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Under år 2016 har marknadsföringsstrategin influencer marketing, att låta inflytelserika 
personer dela budskap om varumärken online i form av sponsrade innehåll, ökat i 
popularitet. Den här uppsatsen ämnar öka förståelsen kring hur Influencers konstruerar 
inlägg som är sponsrade av företag på medieplattformen Instagram i Sverige idag. Vår 
ambition är att bidra med kunskap inom området marknadskommunikation, som företag i 
sin tur kommer kunna använda sig av i framtida samarbeten.  
 
I den här studien använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka sponsrade 
inlägg från åtta olika Influencers inom fyra intresseområden: mode, hälsa, skönhet och 
livsstil. Ett strategiskt urval används i valet av Influencers och Instagraminlägg. Varje inlägg 
analyseras med hjälp av ett analysschema som grundar sig i teori och tidigare forskning. 
Analysschemat innefattar fyra olika teman: visuell kommunikation, skriftlig kommunikation, 
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Influencers inlägg inom områdena mode och hälsa tenderar att vara proffsiga och 
genomarbetade, vilket visar upp en idealiserad bild av verkligheten. Influencers inom 
området livsstil fokuserar istället på verklighetstrogna bilder som skapar ett intimt 
förhållande mellan dem och dess följare. Utifrån studien går det även att konstatera att det 
förekommer brister i hur influencer marketing används, exempelvis direkta uppmaningar till 
köp och att företag har en alltför stor inblandning i utformandet av inläggen. Studien påvisar 
att nyckeln till att bedriva framgångsrik influencer marketing är att vara transparent med 
samarbetet och låta en Influencer, vars intresse och ton stämmer överens med varumärket, 
förmedla ett genuint och personligt budskap om det.  
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During 2016 the marketing strategy influencer marketing, to let influential people share 
branding messages online in the shape of sponsored content, gained in popularity. This thesis 
intends to increase the understanding regarding how collaborations between Influencers and 
companies are constructed on the media platform Instagram. The study aims to examine how 
Influencers construct their sponsored posts and through that process give an insight into how 
Influencer marketing is used in Sweden today. Our ambition is to contribute with knowledge 
within the field marketing communication which companies will be able to use in future 
collaborations.   
 
In this qualitative content analysis we are examining sponsored posts from eight different 
Influencers within four areas of interest: fashion, health, beauty and lifestyle. A strategic 
selection is used when choosing the Influencers and the Instagram posts. Each post is 
analysed by the means of an analytic scheme, which is based on theory and previous research 
within the field. The analytic scheme contains four different themes: visual communication, 
written communication, laws and branding. All of the themes are designed with the purpose 
of answering the formulated questions of the study and its overall object.  The theoretical 
framework is based on branding, influencer marketing, user- and producer generated content 
as well as visual communication.  
 
The results of the study shows that the way companies and Influencers design their 
collaborations on Instagram vary, especially in regards to the different areas of interest. The 
collaborations with Influencers within the areas fashion and health tend to have a 
professional style that shows of an idealized view on reality. Influencers within the area 
lifestyle instead choose to focus on true to life images that create intimacy between them and 
their followers. Based on the study a few deficiency problems that exist in the way influencer 
marketing is being used today have been establish, for example call to purchase and that 
companies get to involved in the construction of the posts. The study shows that the key to 
successful influencer marketing is to be transparent with the collaboration and to let an 
Influencer, whose interest and tone of voice match up with the brand, convey a genuine and 
personalized message regarding it.   
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1. Inledning  

I det här avsnittet följer en kort introduktion till uppsatsämnet tillsammans med bakgrund 

där vi presenterar information om marknadsföring i sociala medier, Instagram, influencer 

marketing som strategi och vilka lagar som berör den. Sist i avsnittet sker en introduktion 

till de Influencer vars inlägg studien kommer att undersöka.  

 

Sociala medier har år 2017 en stark närvaro i våra liv. Vi använder oss av det för att integrera, 

socialisera och inspirera. Via sociala medier kan vi hålla kontakt med våra vänner, men det 

kan också skapa starka band mellan oss och personer vi aldrig har träffat. Bloggare, 

Youtubers och andra online-personligheter genererar en allt större skara av följare som inte 

bara beundrar dem, utan har en personlig relation till dem.  

 

Vi som är uppsatsförfattare, har sedan många år tillbaka varit aktiva på sociala medier och 

tagit del av personers liv. Vi förstår innebörden av att dagligen följa andra människors liv och 

genom detta komma att lita på dem och deras omdöme, att se dem som Influencers. Vi har 

under det senaste året observerat hur personers innehåll på plattformar såsom Instagram, 

allt mer kommit att efterlikna reklamannonser. På modebloggaren Kenza Zouitens 

Instagramkonto blandas spontat tagna foton med kampanjer gjorda tillsammans med 

företag. Det innebär att reklambudskap trängs bland vardagligt innehåll. Det här är en ny 

möjlighet för marknadsförare att utnyttja, men som med alla nya fenomen krävs det kunskap 

för att de ska kunna använda just influencer marketing på ett korrekt sätt.  

 

1.1. Disposition  

Den här uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet influencer marketing. I det följande 

avsnittet presenteras studiens syfte och vi motiverar vidare för studien i vår 

problemformulering. Vidare följer de frågeställningar vi kommer att arbeta mot för att uppnå 

syftet. I avsnittet tidigare forskning presenterar vi sedan ett antal studier och 

forskningslitteratur som kan kopplas till vår studie. Efter det följer avsnittet teoretiskt 

ramverk som innehåller de teorier vi använder oss av för att förklara och förstå analysens 

resultat. I avsnittet därefter, resultatredovisning, presenterar vi undersökningens resultat. 

Slutligen diskuterar vi studiens resultat och presenterar vår slutsats innan vi ger förslag på 

vidare forskning inom området.  
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1.2. Bakgrund 

Influencer marketing innebär att inflytelserika personer delar budskap om varumärken 

online i form av sponsrade innehåll. Det finns tre tydliga fördelar med användandet av 

influencer marketing vilka är relevans, räckvidd och relation. Relevans innebär att företag 

använder sig av nischade Influencers och når ut till en specifik målgrupp, genom 

segmentering. Influencers har som tidigare nämnt ett stort antal följare som dagligen tar del 

av deras innehåll, vilket resulterar i en omfattande räckvidd. Följare är benämningen på de 

personer som valt att följa ett konto och på så vis tar del av nyligen publicerade inlägg. Det är 

följarna som är den primära målgruppen för marknadskommunikationen. Kenza Zouitens 

Instagramkonto följs exempelvis i dagsläget av 1,6 miljoner människor. Relation syftar till 

förhållandet mellan Influencer och följare som ofta byggs upp under en lång tid. Den 

uppbyggda relationen och förtroendet följarna känner inför Influencern är en unik fördel 

med influencer marketing. (Hörnfeldt, 2015b) 

 

1.2.1. Marknadsföring i sociala medier 

Marknadsföring i sociala medier sker online. Företags främsta mål med att närvara på sociala 

medier är att skapa nya och uppehålla redan existerande kundrelationer. Många företag 

söker sig till nya kanaler eftersom det finns en allt mer utbredd skepsis mot reklambudskap 

hos människor (Chaney, 2009). Sociala medier har en fördel framför många andra digitala 

kanaler eftersom de erbjuder möjligheter att undgå Adblocks. Adblocks är ett program som 

blockerar popup-fönster och annonser på internet (Adblock plus, u.å.). Från år 2014 till år 

2015 ökade globalt användare av AdBlocks med 41 % (PageFair, 2015).  

 

För att använda sociala medier på ett effektivt sätt och engagera potentiella kunder bör 

marknadsförare fokusera på två saker. För det första är det viktigt att kunden upplever att 

varumärket känns relevant för dem. För det andra bör marknadsförare sträva efter att bygga 

upp ett känslomässigt band mellan kunden och varumärket (Rosenbaum- Elliott, Percy & 

Pervan, 2015).  

 

1.2.2. Instagram 

Instagram är en medieplattform som gör det möjligt för människor att dela sina liv med 

andra genom bilder och videos. Genom ett användarkonto är det möjligt att publicera inlägg, 

oftast en bild som är tagen via mobiltelefon med tillhörande text. Bildsymboler som används 
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för uttryckandet av känslor, så kallade emojis, är även vanligt förekommande. En användare 

kan dessutom lägga till vilken geografisk plats bilden tagits på och tagga användare, det vill 

säga att genom en länk koppla ett annat Instagramkonto till inlägget. Inlägg kan även delas 

via andra sociala medier som Twitter och Facebook. Som längst kan inläggets text bestå av 

2200 tecken (Gester, 2016). Det finns även en gräns på hur mycket text som är synlig, om 

bildtexten är längre än tre rader kommer den kapas och följaren behöver klicka på inlägget 

för att se helheten. När bilden publicerats kan de användare som följer kontot ta del av den i 

sitt flöde, de vill säga strömmen av bilder en användare ser när den öppnar Instagram. 

Följarna kan sedan reagera på inlägget och uttrycka support genom att gilla eller 

kommentera det.  

 

Instagram är en gratis applikation som låter människor världen över integrera med varandra. 

I takt med att mobilkameror utvecklades kvalitetsmässigt insåg skaparna av Instagram att 

det inte krävs år av träning för att ta bra bilder. Hjälpmedel finns i form av fotofilter och 

tillgänglighet i form av att alla steg finns i en och samma applikation. Genom applikationen 

är det även möjligt att dela inlägg via sociala medieplattformar såsom Flickr, Facebook och 

Twitter. Varje användare kan välja huruvida denne önskar ett offentligt eller privat konto, 

varav det sistnämnda innebär att endast de personer som följer kontot har tillgång till dess 

innehåll (Instagram, u.å.). 

 

Även företag använder sig av plattformen genom att skapa ett konto och på så vis 

marknadsföra varumärket. Sedan januari 2013 har antalet aktiva användare av Instagram 

ökat från 90 miljoner användare till 500 miljoner användare (Statista, 2016). 18- 29 åringar 

var under 2015 den mest aktiva åldersgruppen på Instagram. Det var under samma år även 

ett större antal kvinnor än män som använde Instagram (Duggan, 2015).  

 

1.2.3. Influencer marketing 

Influencers delar innehåll med en stor och engagerad publik genom bland annat bloggar, 

Youtube och Instagram. I och med att sociala medier ger vem som helst möjlighet att influera 

omvärlden, innebär det att den som är kapabel till att bygga upp en tillräckligt stor publik, i 

form av ett stort antal följare, har möjlighet att influera dessa. Det är det här fenomenet 

varumärken har börjat utnyttja (Sammis et al, 2016). 
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Marknadsförare har sedan länge använt sig av celebrity endorsement som ett sätt att höja 

medvetenhet och förbättra den uppfattning konsumenter har av ett varumärke. Kända 

personer tenderar att uppfattas som trovärdiga och fungerar i synnerhet som förebilder och 

just därför har det kommit naturligt för företag att använda sig av dem när de vill nå ut till 

sina målgrupper. Influencer marketing är ett snarlikt koncept till celebrity endorsement. 

Trots att celebrity endorsement anses vara ett välbeprövat verktyg inom marknadsföring, har 

det på senare tid visat sig att konsumenter inte längre är lika benägna att ta åt sig av den. Den 

främsta anledningen till det är att den här typen av kända personer porträtteras på ett sätt 

som enligt konsumenter skapar ouppnåeliga ideal som i sin tur leder till negativa influenser. 

Forskning tyder på att personer som framställs som trovärdiga, exempelvis för att de besitter 

expertis inom särskilda områden, eller för att omvärlden är kapabla till att relatera till vad 

dessa personer förmedlar, har större chans att påverka än kända personer som används till 

ett liknande syfte. (Sammis et al, 2016) Den främsta fördelen för företag att förknippas med 

en välkänd person är att det ökar medvetenheten för varumärket bland potentiella kunder. 

Det kan även bidra till ökad lojalitet bland redan befintliga kunder och sprida positivt buzz 

kring varumärket. (Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L., & Pervan,S, 2015) 

 

När en produkt marknadsförs med hjälp av influencer marketing är det väsentligt att 

fastställa vilket resultat som ska uppnås i samband med samarbetet. Först och främst krävs 

ett förarbete där det fastställs vilka potentiella målgrupper som är av betydelse för företaget. 

Därefter bör den aktuella Influencerns målgrupp kartläggas, eftersom företaget bakom 

samarbetet ska kunna maximera budskapets effekt (Brown & Hayes, 2008). Nästa steg är att 

fastställa strategier för de samarbeten de inleder med Influencers, det vill säga olika 

tillvägagångssätt beroende på inom vilket intresseområde Influencern är verksam. Utifrån 

dessa kan sedan företagen utse sina strategier för att kunna förmedla sitt budskap med störst 

effekt. Andra aspekter som bör tas hänsyn till vid val av strategi är huruvida målet är att 

skapa medvetenhet kring varumärket eller direkt påverka köpbeslut samt hur hög prioritet 

trovärdighet har (Brown & Hayes, 2008).  

 

När ett lyckat samarbete mellan Influencer och företag åstadkommits ger det i bästa fall 

upphov till ett ömsesidigt utbyte av varandras målgrupper med resultat i en gemensam 

tillväxt, på grund av den ökade räckvidden. Ju större räckvidd ditt innehåll får genom sociala 

medier, desto mer reaktioner, delningar och större spridning ges. Två viktiga kvalifikationer 

hos en social media influencer är för det första ett högt antal följare, då en bred publik som 

kan ta del av innehållet är nödvändigt för att det sponsrade innehållet ska nås av ett högt 

antal följare. För det andra är regelbunden aktivitet nödvändigt. Det räcker alltså inte endast 
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med ett högt antal följare för att ett varumärkes budskap ska nås ut genom Influencern, utan 

det krävs att personen i fråga uppdaterar ofta och är involverad inom sitt eget konto samt är 

villig att nätverka med andra användare. (DeMers, 2016). 

 

Influencer marketing är en form av marknadsföring. Den här studiens kommer emellertid att 

fokusera på de kommunikationsstrategier som används inom Influencer marketing. Det 

innebär att studien kommer att undersöka materialet utifrån ett marknadskommunikations- 

och inte ett marknadsföringsperspektiv.  

 

1.2.4. Lagstiftning och riktlinjer 

Marknadsföringslagen styr hur marknadsföring online får gå till.  Lagen finns till för att 

förbjuda vilseledande och aggressiv marknadsföring. Alla de aktiviteter ett företag bedriver 

för att nå ̊ ut till potentiella kunder klassas som marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen 

ska all marknadsföring utformas där det tydligt framgår att det rör sig om marknadsföring 

och vem som är avsändaren. (Konsumentverket, 2016a) 

År 2015 tog Konsumentverket fram en vägledning, med mål att hjälpa Influencers att följa de 

lagar som finns när de ingår samarbeten med företag och exponerar deras produkter eller 

tjänster på bloggar och sociala medier. När innehåll är skapat i ett samarbete mellan ett 

företag och influencer på blogg eller på sociala medier, ska det omedelbart och tydligt framgå 

för läsare att det rör sig om marknadsföring. Konsumentverket understryker i sina riktlinjer 

att det inte är tillräckligt att det i slutet av ett inlägg tydliggörs att det rör sig om ett 

samarbete, utan det ska även vid en ytlig läsning vara uppenbart. Det ska dessutom tydligt 

framgå att det är ett företag som står bakom marknadsföringen och vilka de är. 

Sammanfattningsvis ska det vara enkelt för läsaren att skilja på det innehåll som är annonser 

och det övriga redaktionella innehållet. Dessa regler omfattar marknadsföring som sker via 

bloggar och andra medieplattformar såsom Instagram, Snapchat och Facebook. 

(Konsumentverket, 2016a) 

 

Hashtag är symbolen “#” som används för att märka ut ett ord eller en fras på sociala medier. 

Hashtags underlättar sökningar på specifika ämnen och kan användas för att kategorisera 

innehåll. Att använda hashtags kan öka spridningen på inlägg och gör att även personer 

utöver ett kontos följare blir exponerade för innehållet. Branschorganisationen Influencers of 

Sweden menar att en hashtag med texten “annons” eller “samarbete” inte är tillräckligt med 
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information, de uppmanar istället sina medlemmar att placera informationen om att det rör 

sig om ett samarbete i början av inlägget (Hörnfeldt, 2016a).  

 

Om en influencer eller ett företag inte håller sig till de lagar och riktlinjer som finns angående 

marknadsföring online kan de bli anmälda till reklamombudsmannen (RO) eller 

konsumentverket (KO). RO behandlar bland annat reklam som uppfattas som vilseledande 

eller diskriminerande (Reklamombudsmannen, 2016). RO arbetar utifrån självreglering 

vilket innebär att anmälningar kan göras av både företag och privatpersoner. Anmälningarna 

bedöms sedan utifrån handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

Då RO inte är en domstol eller myndighet kan inte de dömda krävas på skadestånd, de 

arbetar istället som ett komplement till KO. De parter som fälls av RO får ofta stor 

uppmärksamhet i medier och reklamen kan komma att ändras eller upphöra efter det. KO 

som en förvaltningsmyndighet har mer makt och möjlighet att ta anmälningar till domstol, 

såväl som att förbjuda innehåll och kräva företag eller Influencers på olika former av 

skadestånd antingen som vite eller marknadsstörningsavgift. (Konsumentverket, 2016b).  

 

Under 2016 har ett flertal företag och Influencers blivit anmälda till både RO och KO. I 

september 2016 valde KO att ta Influencern Alexandra Nilsson, som bloggar under namnet 

Kissie, till marknadsdomstolen. Influencer-företaget som förmedlat samarbetet mellan 

företaget och Influencern, Tourn Media AB, blev även de anmälda. Tourn Media är ett 

företag som arbetar med att förmedla passande Influencers till företag (Tourn Media, u.å.). 

Målet berör ett inlägg där Nilsson gjort reklam för återvinning av mobiler på sin blogg och via 

medieplattformen Instagram. KO uttrycker bland annat att Nilsson felaktigt framstått som 

konsument av produkten, att det råder en bristande reklamidentifiering och att det inte 

framgår att det är ett företag som står bakom innehållet (Konsumentverket, 2016c)  

 

I oktober 2016 gick regeringskansliet ut med att de ska tillsätta en utredning som ska 

tydliggöra det förändrade reklamlandskapet med syfte att åtgärda och förbättra 

konsumentskyddet. Anledningen till utredningen är de nya marknadsföringsmetoderna som 

regeringen nu är intresserade av att kartlägga, för att se vilka problem som kan kopplas till 

dessa, däribland Influencer marketing. Vad som rent konkret ska undersökas är bland annat 

de aktuella men även framtida marknadsföringsmetoder och marknadsföringskanaler. 

Därefter ska regeringskansliet göra en bedömning av nutida regelverk och se över huruvida 
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de ger ett godtyckligt skydd för konsumenter. Om behov finns, kan det komma att ske 

lagändringar. (Regeringskansliet, 2016) 

 

1.2.5. Influencers 

Kenza Zouiten har sedan år 2006 drivit en blogg som i nuläget är Sveriges största 

(bloggportalen, u.å.). Hennes blogg och sociala medier fokuserar på intresseområdet mode. 

Vintern år 2016 har Kenza 1 600 000 följare på sitt Instagramkonto (Kenza Zuitens 

Instagramkonto, 2016.). Kenza arbetar även som modell och har tidigare även varit 

programledare. Utöver det står dessutom Kenza bakom klädföretaget Ivy Revel vars 

produkter är vanligt förekommande i hennes digitala kanaler (CHIC, u.å.).  

 

Den andra Influencern som kommer att undersökas inom intresseområdet mode är Victoria 

Törnegren. Victoria har bloggat sedan 2009 (Fingal, 2014). Precis som Kenza är Victoria även 

aktiv på andra sociala medier, hennes Instagramkonto har i nuläget 707 000 följare (Victoria 

Törnegrens Instagramkonto, 2016).  

 

Linda Hallberg är i grunden makeup – och hårstylist. Sedan 2008 driver Linda en 

skönhetsblogg med fokus på smink. Bloggen har nått stor framgång uppmärksammats 

internationellt (Lundgren, 2016). Utöver bloggen är Linda även aktiv på andra sociala medier 

såsom Instagram och Youtube. Vintern år 2016 har Lindas Instagramkonto 864 000 följare 

(Linda Hallbergs Instagramkonto, 2016). Linda Hallberg är utöver sitt bloggande grundare 

av sminkföretaget LH Cosmetics, för vilket hon frekvent exponerar produkter på sin blogg 

och övriga sociala medier (LH Cosmetics, u.å.).   

 

Thomas Sekelius är en videobloggare inom intresseområdet skönhet vars främsta digitala 

kanal är Youtube och utöver det har han även ett stort antal följare på Instagram. Det är i 

nuläget 228 000 personer som valt att följa Thomas Instagramkonto (Thomas Sekelius 

Instagramkonto, 2016). Thomas Youtube-kanal registrerades år 2015, vilket innebär att hans 

framstående position på sociala medier är förhållandevis ny (Thomas Sekelius Youtube-

kanal, u.å.).  
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Anna Nyström använder sitt Instagramkonto för att inspirera och tipsa andra om träning. 

Anna figurerar inom intresseområdet hälsa. Hennes Instagramkonto har 3 500 000 följare, 

vilket innebär att hon är den Influencern med mest antal följare som ingår i studien (Anna 

Nyströms Instagramkonto, 2016).  

 

Den andra Influencern som ingår i studien inom intresseområdet hälsa är Alexandra Bring. 

Alexandra började blogga om träning år 2012 (Lundebro, 2016). På sitt Instagramkonto har 

hon 656 000 följare. Alexandra refereras ofta till som entreprenör då hon exempelvis är en 

del av TV4:as nätverk på Youtube (Törner, 2015). Alexandra har dessutom grundat sitt eget 

företag för träningskläder, Bring Sportswear (Lundebro, 2016). Produkter från Bring 

Sportswear är vanligt förekommande både på Alexandras blogg och Instagramkonto. 

 

Therése Lindgren är den svenska kvinna med störst antal följare på Youtube, i nuläget är det 

497 330 personer som valt att prenumerera på hennes Youtube-kanal (Therése Lindgrens 

Youtube-kanal, u.å.). Det är även 703 000 personer som valt att följa henne på Instagram 

(Therése Lindgrens Instagramkonto, 2016). Therése är verksam inom intresseområdet 

livsstil, vilket innebär att hennes fans får ta del av hennes vardag och olika intressen i de 

videos och bilder hon publicerar. Utöver sina sociala medie-kanaler är Therése författare då 

hon 2016 gav ut boken Ibland mår jag inte så bra (P5 STHLM, 2016).  

 

Nellie Berntsson är en bloggare inom området livsstil, hon är även aktiv på sociala medier 

som Youtube och Instagram. I nuläget är det 395 000 personer som följer Nellies 

Instagramkonto, där hon delar med sig av sin vardag i form av bilder och videos (Nellie 

Berntssons Instagramkonto, 2016). Hennes innehåll fokuserar till stor del på hästsport. 

Nellie är även författare till två böcker som till stor del fokuserar på hennes intresse för 

hästar (Adlibris, u.å.).  
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2. Syfte och frågeställningar  

I det här avsnittet presenteras studiens syfte. Problematiken kring det valda uppsatsämnet 

redogörs även och varför det är intressant att undersöka det. Vidare presenteras de 

frågeställningar som formulerats för att kunna uppnå studiens syfte. De avgränsningar 

som gjorts i samband med studien tas även upp.  

 

Studiens syfte är att öka förståelsen kring hur Influencers konstruerar sponsrade inlägg på 

medieplattformen Instagram utifrån influencer marketing. Genom detta avser studien att 

påvisa om det finns en diskrepans mellan hur marknadskommunikationen bör användas och 

hur det går till i realiteten.  

 

2.1. Problemformulering 

Influencer marketing har under de senaste åren blivit allt mer vanligt förekommande. Under 

våren 2015 genomfördes en internationell studie som visade på att hela 84 % av 

marknadsförare och kommunikatörer planerade att genomföra minst ett samarbete med en 

Influencer under det kommande året (Emarketer, 2015). Influencer marketing har benämnts 

som den snabbaste växande typen av marknadsföring under 2015 och den mest 

kostnadseffektiva formen (Tomson, u.å.). Det är bland annat påståenden som dessa som har 

lett till att influencer marketing blivit en växande trend inom marknadsföring och något som 

allt fler företag väljer att använda sig av. I takt med att användandet av Influencers växer 

ökar behovet av kunskap på området. Företag som väljer att investera pengar inom 

Influencer marketing bör ha en omfattande kunskap om ämnet, framför allt om hur 

innehållet bör utformas för att det ska bli så effektivt som möjligt, men även om 

lagstiftningen i takt med att allt fler fall blir anmälda till KO och RO (Forsell, 2016).  

 

Att undersöka hur inflytelserika Influencers konstruerar sina sponsrade inlägg ger en inblick 

i hur influencer marketing används i Sverige idag. Detta vill vi undersöka i förhållande till 

hur strategin bör nyttjas. Vår hypotes är att det kan finnas skillnader eftersom influencer 

marketing är en ny form av marknadsföringsstrategi, men även eftersom innehållet skapas i 

samarbete mellan företag och Influencer som båda har olika agendor. 
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2.2. Frågeställningar 

• Hur konstruerar Influencers sponsrade inlägg på Instagram inom respektive 

intresseområde: mode, skönhet, hälsa och livsstil? 

o Vilka brister kan identifieras angående hur inläggen konstrueras i förhållande 

till influencer marketing?  

o Vilka förbättringsområden kan påvisas utifrån hur inläggen konstrueras i 

förhållande till influencer marketing?  

 

2.3. Avgränsning 

För att kunna avgränsa studien har vi valt att undersöka inlägg från åtta framgångsrika 

Influencers inom fyra olika intresseområden. Storleken på materialet motiveras av 

ambitionen att införskaffa en omfattande bild av hur Influencers konstruerar sponsrade 

inlägg på Instagram vid användandet av influencer marketing i Sverige. Genom att analysera 

24 stycken inlägg från åtta mycket framgångsrika Influencers är vår förhoppning att 

införskaffa oss kunskap om hur influencer marketing används av svenska företag i december 

år 2016.  

 

Utöver storleken på materialet avgränsas även studien genom att endast svenska Influencers 

undersöks. Med hänsyn till det nationella perspektivet inkluderas inte Influencers från andra 

länder i studien, och svenska Influencers som bor utomlands undersöks därför inte heller. 

Svenskar som bor utomlands kan figurera på den svenska marknaden, men eftersom det blir 

svårt att avgöra om Influencern i fråga omfattas av svenska lagar har vi beslutat att inte 

använda oss av dem i vår studie. Huruvida svenska lagar innefattar Influencern avgörs av 

vart personen i fråga bor och vilket eller vilka medborgarskap den har (Alm, 2010).  

Ytterligare en anledning till att studien har ett tydligt svenskt perspektiv är att forskning 

redan bedrivits på internationell nivå i en allt större utsträckning.  
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras den tidigare forskning som gjorts inom det valda 

forskningsfältet. Studierna som återfinns i avsnittet berör Influencers, men även bloggare 

och andra typer av online-kändisar. Slutligen ges en sammanfattning av den forskning som 

bedrivits på området kring influencer marketing och forskningsluckan som motiverar 

studien presenteras.  

 

Uzunoğlu och Misci Kip genomförde år 2014 en studie där de undersökte hur företag kan 

använda sig av Social media influencers. Studien består av djupintervjuer med personer som 

arbetar med varumärkesfrågor på företag. Baserat på resultaten utvecklade de modellen 

brand communication through digital influencers model, som förklarar hur information 

sprids vid användandet av Social media influencers. Modellen som är en utveckling av Katz 

och Lazarsfleds tvåstegshypotes (1955), fokuserar på möjligheten till interaktivitet mellan 

Social media influencers och deras följare, det vill säga, att sociala medier ger möjlighet till 

att dela, gilla och sprida vidare innehållet. Studien poängterar främst hur viktigt det är för 

företag att ha stöd från Social media influencers för att kunna sprida sina budskap i digitala 

kanaler och nå ut till sina specifika målgrupper. Studien tar även upp specifika kriterier som 

marknadsförare bör ta i beaktning vid val av Influencer. Att det finns en match mellan 

intresseområdet Influencern är verksam inom och varumärket är viktigt för att budskapet ska 

bli trovärdigt. Det är även positivt att Influencern har en tonalitet som överensstämmer med 

varumärkets image och att budskapet framstår som trovärdigt.  

 

Artikeln Buildning effective relations with social media influencers in Singapore är skriven 

år 2016 av Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-Ming Kwan & Bhardwaj Lakhanpal. Studien 

ställer sig frågan hur företag på bästa sätta kan bygga framgångsrika relationer med Social 

media influencers. Författarna kunde identifiera tre olika aspekter som var viktiga för Social 

media influencers när de väljer att ingå i ett samarbete med ett företag. För det första måste 

innehållet vara relevant för deras plattform och inte på något vis sänka deras trovärdighet. 

För det andra ska innehållet vara intressant för deras följare, det ska till exempel vara ett 

aktuellt ämne eller en intressant produkt. För det tredje väger de in de ekonomiska och 

sociala aspekterna, det måste på något sätt vara lönsamt för personen att förmedla ett 

företags budskap, antingen genom ekonomisk ersättning eller att det är socialt givande. 
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Chin- Lung Hsu, Judy Chaun-Chaun Lin och Hsiu-Sen Chiang har skrivit en studie vars syfte 

är att undersöka den effekt bloggar har i samband med dess rekommendationer och 

konsumenters köpbeslut. Artikeln publicerades 2013 och författarna menar på att det var 

oklart om det existerade en tillit gentemot bloggare och i vilken utsträckning det i sin tur har 

för betydelse när det kommer till läsarens attityd kring online-shopping. Bloggläsares 

köpavsikter som en konsekvens av en specifik bloggare och dess rykte undersöks här också. 

Utifrån olika teorier har författarna lagt fram en modell som är baserad på en undersökning 

av 327 stycken bloggläsare. Den fokuserar på hur användbara bloggares rekommendationer 

är och huruvida förtroendet mellan sändare och mottagare kan ligga till grund för hur 

konsumenters attityder och beteenden gentemot online-shopping. Resultatet av studien 

indikerar på att den uppfattade användbarheten av rekommendationer bidrar till att en tillit 

växer fram hos konsumenter, och det påverkar i sin tur köpbeteenden. Dessutom visar 

studien på att olika bestämda faktorer avgör om en blogg uppfattas ha högt anseende eller 

lågt anseende. En bloggare som har ett gott rykte erbjuds gratis varuprover av produkter och 

tjänster som personen sedan, i rollen som opinionsledare, skriver omdömen om på sin blogg.  

Rekommendationerna leder till att läsare blir influerade till att köpa samma produkter, tack 

vare tilliten som har uppstått. Detta betecknas som en form av elektronisk “word-of-mouth-

effekt som är en marknadsstrategi lämpad för ändamål som dessa. I de fall där bloggare har 

ett lägre anseende är det viktigare att betona hur användbara produkterna och tjänsterna är 

genom att tydligt beskriva dess för- och nackdelar. 

 

I bokkapitlet Microcelebrity and the Branded Self diskuterar Theresa M. Senft (2013) om 

individen i förhållande till internet och online-kulturen. Hon lyfter fram den växande skaran 

av online-kändisar som uppstått i och med de nya möjligheterna sociala medier medför och 

hur de har lyckats bygga affärsrörelser runt sig själva och sitt varumärke. Den nya typen av 

kända personer online kan innebära möjligheter om man samarbetar med dem på rätt sätt. 

Senft lyfter även fram att gränsen mellan publikt och privat allt mer suddats ut i och med 

möjligheten att resa från ett vanligt liv till kändisskap blir möjlig genom nya digitala kanaler 

där alla kan skapa sitt eget innehåll. Senft menar även att något hon kallar “strange 

familiarity” förekommer i allt större utsträckning, eftersom vi online får ta del av mycket 

intim information om personer vi inte känner, och på så vis uppstår en närhet mellan oss och 

främlingar. “Strange familiarity” förekommer bland annat mellan bloggare och dess följare.  

 

Boken Blurring the lines från 2016 innehåller ett kapitel av Crystal Abidin och Mart Ots där 

de diskuterar en skandal inom Influencer marketing som ägde rum i Singapore 2015. 
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Skandalen uppstod när ett antal Influencers, aktiva på Instagram, avslöjades få ersättning av 

ett företag för att publicera negativt innehåll angående företagets konkurrenter. Studien av 

händelsen används för att belysa möjliga faror och risker med det växande användandet av 

influencer marketing med fokus på etik, transparens och trovärdighet. Abidin och Ots 

förklarar att företag ofta har en idé om vad de vill att det sponsrade inlägget ifråga ska 

fokusera på, som de förmedlar till Influencern, exempelvis produktens fördelar eller att 

företag utökar sin produktlinje. Men det yttersta ansvaret beträffande hur inläggen 

konstrueras ligger fortfarande hos Influencern. Eftersom influencer marketing fortfarande är 

en relativt ny strategi inom marknadsföring finns det en brist på både på lagar och normer 

kring hur inlägg bör konstrueras. I det undersökta fallet var det bristen på 

reklamidentifiering som främst kritiserades tillsammans med den oetiska strategin som 

företagen valt. Skandalen innebar att trovärdigheten hos alla de inblandade parterna 

ifrågasattes. Abidin och Ots belyser i studien hur varje sponsrat inlägg kan ses som en risk för 

Influencern att bryta förtroendet denne byggt upp med sina följare och hur bristen på tydliga 

lagar kan leda till att företag sätter press på Influencers att kommersialisera sitt innehåll. 

Författarna understryker även vikten av att genomföra forskning på området eftersom 

influencer marketing blir en allt mer utbredd marknadsföringsstrategi, där passande lagar 

och riktlinjer inte hinner formuleras.   

 

3.1. Sammanfattning av forskningsläget 

Utifrån den beskrivna forskningen inom området kan vi konstatera att influencer marketing 

är ett relativt nytt fenomen, vilket avspeglar sig i forskningen på området. Många studier är 

endast ett par år gamla. Många av forskarna understryker dessutom att området är relativt 

outforskat. Anledningen till att den tidigare forskningen inkluderar en studie beträffande 

effekten av bloggares rekommendationer på köpbeteende är eftersom det bygger på liknande 

principer som influencer marketing. Den forskning som finns angående Influencer marketing 

har utförts utanför Sveriges gränser, medan hur strategin används på nationell nivå kvarstår 

som mer outforskat. Den forskning som har bedrivits inom området influencer marketing 

fokuserar främst på relationen mellan Influencern och dess följare och dessutom influencer 

marketings möjligheter och risker.  

 

Efter att ha granskat den redan existerande forskningen inom området influencer marketing 

kan vi identifiera en forskningslucka, nämligen att granska hur Influencers konstruerar 

innehåll i form av sponsrade inlägg i Sverige. Forskningsluckan motiverar den studie vi 
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ämnar utföra. Vår ambition är att bidra med kunskap som företag kommer kunna använda 

sig av gällande samarbeten med Influencers på medieplattformen Instagram.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet följer en presentation av de teorier som sedan kommer att tillämpas i 

analys och diskussion. Vi har arbetat utifrån ett angreppssätt som förespråkas av 

Dannefjord (1999), där vi teoretiserar kring ämnet och stipulerar en stor del av våra 

teorier utifrån litteratur och tidigare forskning, speciellt de gällande influencer marketing. 

Vårt ramverk innefattar utöver det teorier kring branding, user- and producer generated 

content och visuell kommunikation.  

 

4.1. Branding 

Branding handlar om att bygga varumärkeskapital, vilket innebär det adderade värde en 

produkt eller tjänst får tack vare sitt varumärke. Varumärkeskapital kan innefatta, men är 

inte begränsat till, de finansiella aspekterna av att varumärke. Den här studien fokuserar 

istället på varumärkeskapital ur ett kundperspektiv, byggandet av den typen av kapital görs i 

två steg. Först krävs en medvetenhet kring varumärket för att sedan positiva associationer 

ska kunna sammanlänkas med det, vilket i sin tur kan resultera i en lojalitet mot varumärket. 

I praktiken innebär det att en potentiell kund måste känna till varumärket i fråga för att 

sedan kunna associera positiva känslor till det och på så vis utveckla en preferens för det på 

lång sikt. Associationerna som kopplas samman med varumärket bör vara starka, positiva 

och unika för att bygga varumärkeskapital. (Rosenbaum- Elliott, Percy & Pervan, 2015)  

 

När ett företag väljer att ägna sig åt branding i otraditionella kanaler, exempelvis sociala 

medier eller genom sponsring, är det viktigt att kommunikationen om varumärket och hur de 

positioneras är i enhetlighet med de strategier varumärket använder i övriga kanaler. 

Varumärket måste positioneras på samma sätt och kommunikationen måste vara utformad 

på ett sätt som skapar en sammanhängande stil. Sociala medier har gjort det möjligt för 

företag att kommunicera med sina kunder på sätt som inte var möjliga förr. Trots det 

förändrade medielandskapet så kvarstår således de etablerade strategierna beträffande hur 

man bör positionera och kommunicera sitt varumärke (Rosenbaum- Elliott, Percy & Pervan, 

2015).  

 

I den aktuella studien tillämpas teorier från branding. Detta eftersom den främsta styrkan 

med att använda en Influencer är att på lång sikt få kunder att utveckla positiva känslor inför 

ett varumärke. Att koppla positiva associationer till ett varumärke, och på så vis bygga 
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varumärkeskapital, är något företag inte uppnår i samma utsträckning vid användning av 

traditionell annonsering. Traditionell annonsering är istället att föredra om målet är 

omedelbar medvetenhet kring ett varumärke. (Trapp, 2015) 

 

4.1.1. The Rossiter-Percy grid 

Engagemang och motivation är två avgörande aspekter som bör tas i beaktning när 

kommunikationsstrategin för ett varumärke utvecklas. Engagemang kan förklaras som den 

uppfattade risken som finns i samband med ett köp, både finansiell och den psykologiska. 

Om risken för ett köp upplevs högre ställer det mer krav på att kommunikationen ska 

övertala kunden. Vid köp av en bil kräver exempelvis kunden ofta mer säkerhet angående att 

denne gör ett rätt val, än vid köp av förbrukningsprodukter. Vilken motivation som ligger 

bakom köpet bör även vägas in eftersom det ger en indikation på vilka produktfördelar som 

varumärket bör fokusera på. Om motivationen bakom ett köp är negativ innebär det kunden 

söker att undvika eller att lösa ett problem. Vid negativ motivation bör kommunikationen 

fokusera på produktens fördelar. När det istället är en positiv motivation som ligger bakom 

ett köp bör kommunikationen istället fokusera på de känslor som uppstår till följd av 

produktens fördelar. Positiv motivation delas in i två olika typer, personlig tillfredsställelse 

och socialt godkännande. Personlig tillfredsställelse handlar om att genomföra ett köp 

eftersom det uppfyller ett behov hos personen själv. Socialt godkännande är när ett köp 

genomförs för att för socialt godkännande av sin omgivning. (Rosenbaum- Elliott, Percy & 

Pervan, 2015) 

 

Rossiter och Percy har utvecklat en modell som belyser hur varumärken bör utforma sin 

kommunikation med hänsyn till engagemang och motivation. Modellens främsta 

användningsområde är att identifiera den mest lämpliga strategin för att skapa positiv 

medvetenhet mot ett varumärke med hjälp av marknadskommunikation. Baserat på vilket 

engagemang och vilken motivation som ligger bakom varumärket är olika 

kommunikationsstrategier att föredra för att få ut budskapet på ett framgångsrikt sätt. 

(Rosenbaum- Elliott, Percy & Pervan, 2015) 

 

För att kunna nyttja modellen som analysverktyg kommer vi att utgå från dess idéer 

angående hur ett varumärkes budskap bör kommuniceras med hänsyn till engagemang och 

motivation. I den här studien kommer det inte att röra sig om att formulera budskap utifrån 

ett varumärke, utan vi kommer istället att jämföra om den valda kommunikationsstrategin 
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överensstämmer med den rekommenderade strategin baserat på varumärke. Vilket 

engagemang och typ av motivation som kan kopplas till det aktuella varumärket, baseras på 

typ av produkt och dess attribut exempelvis pris.  

 

 

Figur 4.1.1 Författarnas version av Rossiter- Percy grid brand attitude strategy 

quadrants 

 

Lågt engagemang + negativ motivation 

Fokuserar på ett fåtal fördelar för varumärket med en överdriven retorik. Det finns många 

olika alternativ beträffande hur budskapet bör paketeras. Kommunikationen vid den här 

typen av engagemang och motivation förenklas av att kunden inte behöver övertalas.  

Högt engagemang + negativ motivation 

Fokuserar på trovärdig och faktisk information om varumärket som överensstämmer med 

målgruppens attityder. Vid den här typen av engagemang och motivation måste kunden 

övertygas. Se till att inte överdriva eller lova mer än vad kunden faktiskt får. 

Lågt engagemang + positiv motivation 

Fokuserar på en emotionell och autentisk retorik angående varumärket, som är relevant för 

målgruppen.  

Högt engagemang + positiv motivation 

Fokuserar på en emotionell och autentisk retorik angående varumärket där målgruppen 

	
	

MOTIVATION	

IN
O
LV

EM
EN

T	

Informational	
(negative)	

Transformational	
(positive)	

Hi
gh
	

Lo
w
	

Rossiter- Percy grid brand attitude strategy quadrants 



20 

 

personligen måste kunna identifiera med känslan.  

 

(Rosenbaum- Elliott, Percy & Pervan, 2015) 

4.2. Influencer marketing 

Influencer marketing är marknadsföringsform med tillhörande kommunikationsstrategier 

som använder sig av en inflytelserik tredje part, för att sprida budskap och forma 

konsumenters köpbeslut. Innehållet skapas i samarbeten mellan Influencern och företag, 

men det är företaget som har det yttersta ansvaret för att resultatet ska bli lyckat (Brown & 

Hayes, 2008). Influencer marketing kan vara en inkörsport för att ge ett varumärke ett bättre 

rykte och större publik genom ett ömsesidigt och förmånligt utbyte av innehåll samt 

information (DeMers, 2016). Trots det väljer de flesta marknadsförare som riktar in sig på 

sociala medier att göra så genom traditionella metoder, oftast i form av annonsering. 

Exempel på sociala medier som använder sig av traditionell annonsering är Instagram, 

Youtube och bloggar. Brown and Hayes (2008) hävdar att det inte längre har en effekt då de 

existerar i ett alltför stort överflöd och avbryter oss på ett icke-effektivt vis, effekten av det 

blir att konsumenterna inte tar till sig annonserna.  

 

Under 2015 lanserade Instagram möjligheten för företag att annonsera på plattformen 

(Lundin, 2016). Annonserna på Instagram är utformade på ett sätt som gör att det efterliknar 

de övriga inläggen, det kan ses som en strävan efter att undkomma den utbredda skepsis till 

reklambudskap som Brown och Hayes (2008) talar om. Likväl finns det många positiva 

aspekter med att ersätta annonsering med influencer marketing och att låta Influencers 

prova produkter och sedan ge ut sitt omdöme i respektive kanaler (Brown & Hayes, 2008). 

Genom att applicera Influencers i ett marknadsföringssammanhang och låta dem vara 

integrerade i varumärket, sammankopplas de positiva känslor följarna har för Influencern 

med varumärket i fråga. De tydligaste fördelarna för företag med att involvera influencer 

marketing i marknadsmixen är som tidigare nämnt relevans, räckvidd och relation 

(Hörnfeldt, 2015b).  

 

Det finns ett tänkbart scenario där företag betalar Influencers för att skriva positiva åsikter 

de egentligen inte står bakom. Det är inte ett korrekt sätt att bedriva framgångsrik influencer 

marketing. Influencern bör få ersättning, men i utbyte för det arbete de utför genom att 

skapa innehåll till sin kanal (Sammis et al., 2015). Ersättningen Influencern erhåller är oftast 

i form av pengar, men det kan även röra sig om tjänster eller produkter. 
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4.2.1. Intimitet 

Till skillnad från celebriteter har de flesta Instagram-användare, som i takt med fler följare, 

kunnat influera genom sin kanal och på så vis blivit framgångsrika just på grund av deras 

genuinitet. De skildrar äkta berättelser, delar personliga bilder och skapar videos som talar 

till deras följare. Relationen mellan läsare och bloggare bygger på en intimitet, något som 

inte förekommer i samma utsträckning inom celebrity endorsement (Abidin & Thompson, 

2012). Intimiteten gör att bloggaren ses som en jämlike och relationen blir därför mindre 

hierarkisk. Intimiteten som existerar mellan Influencern och dess följare gör att de kan 

relatera till Influencern och på så vis även dela dess materiella begär (Abidin & Thompson, 

2012). Om en Influencer använder en produkt eller tjänst kommer alltså dess följare att ha 

ett ökat begär för den.  

 

Abidin & Thompson (2012) identifierade ett antal strategier genom vilka bloggare skapar 

intimitet till sina följare. För det första genom hur bloggaren tilltalar sina läsare. Om 

bloggaren tilltalar sina läsare på ett kärleksfullt sätt innebär det att intimiteten mellan dem 

ökar. För det andra genom att publicera oredigerade bilder, eftersom det ger läsarna en 

känsla av att bilderna återger bloggarens verkliga liv. För det tredje genom att balansera upp 

inblicken i deras exklusiva liv med mer vardagligt innehåll som är lättare att relatera till. För 

det fjärde genom faktiska möten med sina läsare, så kallade meet and greets.  

 

4.2.2. Autencitet 

En viktig aspekt när det kommer till influencer marketing är att det tydligt bör framgå när en 

Influencer framför ett företags budskap genom sin kanal, inte bara i ett juridiskt syfte, utan 

även för att öka trovärdighet hos alla inblandade parter. Om en Influencer uppfattas som 

icke-trovärdig är det skadligt både för personens eget varumärke och för dennes funktion 

som Influencer (Abidin & Mart, 2016). När Influencern inte har ett egenintresse av att sprida 

budskapet är det särskilt viktigt att det framgår att det är ett samarbete för att minimera 

risken för tvetydighet och tvivel hos följarna (Brown & Hayes, 2008). Detta är fallet vid 

samarbeten inom influencer marketing som Influencern deltar i, med den erhållna 

ersättningen som främsta anledning.  
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Vid influencer marketing är trovärdighet av stor betydelse, detta kan rent praktiskt tillämpas 

genom att Influencern i fråga frånsäger sig en del av sin roll som sändare genom att i början 

av inlägget tydligt skriva ut att det rör sig om ett samarbete, detta gör även att följaren från 

början blir medveten om inläggets kommersiella natur (Brown & Hayes, 2008). Det är även 

den rekommendationen branschorganisationen Influencers of Sweden ger angående hur 

samarbeten på Instagram bör märkas ut, nämligen tydligt och först i inlägget (Hörnfeldt, 

2016a). Samtidigt signalerar detta en motstridighet eftersom ytterligare en betydelsefull 

aspekt inom influencer marketing är att inläggen bör efterlikna Influencerns övriga innehåll. 

De samarbeten som varit mest effektiva är när inläggen i så stor grad som möjlig efterliknar 

det övriga innehållet i Influencerns flöde (Abidin & Mart, 2016).  

 

Influencers har även anklagats för att inte vara trovärdiga på grund av andra aspekter än 

brist på reklamidentifiering. Inkonsekvens i vilka produkter de rekommenderar över en 

längre tid, att inläggets bild inte överensstämmer med dess text och att Influencers 

personliga värden inte matchar varumärkets är några aspekter som kan bidra till att följarna 

kan känna en brist på förtroende till Influencern (Abidin & Mart, 2016). Det är alltså en 

effektiv marknadskommunikationsstrategi att låta en Influencer förmedla ett företags 

budskap, så länge det görs på ett genuint och trovärdigt vis (Brown & Hayes, 2008).  

 

4.3. User- and producer generated content 

User-generated content (UGC) är en benämning på digitalt innehåll som produceras av 

användare. Motsatsen är producer-generated content (PGC) vilket är digitalt innehåll som 

produceras av de ansvariga för hemsidan eller forumet. User-generated content förekommer 

i hög grad på bloggar, wikipedier, forum och sociala medier. Studier har bevisat att kunder är 

mer benägna att lita på andra konsumenter än på en marknadsförare (Cheong & Morrison, 

2008). Det beror på att konsumenter inte har en lika tydlig anledning att prata positivt om 

ett varumärke som en marknadsförare. För att klassas som UGC behöver innehållet uppfylla 

tre egenskaper. För det första måste det publiceras på en publik hemsida eller en 

medieplattform tillgänglig för en utvald grupp människor, för det andra måste ett visst mått 

av kreativitets lagts ner på innehåller och för det tredje ska det ha skapats utanför 

professionella rutiner. Den tredje egenskapen gör att allt innehåll som skapats i kommersiellt 

syfte inte klassas som UGC. (Organisation for economic co-operation and development, 

2007) Detta innebär att innehåll som skapas inom influencer marketing rent teknisk inte kan 

klassas som UGC, trots att det skapats av en användare har det ett kommersiellt syfte. Idéer 

angående UGC kan ändå appliceras på influencer marketing.  
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Linjerna mellan marknadsföringskällor och icke-marknadsföringskällor suddas ut när 

företag betalar inflytelserika personer för att exponera företagets produkter. När en 

Influencer marknadsför ett företags budskap kan företaget på så vis utnyttja dennes 

legitimitet, med kravet att budskapet är genuint och trovärdigt. Det är både Influencerns 

funktion som användare, där personen i fråga besitter trovärdighet, och dess position som 

känd person som utnyttjas inom influencer marketing. (Brown & Hayes, 2008) 

 

En del av framgången med influencer marketing beror på att människor är med benägna att 

lita på en annan människa än på ett företag. Det beror på som tidigare nämnt att personer 

inte har lika uppenbara skäl att prata positivt om ett varumärke som ett företag. För att 

innehållet ska tilltala följarna är det viktigt att Influencern får agera just som en användare 

och får utrymme att utforma det som den själv vill, för att på så vis uppnå en autentisk känsla 

och ton. Om innehållet är PGC, i influencer marketings fall skapat av ett företag, och 

därigenom låter allt för formellt eller påtvingat kommer kommunikationen inte att bli lika 

effektfull. (Sammis et al., 2015)  

 

4.4. Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation är ett mycket effektivt verktyg när det kommer till att forma attityder, 

speciellt när budskapet är baserat på känslor. En bild har, genom sin natur, lättare att 

påverka mottagarens attityder eller beteende än verbal kommunikation. En reklamannons 

kan specifikt vara fylld med en rad olika känslor som triggar associationer. Att visuellt visa 

upp en person som använder sig av en produkt är ett enkelt sätt att skapa begär för den, 

något som är vanligt förekommande inom bloggvärlden. (Abidin & Thompson, 2012)  

 

Inom influencer marketing har en bild där produkten används av personen fördelen att den 

presenterar både Influencern och produkten på samma gång. Innehållet som Influencers 

publicerar på bloggar och sociala medier tenderar generellt sätt att bestå av välkomponerade 

och estetisk tilltalande bilder. På plattformen Instagram eftertraktas specifikt visuellt 

innehåll som är lätt att ta del av, och det är en av de främsta anledningarna till varför företag 

sprider sin marknadsföring i den här formen av medier. 
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4.4.1. Identifikation  

Kvinnor använder sig i högre grad av sociala medier än män och de är även mer aktiva som 

användare. I en undersökning år 2014 utsågs visuella kanaler vara den snabbast växande 

typen av sociala medier. Det är även kvinnor som dominerar inom de visuella kanalerna 

såsom Instagram, Pinterest och Tumblr. Därav faller det sig naturligt för marknadsförare att 

vända sig till kvinnliga Influencers, i synnerhet inom visuella medier. Influencer marketing 

består i nuläget därför till stor del kvinnor som influerar andra kvinnor. De varumärken som 

riktar sig till män använder sig också till stor del av kvinnliga Influencers inom deras 

marknadskommunikationsstrategier, då kvinnor även tenderar att påverka köpbeslut å sin 

partners och barns vägnar. (Sammis et al, 2015)  

 

Kvinnor som tar del av annonser av olika slag tenderar att identifiera sig med de kvinnor som 

porträtteras. Att uppmana kvinnor till att identifiera sig med de personer som skildras i 

annonser kan därför utnyttjas av marknadsförare. Processen kan utnyttjas på så vis att 

genom att använda sig av kvinnor, som konsumenterna i sin tur känner identifikation inför, 

leder till att de också aspirerar att bli mer som kvinnorna i annonserna, exempelvis finansiellt 

eller sexuellt. Att använda sig av identifikation som en del av sin marknadsföringsstrategi 

stärker den emotionella kopplingen mellan annonsen och betraktaren. (Messaris, 1997)  

 

Det går att skilja mellan olika typer av identifikation. Associativ identifikation uppstår när 

individen tillfälligt identifierar sig själv med ett kollektiv, exempelvis vid en konsert. 

Admirativ identifikation är när individen upplever att objektet för identifikationen besitter 

kvalitéer som personen i fråga saknar, alltså någon den aspirerar att vara mer som. 

Sympatisk identifikation är den starkaste typen av identifikation, där individen upplever det 

som att den skulle kunna vara personen. Katarisk identifikation innebär att individen 

identifierar sig med en person som har en tydlig brist och på så vis är lägre stående än den 

själv. Slutligen kan även ironisk identifikation uppstå, vilket innebär att individen 

identifierar sig med en person men att den avbryts för komisk effekt. De beskrivna typerna av 

identifikation syftar främst till personer eller karaktärer i estetiska sammanhang, som i 

filmer eller litteratur. (Gripsrud, 2002) 

 

Aspekter av olika former av identifikation kan även appliceras på bloggare och online-

kändisar eftersom de delar med sig av sin vardag i digitala kanaler likt berättelser. Beroende 

på Influencerns innehåll och framtoning är vårt antagande att de främst är identifikation av 
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admirativ karaktär som följarna känner inför Influencern, alltså att de önskar att vara mer 

som den.  
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5. Metod 

I det här avsnittet följer en presentation av den metod som används i studien. Inledningsvis 

presenteras vilken form av analys som tillämpas, alltså en kvalitativ innehållsanalys. 

Vidare argumenteras även för materialet som analyseras utifrån ett strategiskt urval. 

Avslutningsvis presenteras analysens tillvägagångssätt och studiens reliabilitet och 

validitet.  

 

5.1. Kvalitativ innehållsanalys 

För att uppnå studiens syfte används kvalitativ innehållsanalys även kallad textanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen innebär att en djupare analys görs av en texts delar, helhet och 

kontext (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Materials delar och dess helhet 

kommer att undersökas genom att se hur varje enskilt Instagraminlägg är konstruerat, vi 

kommer även att se till dess kontext genom att undersöka hur inlägget fungerar som 

marknadskommunikation via medieplattformen Instagram. Genom att i analysen ställa 

frågor till texten, som formulerats utifrån teori och övrig litteratur, analyseras materialet 

noggrant för att helheten sedan ska kunna förstås på ett bättre sätt.  

 

Det är viktigt att understryka att studiens avsikt ej är att identifiera textens latenta mening 

eftersom dess intresse ligger i att undersöka hur innehållet konstrueras för att sedan kunna 

jämföra det mot en idealtyp. Metodvalet är baserat på att studiens intresse ligger i att 

undersöka ett antal olika fall av influencer marketing på djupet för att införskaffa kunskap 

om hur de konstrueras. Kvalitativ innehållsanalys är även passande för den här studien 

eftersom vi är intresserade av texten i förhållande till dess kontext som 

marknadskommunikation. 

 

5.2. Urval 

Vår analys innefattar de tre senaste publicerade inläggen från åtta olika Instagramkonton där 

influencer marketing förekommer. Det resulterar i ett material på totalt 24 inlägg där två 

Influencers förekommer inom varje utvalt intresseområde.  
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Vi har valt ut vårt material genom att göra ett strategiskt urval, vilket innebär att vi har 

fastslagit ett antal kriterier som vi bedömer är betydelsefulla för den utvalda teorin 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Utifrån dessa har vi sedan valt ut 

analysobjekt från den totala populationen.  

 

De Influencers vi valt att inkludera i vår analys är alla aktiva svenska Influencers med ett 

stort antal följare på Instagram, vid studiens tidpunkt i december 2016. De 

utvalda Influencers vi använder i vår analys är alla bloggare eller personligheter på andra 

medieplattformer och de är verksamma inom ett antal olika intresseområden.  

 

Anledningen till att vi specifikt har valt att undersöka Influencers som är verksamma inom 

olika intresseområden är att vi tror att det finns en skillnad i bland annat tonalitet, 

exempelvis genom vilket språkbruk Influencern använder sig av. Hypotesen beträffande 

skillnader i tonalitet motiverar även studiens övergripande frågeställning och bidrar till 

uppnå studiens syfte, nämligen att öka förståelsen kring hur Influencers konstruerar sina 

sponsrade inlägg på Instagram. De fyra utvalda intresseområdena är alla mycket vanligt 

förekommande för Influencers på Instagram.  

 

Den första aspekten vi valt att ta hänsyn till i vårt val av studieobjekt är att personerna är 

aktiva inom Influencer marketing på Instagram. Vi fastslog därför kriteriet att Influencern 

ska ha publicerat tre stycken inlägg under de senaste tre månaderna, som alla är tydligt 

utmärkta som samarbeten med företag. Eftersom det inte finns några lagar för hur sponsrade 

inlägg ska vara utmärkta finns det många variationer i hur den informationen förmedlas. 

Valet att exkludera innehåll som inte är märkt som samarbeten baseras på att det är omöjligt 

för oss att utifrån inläggen säkerställa om det rör sig om marknadsföring eller PR. Trots att vi 

valt att exkludera inlägg som inte är utmärkta som samarbeten, tror vi att många av inläggen 

inte följer Konsumentverkets riktlinjer och är utmärkta på ett sätt som kan orsaka 

tvetydighet. Vi har även fastställt att de tre inlägg vi väljer ut från varje Influencer är 

samarbeten med olika företag, eftersom vi vill ha spridning i innehållet och ge en nyanserad 

bild av hur inlägg kan konstrueras.  

 

Det andra kriteriet vi valt att begränsa vårt material utifrån är antalet följare. Företag som 

använder sig av Influencer marketing vill att deras budskap ska få så stor spridning som 

möjligt och bör därför använda sig av Influencers med ett stort antal följare. Vi valde därför 

att i vår analys använda oss av Influencers som hade minst 100 000 följare på sitt 
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Instagramkonto. Vi bedömer även att det är mer intressant att undersöka Influencers med ett 

stort antal följare, eftersom de i större mån drar till sig stora företag med genomtänkta 

kommunikationsstrategier, som i teorin borde ha resurser att på ett genomtänkt och 

strategiskt sätt använda influencer marketing.  

 

5.3. Tillvägagångssätt 

För att införskaffa information kring hur innehåll konstrueras på Instagram vid tillämpning 

av influencer marketing har vi valt att analysera de inlägg där samarbeten förekommer. 

Inläggen består av både bild och bildtext och vår analys innefattar de båda elementen.  

 

Inläggen analyseras utifrån ett analysschema (se bilaga) vars teman är definierade utifrån 

tidigare forskning inom området och studiens teoretiska ramverk. Många av de teoretiska 

begrepp som inkluderas i analysen kräver en viss grad av operationalisering för att kunna 

användas effektivt. Exempelvis har en del teorier som tidigare applicerats på bloggar 

överförts till Influencer marketing. Tankar och synsätt som återfinns inom traditionell 

marknadskommunikation och branding används även vid undersökningen av hur Influencers 

konstruerar sponsrade inlägg i samarbete med företag.  

 

De frågor som kommer att ställas till materialet i analysen är uppdelade utifrån fyran teman, 

som följer nedan. Alla teman avser att besvara studiens frågeställningar och övergripande 

syfte, de eftersträvar således att undersöka hur inlägg vid användning av influencer 

marketing konstrueras.   

 

Visuell kommunikation 

Det första temat fokuserar på bilden och hur den är konstruerad, både med fokus på vad den 

föreställer och inom vilken praktik den tycks vara skapad. Ur ett 

marknadskommunikationsperspektiv kan den visuella kommunikationen vara mycket 

effektiv och bilden bör därför användas på ett genomtänkt sätt. Bilden kan exempelvis 

användas för att skapa intimitet med följarna genom att framstå som oredigerad eller 

fokusera på att följarna ska kunna identifiera sig själva med Influencern.  
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Skriftlig kommunikation 

Vi kommer även att undersöka bildtexten i detalj, med hänsyn till vad som kommuniceras 

och på vilket sätt. Texten kan uppmana följarna att engagera sig, genom att visa support eller 

att sprida budskapet vidare. Det kan också förekomma konkreta säljargument och exklusiva 

element med målet att följarna direkt ska köpa produkten eller tjänsten. Vilken tonalitet som 

används i texten kan också vara avgörande för hur budskapet tas emot, det är exempelvis ofta 

inte idealiskt att ha en allt för formell ton.   

 

Lagar och riktlinjer  

Det tredje temat undersöker hur inläggen förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns 

angående marknadsföring via sociala medier, som är en grundläggande förutsättning för att 

marknadskommunikationen ska fungera. Frågorna inom denna kategori grundar sig i 

Konsumentverkets riktlinjer. Hur tydlig informationen om samarbetet är och när den 

förekommer är två viktiga aspekter vi kommer att fokusera på. Om inläggen inte är tydligt 

utmärkta som samarbeten och vilket företag som står bakom budskapet kommer det 

reflektera negativt både på företaget och Influencern.  

 

Branding 

Avslutningsvis kommer vi att undersöka inläggen i förhållande till branding. Används en 

varumärkesstrategi som upplevs som genomtänkt? Baseras budskapet exempelvis på känslor 

eller på varumärkets fördelar? Är den kommunikationsstrategin som används passande för 

varumärket baserat på bakomliggande motivation och engagemang hos kunden? Vi kommer i 

denna kategori även undersöka om det finns en match mellan produkten och 

intresseområdet Influencern är verksam inom, eftersom det innebär en ökad trovärdighet. 

Det är intressant att undersöka hur inläggen förhåller sig till branding eftersom det är viktigt 

att kommunikationen och utformningen av varumärkets budskap är genomtänkt, även i icke-

traditionella kanaler som Instagram.  

 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet har en viktig roll när det kommer till att mäta giltigheten inom en studie och består 

av två olika aspekter, definitionsmässig validitet och reliabilitet (Østbye, 2004). 

Trovärdigheten gällande studien utgår från i vilken utsträckning material och analys bedöms 

vara relevanta i förhållande till problemformuleringen. I den här studien ser vi på validitet i 

linje med Østbye (2004), där den primära frågan vi kommer att ställa oss själva är huruvida 
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vi mäter det vi avser att mäta. Studien avser att undersöka hur samarbeten mellan 

Influencers och företag konstrueras på Instagram i form av sponsrade inlägg. Därför anser vi 

att en kvalitativ innehållsanalys av kända online-profilers inlägg som är utmärkta som 

samarbeten är en korrekt strategi för att uppnå studiens mål.  

 

Vår ambition är att det ska gå en röd tråd genom uppsatsen, från problemformulering till det 

material som undersöks och hur det undersöks. Vi är därför måna om att uppnå en 

definitionsmässig validitet, vilket innebär att operationaliseringen av de teoretiska begrepp 

som används fungerar väl (Østbye, 2004). Operationaliseringen sker till största del i hur 

analysschemat och dess frågor är utformade. Eftersom många av de begrepp som presenteras 

i teorin är generella men även komplexa har dessa brutits ner i mer konkreta frågor som kan 

ställas till materialet. Inspiration till operationaliseringen har vi dels hämtat genom att 

studera materialet och hur kommunikation via inlägg på Instagram går till i realiteten, men 

även genom idéer från tidigare forskning samt litteratur beträffande influencer marketing. 

Exempelvis är det komplicerat att avgöra om ett inlägg ger intrycket av att vara autentiskt, 

vilket resulterat i att vi brutit ner detta i frågeställningen “när och hur i inlägget presenteras 

information om att det är ett samarbete?”. Den frågeställningen avspeglar i sin tur 

autenticitet eftersom en Influencer som är transparent med sina samarbeten uppfattas som 

mer autentisk. 

 

Reliabilitet berör kvalitén på studien, i form av hur tillförlitlig den är då målet är att 

minimera både de systematiska och slumpmässiga felen (Østbye, 2004). De systematiska 

felen behandlas genom att utforma en studie som ska vara möjlig att återskapa och få ett så 

likt resultat som möjligt. Vi eftersträvar att vara transparenta genom hela uppsatsen och 

specifika i hur vår analys gått till. Analysschemat är utformat med tydliga frågeställningar 

som ska vara enkla att förstå och efterfölja. De slumpmässiga felen behandlas genom att vi 

genomför ett antal fall av analysen tillsammans, för att sedan övergå till att arbeta på skilda 

fall. När alla fall analyserats sammanfattar vi sedan varandras fall, vilket innebär att vi båda 

kontrollerar att analysschemat har används på ett korrekt sätt.  

Med tanke på de åtgärder vi vidtar gällande systematiska och slumpmässiga fel, och hur vår 

operationalisering går till anser vi att den här studien uppnår god reliabilitet och 

definitionsmässig validitet, vilket även leder till god validitet.  

 

Vi har inte har några ambitioner om att generalisera studiens resultat angående hur 

Influencers konstruerar sina samarbeten med företag på Instagram i form av sponsrade 
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inlägg. Däremot kan studerandet av några av de mest inflytelserika Influencers inlägg ge en 

indikation på hur andra Influencers väljer att konstruera sina inlägg. Vi tror att många av de 

Influencers som genomför samarbeten ser till de mest framgångsrika inom fältet och tar efter 

deras sätt att utforma inläggen, speciellt när det finns en brist på tydliga lagar om hur de bör 

går till. 
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6. Resultatredovisning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen, där vi 

undersökt samarbeten mellan företag och åtta svenska Influencers i form av sponsrade 

inlägg utifrån fyra olika intresseområden. Analysen i sin helhet återfinns i bilagan.  

 

6.1. Mode 

Kenza Zouitens och Victoria Törnegrens kommunikation karaktäriseras av väl 

genomarbetade bilder som ger intrycket av att vara skapade under professionella 

förhållanden, där både produkt och Influencern förekommer. Båda Influencers 

kommunicerar helt uteslutande på engelska, de tenderar att inte uppmana till köp i den 

skriftliga kommunikationen men hashtags som kommunicerar namnet på varumärket eller 

kampanjen är vanligt förekommande. I många av fallen antyder kommunikationen att 

Influencern är kund av varumärket och informationen om att inläggen är samarbeten med 

företag skrivs i samtliga fall ut i slutet av inläggen. Det varierar i hur tydlig kopplingen är 

mellan varumärket som exponeras och intresseområdet mode. I många fall blandas 

funktionella och känslomässiga argument i inläggen, vilket innebär att kommunikation inte 

blir lika effektiv ur ett brandingperspektiv.  
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6.1.1. Kenza Zouiten 

 

 
Bilder hämtade från Kenza Zouitens Instagram  

 

I de tre inlägg vi granskar där Kenza samarbetar med företag, förekommer produkten och 

Influencern i samtliga bilder, i ett av fallen är det dock bara hennes hand som är synlig. 

Bilderna tenderar att vara genomarbetade och ger intryck av att inte vara skapade av 

Influencern själv. Varumärkenas namn återfinns inte i någon av bilderna, men Kenza 

använder sig i två av fallen av taggar till deras Instagramkonton.  

 

Inget av inläggen är utformade på ett sätt där de uppmanar till köp, utan fokuserar istället på 

annan information, exempelvis att Kenza i december månad är ansiktet utåt för företaget 

Glossybox. I alla tre fall används en hashtag i form av varumärkets namn. Läsarna uppmanas 

inte att engagera sig genom att kommentera eller gilla och det återfinns heller inte några 

exklusiva element exempelvis i from av ett tidsbegränsat erbjudande. Däremot hänvisas 
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följarna i samtliga inlägg till andra platser som Influencerns egna blogg eller företagets 

hemsida. Inläggen är skrivna på engelska och har en vardaglig men samtidigt positiv ton. 

Kenza använder sig även av emoji-symboler i sina inlägg.  

 

Information om att inläggen är samarbeten är placerade sist i inläggen och är skrivna inom 

parenteser. Kenza framstår till viss del som kund av de varumärken hon exponerar, men det 

presenteras inte som självklar information i något av fallen.  

 

I två av inläggen finns det en tydlig koppling mellan Influencerns intresseområde och 

varumärket. Kenza blandar funktions- och känslobaserade argument i texterna. I ett av 

inläggen använder sig Kenza av en kommunikationsstrategi som är mycket passande för 

produkten ur ett brandingperspektiv, medan de andra två inläggen delvis är det. 

 

6.1.2. Victoria Törnegren 

 

Bilder hämtade från Victoria Törnegren Instagram  
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De tre inläggen vi analyserat på Influencern Victoria Törnegrens Instagramkonto använder 

sig av bilder där både Influencern och produkten förekommer. I ett utav fallen syns 

emellertid bara Influencerns hand. Två av bilderna ser ut att vara producerade under 

professionella förhållanden eftersom de ger ett mycket genomarbetat intryck. Den tredje 

bilden är välkomponerad, men ger en känsla av att vara skapad av Influencern själv. Det 

skiljer sig mellan inläggen huruvida företagets eller produktens namn förekommer i bilden. I 

ett av fallen är logotypen mycket synlig, i ett av fallen förekommer den men utgör endast en 

liten del av bilden och i den tredje bilden återfinns den inte. Endast i en av bilderna 

förekommer en tagg till företagets Instagramkonto.  

 

I två av inläggen använder sig Influencern av hashtags som är kampanjspecifika och en 

hashtag som informerar om att inlägget är en annons. Namnen på företagen förekommer 

också i form av hashtags i samtliga inlägg. I ett av inläggen uppmanar Victoria sina följare till 

köp genom ett erbjudande och rabattkod. Inläggen är skrivna på engelska och Influencerns 

tonalitet är huvudsakligen argumentativ och säljande. Ett exempel på hur en del av ett av 

inläggens bildtext har konstruerats följer nedan. 

 

I found the most amazing 12 Week Fitness Guide that doesn’t require the gym and can 

be done anytime, anywhere! it takes just 24 minutes, 3 times a week and I’m feeling 

fitter, stronger and more toned already!  

 

Information om att inläggen är samarbeten mellan Influencern och företag förekommer till 

stor del i slutet av texterna. Undantaget är det första inlägget där informationen är placerad i 

mitten av texten. I den visuella kommunikation framstår Influencern som kund i alla tre fall. 

I två av inläggen förefaller det även som att Victoria är kund av varumärket genom den 

skriftliga kommunikationen.  

 

Det saknas en tydlig koppling mellan Influencerns intresseområde och varumärket som 

exponeras i två av inläggen. I de två första inläggen blandas en funktionell och känslomässig 

retorik, medan det tredje fokuserar helt på produktens fördelar. Inlägget där Victoria 

samarbetar med varumärket Body Boss har en mycket passande kommunikationsstrategi ur 

ett branding perspektiv medan de övriga två inläggen med fördel skulle kunnat använda sig 

av en annan retorik än de i nuläget gör. 
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6.2. Skönhet 

De båda Influencerna inom intresseområdet skönhet skiljer sig i det avseende att Thomas i 

större utsträckning förekommer på sina bilder. Deras visuella kommunikation skiljer sig även 

i att Lindas bilder ger ett professionellt och genomarbetade intryck, medan Thomas bilder är 

mer oredigerade. I sin skriftliga kommunikation uppmanar ingen av dem till köp. De 

använder emellertid hashtag i stor utsträckning. Vidare skiljer sig båda i vilket språk de 

använder sig av i inläggen och i deras tonalitet. Både Linda och Thomas är tydliga i hur de 

informerar om att inläggen är samarbeten, men de framstår sällan som kunder av 

varumärkena de exponerar. Kopplingen mellan intresseområdet skönhet och de varumärken 

inläggen exponerar varierar i hur tydliga de är, likaså huruvida rätt kommunikationsstrategi 

används med hänsyn till engagemang och motivation. Däremot använder sig Linda 

uteslutande av funktionella argument i sina inlägg medan Thomas tvärtom fokuserar på en 

känslobaserad retorik.   
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6.2.1. Linda Hallberg 

 

Bilder hämtade från Linda Hallbergs Instagram  

 

I det första av de tre inlägg som analyserats förekommer Influencern, Linda Hallberg, men 

ingen produkt från varumärket på bilden. I det andra inlägget är endast produkten med på 

bild medan det tredje inlägget är i form av en video som visar effektfulla bilder från ett event. 

En av bilderna och videon är tydligt skapade av någon annan än Influencern själv, där de 

antingen är delar av större kampanjer eller tagna i studiomiljö. Den andra bilden ger 

intrycket av att vara skapad av Influencern själv. De båda bilderna är genomarbetade och 

likaså videon som ger ett mycket professionellt intryck genom effekter och kameraarbete. I en 

av bilderna och i videon förekommer varumärkets namn. Inga taggar förekommer i någon 
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utav bilderna och eftersom det tredje inlägget är i form av en video förekommer ingen tagg 

där heller.  

 

I bildtexten till de två första bilderna uppmanas ej läsarna till köp genom rabattkoder eller 

erbjudanden, men i texten till videon hänvisas läsarna till en sida för att köpa biljetter. 

Texten till bilderna innehåller vardera två stycken hashtags som består av bland annat 

varumärkets slogan, information kring att det är ett samarbete och varumärkets namn. Det 

förekommer ingen hashtag i bildtexten till videon och följarna uppmanas inte till att 

engagera sig genom att gilla och/ eller kommentera inlägget eller att sprida budskapet vidare. 

Det förekommer inget exklusivt element i form av begränsat antal eller rabattkoder i någon 

av bildtexterna, men det förekommer som sagt i texten i videon. I ett av inläggen skriver 

Influencern på svenska men i övriga inlägg på engelska. Tonaliteten i Lindas inlägg skiljer sig 

avsevärt, men kan sammanfattas som både professionell och formell, med fokus från 

företagens perspektiv. Ett exempel på hur en del av ett av inläggens bildtext har konstruerats 

följer nedan. 

 

SugarBearHair is a fun alternative to other vitamins, and they taste amazing! They 

are completely vegetarian, gelatin and gluten free, contains vitamin A, C and E, and 

B12 and zinc...they also contain biotin and coconut oil that is gonna moisturize both 

hair and scalp. 

 

I samtliga fall presenteras information om att inläggen är samarbeten mellan Influencern och 

företagen redan i första meningen. Det är endast i ett av inläggen som Linda Hallberg 

framstår som en kund av varumärket, men vi menar på att det uppstår en tvetydighet när 

Influencern själv är grundare till varumärket LH Cosmetics som inkluderas i två av fallen.  

 

I inläggen med bilder finns en mycket tydlig koppling mellan företagen som Linda 

samarbetar med, vilket det inte gör mellan företaget som Linda samarbetar med i 

videoinlägget. Men däremot finns en match mellan företaget och Lindas roll som Influencer 

och online-personlighet, eftersom eventet gäller influencer marketing och sociala medier. 

Samtliga inlägg är till stor del baserade på funktion, exempelvis presenteras fördelar med 

produkterna och dess innehåll. De kommunikationsstrategier Influencern använder sig av 

stämmer inte överens med de produkter och tjänster hon presenterar i inläggen, men i flera 



39 

 

av fallen är det svårt att bedöma vilken motivation och engagemang som kan kopplas ihop 

med dem.   

 

6.2.2. Thomas Sekelius 

 

 
Bilder hämtade från Thomas Sekelius Instagram  
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Två av de inlägg som analyserats i samband med Influencern Thomas Sekelius använder 

stillbilder ur videos. Den tredje ger intryck av att vara mer direkt lämpad för Instagram. 

Samtliga bilder föreställer både Influencern och de produkter och tjänster som samarbetena 

berör. Bilderna ger intrycket av att vara skapade av Influencern själv, i synnerhet 

stillbilderna, som kommer från Influencerns Youtube- kanal. En av bilderna som 

representerar Influencerns nygjorda naglar är av hög kvalité, men ger ändå intrycket av att 

inte vara särskilt genomarbetad. De två stillbilderna ger heller ej intrycket av att vara 

genomarbetade. Det aktuella varumärket förekommer endast på en av bilderna, och är inte 

en central del av bilden. Inga taggar som är relevanta för samarbetena förekommer i 

bilderna.  

 

Inget av inläggen är skrivna på ett sätt som uppmanar läsarna till köp i form av rabattkoder 

eller erbjudanden. Två av inläggen innehåller en hashtag var, där båda står för varumärkenas 

respektive kampanjer. I ett av inläggen uppmanar Influencern sina följare till att använda sig 

av kampanjens egna hashtag när de publicerar sina egna bilder vilket innebär att de 

engageras till att sprida vidare kampanjens budskap. Inget av inläggen anspelar på någon 

form av exklusivitet. Samtliga inlägg är skrivna på svenska. Överlag håller Influencern en 

personlig tonalitet i alla tre inlägg, blandat med en del information och uppmaningar.  

 

Information om att inläggen är samarbeten med olika företag framgår i samtliga fall i den 

första meningen av bildtexten. I det inlägget vars bild inte är konstruerad som en stillbild 

från Influencerns Youtube-kanal är det mycket tydligt att han är kund hos företaget. I de 

övriga inläggen framstår han ej som kund. En tydlig koppling mellan Influencern och 

produkten bakom samarbetet går bara att finna i ett av inläggen. Samtliga inlägg är tydligt 

känslobaserade. Två av inläggen bedömer vi som väl anpassade när det kommer till huruvida 

produkterna överensstämmer med kommunikationsstrategin utifrån ett branding perspektiv.  

 

6.3. Hälsa 

Både produkt och Influencer förekommer i stor utsträckning på bilderna inom Anna och 

Alexandras intresseområde hälsa, bilderna är dessutom mycket genomarbetade men ger 

samtidigt intryck av att vara skapade av dem själva. Merparten av inläggen är direkt säljande 

i sin skriftliga kommunikation och anspelar dessutom på någon form av exklusivitet. 

Hashtags förekommer i stor uträckning av båda Influencerna. Anna och Alexandra skiljer sig 

något i sin tonalitet men kommunicerar båda på engelska. Informationen om att inläggen är 
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ett samarbete placeras alltid i slutet texterna. Båda framstår överlag som kunder av de 

varumärken de exponerar. Det återfinns i stor grad kopplingar mellan intresseområdet hälsa 

och varumärkena i fråga. Den retorik som används i inläggen varierar mellan funktion- och 

känslobaserad och är överlag inte optimerad för de produkter som inläggen berör.  

 

 

6.3.1. Anna Nyström 

 

Bilder hämtade från Anna Nyströms Instagram  

I alla tre av de undersökta inläggen syns både Influencern Anna Nyström och produkten på 

bilderna, även om hennes ansikte inte är synligt i ett av fallen. Bilderna ger intryck av att vara 

skapade av Influencern själv trots sin höga kvalité. Namnet på varumärket som exponeras 

förekommer på samtliga bilder, men de utgör små detaljer i bilden. I det första inlägget är 

företagets Instagramkonto taggat i bilden.  
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Två av Annas inlägg uppmanar både till köp och anspelar på exklusivitet i och med att 

rabattkoder som är specifika för Influencerns följare förekommer. Tre olika sorters hashtags 

används i inläggen. Den första typen som förekommer i två av inläggen är namnet på 

varumärket. Den andra typen är en hashtag specifik för kampanjen vilket används i 

annonsen för Daniel Wellington. Den tredje typen informerar om att inlägget är en annons 

och används i det sista inlägget. Följarna uppmanas inte att engagera sig med inläggen. 

Samtliga inlägg är skrivna på engelska. Annas språkbruk är neutralt och något informativt. 

Texternas känsla blir något mer personlig genom användandet av emoji-symboler. Här följer 

ett exempel på hur Anna Nyström har konstruerat bildtexten till ett av hennes inlägg. 

 

Just got home from a great workout  Drinking my @womensbest protein shake 

to help my muscles recover  #womensbest (Collaboration with Women´s Best) 

 

I Annas inlägg används två olika strategier för att informera följarna om inläggens 

kommersiella natur. Informationen presenteras i alla tre fallen i slutet av inläggen, men i två 

av dem i den löpande texten medan Influencern i inlägget för varumärket Skinnymint bara 

använder sig av en hashtag. Influencern framstår i hög grad som kund av samtliga produkter 

både i bild och text.  

 

I två av fallen finns det en tydlig koppling mellan Influencerns intresseområde och 

varumärket, men inte i det tredje där Anna exponerar en klocka. Inläggen varierar 

beträffande om kommunikationsstrategin är passande för det exponerade varumärket. Det 

första inlägget använder sig av en passande strategi där det andra inlägget har ett allt för 

informativt innehåll för att bygga positiva associationer till varumärket och det tredje skulle 

även det dra nytta av en mer känslosam retorik.  
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6.3.2. Alexandra Bring 

 

 
Bilder hämtade från Alexandra Brings Instagram 

 

Två av Alexandras inlägg använder en bild där både hon och produkten i fråga förekommer, i 

det tredje, vilket är ett samarbete med varumärket Planti, syns bara produkten på bilden. 

Bilden tillhörande samarbetet med Bring Sportswear ger särskilt intryck av att vara skapad 

under professionella rutiner, men samtliga bilder ger en känsla av att vara genomarbetade. 

Trots att produkten som exponeras förekommer i alla bilder är det endast i det tredje inlägget 

som varumärkets namn tydligt syns. Det är endast i det första inlägget som företagets 

Instagramkonto är taggat. 

 

Två av inläggen uppmanar till köp genom användandet av en rabattkod och gratis frakt under 

en begränsad tid, båda dessa fall anspelar även på exklusivitet, ett genom den specifika 

rabatten för Alexandras följare och den andra genom den begränsade tiden. I samtliga inlägg 

används hashtags som förklarar att deras kommersiella natur. I två av fallen används också 
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hashtags med namnen på företagen, vilket inte förekommer i det första inlägget, men där är 

företaget istället taggat i den löpande texten. Följarna uppmanas inte att engagera sig med 

inläggen. Alexandra har skrivit all text på engelska, med undantag för informationen om 

samarbetet i inlägget gällande Planti. Språkbruket och tonaliteten är överlag personlig och 

positiv.  

 

I samtliga fall återfinns informationen om att inlägget är ett samarbete endast i form av en 

hashtag i slutet av texterna. I två av inläggen framstår Alexandra som kund av varumärket 

både i den visuella och den skriftliga kommunikationen, i det första inlägget är hennes roll 

mer tvetydig då det är hon själv som står bakom varumärket Bring Sportswear.  

 

Det finns en tydlig koppling mellan intresseområdet Influencern är verksam inom och 

samtliga varumärken som exponeras. I inlägget tillhörande samarbetet med Planti används 

en retorik som är mycket passande för varumärket ur ett brandningperspektiv eftersom den 

till stor del bygger på känslor. De övriga två inläggen innehåller mer information, vilket 

resulterar i att kommunikationen inte blir så känslobetonad som den borde vara.  

 

6.4. Livsstil 

På hälften av Therése Lindgren och Nellie Berntsson inlägg som vi undersöker förekommer 

både Influencer och produkt på bilden, medan endast produkten förekommer på de övriga. 

Förutom det ger inte bilderna ett genomarbetat intryck och de verkar vara skapade av 

Influencerna själva. Den skriftliga kommunikationen tenderar att inte uppmana till köp. De 

använder båda hashtags i stor utsträckning. Både Therése och Nellie skriver sina inlägg på 

svenska och har generellt sett en mycket personlig och informell tonalitet. De Influencers vi 

undersöker inom livsstil är lika i hur de presenterar informationen om att inläggen är 

samarbeten, nämligen i två av fallen sist i texten och i ett först. Både Therése och Nellie 

framstår ofta som kunder till de varumärken de ingår samarbeten med. Det finns överlag 

tydliga kopplingar mellan intresseområdet livsstil och de varumärken som exponeras. De 

Influencers vi undersöker inom livsstil karaktäriseras av deras känslobaserade retorik och att 

de använder effektiva kommunikationsstrategier som är lämpade för de varumärken de 

representerar ur ett brandingperspektiv.  
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6.4.1. Therése Lindgren 

 

Bilder hämtade från Therése Lindgrens Instagram  

 
 
 
I inlägget som är ett samarbete med Gina Tricot förekommer både Influencern och 

produkten på bilden, medan endast respektive produkt finns representerade på de andra två 

bilderna. På alla tre bilder får läsaren intrycket av att bilden verkar vara tagen i en hemmiljö 

av Influencern själv, inte heller verkar någon av bilderna vara särskilt genomarbetade, det vill 

säga, de ser exempelvis inte ut att vara redigerade i efterhand. Endast i en av bilderna 

förekommer varumärkets namn. Två av bilderna innehåller varsin tagg, den ena i form av en 

kvalitetsstämpel, och dess inblandning i samarbetet är något tvetydig. Den andra bildens tagg 

är i form av företaget bakom samarbetet, vilket gör det möjligt för läsaren att ta sig direkt till 

deras egna Instagramkonto.  

 

Det är endast ett av inläggen som uppmanar till köp, genom att informera om ett erbjudande, 

vilket även anspelar på exklusivitet då det är under en begränsad tid. Två av inläggen 
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använder hashtags i texten, de är dels i form av företagets namn och även en unik hashtag för 

Influencern. I två av fallen uppmanar Influencern följarna att engagera sig genom att 

kommentera och gilla inlägget. Samtliga texter är skrivna på svenska. Therese språkbruk och 

tonalitet i texterna är genomgående personligt och informellt. Ett exempel på hur en del av 

ett av inläggens bildtext har konstruerats följer nedan. 

 

Men hur mysig är inte den här fina tröjan? Den heter “Mona stickad tröja” och 

finns på Gina Tricot.  

 

Att inläggen är samarbeten med företag presenteras inom en parentes i den löpande texten, i 

ett utav fallen återfinns informationen först i texten och i de övriga två sist. I två av inläggen 

framstår Influencern som kund antingen på bilden eller i texten. I det tredje inlägget, som är 

med Teknikföretagen, är Therese roll svårare att förstå eftersom hon framstår som 

medskapare av produkten.  

 

Vi bedömer att det finns en koppling mellan intresseområdet Influencern är verksam inom 

och varumärket som exponeras i alla tre fall. Therese använder sig nästan uteslutande av 

känslobaserade argument i sina inlägg. I många fall överdrivs den känslomässiga retoriken 

genom det personliga och mycket informella språkbruket. I samtliga inlägg passar den 

känslofyllda och autentiska kommunikationen utmärkt ihop med varumärket i fråga.  
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6.4.2. Nellie Berntsson 

 

Bilder hämtade från Nellie Berntssons Instagram  

 

I två av inläggen förekommer både Influencern, Nellie Berntsson, och produkten på bilden. 

Det tredje inläggets bild föreställer endast produkten. Samtliga bilder ger intryck av att vara 

skapade av Influencern själv, ingen av dem verkar heller vara särskilt genomarbetade eller av 

hög bildkvalité. Det är endast i samarbetet med Daniel Wellington som varumärkets namn 

syns i bilden. Den bilden innehåller även en tagg till företagets konto, vilket också inlägget 

med Cavalleria Toscana gör.  

 

Ett av de tre inläggen uppmanar till köp genom användandet av en exklusiv rabattkod för 

följarna. Nellie använder sig i inläggen både av hashtags som: informerar om samarbetet, 

förklarar namnet på företaget och är specifik för kampanjen. Följarna uppmanas inte att 

engagera sig med inlägget, i form av att gilla eller kommentera det. Engelska förekommer i 
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viss mån i inläggen, men de är främst skrivna på svenska. De tre inläggen skiljer sig åt i 

tonalitet. Det första inlägget har en mycket personlig ton. Det andra inlägget är mer formellt i 

hur det är skrivet. Det tredje inlägget är mycket kortfattat och har en neutral, något personlig 

ton.  

 

I två av fallen informeras följarna om att inlägget är ett samarbete sist i texten, i det tredje 

fallet återfinns informationen först. Det är även i två av fallen som Nellie framstår som kund 

av varumärket hon samarbetar med, i synnerhet i det tredje inlägget där hon beskriver att 

hon alltid använder varumärket Cavalleria Toscana.  

 

I alla tre fallen bedömer vi att det finns en koppling mellan företaget bakom samarbetet och 

Influencerns intresseområde. Inläggen bygger till stor del på en känslomässig retorik som 

passar bra ihop med de varumärken som exponeras, för att kunna bygga positiva 

associationer till varumärket i fråga. I ett utav inläggen försvagas effekten av den 

känslomässiga kommunikationsstrategin något eftersom den innehåller mycket information 

som tar fokus.   
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att utifrån analysens resultat tolka materialet och diskutera 

skillnader och likheter som förekommer med hänsyn till de olika intresseområdena. 

Diskussionen kommer att fokusera på huruvida marknadskommunikationens fördelar 

utnyttjas och avser att svara på studiens övergripande frågeställningar. Vi kommer att 

diskutera kring den övergripande frågeställningen. Utifrån den övergripande 

frågeställningen kommer vi även att diskutera de följande två frågeställningarna 

angående brister vi identifierat och möjligheter till förbättringar. Slutligen kommer vi att 

sammanfatta studiens huvudsakliga slutsatser och presentera våra idéer till vidare 

forskning.  

 

I uppsatsens metoddel presenterades en hypotes angående att det eventuellt skulle finnas 

skillnader i utformning av inläggen mellan intresseområdena, speciellt med hänsyn till 

tonalitet. Resultatet visar att det antagandet var korrekt och att det skiljer sig i 

kommunikation mellan de olika områdena. Det finns en omfattande variation både med 

hänsyn till innehåll och utformning. Bilderna som används av Influencers inom mode och 

hälsa tenderar att vara genomarbetade och efterliknar ofta traditionella annonser i sin 

utformning, de är exempelvis ofta tagna i studios och är av hög bildkvalité. Bilderna inom 

dessa två intresseområden innehåller i stor utsträckning både varumärket och Influencern. 

Med utgångspunkt i Gripsruds (2002) teori om identifikation menar vi att bildernas 

professionella utformning i hög grad leder till admirativ identifikation. Bilderna målar upp 

en idealisk bild av verkligheten, där Influencern och produkten syns tillsammans på ett 

tilltalande sätt och på så vis kommer följarna att eftersträva att efterlikna dem. Att använda 

sig av samma varumärken som Influencers är således ett konkret sätt ta efter dem.   

 

Den visuella kommunikation hos de Influencers som granskats i studien inom området 

livsstil ger i kontrast intrycket av att inte vara lika genomarbetad. Många av bilderna verkar 

vara tagna med mobilkamera och på så vis vara skapta av Influencern själv. Den här typen av 

bilder anspelar då på intimitet. Intimiteten gör att Influencern ses som en jämlike och 

relationen blir därför mindre hierarkisk (Abidin & Thompson, 2012). Vi menar i linje med 

Abidin & Thompson (2012) att intimiteten mellan Influencern och dess följare, som bland 

annat uppstår vid publicerandet av oredigerade bilder, erbjuder en möjlighet till att relatera 

och att begär skapas för de varumärken som exponeras. Bristen på hierarki inom 
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intresseområdet livsstil gör att följarna i större utsträckning ser Influencern som en vän, vars 

omdöme de kan lita på.  

 

Utifrån studiens resultat kunde inte några karaktäristiska drag angående hur Influencers 

inom intresseområdet skönhet konstruerar sina inlägg utläsas. Det kan motiveras av att det 

inte finns en tydlig mall för hur Influencers inom skönhet kommunicerar. Resultatet visar på 

att Linda Hallberg efterliknar Influencers inom mode och hälsa i sin kommunikation medan 

Thomas Sekelius utformar sina inlägg på ett sätt som påminner om Influencers inom 

området livsstil. Linda Hallberg driver en skönhetsblogg med visuellt fokus vilket även 

kännetecknar bloggar med fokus på mode, vilket kan förklara att deras kommunikation är 

liknande. Att Thomas kommunikation med sina följare ser ut som den gör kan härledas till 

att hans primära plattform är Youtube, där det är vanligt förekommande med en personlig 

och informell relation till sina följare. De två Influencers som undersökts inom området 

livsstil, Therése Lindgren och Nellie Berntsson använder även de Youtube som sin 

huvudsakliga kanal, vilket kan förklara likheten i utformandet av deras inlägg. Att Thomas 

och Linda riktar sig till olika målgrupper kan komma att påverka sättet de kommunicerar på.  

 

Marknadsförare bör vara medvetna om den här typen av skillnader, nämligen hur 

Influencers inom olika intresseområden formulerar sina inlägg och vilken relation de har till 

sina följare. Skillnaderna illustrerar vi i detta fall genom den visuella kommunikationen, men 

de återfinns även i den skriftliga kommunikationen. Enligt oss bör marknadsförare inte bara 

ställa sig frågan om det finns en koppling mellan deras varumärke och Influencerns 

intresseområde, utan även om dennes sätt att kommunicera med sina följare passar 

varumärkets image. Detta är även ett faktum som Uzunoğlu och Misci Kip (2014) berör i sin 

forskning. Ett exempel som utnyttjar detta tankesätt är Influencern Victoria Törnegrens 

samarbete med företaget Larsson & Jennings. Den genomarbetade bilden tillsammans med 

Victorias formella tonalitet matchar varumärkets exklusiva framtoning. Det här är enligt oss 

en möjlighet som marknadsförare borde utnyttja i större utsträckning.  

 

Utifrån studiens resultat går det att utläsa ett antal fall där Influencers väljer att ingå 

samarbeten med företag som inte har någon koppling till deras intresseområde. Det är något 

vi finner överraskande eftersom det borde vara en grundläggande aspekt både från 

marknadsförarens och Influencerns perspektiv. Marknadsförare bör välja en Influencer som 

verkar inom ett passande intresseområde, eftersom det innebär att deras budskap når en 

relevant målgrupp, men även för att utnyttja Influencerns legitimitet inom fältet. 
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Influencerns intresse av att samarbeta med ett företag som verkar inom samma område 

bottnar i att publicera innehåll som är relevant för dennes plattform och är intressant för 

dess följare. Det är även något som Pang, Yingzhi Tan, Song-Qi Lim, Yue-Ming Kwan & 

Bhardwaj Lakhanpal (2016) betonar i sin studie.  

 

I studien undersöks endast inlägg som är utmärkta som samarbeten. Initialt hade vi en 

hypotes att informationen om att inläggen är samarbeten i många fall skulle presenteras på 

ett otydligt sätt. Resultatet påvisar dock att många av inläggen presenterade informationen 

på ett tydligt sätt.  Det ger en indikation av att marknadsförare inte försöker utnyttja 

Influencers position som användare och på det viset dölja informationen kring samarbeten, 

vilket exempelvis skulle kunna göras genom att endast märkta ut inlägget med #ad i slutet av 

texten.  

 

Resultatet visar på att det skiljer sig hur inläggen är utmärkta angående samarbeten. Även 

om det i många fall presenteras tillräckligt med information för att följaren ska förstå att 

inlägget är ett samarbete kan det enligt oss i många fall bli ännu tydligare. Alla inlägg bör 

vara utmärkta på ett tydligt sätt redan i början av texten. Att ha tydligt utmärkta samarbeten 

ökar inläggets autenticitet och eliminerar dessutom risken för att bli anmäld och dömd av RO 

eller KO. Att företag skulle uppmana en Influencer att inte märka ut ett inlägg som samarbete 

eller göra det i slutet för att inlägget på så vis ska uppfattas som att endast vara Influencerns 

ärliga åsikt, är enligt oss inte en vinnande strategi. Det är ett faktum att följarna kommer att 

lita mer på ett innehåll som efterliknar Influencers övriga inlägg (Abidin & Mart, 2016). Men 

i takt med att fallen som blir anmälda till RO och KO ökar och problemet med dold 

marknadsföring uppmärksammas i medier innebär otydligt utmärkta samarbeten en stor och 

mycket onödig risk för både Influencers och företag. Det bör ligga i alla parters intresse att 

bibehålla Influencerns trovärdighet, eftersom den är en grundläggande förutsättning för 

effektiv influencer marketing.  

  

I ett antal fall går det att urskilja tendenser till att företag har för stor inblandning i 

utformningen av inläggen, vilket i dessa fall resulterar i att kommunikationen blir allt för 

formell i sin tonalitet och budskapet fokuserar för mycket på funktionella fördelar med 

varumärket. Ett tydligt exempel på det är Linda Hallbergs samarbete med Sugar Bear Hair, 

där inläggets text är allt för funktionsbaserat och informationsrikt, vilket resulterar i en icke- 

effektiv användning av influencer marketing. Att det förekommer information om 
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produktens innehåll och att inlägget har en formell ton innebär att känslan av att Linda själv 

står bakom åsikterna försvagas avsevärt. Om ett inlägg ska innehålla funktionsbaserade 

fördelar bör de kommuniceras på ett sätt som uppfattas som autentiskt och genuint för att 

bibehålla fördelarna med User generated content (Sammis et al., 2015). Vi menar att ett 

företags inblandning blir mer markant i den skriftliga kommunikationen än i den visuella. De 

Influencers som undersökts har alla ett stort antal följare och driver sina online-kanaler likt 

företag och det är därför vanligt förekommande med genomarbetade bilder. En formell och 

informationsrik skriftlig kommunikation är däremot ofta mer främmande i Influencerns 

vardagliga innehåll.  

 

Baserat på resultaten från vår analys går det att urskilja att många av de produkter som 

förekommer i inläggen är konsumtionsvaror, alltså varor som går hand i hand med lågt 

engagemang och en positiv motivation. Med Rossiter och Percys modell i åtanke innebär det 

att kommunikationen bör vara autentisk och emotionell för att bli som mest effektiv. I många 

av inläggen som undersökts blandas argument som är funktionsbetonade med känslomässiga 

sådana eller så används den känslosamma retoriken inte till sin fulla potential. 

Marknadsförare bör i större utsträckning fokusera på känslor i sina 

kommunikationsstrategier och framförallt uppmana Influencern att kommunicera sina egna 

känslor inför produkten. Ett exempel där en Influencer delger sina egna känslor inför 

varumärket i fråga är Thomas Sekelius samarbete med Elinas Nailart. Det inlägget illustrerar 

en korrekt och effektiv användning av influencer marketing, eftersom det är tydligt att det rör 

sig om ett samarbete men upplevs samtidigt som genuint och mycket personligt.  

 

En annan aspekt som enligt oss kan påverka om ett samarbete uppfattas som autentiskt är 

om Influencern i sin kommunikation förmedlar att den är kund av produkten. Det kan både 

göras visuellt genom att Influencern aktivt använder produkten, vilket även skapar begär för 

produkten (Abidin & Thompson, 2012). Det kan även kommuniceras skriftligt genom att 

Influencern uttrycker sin relation till varumärket, exempelvis om den nyligen börjat använda 

den eller gjort så under en längre tid. I resultat återfinns tendenser till detta men det är även 

något marknadsförare, i större uträckning, bör ta fasta på. Det här går även hand i hand med 

kritik som har riktats mot Influencers som är inkonsekventa i sina produktpreferenser (Abidin 

& Mart, 2016). Det mest framgångsrika sättet att bedriva influencer marketing, där 

Influencern på ett autentiskt sätt framstår som kund av varumärket, är att satsa på långsiktiga 

samarbeten med Influencers som har en preferens för varumärket.  
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I två skilda fall från analysen gör Influencers inom olika intresseområden samarbeten med 

samma företag. Både Alexandra Bring och Therése Lindgren genomför samarbeten med 

företaget Planti och Nellie Berntsson och Anna Nyström genomför samarbeten med företaget 

Wellington. I de här fallen är kommunikationen utformad på liknande sätt. Detta kan 

härledas till att de här företagen har haft en stor inblandning när det kommer till hur 

kommunikationen har utformas. I ett av fallen fungerar kommunikationen trots detta men i 

det andra fallet är inblandningen från företaget för stor. I de två samarbetena med Planti, 

används i båda fall känslobaserade argument och likartade hashtags och taggningar. Den 

visuella kommunikationen är även den utformad på liknande sätt, exempelvis att endast 

produkten och inte Influencern förekommer på bilderna. Influencerna har båda formulerat 

sina budskap runt frukost, men utöver det tillåtits att fokusera på olika fördelar med 

produkten, baserat på deras skilda intresseområden och vidare använder de sig av en 

personlig ton i inläggen. Resultatet blir två personliga inlägg som ändå är utformade på 

liknande sätt. Båda inläggen använder sig även av en kommunikationsstrategi som är 

passande ur ett brandingperspektiv.  

 

I det andra fallet där två Influencers samarbetar med klockföretaget Daniel Wellington, går 

företagets omfattande inblandning ut över kommunikation på ett negativt vis. Bilderna liknar 

varandra i det avseende att de använder sig av samma färger och båda fokuserar på 

produkten. Inläggen har även en liknande skriftlig kommunikation. Ingen av Influencerna 

talar om sina personliga känslor inför produkten och informationen om rabattkoderna tar 

upp en för stor del av inläggens fokus. Genom att låta inläggen fokusera på ett 

rabatterbjudande utnyttjas enligt oss inte Influencern i egenskap av opinionsbildare för 

varumärket.  

 

Enligt Trapp (2015) är influencer marketings styrka att utnyttja de positiva känslorna och 

förtroendet följarna känner inför Influencern genom att bygga positiva associationer till 

varumärket på lång sikt, alltså en form av branding. Om målet istället är att på kort sikt 

påverka kundernas köpbeslut borde traditionell annonsering istället tillämpas. Trots det visar 

vårt resultat på att det i hög grad förekommer sponsrade inlägg som direkt uppmanar 

följarna till köp, antingen i form av ett erbjudande eller en rabattkod. Marknadsförare bör 

inte konstruera inlägg som direkt påverkar till köp, då detta inte utnyttjar influencer 

marketings styrkor.  
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7.1. Slutsats 

Hur konstruerar Influencers sponsrade inlägg på Instagram inom respektive 

intresseområde: mode, skönhet, hälsa och livsstil? 

Efter att ha genomfört studien går det att fastslå att samarbeten mellan företag och 

Influencers i form av sponsrade inlägg på Instagram varierar stort i hur de konstrueras. Det 

som framför allt skiljer Influencers åt är deras tonalitet, både i den visuella och den skriftliga 

kommunikationen. Skillnaderna mellan de olika intresseområdena är speciellt påtagliga. 

Influencers inom hälsa och mode konstruerar sina inlägg på ett mer professionellt sätt, än 

Influencers inom livsstil som istället kommunicerar på ett personligt och informellt vis. De 

Influencers som undersökts inom skönhet har inga utmärkande karaktäristiska drag i hur de 

konstruerar sina sponsrade inlägg vid samarbeten med företag.  

 

Inläggen är överlag utformade på ett sätt där de håller sig till de existerande lagarna som rör 

marknadsföring online. Men de följer till stor del inte Konsumentverkets riktlinjer om att 

informationen ska placeras först i inlägget. Ur ett brandingperspektiv påvisar studien att 

influencer marketing i många fall inte utnyttjas till sin fulla potential när det kommer till att 

bygga positiva associationer till varumärket.  

 

Vilka brister kan identifieras angående hur inläggen konstrueras i förhållande till 

influencer marketing?  

Utifrån de fall som undersökts går det att identifiera ett flertal brister angående hur 

influencer marketing används i Sverige idag. En av de mest påtagliga bristerna beträffar 

företags inblandning i den faktiska utformningen av den skriftliga kommunikationen. 

Inläggen bör inte direkt uppmana till köp, detta på grund av att vi fastslagit att influencer 

marketing bör användas som ett redskap för att bygga positiva associationer till ett 

varumärke och det är där strategins främsta styrka ligger. En annan brist som studien påvisar 

är att en känslomässig- och funktionsbaserad retorik i många fall blandas i inläggen, vilket 

resulterar i att kommunikationen inte blir lika effektiv som den hade kunnat bli om fokus 

endast lagts på en av de två.  
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Vilka förbättringsområden kan påvisas utifrån hur inläggen konstrueras i förhållande till 

influencer marketing?  

Utifrån studien har ett område där stor potential till förbättring angående hur influencer 

marketing används i praktiken identifierats, nämligen att Influencerns naturliga sätt att 

kommunicera med sina följare bör bibehållas. Det är fråga om en balansgång där Influencern 

inte endast ska betraktas som en kanal för budskapet utan en medproducent av innehållet. 

Influencern är en kreativ person som vet vad dennes egna följare uppskattar, vilket bör 

utnyttjas av marknadsföraren vid samarbetet. Det ska finnas ett förtroende för Influencern, 

och på så vi ska inte företaget behöva gå in och göra ett för stort avtryck.  

 

Ytterligare en möjlighet till förbättring beträffande nyttjandet av marknadskommunikationen 

inom influencer marketing, är att marknadsförare bör ta större hänsyn till både Influencers 

intresseområden och tonalitet i förhållande till det aktuella varumärket. Det kommer att 

resultera i att kommunikationen blir mer passande för varumärkets image och att budskapet 

når ut till en lämplig grupp av potentiella kunder.  

 

Influencer marketing innebär en dubbelsidighet, i och med att en betald annons ska vara 

utformad så att den uppfattas som autentiskt. Nyckeln till att bedriva framgångsrik 

influencer marketing är att vara transparent med samarbetet och att låta en Influencer, vars 

intresse och ton stämmer överens med varumärket, förmedla ett genuint och personligt 

budskap om det.  

 

7.2. Förslag till vidare forskning 

Den här studien har diskuterat de variationer som förekommer hos Influencers samarbeten 

på Instagram och de möjligheter och brister som har identifierat inom området. En av 

slutsatserna avser influencer marketings styrka, nämligen en strävan mot att långsiktigt 

bygga positiva associationer till det varumärke som marknadsförs genom Influencern. 

Utifrån det finner vi det intressant att som vidare forskning undersöka utformningen av 

sponsrade inlägg av samma företag och Influencer under en lägre tid, med fokus på huruvida 

samarbeten som sträcker sig över en längre period tenderar att öka Influencerns trovärdighet 

ytterligare, vilket i sin tur skulle kunna leda till större varumärkeskapital för de inblandade 

företagen. Förslagsvis skulle detta kunna konstrueras genom att kvalitativt studera ett par 

specifika Influencers vars samarbeten med företag sträcker sig över en längre tid. 
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Ett annat förslag till vidare forskning är att utföra en studie som undersöker dold 

marknadsföring i samband med Influencer marketing. Vår studie hade ej som avsikt att ta upp 

de fall där Influencers valt att inte presentera inläggen som samarbeten, men i och med 

genomförandet av det strategiska urvalet inför studiens analysdel uppmärksammade vi 

företeelser som dessa. Något vi finner intressant att tillämpa i anknytning till dold 

marknadsföring är att undersöka användares attityder till sponsrade inlägg inom Sverige, och 

den problematik som kan uppstå när det råder en otydlighet kring vem som egentligen står 

som ansvarig för budskapet.  
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9. Bilaga  

 

Analysschema 
 
Visuell kommunikation  

• Vad föreställer bilden (Influencern, produkten eller båda)? 
• Vem ger intryck av att ha skapat bilden? 
• Hur genomarbetad är bilden?  
• Förekommer varumärkets namn? 
• Förekommer det några taggar i bilden? 

 

Skriftlig kommunikation 

• Uppmanar texten till direkt till köp (rabattkod eller erbjudande)?  
• Används hashtag, i så fall på vilket sätt? 
• Uppmanas läsarna att engagera sig (gilla, kommentera eller dela)?  
• Förekommer ett exklusivt element (begränsat antal, under begränsad tid, med just 

denna rabattkod)?  
• Vilket språk är texten används? 
• Vilken tonalitet har språket? 

 

Lagar och regler 

• När och hur i inlägget presenteras information om att det är ett samarbete (tänkt 
specifikt på om man behöver trycka på “se mer”)? 

• Framstår Influencern som en kund av varumärket? 
 

Branding 

• Inom vilket intresseområde är Influencern verksam?  
• Finns det en match mellan Influencerns intresse och produkten?  
• Är inlägget baserat på känslor exempelvis genom hur produkten kommer få kunden 

att må, hur den får Influencern att må eller Influencers känslor inför produkten? 
• Är inlägget baserat på funktion exempelvis genom möjliga användningsområden, 

fördelar med produkten, information om produkten eller jämförelse med 
konkurrerande produkter?  

• Överensstämmer kommunikationsstrategin med varumärket utifrån ett 
brandingperspektiv?   
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Analys 
 
Kenza Zouiten 
 
Samarbete 1: 
Kenza Zouiten har 1,6 miljoner följare på Instagram och är därför den Influencern med näst 
mest antal följare i Sverige. I ett samarbete med varumärket Pandora används en porträttbild 
på Kenza Zouiten med fokus på hennes ansikte och hand. Kenza är på bilden iklädd 
varumärkets smyckekollektion, alltså är både Influencern och varumärkets produkter med på 
bilden. Bilden i sig återspeglar en traditionell annonsbild, genom sätt Zouiten poserar, 
stylingen och den höga bildkvaliteten. Det är möjligt att bilden är tagen i samband med en 
studiofotografering å företagets vägnar, men det går heller ej att utesluta möjligheten att 
bilden är tagen av Kenza privat. Oavsett i vilket sammanhang bilden är tagen är det synligt att 
den är mycket genomarbetad. Företagets namn förekommer ej på bilden, men en tagg till 
deras Instagramkonto återfinns.  
 
Inläggets text uppmanar inte till köp. Bildtexten är bland annat konstruerad på så vis att den 
innehåller en hashtag i form av #pandora, en länk till Influencerns blogg och en taggning som 
gör det möjligt att klicka sig vidare till Pandoras officiella Instagramkonto. Trots att 
varumärkets konto är taggat i inlägget uppmanas läsaren att använda sig av adressen 
kenzas.com, alltså Influencerns privata blogg, för att ta del av fler bilder och få reda på vart 
det går att köpa smyckena. Förutom den informationen används inga andra exklusiva element 
för att uppmana följarna till köp, såsom unika rabattkoder. Läsarna uppmanas inte heller till 
att engagera sig genom att gilla, kommentera eller dela inlägget. Texten är skriven på 
engelska och är kortfattat med en positiv tonalitet, som bland annat skapas genom 
användandet av tre stycken emoji-symboler.  
 
Det faktum att inlägget är ett samarbete mellan Kenza Zouiten och varumärket Pandora 
presenteras i slutet av bildtexten, inom parentes. Det återfinns ingen information som ger 
läsaren intrycket av att Zouiten framstår som en kund av varumärket mer än att hon använder 
sig av produkterna på bilden och att hon inleder bildtexten med att skriva att hon klär upp sig i 
smyckena inför julen.  
 
Influencern är verksam inom intresseområdet mode och därför finns det enligt oss en stark 
koppling mellan nämnda område och det sponsrade varumärket. Inga specifika känslor i 
bildtexten framförs, utan inlägget är mer baserat på funktion, såsom fördelar med produkten, 
att de är användbara i juletid och vart det går att finna mer information kring samarbetet samt 
vart de finns att köpa. Vid köp av smycken från varumärket Pandora bedömer vi att risken är 
förhållandevis hög eftersom det är en något dyrare produkt som konsumenten visar upp utåt. 
Vi tror även att köpet motiveras av positiva känslor och att kunden vill nå en personlig 
tillfredsställelse eller godkännande från andra. Det höga engagemanget tillsammans med den 
positiva motivationen innebär att inlägget borde haft ännu större fokus på känslor för att 
försöka övertyga följarna om att det är värt den högre risken.   
 
Samarbete 2: 
Den andra bilden vi undersöker i samband med Influencern Kenza Zouiten är ett samarbete 
med företaget Glossybox. Glossybox är ett företag som erbjuder prenumerationstjänster i 
form av att månadsvis skicka ut boxar fyllda med skönhetsprodukter. Bilden föreställer 
Influencern i en studiomiljö där även produkten finns centrerad i form av två stycken boxar, 
hängandes ovanifrån. Bilden i sig och bildens bakgrund ser som sagt ut att vara konstruerade 
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under en officiell fotografering med avsikt att användas i kampanjsyfte, och i och med detta är 
bilden som helhet väl genomarbetad. Bildens färger förstärker detta intryck i form av de rosa 
element i Influencerns kläder och bildens bakgrund, som återspeglar de rosa boxarna. 
Företagets namn förekommer ej på bilden, men deras Instagramkonto är taggat i den, det är 
även fotografen som tagit bilden och makeup-artisten som gjort sminkningen.  
 
Kenza Zouiten kommunicerar i texten att hon är det nya ansiktet utåt för varumärket 
Glossyboxs decemberupplaga. Inlägget uppmanar inte följarna direkt till köp genom 
exempelvis rabattkoder, utan Kenza hänvisar även i det här inlägget till sin egen blogg för 
mer information. I slutet av texten används hashtagen Glossybox, vilket är en allmän hashtag 
för varumärket. Följarna uppmanas inte att engagera sig. Det återfinns heller inget exklusivt 
element i texten, som under en begränsad tid eller endast med den här rabattkoden. Hela 
inlägget är skrivet på engelska, även information om att det rör sig om ett samarbete mellan 
Kenza och Glossybox. Språkbruket är för övrigt något formellt men ger samtidigt intryck av 
att Kenza är glad över nyheten och vill dela den med sina följare. Den genuina tonen förstärks 
av användandet av emoji-symboler föreställande hjärtan och stjärnor.  
 
Informationen om att inlägget är skapat i samarbete med Glossybox förkommer i slutet av 
inlägget inom parentes, varumärkets namn återfinns även en gång tidigare i texten i form av 
en tagg. Kenza framstår som en kund av varumärket i den bemärkelsen att hon berättar att 
decembers upplaga av skönhetsboxen är fylld med fantastiska produkter som vanligt, vilket 
indikerar att hon är bekant med hur produkten och vad den vanligtvis innehåller.  
 
Kenza Zouitens blogg och övriga sociala medier är inriktade på mode, vi bedömer därför att 
det finns en måttlig koppling mellan Influencerns intresseområde och varumärket. Inläggets 
text är främst konstruerad med fokus på känslor, Kenza använder exempelvis ord som happy 
och amazing när hon förklarar sina känslor inför varumärket. Vi anser att köp av produkten 
Glossybox motiveras av ett medelhögt engagemang och en positiv motivation. Köp av smink 
och skönhetsprodukter innebär ofta ett lågt engagemang men eftersom Glossybox är en 
prenumerationstjänst tror vi att kunden upplever en högre risk i och med köpet och därför 
behöver mer övertalning. Retoriken inlägget använder med fokus på känslor bedömer vi är 
passande för varumärket ur ett brandingperspektiv.  
 
Samarbete 3: 
Den tredje annonsen på Kenzas Instagram är ett samarbete mellan henne och varumärket 
Seezona, vilket är en online-plattform för mode och shopping. Inlägget består av en kort video 
där Influencern använder tjänsten i sin mobiltelefon. Telefonen som är placerad på en 
guldfärgad yta ses ovanifrån samtidigt som Influencerns hand är synlig användandes den. 
Trots att en del av Influencern hand är synlig i videon anser vi att det inte är tillräckligt 
mycket för att kunna identifiera att det är hon. Videon är inte av särskilt hög kvalité och ger 
intryck av att vara skapad av Influencer själv med en mobilkamera, den verkar heller inte ha 
genomgått någon redigering i efterhand. Överlag ger således videon ett intryck av att inte vara 
särskilt genomarbetat. Varumärkets namn är synligt om man tittar noga i mobilens adressfält, 
men det är en liten detalj. Det återfinns inga taggar i videon.  
 
Inläggets text uppmanar inte till köp, men följarna uppmanas ändå att själva testa på tjänsten 
på företagets hemsida. Det förekommer en hashtag i form av en generell för varumärket 
Seezona. Förutom att själva testa på tjänsten uppmanas inte läsarna att engagera sig på något 
annat sätt. Texten innehåller heller inte några exklusiva element för att locka till köp. Inlägget 
är skrivet på engelska och följaktligen även informationen om att det är ett samarbete mellan 
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Kenza och Seezona. Tonen i texten är något formell, men den personliga känslan förstärks av 
användandet av emoji-symboler. 
 
Informationen om att inlägget i fråga är ett samarbete som Influencern får ersättning för att 
publicera förekommer i slutet av texten. Kenza framstår i inlägget som en kund av varumärket 
eftersom hon aktivt använder tjänsten i videon, vilket hon även förklarar i texten.  
 
Eftersom Influencern bedriver en blogg som är verksam inom intresseområdet mode anser vi 
att det finns en tydlig koppling mellan henne och shoppingtjänsten Seezona. Inlägget blandar 
känslor och funktion för att övertala följarna. Influencern förklarar att hon använder tjänsten 
för att göra en önskelista av kläder hon vill ha, vilket anspelar på känslor i form av begär. 
Samtidigt informerar Influencer om tjänsten användningsområden genom att berätta att den 
tillåter en att skapa outfits och spara kläder av intresse, vilket fokuserar på funktionalitet. Vi 
bedömer att börja använda tjänsten Seezona motiveras av lågt engagemang och positiv 
motivation, vilket innebär att inlägget borde fokusera helt på känslor för att skapa positiva 
associationer till varumärket. Att viss information inkluderas kan förklaras av att det inte är 
lika självklart vad användningsområdet är för en mobiltjänst som exempelvis ett klädesplagg. 
 
 
Victoria Törnegren 
 
Samarbete 1: 
Victoria Törnegren har 707 000 följare på Instagram och influerar främst sina följare inom 
mode. Hennes första samarbete är tillsammans med företaget SJ i en av deras kampanjer. På 
bilden ser vi Victoria sittandes på ett tåg lutandes mot en kille som skulle kunna föreställa en 
partner eller nära vän. Företaget bakom samarbetet erbjuder en tjänst i form av transport och 
med tanke på att de befinner sig på vad som tycks vara ett transportmedel anser vi att både 
Influencern och tjänsten är en del av bilden. Bilden ser ut att vara tagen i syfte att fånga att 
fånga ögonblicket och därmed ge åskådaren känslan av att vara på väg. Det ser ut som att 
bilden är genomtänkt och är en del av det större samarbete, precis som Influencern presenterar 
i bildtexten.  Företagets namn i form av logotyp förekommer inte på bilden. En person vid 
namn Erik Forsgren är taggad i bilden.  
 
Den skriftliga kommunikationen är skriven på engelska och kärnan i inlägget är att läsaren får 
information om en reklamversion av samarbetet i filmformat på Influencerns blogg. Läsarna 
uppmanas därför till att besöka bloggen, men ingen ytterligare uppmaning till engagemang till 
att sprida vidare budskapet återfinns i inlägget. Inlägget innehåller tre stycken hashtags som 
lyder: #ResanHem, #resmedSJ och #ad. Inlägget är kort och koncist, vilket gör det svårt att få 
en känsla för tonaliteten, emoji-symbol i form av en kyssandes smiley ger en något personlig 
känsla. Inget exklusivt element förekommer såsom ett begränsat antal under en begränsad tid 
genom att exempelvis erbjuda en unik rabattkod.  
 
Att inlägget är utformat som ett samarbete mellan Victoria Törnegren och SJ nämns två 
gånger, dels i första meningen och till sist i en hashtag. Genom Instagrams mobilapplikation 
behöver läsaren ej trycka på “se mer” för att se hela inlägget och upplyses därför utan hinder 
att inlägget är en annons. Av bilden att döma framstår Influencern som en kund av varumärket 
men i den skriftlig kommunikationen är detta inte lika tydligt, dels för att Influencern i fråga 
hänvisar till sin privata blogg för mer information kring samarbetet.  
 
Victoria Törnegren har mode som sitt intresseområde och då företaget SJ står för Statens 
Järnvägar och är en transporttjänst ser vi ingen tydlig koppling mellan det och det nämnda 
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intresseområdet. Det finns potential att förmedla känslor i den skriftliga delen av inlägget men 
som tidigare nämnt hålls det i ett sakligt och kort format. Bilden däremot förmedlar i större 
grad känslor inför tjänsten, då de båda personerna ser ut att njuta av resan. Den information 
som presenteras i textformat är att inlägget handlar om hennes väg hem, men det är bara en 
svag anspelning på känslor, då hem kan ses som något fint. Det återfinns inga fördelar eller 
mer faktiska argument för tjänsten i texten. Vi gör bedömningen att en tågresa kan kopplas 
samman med lågt engagemang och negativ motivation, detta innebär att för att bygga starka 
associationer till varumärket bygga på ett fåtal tydliga fördelar, vilket inte är fallet.  
 
Samarbete 2: 
Bilden till Victoria Törnegrens andra samarbete föreställer henne själv utförandes ett 
träningspass med hjälp av varumärket Body Boss, vilket är en träningstjänst. Bilden 
föreställer således Influencern och produkter från varumärket i form av en träningsmatta och 
en träningsguide. Det är svårt att fastställa vem som har skapat bilden, men det intrycket vi får 
är att Influencern befinner sig i en miljö som är visuellt anpassad för att ta proffsiga bilder, 
antingen i en gym- eller studiomiljö. Bilden är mycket genomarbetad, både i hur Influencern 
poserar och den stilrena bakgrunden. Victoria har på sig träningskläder med företagets 
logotyp och står på en träningsmatta, med en logotyp placerad även där. Det förekommer 
ingen taggning i bilden.  
 
Influencern inleder bildtexten med att på engelska berätta att hon hittat den mest fantastiska 
träningsformen med en 12 veckors lång fitness-guide. Vidare förklarar hon att den här 
metoden inte kräver ett specifikt träningsställe, utan kan utövas vart som helst och när som 
helst. Influencern delar även med sig av information kring träningspassets längd och frekvens. 
Avslutningsvis berättar Victoria hur hon redan känner sig spänstigare, starkare och att hon 
byggt upp sina muskler. Bildtexten har en säljande tonalitet. Inlägget avslutas med en emoji-
symbol bestående av en smiley med hjärtformade ögon, två stycken hashtags innehållandes 
varumärkets samt deras egna hashtag: #bossEffect. Influencern uppmanar inte läsarna till att 
sprida budskapet i form av att gilla, kommentera eller dela. Det förekommer inte heller någon 
information kring eventuella rabattkoder eller att det endast finns ett begränsat antal av 
produkten.  
 
Allra sist meddelar Influencern att inlägget är ett samarbete och taggar i samband med detta 
företagets Instagramkonto. Här presenteras även det faktum att inlägget är konstruerat som ett 
samarbete mellan henne och företaget. Genom Instagrams mobilapplikation behöver läsaren 
ej trycka på “se mer” för att se hela inlägget. Det framgår alltså på ett tydligt sätt att det rör sig 
om ett samarbete. Influencern framstår i allra högsta grad som en kund av varumärket, både 
text- och bildmässigt.  
Vi tolkar inlägget som en kombination av både känslomässig och funktionell kommunikation. 
Vi anser att Influencern har lagt stor vikt vid att trycka på hennes känslor inför produkten, 
exempelvis beskriver hon träningsformen som amazing. Men hon beskriver även konkreta 
fördelar med produkten som hur den påverkat hennes kropp. Eftersom man betalar tjänsten 
månadsvis och det är en relativt dyr tjänst bedömer vi att köp av Body Boss kan kopplas 
samman med relativt högt engagemang och negativ motivation. Detta innebär att potentiella 
kunder måste övertygas av kommunikationsstrategin, vilket gör att Victorias inlägg med 
fokus på ett antal faktiska fördelar är mycket passande.  
 
 
 
Samarbete 3: 



68 

 

I ett samarbete med Larsson & Jennings har Victoria konstruerat ett inlägg där hon lyfter fram 
deras klockor. Bilden till inlägget föreställer ett vitt marmorbord, i utkanten av bilden syns en 
jeansjacka, en bok och ett par svarta solglasögon. Centralt i bilden syns en kopp med kaffe 
och en hand som håller i den. Runt handleden sitter en guldig klocka. En del av Influencern 
och produkten finns alltså med på bilden. Bilden ser ut att vara tagen i en hemmiljö och den 
ger intrycket av att vara skapad av Influencern själv. Bilden är måttligt genomarbetad, men 
samtidigt finns det troligtvis en tanke bakom alla inslag i bilden, eftersom den är så detaljrik. 
Företagets logotyp förekommer på klockan men kan vara en alltför liten detalj för att 
uppfattas när en följare skrollar igenom sitt Instagramflöde. Företaget är taggat i bilden. 
 
I den engelska bildtexten berättar Influencern att hon bär Larsson & Jennings nya klocka vid 
namn “Norse”. Hon poängterar sedan klockans höga kvalité och låter läsaren veta att den är 
handgjord i Schweiz. Victoria talar även om att på grund av den pågående “Cyber Weekend” 
ges 15 % rabatt med hjälp av en rabattkod. Till sist delar hon med sig av det faktum att 
inlägget är ett samarbete med klockföretaget och avslutar med de två följande hashtagsen: #ad 
och #Larssonjennings. Läsaren behöver inte klicka på “läs mer” för att ta del av de sista 
budskapen.  
 
Förutom hashtags innehåller även inlägget en länk till varumärkets egna Instagramkonto. 
Influencern uppmanar sina följare till direkt köp genom att rekommendera dem till att ta del 
av rabattkoden. Utöver det uppmanas inte läsare att engagera sig något ytterligare. Språket har 
en rak och informativ tonalitet. Med tanke på att Victoria inleder inlägget med att skriva att 
hon har på sig sin nya klocka, och att bilden är utformad på ett vardagligt och personligt sätt, 
dras slutsatsen att Influencern i fråga framstår som en kund av varumärket.  
 
Då Influencern är verksam inom intresseområdet mode finns det en tydlig koppling mellan 
Influencerns inlägg och produkten. Inga känslor kan direkt identifieras i bildtexten utan det är 
tydligt att inlägget har konstruerats för att lyfta fram klockans funktion, exempelvis fördelar 
med produkten, som i det här fallet är den höga kvalitén. Läsaren informeras också om att det 
är en helt ny klocka som har lanserats. Bilden i sig har som sagt som syfte att förmedla en 
känsla som ska passa in i varumärkets branding. Vi bedömer att en klocka från märket 
Larsson & Jennings kan kopplas samman med medelhögt engagemang och positiv 
motivation. Det motiverar vi av produktens pris men även av att en armbandsklocka av ett 
exklusivt märke kan ses som en markör för hur personen i fråga vill uppfattas, detta innebär 
att den finansiella och sociala risken ökar. Vilket innebär att retoriken i inlägget borde 
fokusera mer på känslor. En del av de fördelar Victoria lyfter fram kan emellertid ses som 
abstrakta, exempelvis betyder inte nödvändigtvis att klockan är tillverkad i Schweiz att den är 
bra, det kopplar snarare en känsla till produkten.  
 
 
 
Linda Hallberg 
 
Samarbete 1: 
Linda Hallberg står bakom en av Sveriges största skönhetsbloggar där hon dagligen delar med 
sig av effektfulla bilder inom smink och skönhet, hon har även ett Instagramkonto med 864 
000 följare. Den första annonsen är ett samarbete mellan henne och företaget hon själv står 
bakom, LH Cosmetics. Bilden är en porträttbild föreställande Influencern själv i mitten med 
två modeller på vardera sida. Ingen specifik sminkprodukt är synlig men både Influencern och 
de andra två modellerna är sminkade på ett sätt som drar uppmärksamhet till sig och 
insinuerar att produkter från varumärket blivit använda på dem. Bildens höga kvalité och 
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studielika miljö ger intrycket av att Influencern inte skapat bilden på egen hand utan att 
företaget har varit inblandade i processen. Bilden kan exempelvis vara skapad i samband med 
en kampanj med syfte att användas i ett flertal kanaler. Bilden är således mycket 
genomarbetad, kvinnorna är koordinerat klädda i svart och bilden ger intryck av att genomgått 
efterredigering. Varumärkets namn förekommer varken i den faktiska bilden eller i form av 
tagg.  
 
Texten uppmanar inte till köp utan informerar istället om ett event som företaget står bakom. 
Två hashtags förekommer i inlägget, en generell för varumärket och en som består av deras 
slogan I am the creator. Följarna uppmanas inte att engagera sig med bilden utan istället att 
besöka Linda Hallbergs blogg för mer information om eventet. Inget exklusivt element 
förekommer i texten. Texten är skriven på svenska med undantag för de båda hashtagsen. 
Språket har en inbjudande ton och är någorlunda personlig, men är mer formulerat från 
företagets perspektiv än Influencerns, exempelvis uppmanas följarna att komma och mingla 
med LH Cosmetics, inte Linda.  
 
Att inlägget är ett samarbete informeras följarna om redan i första meningen. Influencern roll i 
detta samarbete är tvetydigt eftersom hon både agerar som influencer och marknadsförare. 
Hon framstår emellertid inte som kund av varumärket bortsett från att bilden förmedlar att 
hon har blivit sminkad med produkterna.  
 
Linda Hallbergs blogg och övriga digitala kanaler är verksamma inom området skönhet och vi 
anser därför att det finns en mycket tydlig match mellan henne och produkten hon exponerar, 
vilket i detta fall är ett event. Inlägget är både baserat på funktion och känslor. Först ger Linda 
följarna information om vart eventet kommer att äga rum och att det kommer finnas 
erbjudande där, vilket fokuserar på funktion. Känslorna förekommer i och med att de 
erbjudanden som kommer att återfinnas på eventet beskrivs som härliga och att texten 
avslutas med en förhoppning om att de kommer att ses där. De känslosamma aspekterna 
av budskapet förstärks även av användandet av emoji-symboler i form av hjärtan. Vi menar 
att den här produkten, vilket är ett event, kan ur ett brandingperspektiv kopplas samman med 
lågt engagemang och positiv motivation. Detta innebär att inlägget borde anspela på känslor 
och en autentisk retorik, att en del information som inkluderas kan dock emellertid förklaras 
av att texten måste ha en mer förklarande roll då bilden inte direkt illustrerar vad samarbetet 
gäller.  
 
Samarbete 2: 
Det andra företag Linda Hallberg samarbetar med är SugarBearHair. Inlägget berör företagets 
vitaminer som uppges stärka hårets kvalité. Bilden föreställer en hand, som vi utgår från är 
Influencerns, greppandes produkten. Bakgrunden är enfärgad och fokus ligger på burken med 
vitaminer i Influencers hand. Bilden tycks vara skapad av Influencern själv, men ger ändå ett 
genomarbetat intryck. Kvaliteten på bilden är hög och komposition ger känslan av att bilden 
trots sin simplicitet är genomtänkt. Både företagets namn och namnet på produkten är mycket 
synliga på bilden. Inga taggar förekommer i bilden. 
 
Texten uppmanar inte till köp genom exempelvis användandet av rabattkod, utan förklarar 
istället att produkten har kommit till Sverige. Två stycken hashtags används i slutet av texten 
den första med texten ad förklarar att inlägget är en annons, den andra består av namnet på 
företaget. Följarna uppmanas inte att engagera sig utan hänvisas bara till Lindas blogg för mer 
information om produkten. Det förekommer heller inte något exklusivt element i texten, som 
en personlig rabattkod. Hela texten är skriven på engelska, är mycket lång och 
informationsrik. Tonen är inledningsvis personlig men överlag professionell.   
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Att inlägget är ett samarbete mellan Influencern och SugarBearHair informeras följarna om i 
första meningen. Detta förtydligas även genom användandet av hashtagen ad. Linda förklarar 
i texten att hon ska börja använda produkten, vilket tydliggör att hon exponerar en produkt 
som hon inte har någon personlig erfarenhet av att ha använt. Detta innebär dock att hon 
framstår som kund av varumärket.  
 
Linda Hallberg är som tidigare nämnt verksam inom intresseområdet skönhet, vilket innebär 
att det finns en stark koppling till produkten, även om hennes största fokus är smink. Inlägget 
bygger till stor del på funktion och förklarar ett flertal fördelar med produkten samt dess 
innehåll, exempelvis förklarar Linda att tabletterna inte bara är bra för håret utan även naglar 
och hy. Vi bedömer att köpet av den här produkten innebär lågt engagemang, men har en 
bakomliggande positiv motivation. Detta är eftersom vi tror att produkten både kan användas 
för personlig tillfredsställelse men också för att lösa ett problem för kunden. Detta gör det 
svårbedömt angående vilken kommunikationsstrategi som är att föredra ur ett 
brandingperspektiv.  
 
Samarbete 3: 
Linda Hallbergs tredje samarbete är tillsammans med eventet Big Buzz Awards och är i form 
av en video. Big Buzz Awards är ett galaevent där fans får chans att träffa kända personer från 
sociala medier och online. Videon som visar effektfulla bilder från eventet blandat med 
information om var och när galan äger rum, är ihopklippt till technomusik. Videon där 
Influencern personligen inte syns, informerar även följarna att biljettantalet till eventet är 
begränsat. Det är tydligt att det inte är Influencern själv som skapat videon, utan att den är en 
del av en större kampanj. Videon är mycket genomarbetad och ger ett mycket professionellt 
intryck genom sina effekter och kameraarbete. Namnet på eventet förekommer i form av 
grafik ett flertal gång i videon. Eftersom det är en video förekommer inga taggar.  
 
Inläggets text uppmanar till köp genom att mana följarna att komma och träffa Influencern på 
eventet, och även genom att hänvisa direkt till sidan där biljetter finns tillgängliga. 
Information om från vilket datum biljetterna går att köpa återfinns även i texten. Det används 
ingen hashtag i inlägget och följarna uppmanas inte att visa sin support till inlägget eller att 
dela det. Det förekommer heller inget exklusivt element i texten, däremot finns det som 
tidigare nämnt information i form av text i videon som anspelar på exklusivitet genom att 
informera om att antalet biljetter är begränsat. Texten är skriven på engelska och formulerar 
så att den både innefattar Linda Hallberg och hennes företag LH Cosmetics. För övrigt är 
tonen formell och även här till stor del formulerat från LH Cosmetics perspektiv och inte 
Lindas egna.  
 
Likt de andra två fallen informerar Linda sina följare om att inlägget i fråga är ett samarbete i 
textens första mening. Hon framstår inte som en kund av produkten, som här är ett event utan 
som en form av medskapare i och med att hon informerar om att besökare kommer ha 
möjlighet att bli sminkade av Linda och hennes team av makeupartister.  
 
Det finns inte en tydlig match mellan företaget som Linda samarbetar med i inlägget och 
hennes intresseområde skönhet. Men däremot finns en match mellan företaget och Linda som 
Influencer. Inlägget är främst baserat på funktion då både information av hur biljetter kan 
införskaffas, när och var eventet äger rum och vad följarna kan förvänta sig av eventet 
återges. Texten har alltså en informativ vinkel och de enda känslosamma argument som 
förekommer är att makeupartisterna beskrivs som amazing. Vi bedömer att köpet av biljetter 
till eventet innebär lågt engagemang och positiv motivation. Detta betyder att inlägget borde 
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fokusera på känslor, vilket det till viss del gör genom bilden. För att maximera budskapets 
effekt ur ett branding perspektiv borde texten fokusera mer på känslor.  
 
 
Thomas Sekelius 
 
Samarbete 1: 
Thomas Sekelius driver en Youtube-kanal med fokus på skönhet, på sitt Instagramkonto har 
han 228 000 följare. Thomas första samarbete är med industriföretaget Sandvik. Bilden 
föreställer Influencer i vad som tycks vara en industriell miljö som går i gråa toner, i 
bakgrunden syns även ett antal skärmar. Influencern greppar om vad som verkar vara 
ljusstaken som inlägget kretsar kring. Bilden verkar vara skapad av Thomas själv. Bilden 
visar honom mitt i en rörelse vilket ger känslan av att bilden är en stillbild från en video, den 
känslan förstärks även av att bilden har ett tydligt förvrängt perspektiv. Bilden ger heller inte 
något intryck av att vara särskilt genomarbetad, utan har ett oredigerat uttryck och verkar 
snarare ha fångat en verklig händelse än att vara iscensatt. Företagets namn förekommer inte 
på bilden och det finns heller inte någon tagg i bilden till deras eget konto.  
 
Texten uppmanar inte till direkt köp utan fokuserar istället på två separata bitar av 
information. Först ställer Thomas en retorisk fråga där han indirekt uppmanar sina följare att 
se videon som han gjort i samarbete med Sandvik. Sedan informerar han sina följare om att 
det har chansen att vinna ljusstaken han tillverkade i videon. Det används en hashtag i texten, 
sandvikDIY, vilket verkar vara en hashtag skapat för kampanjen. Följarna uppmanas att 
engagera genom att besöka Thomas Youtube-kanal och där delta i tävlingen genom att 
kommentera och använda den tidigare nämnda hashtagen, men de uppmanas ej att engagera 
sig inom genom att gilla, kommentera och sprida budskapet vidare inom Instagram. Det 
förekommer inte något exklusivt element i texten. Inlägget är skrivet på svenska och tonen är 
personlig även om texten innehåller en del information, Thomas använder exempelvis 
inledningsvis versaler vilket tillsammans med användandet av emoji-symbolen bidrar till en 
personlig tonalitet i texten.   
 
Informationen om att inlägget är ett samarbete mellan Thomas och Sandvik presenteras först i 
inlägget. Influencern framstår inte som en kund av varumärket han samarbetar med, utan 
snarare att han fått chans att ta del av deras produktionsprocess.  
 
Vi bedömer att det inte finns någon tydlig koppling mellan Influencern och företaget han 
samarbetar med eftersom hans intresseområde är skönhet. Inläggets text anspelar till stor del 
på känslor. Influencern använder exempelvis ord som kul när han beskriver upplevelsen av att 
göra sin egen ljusstake och uppmanar sina läsare att fantisera vad de själv skulle vilja tillverka 
om de fick chansen. Sandvik är en industrikoncern som bland annat tillverkar verktyg för 
bearbetning av metall och maskiner för gruvindustrin, utifrån vår begränsade kunskap på 
området bedömer vi att köp av produkter av det slaget kan kopplas till högt engagemang och 
negativ motivation. Detta skulle innebära att inlägget borde fokusera på faktiskt och pålitlig 
information om varumärket ur ett brandingperspektiv, vilket inte är fallet.  
 
Samarbete 2: 
I Thomas andra inlägg samarbetar han med chokladtillverkaren Marabou. Bilden föreställer 
Influencern och en vän sittandes på en soffa, framför dem på ett bord ligger hela kakor av 
choklad. Även den här bilden verkar Influencern själv ha konstruerat och precis som 
föregående bild ger den intryck av att vara en stillbild ur en video. Båda personerna verkar 
vara mitt i en rörelse och Influencerns hand är suddig till följd av detta. Bilden verkar inte 
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vara särskild genomarbetad i sig, men händelsen som den fångar ger intryck av att vara 
planerad, då choklad och chokladpapper ligger spridd runt personerna. Varumärkets namn 
förekommer på en chokladförpackning som ligger i bildens förgrund, det är emellertid inte 
möjligt att urskilja vad som står om man sedan tidigare inte är bekant med varumärket och 
dess förpackning. Den enda tagg som förekommer i bilen är till den andra personen som syns.  
 
Texten uppmanar inte till köp, utan fokuserar istället kring en tävling. Thomas förklarar att 
följarna har chans att vinna choklad från varumärket om de publicerar en bild där de själva 
bygger ett hus av choklad. En hashtag används i inlägget #marabouchokladhus, vilken är 
specifik för varumärkets kampanj, följarna uppmanas även att använda hashtagen när de 
publicerar sina egna bilder vilket innebär att de engageras till att sprida vidare kampanjens 
budskap. Förutom att delta i tävlingen genom att ladda upp sina egna bilder uppmanas även 
följarna att engagera sig genom att se videon som inlägget är kopplad till för att få mer 
information om tävlingen. Det förekommer inte något exklusivt element i texten. Hela texten 
är skriven på svenska och har en personlig känsla, som bland annat skapas av att Thomas 
skriver ut ett talspråkligt hahaha.  
 
I första meningen skriver Influencer ut att det rör sig om ett samarbete mellan honom och 
Marabou. Influencern framstår inte som en kund av varumärket, bortsett från att produkten 
förekommer på bilden.  
 
Eftersom Influencern är verksam inom intresseområdet skönhet, finner vi att det inte finns en 
tydlig koppling mellan honom och produkten han exponerar i inlägget. Inlägget är baserat på 
känslor, på bilden syns hur killarna har roligt medan de använder produkten och i texten 
förstärker Influencer sedan detta genom att inleda den retoriska frågan om följarna har sett 
filmen med ett skratt. Choklad som enligt oss kan ses som en förbrukningsvara kan kopplas 
ihop med ett lågt engagemang och positiv motivation. Detta innebär att inläggets 
känslobaserade kommunikationsstrategi är mycket passande ur ett brandingperspektiv.  
 
 
Samarbete 3: 
Det tredje inlägget är ett samarbete mellan Thomas och nagelsalongen Elinas Nailart. På 
bilden syns Influencers händer med fokus på ett par långa glittrig naglar. Bakgrunden är enkel 
och enfärgad. Bilden är av hög kvalité men ger ändå intryck av att vara skapad av Influencern 
själv. Det är tydligt att bilden är tagen med fokus på naglarna men i övrigt ger inte bilden 
intryck av att vara särskilt genomarbetad, den verkar exempelvis inte genomgått någon 
nämnvärd efterredigering. Varumärkets namn förekommer inte bilden och det återfinns heller 
inga taggar i den.  
 
Texten uppmanar inte till köp genom exempelvis en rabattkod. Det förekommer heller inte 
någon hashtag i texten. Följarna uppmanas inte att engagera sig med inlägget, utan informeras 
endast om att mer information finns på företagets egna Instagramkonto som även finns länkat 
i texten. Texten anspelar inte på någon form av exklusivitet. Texten är skriven på svenska och 
språket är i övrigt väldigt personligt, Thomas inleder exempelvis texten med att skriva de fem 
första orden i versaler. Den personliga tonen förstärks även av att Influencer använder sig av 
en emoji-symbol och tilltalar sina följare direkt.  
 
Informationen om att inlägget är ett samarbete är placerad först i texten. Influencern framstår 
tydligt som en kund av varumärket då han på bilden visar resultatet av tjänsten, och även 
eftersom han tackar personen som gjorde naglarna.  
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Eftersom Influencern är verksam inom skönhet bedömer vi att det finns en tydlig koppling 
mellan honom och varumärket han samarbetar med. Inlägget anspelar tydligt på känslor för 
att övertyga följarna om att företaget är bra. Thomas skriver i inlägget att han älskar naglarna, 
vilket är en stark och tydlig känslomässig respons till varumärket. Att göra sina naglar på 
salong ser vi som medelhögt engagemang och positiv motivation. Att engagemanget blir 
något högre motiverar vi av att priset är något dyrare samt att det är något som under en 
period kommer vara högst synligt på kunden, därmed ökar den finansiella men främst den 
sociala risken. Detta innebär att den autentiska och mycket känslofyllda retorik som inlägget 
är baserat på är mycket passande för att koppla positiva associationer till varumärket.  
 
 
Anna Nyström 
 
Samarbete 1: 
Anna Nyström driver ett Instagramkonto som har 3,4 miljoner följare. Bilden i den första 
annonsen föreställer både Influencern och den marknadsförda produkten. Bilden ser ut att 
vara tagen i ett kök, därav dras slutsatsen att bilden är tagen av Influencern själv eller en 
anhörig till henne. Bilden håller hög kvalité och ser ut att vara genomarbetad på det vis att den 
innehåller de element som vi tror Influencern och företaget anser vara väsentliga för att 
framföra det visuella budskapet. Exempel på dessa element är förekommandet av varumärkets 
namn och logotyp, som går att urskilja både på burken innehållandes proteinpulver samt 
shakern som Anna Nyström greppar. Företagets Instagramkonto är även taggat i bilden.   
 
I inläggets text förekommer en hashtag som lyder: #womensbest. Anna Nyström berättar på 
engelska att hon precis kommit hem efter ett härligt träningspass. Vidare förklarar hon för 
sina följare att genom att dricka Women's best proteinshake får hennes muskler hjälp med att 
återhämta sig. Hon nämner företagets namn genom att tagga deras Instagramkonto, vilket gör 
det smidigt för följarna att klicka sig vidare för att utforska företaget närmare. Texten i sig 
uppmanar inte till köp, alltså innehåller det ej några rabattkoder, erbjudanden eller någon 
annan form av exklusivt element såsom begränsat antal eller tid att utnyttja erbjudandet. 
Texten som är skriven på engelska har en neutral om än något argumentativ tonalitet och 
mjukas upp av användandet av emoji-symboler.  
 
Längst ner i inlägget presenteras information i form av att Nyström inom parentes skrivit ut 
att det rör sig om ett samarbete mellan Influencern och företaget Women’s best. Anna 
framstår både verbalt och visuellt som kund av varumärket.  
 
Anna Nyström är verksam inom intresseområdet träning och hälsa och det är tydligt både 
genom bilden och inläggets text att det finns en stark koppling mellan nämnda intresseområde 
och produkten i sig. Inlägget är baserat på känslor i den mån att Anna beskriver sin träning 
som härlig och stärker sitt påstående genom en rosa hjärtemoji. Inlägget är samtidigt baserat 
på funktion då hon förklarar hur produkten fungerar, det vill säga hur proteinshaken påverkar 
hennes kropp. Förutom den funktionaliteten förekommer inte övrig information om 
produkten, såsom pris eller jämförelser med konkurrerande produkter. Ur ett branding 
perspektiv skulle vi säga att det är positiv motivation och ett lågt engagemang som uppstår i 
samband med köp av proteinpulver, eftersom det är en konsumtionsvara med låg risk 
inblandad, vilket innebär att den emotionella och autentiska retorik som Anna använder sig av 
i inlägget är passande. 
 
Samarbete 2: 
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Bilden i Anna Nyströms andra annons föreställer henne sittandes i en trappa med ett 
armbandsur i fokus. Det är klockan som marknadsförs och då den sitter på Influencers 
handled kan vi fastställa att både Influencern och produkten är centrala i annonsen. Åskådaren 
får intrycket av att bilden är tagen av Anna Nyström själv, i ett ovanifrån-perspektiv. Hon har 
skapat bilden på ett visuellt tilltalande vis, där hon har matchat sina kläder utefter klockans 
svarta utseende och åskådaren får därav känslan av att bilden är genomtänkt och väl 
genomarbetad. Varumärkets namn Daniel Wellington förekommer i bilden då logotypen är 
centrerad i klockan som Influencern bär. Ingen tagg återfinns i bilden.  
 
Texten uppmanar till direkt köp genom att Influencern presenterar en rabattkod som ger 
hennes följare 15 % rabatt på företagets klockor. I den första meningen berättar Anna att här 
kommer ytterligare en bild med Daniel Wellingtons klockor tillsammans med hashtagen 
#DWclassicblack och en rosa hjärtemoji. Annonsen bygger på en form av exklusivitet 
eftersom hennes följare kan använda sig av hennes personliga rabattkod, förutom det 
förekommer ingen ytterligare exklusivitet, exempelvis tidsbegränsning eller ett begränsat 
antal. Språket som används i annonsen är engelska och tonaliteten i inlägget är relativt 
formellt och informationsgivande.  
 
Information kring att inlägget är konstruerat som en annons presenteras i slutet inom parentes. 
Det är tydligt att det är Daniel Wellington som står bakom budskapet då varumärkets namn 
finns med tre gånger i texten, i form av en taggning till deras Instagramkonto, webbsidans 
adress och som sagt utskrivet i slutet av inlägget. Med tanke på att Influencern använder sig 
av produkten på bilden framstår hon som en kund av varumärket.  
 
Anna Nyström är verksam inom intresseområdet hälsa och träning, det finns ingen självklar 
koppling mellan intresseområdet och samarbetets innehåll. Det finns inga uppenbara känslor i 
inläggets text utan fokus läggs på information kring pris och vart följarna kan köpa produkten. 
Köpet av en handledsklocka faller enligt oss in under rubriken högt engagemang och positivt 
motivation, eftersom det finns både en finansiell och social risk i samband med köpet och att 
produkten inte är till för att lösa ett problem, vilket innebär att Annas informativa inlägg inte 
överensstämmer med den rekommenderade kommunikationsstrategin ur ett 
brandingperspektiv.  
 
Samarbete 3: 
 
I Anna Nyströms tredje bild finner vi henne sittandes på en brygga vid havet, hållandes i en 
mugg med te. Både produkt och influencer är representerade i bilden. Influencern är klädd i 
bikini med en sportig överdel och matchande sportskor. Bildens toner går i Rosa, blått och lila 
och ger åskådaren en rofylld känsla med en genomarbetad förnimmelse. Det är svårt att ta 
fasta på vem som har tagit bilden då Influencern befinner sig utomhus och det är uppenbart att 
det inte är hon som tagit bilden på sig själv. Det är möjligt att varumärkets namn står på te-
etiketten men det är för otydligt för läsaren att med självklarhet kunna identifiera det. Inga 
taggar återfinns i bilden.  
 
I den skriftliga kommunikationen med följarna uppmanar Anna Nyström till direkt köp 
genom att presentera rabattkoden: AnnaSM10. De två hashtags som förekommer i bildtexten 
är #Skinnymint och #ad. Den första hashtagen består av varumärkets namn och den andra 
förklarar för läsaren att inlägget i fråga är en annons. Förutom den exklusiva rabattkoden, som 
är specifik för Anna och hennes följare, förekommer det inget annat inslag av exklusivitet, det 
vill säga, ingen tidsbegränsning eller liknande. Språket är återigen engelska och tonaliteten på 
språket är informativt. Anna berättar att hon kopplar av vid havet med en kopp av 
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Skinnymint-te genom en taggning av företagets Instagramkonto. Två stycken emoji-symboler 
förekommer i form av ett rosa hjärta och en grön kvist.  
 
Samarbetet mellan Influencern och Skinnymint presenteras i slutet av inlägget i form av en 
hashtag. Influencern framstår som en kund av varumärket i den mån att hon håller i produkten 
i bilden och även i texten.  
 
Influencern är verksam inom intresseområdet träning och hälsa och det finns en relativt stark 
koppling mellan varumärket och intresseområdet. Detta tydliggörs ytterligare genom 
Influencerns kläder på bilden. Det förekommer främst känslor i inläggets text och även bilden. 
Bilden förmedlar en känsla av hur potentiella kunder kommer att må genom att köpa 
produkten, medan texten beskriver det. Men inlägget är även informativt eftersom den 
innehåller en rabattkod. Inga användningsområden beskrivs i bildtexten, inte heller 
funktionella fördelar med produkten. När ett köpbeslut ska tas angående te rör det sig om lågt 
engagemang och positiv motivation, eftersom det är en konsumtionsvara och en väldigt liten 
risk uppstår i samband med köpet, vilket innebär att inlägget borde fokusera helhjärtat på 
känslorna och autenticiteten som delvis återfinns i texten.    
 
 
Alexandra Bring 
 
Samarbete 1: 
Med 655 000 stycken följare på Instagram är Alexandra Bring mycket inflytelserik inom 
intresseområdet träning och hälsa. Ovanstående inlägg är konstruerat som ett samarbete 
mellan henne och hennes egna sportklädesföretag Bring Sportswear. Bilden porträtteras av 
Alexandra Bring själv tillsammans med en annan influencer vid namn Victoria Törnegren. De 
är iklädda varumärkes sportkläder, alltså förekommer både Influencern och produkten på 
bilden. Bilden upplevs som genomarbetad eftersom personerna poserar med sina vältränade 
kroppar och ger åskådaren intrycket av att bilden är skapad i studiomiljö och är möjligen 
redigerad. Victoria Törnegren är taggad i bilden, likaså företagets namn. Varumärkets namn 
förekommer ej på bilden.  
 
I bildtexten har Influencern inlett med en emoji-symbol i form av en tomte och skriver att det 
är hon som är tomten. Därefter meddelar hon att de är fri frakt över hela världen ända fram till 
jul, och avslutar med att länka till företagets Instagramkonto och slutligen en hashtag där det 
står #ad. Texten uppmanar till direkt köp genom att erbjudandet om fri frakt presenteras och 
innehåller också ett exklusivt element genom att det är tidsbegränsat. Utöver det uppmanas 
dock ej läsarna att engagera sig genom att gilla, kommentera eller sprida budskapet vidare. 
Texten är kortfattad och har en relativt neutral tonalitet. Texten är skriven på engelska.  
 
Information kring att inlägget är ett samarbete presenteras endast i slutet av bildtexten i form 
av en hashtag och läsaren behöver inte trycka på “se mer” för att få information om detta. 
Influencern framstår som en kund av sitt varumärke i och med att hon bär produkterna på 
bilden, däremot ger inte den skriftliga kommunikationen något intryck av att hon är kund.  
 
Det finns en mycket tydlig koppling mellan Influencerns intresseområde och det 
marknadsförda varumärket. Inläggets text är inte baserad på känslor, då den inte framställs på 
ett sätt som kommer få läsaren att känna eller må på ett visst sätt, den är snarare informativ. 
Eftersom texten är kort och informativ och snarare verkar ha som motiv att direkt påverka 
försäljning än att på lång sikt bygga positiva associationer till varumärket är det svårt att 
bedöma kommunikationsstrategin ur ett brandingperspektiv. Vi bedömer emellertid att 
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kommunikationen inte överensstämmer med den emotionella retorik som borde användas vid 
produkter som kan kopplas till lågt engagemang och positiv motivation.  
 
Samarbete 2: 
Alexandra Brings andra samarbete innehåller en bild som föreställer både Influencern och den 
marknadsförda produkten. På bilden befinner hon sig i ett kök hållandes i ett glas med 
kosttillskott av varumärket Femimal. Influencern är iklädd träningskläder och i bakgrunden 
syns burkar med kosttillskott i olika storlekar och därav förekommer produktens namn på 
bilden. Bilden ser genomarbetad ut eftersom Influencern ser ut att bära en genomtänkt outfit 
som passar till de produkter som marknadsförs. Likaså är produkterna placerade så att de 
uppfattas av åskådaren och dessutom använder sig Influencern av produkten genom att hålla 
ett glas i handen. Inga taggar förekommer i bilden.  
 
Bildtexten innehåller en rabattkod som ger läsaren 15 % om de skriver in en rabattkod som 
innehåller Influencerns namn och koden är därmed begränsad till de som följer henne och på 
så sätt kan ta del av erbjudandet. Det är därför ett exklusivt element. De tre hashtagsen som 
finns utplacerade i inläggets text är: #TBT, FEMIMAL och #ad. Den första hashtagen står för 
“throwback thursday” och används i samband med att den som postar ett inlägg på Instagram 
ser tillbaka på ett minne. I det här fallet från när Alexandra Bring befann sig på Bali. Efter att 
ha skrivit ut hashtagen nämnd ovan förklarar hon att produkterna på bilden är i reseformat och 
att de är från märket femimal genom att här länka till företagets Instagramkonto. Till sist 
presenteras informationen om erbjudandet med 15 % och inlägget avslutas med resterande 
hashtags. Språket är på engelska och textens tonalitet ger en läsaren en positiv känsla, till viss 
del på grund av de tre emoji-symboler som föreställer två smileys och ett hjärta.  
 
Information kring att inlägget är konstruerat i form av ett samarbete presenteras endast i slutet 
av bildtexten med hjälp av hashtagen #ad. Influencern framstår som en kund av varumärket, 
eftersom både den skriftliga och visuella kommunikationen överensstämmer med att 
Influencern kontinuerligt använder sig av produkterna. 
 
Det finns en mycket tydlig matchning mellan det marknadsförda varumärket och Influencerns 
intresseområde. I övrigt är texten kortfattad och baseras knappt på varken känslor eller 
funktion. Texten är ändå mestadels funktionell genom det faktum att läsaren får reda på att en 
av produktens fördelar är att de går att ha med sig på resan och att de med hjälp av 
rabattkoden också kan köpas till ett mer förmånligt pris. Men det återfinns även en anspelan 
på känslor eftersom Alexandra förklarar att produkten i fråga är essentials, alltså en 
nödvändighet för henne även när hon reser. Vi bedömer som tidigare nämnt att proteinpulver 
kan kopplas samman med lågt engagemang och positiv motivation, vilket innebär att inlägget 
borde fokusera helt på en autentisk och känslosam retorik.  
 
Samarbete 3: 
I det tredje inlägget av Alexandra Bring har ett samarbete konstruerats mellan henne och 
varumärket Planti. Inläggets bild föreställer en skärbräda i trä som pryds av färska frukter och 
bär, med en burk fylld av soygurt. Ovanför är paketet med Plantis soygurt placerad och ett 
glas med apelsinjuice. Allt detta har arrangerats mot en bakgrund av grå marmor. Bilden är i 
allra högsta grad genomarbetad och ser ut att vara skapad i en studiomiljö eller väl arrangerad 
av Influencern själv, då den ger ett proffsigt intryck. Varumärkets namn förekommer på 
bilden i form av logotypen på produkten. Inga taggar förekommer i bilden.  
 
Inläggets text uppmanar inte till direkt köp genom rabattkod eller erbjudande. De två hashtags 
som Influencern har med i bildtexten lyder: #samarbete och #planti. Även om texten är 
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skriven på engelska är en av hashtagsen på svenska. Läsarna uppmanas inte till att engagera 
sig på något sätt, varken genom att gilla och kommentera eller att ta del av något exklusivt 
element. Tonaliteten i texten är positiv och ger läsaren en känsla av hur Influencerns 
morgonrutin kan se ut. Texten inleds med att Influencern uttrycker sin kärlek för 
helgfrukostar. Hon förklarar för sina följare att hon har startat dagen med den utsökta, 
organiska och veganska soygurten från varumärket Planti. Företagets Instagramkonto länkas 
därefter i inlägget, följt av fyra stycken emoji-symboler varav två föreställer smileys, en växt-
symbol och två händer i luften.  
 
Det är i slutet av inlägget som samarbetet presenteras, genom hashtagen #samarbete, och 
läsaren behöver inte trycka på “se mer” för att ta del av den informationen. Influencern 
beskriver i bildtexten hur den marknadsförda produkten är en del av hennes frukostrutin, 
vilket tydliggörs genom bilden, och därav går det att fastslå att Influencern framstår som en 
kund av varumärket.  
 
Varumärket Planti erbjuder produkter som till 100 % kommer från växtriket och kan därmed 
klassificeras som ett nyttigt kostalternativ. Vi finner en godtycklig koppling mellan 
varumärket och Influencerns intresseområde. Inlägget har i hög grad baserats på Influencerns 
känslor inför varumärket, exempelvis genom att beskriva hur gott hon tycker att produkten 
smakar och hur mycket hon uppskattar att äta det till frukost på helgen. Det förmedlar även en 
känsla för hur kunden kommer att må genom att äta samma sak. Inlägget är även baserat på 
funktion i den mån att produkten beskrivs med fördelar såsom att den är både vegansk och 
organisk. Vi att köp av yoghurt kan länkas med lågt engagemang och positiv motivation, detta 
innebär att inläggets personliga och känsloladdade ton passar bra för att bygga positiva 
associationer till varumärket.  
 
 
Therése Lindgren 
 
Samarbete 1: 
Therese Lindgren driver en videoblogg på Youtube inom intresseområdet livsstil, hennes 
Instagramkonto har 695 000 följare. Therése första samarbeten är med klädföretaget Gina 
Tricot. Bilden är en närbild på Influencer där hon har på sig en ljusblå tröja från varumärket. 
Av bakgrunden att döma verkar bilden vara tagen i hemmiljö. Både miljön och bildens kvalité 
ger ett intryck av att det är Influencern själv som tagit bilden. Bilden ger heller inte känslan av 
att vara särskilt genomarbetad utan framstår som en “selfie”, alltså en bild som Therése tagit 
på sig själv med mobilkamera. Varumärkets namn förekommer inte i bilden och det återfinns 
heller inga taggar i bilden.  
 
Texten uppmanar till köp eftersom Influencern upplyser följarna om ett antal datum då 
företaget kommer ha nedsatt pris på sina varor. I textens finns inga hashtags och följarna 
uppmanas heller inte att engagera sig med inlägget genom att gilla eller att dela det. Texten 
informerar om en rabatt som kommer att gälla under en begränsad tid, vilket anspelar på en 
form av exklusivitet även om det inte är något specifik Influencer erbjuder just sina följare. 
Texten är skriven på svenska och språket är mycket vardagligt och personligt. Therése 
formulerar sig på ett sätt som påminner om talspråk och den personliga känslan i texten 
förstärks genom användandet av en emoji-symbol som uttrycker kärlek.  
 
Att inlägget är ett samarbete presenteras i textens första mening. Influencern framstår som en 
kund av varumärket i och med att hon använder en av deras produkter på bilden.  
 



78 

 

Therése Lindgren bedriver en Youtube-kanal och inom intresseområdet livsstil, vilket kan 
liknas vid dagbok online som innehåller lite allt möjligt som personen gör i vardagen och 
dennes intressen. Hennes Instagramkonto har samma fokus och vi bedömer därför att det 
finns en någorlunda tydlig match mellan varumärket och Influencern. Inlägget är främst 
baserat på känslor trots att det innehåller en del information om företaget. Det är framförallt i 
meningen där Therése ställer en retorisk fråga till sina följare angående hur mysig tröjan från 
varumärket är som gör inlägget känslofyllt. Köp av kläder från varumärket Gina Tricot 
bedömer vi motiveras av lågt engagemang och positiv motivation, detta innebär att inläggets 
känslobaserade och personliga retorik passar mycket bra. 
 
 
Samarbete 2: 
Therese andra samarbete är med Teknikföretagen, vilket är en arbetsgivarorganisation för just 
teknikföretag. Bilden föreställer en laptop placerade på en marmorbänk. Bredvid datorn står 
en vas med tulpaner. På datorns skärm syns spelet som inlägget fokuserar på. Bilden tycks 
vara tagen av Influencern själv i dennes hemmiljö och ger inte intryck av att vara särskilt 
genomarbetad. Tilldöma av bildens kvalité verkar bilden vara tagen med mobilkamera och 
inte genomgått någon påtaglig redigering i efterhand. Företagets namn förekommer inte i 
bilden. Det återfinns en tagg i bilden, vilken är för Teknikcollege. Teknikcollege är en 
kvalitetsstämpel för utbildningar inom teknik, inom vilken organisationen samarbete är 
tillsammans med, Teknikföretagen, är medlem.  
 
Influencern uppmanar i texten sina följare och gå in och prova på spelet hon testat i sin 
senaste video, det framgår inte om spelet i fråga kommer att kosta att spela eller om det är 
gratis. Det används två stycken hashtags i inlägget, den första Theresetestarteknik är en 
personlig för Influencern som hon använder vid inlägg av liknande karaktär och den andra är 
en hashtag för Teknikcollege. Följarna uppmanas i texten att engagera sig dels genom att 
ladda upp sina egna bilder under hashtagen, men även genom att gilla och kommentera. Det är 
tvetydigt om Therese uppmanar sina följare att kommentera och gilla inlägg angående spel 
från Scratch på deras separata Instagram eller om uppmaningen syftar till deras hemsida. 
Inget exklusivt element lyfts fram i texten. Hela inlägget är skrivet på svenska, även 
informationen om att det rör sig om ett samarbete. Precis som i Therese föregående samarbete 
är tonaliteten i texten mycket personlig och känslofylld. Texten inleds exempelvis med att 
Therese uttrycker hur roligt spelet i fråga är genom ett talspråkligt, haha. Den personliga 
tonen förstärks dessutom av de många emoji-symboler som förekommer i texten.  
 
Informationen om att inlägget är ett samarbete är placerad sist i texten. Influencer roll i 
samarbete är svår att avgöra, hon framstår som kund till spelet eftersom hon förklarar att hon 
testat det, men hon informerar även om att hon är skaparen av spelet. Det framgår heller inte 
om spelet är skapat av organisationen som inlägget är i samarbete med eller inte. 
 
Eftersom Influencern är verksam inom intresseområdet livsstil, menar vi att det finns en 
medelstark koppling mellan henne och den exponerade produkten. Hashtagen 
Theresetestarteknik indikerar att teknikrelaterat innehåll är något vanligt förekommande i 
Influencers kanaler vilket stärker kopplingen till produkten. Therese val att inleda texten med 
ett skratt indikerar att spelet hon testar är roligt vilket anspelar på känslor. Det är inte bara den 
personliga tonaliteten som förstärks vid användandet av emoji-symboler utan även det 
känslosamma budskapet. Vi bedömer att ett dataspel innebär lågt engagemang och positiv 
motivation, vilket innebär att den använda känslofyllda och autentiska retoriken passar bra.  
 
Samarbete 3: 
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Therese tredje samarbete är med Planti, vilket är ett företag som erbjuder växtbaserade 
alternativ till mejeriprodukter. På bilden syns en tårta gjort på produkten soygurt, den är täckt 
med olika sorters bär och placerad på en marmoryta. Bakom tårtan står ett paket med 
yoghurten som använts för att tillverka tårtan. Bilden ger intryck av att vara skapad av 
Influencer själv i dennes hem med mobilkamera. Viss tanke tycks ha lagts ner på bildens 
komposition då produkten är tydligt placerad bakom tårtan. Företagets namn förekommer i 
stora bokstäver på yoghurtpaket vilket gör det mycket synligt. Företaget är även taggat i 
bilden.  
 
Texten uppmanar inte till direkt köp genom rabattkod eller liknande, utan informerar om en 
video Influencer publicerat där hon bakar en tårta med produkten. En hashtag förekommer i 
texten med företagets namn. Therése uppmanar till viss del sina följare att engagera sig, 
genom att visa uppskattning för de personer som tidigare laddat upp sina egna bilder på tårtor, 
vilket kan leda till att fler vill göra detsamma. Texten anspelar inte på exklusivitet genom 
exempelvis ett unikt erbjudande. Texten som är skriven på svenska har en personlig ton där 
Therése formulerar sig som om hon talar till ett antal vänner.  
 
Att inlägget är ett samarbete med Planti informerar Influencern om sist i texten. Influencern 
framstår som en kund av varumärket i den mån att hon har tillagat en tårta med produkten.  
 
Eftersom Influencer är verksam inom intresseområdet livsstil menar vi att det finns en tydlig 
koppling mellan henne och produkten, speciellt eftersom hon verkar ha ett stående inslag med 
vegetariska recept. Vi menar att köp av en yoghurt kan kopplas samman med lågt 
engagemang och positivt motivation eftersom det är en förbrukningsvara. Den autentiska 
tonen på inlägget där Therése exempelvis skriver så himla roligt och använder sig av emoji-
symboler är därför mycket passande ur ett branding perspektiv.  
 
Nellie Berntsson 
 
Samarbete 1: 
Nellie Gonzales är en Influencer som har 396 000 stycken följare på Instagram, och är därmed 
en av de största inom intresseområdet livsstil. Hon är även aktiv på andra kanaler, då hon 
både bloggar, är modell och är aktiv på sin egna Youtube-kanal samt håller på med ridning 
och därmed hör hon hemma i en bred kategori såsom livsstil. 
 
I hennes första samarbete marknadsför hon en klänning av varumärket Tessie, som är en 
klädbutik belägen i Göteborg. Bilden föreställer Nellie, poserandes i en spegel där hon tar kort 
på sig själv halvt bakifrån. Det är tydligt att det är Nellie själv som har tagit bilden och bilden 
i sig ser ut att vara tagen i hemmiljö. Bilden ger en tydlig bild av klänningens detaljer, men 
utöver det är bilden endast måttligt genomarbetad. Influencern har taggat sig själv i bilden.  
 
Texten i samband till inlägget uppmanar till flera saker. Först och främst hälsar hon god 
morgon till sina följare och ber dem att gå in på hennes blogg för att titta på två filmer hon 
lagt ut där. Sedan berättar hon att klänningen på bilden är från varumärket Tessie genom att 
tagga dess Instagramkonto “Tessiekungsgatan”, istället för att skriva ut namnet på 
varumärket. Hon skriver sedan ut namnet på hemsidan. Sedan önskar hon alla en trevlig dag i 
skolan eller på jobbet genom att använda sig av en ungdomlig och positiv tonalitet. Den 
förstärks genom det frekventa användandet av emoji-symboler i form av en lila djävul, en 
hund och en färgglad godisklubba. Hon blandar hela inlägget med både engelska och svenska. 
Ingen exklusivitet förekommer i form av rabattkoder eller information om ett begränsat urval. 



80 

 

Följare uppmanas till att klicka sig vidare till andra digitala plattformar, men inte genom att 
engagera sig i anknytning till själva inlägget. 
 
Samarbetet presenteras i form av en hashtag i allra slutet av inlägget. Hashtagen lyder: 
#samarbetemedtessie och skulle kunna vara en hashtag Influencern konstruerat själv. Läsaren 
behöver inte klicka på “se mer” för att kunna fortsätta läsa inlägget. Influencern framstår i 
allra högsta grad som en kund av varumärket eftersom hon bär klädesplagget som 
marknadsförs och att inläggets text och bild är konstruerat på ett sätt som ger läsaren 
information om att det är morgon och att bilden visar “dagens outfit”.  
 
Det finns en relativt stark koppling mellan intresseområdet och Influencern själv. Inläggets 
text är främst baserad på känslor, med tanke på de personliga fraserna med uppmaningar till 
hennes läsare. Det är funktionsbaserat i den mån att Nellie talar om vad företaget bakom 
klänningen heter, men ingen annan information kring produkten tillkommer. Vi bedömer att 
kläder från märket Tessie kan kopplas samman med lågt engagemang och positiv motivation, 
som innebär att inlägget borde använt sig av en mer känslobaserad retorik. 
 
Samarbete 2: 
I Nellies andra samarbete föreställer bilden en svart klocka med gulddetaljer och ett guldigt 
armband från varumärket Daniel Wellington, båda produkterna ligger ovanpå 
förpackningarna. En röd sidenrosett är placerad på en av kartongerna. Det är endast 
produkterna som är med på bilden. Bilden är måttligt genomarbetad men en neutral bakgrund 
och produkterna centrala i bilden. Företagets namn förekommer på flera ställen i bilden, på 
förpackningarna, rosetten och på själva klockan. Influencern kan mycket väl ha skapat bilden 
själv, med tanke på ovanstående detaljer och med tanke på att bildkvaliteten är förhållandevis 
låg. Företaget Daniel Wellington är taggat i bilden.  
 
Texten uppmanar direkt till köp genom den personliga rabattkoden som ger läsarna 15 % vid 
köp. De hashtags som används är: #DWforeveryone och #samarbete. Texten är på svenska 
och tonaliteten är enkel och rakt på sak på ett relativt opersonligt vis. Influencern uppmanar 
inte läsarna till att sprida vidare budskapet.  
 
Samarbetet presenteras både i början och i slutet av inlägget och läsaren behöver inte trycka 
på “se mer” för att den andra informationen kring samarbetet, i form av en hashtag, ska visas. 
Influencern framstår inte på ett tydligt sätt som en kund av varumärket, då hon exempelvis 
inte är bär produkterna på bilden, och skriver ingenting om hennes känslomässiga relation till 
varumärket.  
 
Då Nellie Gonzalez intresseområde är livsstil finner vi en medelstark koppling mellan henne 
och varumärket. I framför allt texten förmedlar Influencern till läsarna om att varumärket 
innebär lyx, både i form av deras förpackningar men också genom att bära produkterna, vilket 
är ett känslomässigt argument. Inlägget är även baserat på funktionalitet, exempelvis genom 
hur Influencern tipsar om vilket användningsområde produkterna skulle kunna ha, i det här 
fallet som julklapp. Vi anser att köp av en klocka från märket Daniel Wellington kan kopplas 
samman med medelhögt engagemang och positiv motivation. Det medelhöga engagemanget 
motiverar vi av att en klocka är en något dyrare produkt, där valet av märke kommer vara 
mycket synligt för andra personer, vilket innebär att både den finansiella och sociala risken 
ökar. Detta innebär att det känslosamma användandet av ordet Lyx är mycket passande och att 
inlägget ur ett brandingperspektiv borde fokusera fullständigt på den mer känslosamma 
retoriken istället för att uppmana direkt till köp.  
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Samarbete 3: 
I ett annat inlägg som är baserat på ett samarbete har Nellie Gonzalez postat en bild i en 
ridmiljö. På bilden bär hon vita ridkläder, som i ett hästsport-sammanhang betraktas som en 
tävlingsoutfit. Det är inte möjligt att utifrån bildmiljön fastställa vem som har skapat bilden, 
men troligtvis en person med koppling till Influencern och inte någon bakom det sponsrade 
varumärket. Det är tydligt att bilden är tagen med fokus på Nellies kläder men i övrigt ger inte 
bilden särskilt genomarbetat intryck, då kvaliteten på bilden är låg. Varumärkets bakom 
samarbetet heter Cavalleria Toscana och förekommer på bilden i form av de ridkläder hon har 
på sig. Influencern har taggat företaget i bilden.  
 
Texten uppmanar inte till direkt köp genom rabattkod eller erbjudande. Två stycken hashtags 
används: #samarbete och #baltic. Läsarna uppmanas ej att engagera sig genom att gilla, 
kommentera eller sprida vidare budskapet, och inte heller uppmanas de till att ta del av 
rabattkoder eller exklusiva erbjudanden.  Texten är på engelska och kan beskrivas som 
mycket kortfattad och enkel. Tonalitet i inlägget är neutral men ändå personlig.  
 
Att inlägget är utformat som ett samarbete förklaras i en av hashtagsen som finns i slutet av 
bildtexten. Influencern skriver att hon alltid väljer företaget och att dem är bäst, och avslutar 
med en exploderande emoji-symbol. Därav går det att relativt säkert konstatera att Influencern 
i fråga framstår som en trogen kund av varumärket.  
 
Med tanke på att Nellie Gonzalez verkar under kategorin Livsstil, där hennes Instagramkonto 
till stor del fokuserar på hästsport anser vi att det finns en mycket godtycklig koppling mellan 
henne och företaget vars budskap ska förmedlas. Då bildtexten är kortfattad och bilden inte 
särskilt informationsrik dras slutsatsen att varken känslor eller funktion spelar en stor roll i det 
här inlägget, men det läggs mer fokus på att förmedla känslor än funktionalitet. Informationen 
om att Influencern alltid väljer varumärket i fråga och att hon beskriver dem som bäst kan 
exempelvis ses som strävan att kopplas positiva associationer till varumärket. Den 
känslomässiga retoriken passar bra ihop med de exponerade produkterna, eftersom vi 
bedömer att ridkläder från Cavalleria Toscana kan kopplas samman med låg motivation och 
positivt engagemang.  
    
 

 

 


