
 
 

 

 

Kandidatuppsats 15 hp 

Enheten för företagsekonomi  

Vårterminen 2018 

Handledare: Ulrica Nylén  

ATT INTEGRERA ETIK I 

INFLUENCER MARKETING 

En process för framgångsrikt arbete 
med influencer marketing ur ett etiskt 

perspektiv  

 
Gustav Olsson & Stella Wannberg 

 



 

I 

 

Förord 
Vår studie är en kandidatuppsats skriven vid Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet under andra delen av vårterminen 2018. Genomförandet av studien har 

varit otroligt lärorikt, samtidigt som det varit en såväl intensiv som intressant 

process. 

 

Uppsatsen har varit beroende av ett flertal parter som vi önskar framföra ett tack 

till. För det första så vill vi ge ett varmt tack till de byråer som lät sina medarbete 

ställa upp i studien, men också personerna ifråga som lät sig intervjuas. Utan er 

hade studien inte varit möjlig. Vi vill även uttala ett stort tack till vår handledare 

Ulrica Nylén, som försett oss med ovärderlig rådgivning under arbetets gång.  

 

 

Umeå, 23 maj 2018  

Gustav Olsson & Stella Wannberg 

  



 

II 

 

Sammanfattning 
Denna studie utforskar hur de etiska problem och dilemman som finns i 

marknadsföringsmetoden influencer marketing kan arbetas med på ett bättre sätt. 

Detta görs utifrån perspektivet av hur byråer aktiva inom influencer marketing kan 

integrera arbetet med etik i influencer marketing för att på så sätt skapa bättre 

förutsättningar att minimera och lösa de etiska problem och dilemman som finns 

med arbetet. Motivet bakom detta är att influencer marketing som metod är en 

kombination av betald- och förtjänad media, involverar arbete från flera 

kommunikationsdiscipliner och i stor utsträckning saknar generella etiska 

arbetsmetoder. Detta skapar i sin tur en grund för etiska problem och dilemman att 

gro.  Det är upp till byråer aktiva inom influencer marketing att ta upp kampen med 

de etiska aspekterna då de som skapare av strategierna till arbetsmetoder och i 

många fall även materialet i sig, står som ansvarig för de etiska aspekterna av 

metoden.  Detta anser de olika kommunikationsdisciplinerna – såsom reklam och 

PR – är komplext, då det i dagsläget saknas bra praktiska tillvägagångssätt som inte 

påverkar metodens kvalitet.  

 

Den process som integrerar etik i arbetet med influencer marketing vilket 

presenteras i denna studie bemöter denna problematik genom att argumentera 

varför byråer ska arbeta med att integrera etik i arbetet med influencer marketing. 

Vidare förklarar denna process hur arbetet ska utföras samtidigt som den mer 

konkret benämner vad som ska göras. Sammanfattningsvis handlar detta om att 

arbetet med influencer marketing går att ses som en process bestående av sex steg, 

där det etiska arbetet ska integreras i respektive steg.  

 

Det etiska arbetet är baserat på vetenskaplig teori om hur etik arbetas med på ett 

framgångsrikt sätt och integreras därefter in i processen för influencer marketing. 

För att uppnå ett kvalitativt resultat så bör arbetet med både influencer marketing 

och etik ses som iterativt. Detta då det ibland kan behövas tas flera steg bakåt i 

processen. För att således ta sig framåt i processen behöver byråer aktiva inom 

influencer marketing både arbeta med etik och influencer marketing. Slutligen 

skapar denna integration ett bättre sätt att arbeta med influencer marketing och ett 

resultat som är gynnsamt för såväl kund som samhälle.  
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1. Inledning 
 

Nedan följer en introduktion där problembakgrunden till ämnesvalet presenteras. 

Läsaren introduceras till anledningen bakom valet att studera detta problem samt ett 

urval av tidigare studier som kan kopplas till det. Det ingår även ett kortfattat 

redogörande av de teorier som studien kommer återkoppla till genomgående under 

arbetets gång för att sedan lägga fram en konkret problemformulering samt studiens 

syfte. Till sist klargörs de avgränsningar och begränsningar som studien utgår ifrån samt 

definitioner av begrepp.   

 

1.1 Ämnesval och problembakgrund 
Reklam är en av de absolut viktigaste - men också dyraste - marknadsföringsaktiviteter 

ett företag arbetar med (Horsky et. al., 2016, s. 773). Under 2017 minskade 

reklaminvesteringarna inom tryckta medier samtidigt som det investerades 21 miljarder 

kronor i reklam på internet, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med år 2016 (IRM, 

2017). Detta är intressant då man ser till den svenska befolkningen som rangordnar 

reklam som det näst sämsta med internets innehåll (Svenskarna och Internet, 2016, s. 

105). Vidare så använder en tredjedel av Sveriges befolkning idag annonsblockerare 

(Svenskarna och Internet, 2017, s. 93) samtidigt som närmare en fjärdedel tror att 50 

procent av all information på nätet är opålitligt (Svenskarna och Internet, 2017, s. 81). 

Alla ovan nämnda faktorer har lett till att nya marknadsföringsmetoder har, och kommer, 

att utvecklas (Macnamara et. al., 2016, s. 383). Denna utveckling har i sin tur fått arbetet 

med reklam och PR att bli mer sammanvävt med varandra idag (Xie et. al., 2018, s. 164) 

 

1.1.1 Reklam, PR och dess traditionella typer av media 

Reklam och PR har traditionellt sett uppdelats utifrån vilken typ av media budskapet har 

förmedlats genom och de tillkommande kostnaderna till detta (Neill & Schauster, 2018, 

s. 3). Reklam har traditionellt varit en betald form av övertygande kommunikation, vars 

syfte har varit att sammanföra köpare och säljare genom att möta konsumenters behov 

(Moriarty et. al., 2015, s. 5). När det gäller PR så har den traditionella synen snarare angått 

dess funktion av att skapa och upprätthålla relationer. Dessa relationer är sådana mellan 

organisationer och det publika, vilka organisationens framgång är baserat på (Broom & 

Shaa, 2013, s. 5). PR:s traditionella fokus har ofta legat på att skapa icke-

ersättningsbaserad publicitet genom dessa relationer (Neill & Schauster, 2018, s. 3). 

Reklam å andra sidan har haft ett fokus på att köpa publicitet i form av medieutrymme 

(Toledano, 2010, s. 232). Ovan nämnda fakta menar Xie et al. (2018, s. 168) har gjort att 

betald media ofta sammankopplas med de som skapar reklam. Betald media kräver att 

innehållet måste  betalas för att få synas. Förtjänad media associeras däremot generellt 

sett med de som arbetar med PR. Denna typ av media gestaltas i form av exempelvis 

nyheter och övrig publicitet som företag får utan någon form av krav på ersättning. Det 

senare alternativet kan ske genom till exempel konsumenters rekommendationer eller den 

media som skapas i relationer till tredje part som är av redaktionell karaktär (Xie et. al., 

2018, s. 168).  

 

Idag har linjerna i stor utsträckning suddats ut mellan vad de olika disciplinerna erbjuder 

(Neill & Schauster, 2018, s. 3). Detta tydliggörs när man ser till Global Communication 

Report (USC Center for Public Relations, 2017) där mer än 60 procent av de tillfrågade 

som arbetar inom PR svarade att en konsument inte kommer kunna skilja på vad som är 
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betald och förtjänad media inom de kommande fem åren. Influencer marketing pekas ut 

som en viktig trend inom denna utveckling och är således viktig för företagen att beakta 

(USC Center for Public Relations, 2017). Influencer marketing handlar i sin tur om att 

använda sig av influencers i marknadsföringen (More & Lingham, 2017, s. 1).                 

                                                                                       

1.1.2 Influencers 

Influencers dök upp i bloggvärlden i början av 2000-talet, men i samband med 

utvecklingen av sociala medier och dessa plattformars popularitet, fortsatte influencers 

överta dessa. Idag  möts man av influencers på majoriteten av alla sociala 

nätverksplattformar där de t ex bloggar eller på annat sätt berättar om sitt liv (Abidin, 

2016, s. 87). Vidare ses influencers som en person som har hög status på sociala nätverk 

(Liu et. al., 2015 s. 34) och en person som på något sätt har potentialen att påverka andra 

människor (More & Lingham, 2017, s. 1). Detta gör dem i sin tur till bra opinionsbildare. 

I en undersökning gjord av IAB Sverige (2017a) svarade 92 procent av de tillfrågade 

kommunikationsbyråerna att en influencer definieras som:  

 

“En person som äger/är avsändare av kanaler/konton, har en följarskara som är 

mer/större än bara “vänner” och som påverkar och engagerar sina följare övertid.” 

 

Influencers kan därför skapa viktiga trender och påverka personers åsikter. Denna 

påverkan kan de bland annat använda frekvent för att få konsumenter att köpa olika 

produkter och tjänster (More & Lingham, 2017, s. 1). Tack vare att influencers i stor 

utsträckning kommunicerar i perspektiv av sitt vardagliga liv, så ses de ofta som 

personliga, opartiska och mänskliga. Detta gör att deras budskap ofta ses som deras egna 

åsikt (Abidin 2016; Abidin 2015). Enligt De Veirman et. al. (2017, s. 800) spelar detta en 

stor roll då ett budskap som förmedlas via en medkonsument är mer trovärdigt än om 

samma budskap skulle ha förmedlas som reklam via ett företag. Konsumenter har alltid 

värderat andra konsumenters åsikter högt (De Veirman et al, 2017, s. 800). Denna typ av 

influencer marketing går att likna med word-of-mouth (WOM) kommunikation. 

Grönroos (2007, s. 308-209) definierar WOM-kommunikation som det 

informationsutbyte som sker mellan två personer när fakta om ett varumärke och dess 

tjänster och/eller produkter samt tillförlitlighet kommuniceras. När influencers skriver 

om de produkter och tjänster de tar del av, så bidrar engagerar dem sig med online-WOM. 

Denna typ av kommunikation har en tydlig effekt på hur konsumenter uppfattar 

produkter, tjänster och varumärken samtidigt som det också påverkar konsumentens 

köpbeslut (Grönroos, 2007, s. 308-309).  

 

Företag har insett potentialen i att vända sig till inflytelserika och trovärdiga influencers 

som kan sprida det budskap företaget vill förmedla indirekt i en medkonsumentliknande 

form istället för att sköta traditionell kommunikation (De Veirman et al, 2017, s. 801). 

Att använda således använda sig av influencers som en skapare av innehåll och budskap 

i att låta dem kommunicera företagets budskap är vad som definierar influencer marketing 

(De Veirman et al, 2017, s. 801; More & Lingham, 2017, s. 1). 

 

1.1.3 Influencer marketing och etik 

Influencer marketing baseras främst på att influencers antingen får betalt för att 

kommunicera ett visst budskap alternativt att de samarbetar utan krav på ersättning med 

varumärken (Politt, 2017). Detta går i linje med den definition som presenteras av  Holst 

& Jorikson (2017, s. 19) där de menar att är det kommer till influencer marketing finns 

det i huvudsak två tillvägagångssätt för varumärken att använda detta: (1) ge produkten 
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och/eller tjänsten ifråga till influencern gratis, eller (2) förse influencern med ekonomisk 

ersättning (Holst & Jorikson, 2017, s. 19). Marknadsföringsmetoden  skapar därigenom 

möjligheter för företag att erbjuda en kommunikationsmix i form av olika typer av reklam 

och PR. Genom influencer marketing kan företag också skapa relationer med sina kunder, 

förtroende för varumärket och nå ut genom mediebruset på ett bättre sätt (IAB Sverige, 

2017b, s. 3).  

 

Många aktiva inom influencer marketing - influencers själva inkluderade - tycker att det 

är svårt att arbeta med metoden. Under 2016 ansågs det därför vara nödvändigt att komma 

överens om  riktlinjer och standarder som skulle fungera gemensamt för den svenska 

branschen (IAB Sverige, 2017b, s. 3). IAB Sveriges “Influencer marketing - Best practice 

guide 2017” syftar främst på hur företag ska lyckas med sin influencer marketing och 

berör de viktiga delarna och problemen med denna typ av marknadsföring (IAB 

Sverige,  2017b). Ett av de största problem inom influencer marketing är relaterat till den 

metodens etiska riktlinjer och transparensen kring denna marknadsföringskanal 

(Toledano & Avidar, 2015, s. 168; Drumwright & Murphy, 2009, s. 100).  

 

När det kommer till influencer marketing är gränsen mellan betald media och förtjänad 

media ofta diffus (Politt, 2017) då det både finns betald influencer marketing och 

förtjänad sådan (Xie et al., 2018, s. 168). Detta gör i sin tur att marknadsföringsmetoden 

ses som en av de mest förvirrande sett till termerna betald och förtjänad media (Schauster 

& Neill, 2017, s. 9). Den vaga linjen mellan vad som är betald och förtjänad media inom 

influencer marketing gör att marknadsföringsmetoden i många fall saknar transparens och 

kan vilseleda konsumenten. Detta ses i sin tur som oetiskt (Macnamara et. al., 2016, s. 

382) då de etiska principerna inom området grundas i transparens och ärlighet (Schauster 

& Neill , 2017, s. 56).  

 

I och med den ökade problematiken kring de etiska aspekterna inom influencer 

marketings har det vuxit fram en del riktlinjer och standarder för metoden. På Influencer 

Conducts (2018) hemsida finns en rad olika mallar och rekommendationer listade från 

diverse branschorganisationer. Sveriges Annonsörer har bland annat tagit fram 

rekommendationer för aktiva inom PR och marknadsföring i sociala medier. Vidare listas 

även ICC:s grundregler för reklam och marknadsföring, Sveriges Annonsörers riktlinjer 

för schysst reklam, marknadsföringslagen samt Konsumentverkets vägledning för 

marknadsföring i bloggar och andra sociala medier (Influencer Conduct, 

2018).  Konsumentverket (2015, s. 6) menar att en av de grundläggande riktlinjerna är att 

allt budskap som innefattar någon form av ersättning till influencern ifråga, också ska 

märkas som reklam och således stå till marknadsföringslagen till svars. Exakt hur 

reklamen ska märkas för att det ska anses som tillräckligt är dock inte överenskommet 

(Konsumentverket, 2015, s. 6).  

 

När det kommer till PR går denna kommunikationsform inte under 

marknadsföringslagen, utan under yttrandefrihetslagen (Hörnfeldt, 2017). Att 

personligen rekommendera en produkt, utan någon form av ersättning, klassas inte som 

reklam. I det sistnämnda scenariot kan företaget inte påverka hur budskapet utformas 

(Konsumentverket, 2015, s. 6). Om det däremot finns ett indirekt uppdragsförhållande 

genom att en influencer får en vara eller tjänst i utbyte mot löftet att skriva om produkten, 

kan även detta ses som ersättning. Detta gör att även denna typ av budskapsförmedling 

bör reklammärkas (Sveriges Annonsörer, 2015). I de fall som budskapet blivit tydligt 

märkt som reklam ökas transparensen, samtidigt som det är bevisat att effektiviteten kan 
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minska och påverka konsumentens upplevelse negativt (Wojdynski & Evans, 2016, s. 

166). Detta medför att ett etiskt dilemma skapas då två av marknadsföringens normer 

krockar: effektivitet kontra konsumentens förmåga att välja själv (Abela & Murphy, 

2008, s. 42).  

 

Med hänsyn till det som skrivits ovan tydliggörs det faktum att det fortfarande finns 

gråzoner gällande influencer marketing och att det i vissa fall blir otydligt vad det är som 

gäller. Alla involverade parter i processen ansvarar för budskapet (IAB Sverige,  2017a, 

s. 6; Konsumentverket, 2015, s. 6). Vem som har det yttersta ansvaret för budskapet och 

dess etik är dock inte klarlagt då både annonsörer, förmedlaren och byrån som skapar 

budskapet och strategin till hur det ska förmedlas (Sveriges Annonsörer, 2015; Ikonen et. 

al., 2017, s. 176).   

 

Etik står ofta ovanför lagen när det kommer till de ansvarsstandarder som läggs på 

verksamheternas arbete av att vara professionella och agera utifrån vad som anses rätt. 

Detta har gjort att samhället ofta har högre krav och förväntningar på att verksamheterna 

ska agera etiskt rätt, snarare än rätt utifrån tillgängliga lagar. Ett arbetssätt kan därför ses 

som oetiskt även om det är inom ramen av vad som avses i lagen (Laczniak & Murphy, 

2006, s, 160).   

 

1.1.4 Byråernas roll ur ett etiskt perspektiv 

Annonsörers främsta motiv till att använda sig av diverse byråer består av att hämta in 

kompetenser som de själva saknar. Detta kan exempelvis beröra kreativt tänkande, 

strategier eller specifika områden som influencer marketing (USC Center for Public 

Relations, 2017). PR- och reklambyråer känner därför i många fall ett etiskt ansvar i sitt 

arbete som skapare av budskapets grund och sättet det kommuniceras på (Schauster & 

Neill, 2017, s. 57). De etiska aspekterna av budskapet och dess transparens är därför av 

vikt för de som arbetar inom PR och reklam då det berör dem i relativt stor omfattning 

(Macnamara et. al., 2017, s. 382). Åsikterna kring etiken är dock splittrade. Många 

upplever till exempel en svårighet med de etiska aspekterna utifrån arbetets komplexitet 

på grund av att det involverar flera parter, såsom influencers och företag (Schauster & 

Neill , 2017, s. 53, s. 58). Problemet blir än mer komplext då byråer från olika discipliner 

idag arbetar mer med varandra (Neill & Schauster, 2018, s. 13) samtidigt som de har olika 

syn på etiska riktlinjer. Utbudet av överskridande etiska riktlinjer är samtidigt väldigt 

begränsat (Ikonen et. al., 2017, s. 166).  

 

När det kommer till den etik som berör influencer marketing är den än svårare att hantera. 

Detta då utvecklingen sker i sådan hastighet att normer och riktlinjer inte hinner med 

(Drumwright & Murphy, 2009, s. 100). Detta går att se genom att det bland annat – trots 

existensen av riktlinjer (se exempelvis Konsumentverkets ”Vägledning om 

marknadsföring i bloggar och andra sociala medier” som presenterades 2015) –

fortfarande sker otydliga, oetiska märkningar av reklam. Under 2017 blev nämligen hela 

16 stycken influencers fällda. Den siffran går att jämföra med de 2 stycken influencers 

som fälldes under 2015 (Karlén, 2017). Ett konkret exempel på detta är domen mot 

influencern Kissie om felaktig reklammärkning (Veerabuthroo Nordberg, 2018). Det 

finns därigenom en avsaknad av ett praktiskt tillvägagångssätt då de etiska principer och 

teorier som finns idag sällan är tillräckligt uppdaterade eller tydliga. Denna brist har lett 

till att ett praktiskt handlingssätt efterfrågas av de olika disciplinerna (Drumwright & 

Murphy, 2009, s. 100). En del av de som arbetar med att skapa och förmedla budskap 

anser dock att etiska riktlinjer försvårar arbetet med att skapa och förmedla budskapet. 
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Frågan som ställs därefter är således hur man kan integrera en etisk process i skapandet 

av budskapet utan att påverka resultatet (Drumwright & Murphy, 2009, s. 98). 

 

1.2 Tidigare forskning 
Då sponsrat innehåll, något som definieras att innefatta influencer marketing enligt denna 

studie, kombinerar arbete från flera kommunikationsdiscipliner kan de enskilda 

disciplinerna inte på egen hand lösa den etiska problematiken och de dilemman som 

uppstår (Ikonen et. al., 2017, s. 176). Det har därför lagts fram att framtida studier bör 

fokusera på att utveckla hur de etiska aspekterna ska arbetas med i av denna typ av 

marknadsföring. Detta då i dagsläget är svårt att veta hur arbetet ska utföras på bästa sätt. 

Därigenom efterfrågas därför ett arbetssätt som balanserar samhället, organisationen och 

dess olika parter (Macnamara et. al., 2017 s, 383-384). Vidare anses varje beslut som görs 

gällande marknadsföring innefattar alltid någon form av etisk dimension och därav måste 

de som arbetar med det förstå etiken inom det område som beslutet tas (Smith, 1993, s. 

14). Det anses därför behövas mer forskning för att ta fram riktlinjer för hur företag 

praktiskt ska arbeta etiskt med sin marknadsföring snarare än att undersöka om, eller hur, 

de gör det idag (Laczniak & Murphy, 2006, s. 156).  

 

Sett till marknadsetikens plats av att i många fall ses som en extern process gällande 

skapandet av marknadsföring och något som måste göras, kan den etiska reflektionen bli 

bristande (Abela & Murphy, 2008, s. 40). Misslyckas företag med att skapa och följa 

etiska riktlinjer kommer verksamhetens välstånd ta skada (Laczniak & Murphy, 2006, s. 

173). Tidigare forskning pekar därför på på att arbetet med etik ska vara en del av 

arbetsprocessen i att skapa marknadsföringen. På så sätt ska etiken kunna arbetas med i 

marknadsföringsarbetet på ett bättre sätt. (Abela & Murphy, 2008, s. 40).  

 

Utifrån den litteratursökning som gjorts har forskning inom influencer marketing främst 

fokuserat på hur företag kan använda sig av metoden för att förstärka sitt varumärke och 

rollen det spelar. Vad vi kan se så finns det ingen forskning som är gjord på just influencer 

marketing och hur man bör arbeta med den etiska problematiken på ett integrerat sätt. 

Detta gjorde att vi ansåg att det även finns ett teoretiskt intresse av att undersöka dessa 

etiska dilemman. Vidare har tidigare forskning generellt sätt både använt sig av 

kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier. De kvantitativa forskningsmetoderna 

har primärt använts i syftet av att kartlägga hur arbetet med etik ser ut idag medans 

kvalitativa metoder har använts i syfte för att få en djupare förståelse för hur arbetet med 

etik kan förbättras.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur ska byråer aktiva inom influencer marketing arbeta med att integrera etik i influencer 

marketing? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är skapa en arbetsprocess som föreslår hur arbetet med etik och 

influencer marketing kan integreras för byråer aktiva inom influencer marketing. Detta 

för att skapa förutsättningar för byråerna att arbeta med denna marknadsföringsmetod på 

bästa sätt. Den föreslagna arbetsprocessen ska ligga till grund för:  

 

1. Varför byråer aktiva inom influencer marketing ska arbeta utifrån en process  som 

integrerar arbetet med etik och influencer marketing  
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2. Hur de ska arbeta i verksamheten utifrån en process som integrerar arbetet med 

etik och influencer marketing. 

3. Vad de ska arbeta med utifrån en process som integrerar arbetet med etik och 

influencer marketing.  

 

Vi vill utifrån detta syfte underlätta för de byråer aktiva inom influencer marketing, att 

fortsätta arbeta med denna marknadsföringskanal och etik i framtiden. 

 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
Med tanke på den begränsade tidsåtgången för arbetet så kommer arbetet att baseras på 

undersökningsobjekt från Sverige. Detta val gjordes för att inte riskera att studien skulle 

bli för omfattande och resurskrävande, och därmed påverka studiens kvalitet i en negativ 

riktning. Vid intervjuerna av de aktiva som kan anses vara aktiva inom influencer 

marketing så skedde ett ändamålsenligt urval, där såväl byrå som personer valdes utifrån 

deras relevans för studiens ändamål. Med andra ord togs det hänsyn till deras erfarenhet 

och kunskap inom området.  

 

1.6 Begreppsförklaringar och förkortningar 
Byrå - detta begrepp kommer i denna studie innefatta alla nio typer av 

kommunikationsbyråer som Sveriges Kommunikatörer innefattar i sin 

branschorganisation. Dessa är action marketing, design, direktreklam, event, interactive, 

mobil, media, PR, och reklam (KOMM, u.å) Vidare bygger vidare denna definition på att 

enligt American Marketing Association (2017) att en byrå som arbetar inom detta område 

erbjuder ett visst antal tjänster till kunden som söker hjälp inom vad byrån arbetar med. 

 

Kommunikationsdiscipliner – i denna studie definierar vi i enlighet med termen ”byrå”, 

nämnd ovan. Med andra ord innefattar termen alla – enligt Sveriges Kommunikatörer – 

nio typer av kommunikationsbyråtyper: action marketing, design, direktreklam, event, 

interactive, mobil, media, PR och reklam (KOMM, u.å.). 

 

Byråer aktiva inom influencer marketing - detta definieras i denna studie som 

kombinationen av ovanstående begrepp. Således är byråer aktiva inom influencer 

marketing utifrån ovanstående inräknade i KOMM:s nio typer av kommunikationsbyråer 

och arbetar aktivt med marknadsföring via influencers. 

 

Influencer- vi kommer följa IAB:s definition av en influencer då 92 procent av de 

tillfrågade byråerna i deras rapport instämde i denna definition. Den lyder: “En person 

som äger/är avsändare av kanaler/konton, har en följarskara som är mer/större än bara 

‘vänner’ och som påverkar och engagerar sina följare över tid.” (IAB Sverige, 2017a).  

 

Influencer marketing- detta begrepp kommer i denna studie definieras som 

marknadsföring via influencers. Detta kan ske genom att (1) influencern ifråga får 

ekonomisk ersättning för den kommunikation denne genererar eller (2) genom ett 

samarbete mellan parterna där inget krav på ekonomisk ersättning existerar (Holst & 

Jorikson, 2017, s. 19). I denna studie inkluderar vi även att influencer marketing kan vara 

en del av såväl native advertising som sponsored content (Politt, 2017). 
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2. Förförståelse 
 

Under detta avsnitt så behandlas forskarnas förförståelse. Avsnittets syfte är att läsaren 

ska få grepp om den tidigare kunskap forskarna hade inom ämnesområdet. Genom att 

förse läsaren med detta hoppas vi att läsaren ska få en bättre förståelse för forskarnas 

förförståelse.  

 

2.1 Förförståelse hos Stella 
I början av min utbildning trodde jag inte att det var marknadsföring jag skulle inrikta 

mig mot. Detta ändrades dock efter en termin utomlands i San Diego, USA, där jag 

verkligen fick upp ögonen för reklam, marknadsföring och kommunikation. Även om jag 

efter en tid in i min utbildning vid Umeå Universitet insåg att jag fått mersmak åt det mer 

kreativa hållet och varumärkens olika sätt att nå ut med sina budskap, så var hösten 2017 

min vändningspunkt.  

 

Jag har tidigare inte arbetat direkt med marknadsföring mer än under diverse projekt och 

event jag tagit på mig utanför studierna. Tidigare tjänster har även de involverat en del 

marknadsföring via exempelvis sociala medier, men jag har ingen direkt erfarenhet av att 

arbeta med ämnet. Jag har därför ingen klar förförståelse för hur branschaktiva tillämpar 

etik i varken PR eller marknadsföring.  

 

Att digitaliseringen har en stor påverkan på oss idag har medfört en relativt stor 

medvetenhet för mig kring ämnet ifråga. Vi utsätts dagligen för olika typer av 

kommunikation från diverse varumärken och jag kan verkligen se hur både jag och folk i 

min omgivningen påverkas av budskapen.  Detta har i sin tur lett till en hel del 

reflekterande kring observationer jag gjort kring diverse marknadsföring och 

rekommendationer från influencers. När man kopplar ovan nämnda med hur stora 

influencers blivit som en marknadsföringskanal till vår forskningsfråga, så tycker jag 

verkligen att den är ytterst relevant. I och med att det också vuxit fram så kraftigt och 

snabbt så har det även inneburit att lagstiftning och regleringar inte hållit samma tempo. 

Detta gör att jag anser att forskningsfrågan och syftet med denna studie spelar en desto 

större roll då det inte bara kan anses vara väldigt aktuellt utan också av stort intresse att 

undersöka vidare för att komma fram till det etiska ramverk som det syftar till. 

 

2.2 Förförståelse hos Gustav 

Jag har alltid varit intresserad av kombinationen av kreativitet och strategi, vilket gjorde 

att jag valde att utbilda mig inom Service Management. Under utbildningens gång så 

kände jag dock att det saknades en del. I mina ögon fanns det inte tillräckligt med kurser 

som försåg oss elever med praktiskt arbete inom kommunikation, marknadsföring eller 

utvecklandet av olika strategier. Detta gjorde att jag började engagera mig i ett projekt 

som marknadsföringskoordinator. Nästkommande år valde jag återigen att engagera mig 

i projektet - då som marknadsföringsansvarig - vilket innebar att jag fick ta del av olika 

utbildningar inom såväl kommunikation och marknadsföring. Denna roll medförde att jag 

själv fick ta fram strategier och processer för marknadsföring på sociala medier och har 

således fått en bra inblick hur detta arbete kan gå till samt vad som krävs för att lyckas.  

 

Vidare så har jag under min tid på Umeå Universitet även tagit del av utbildning rörande 

etik, beteendevetenskap och tjänstedesign. Tack vare dessa kurser har jag fått gå djupare 

in på hur vi människor fungerar, varför vi gör de val vi gör, vad dessa val får för 
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konsekvenser och hur vi kan göra dem bättre. Jag finner detta otroligt intressant och 

fascineras verkligen av marknadsföring som kombinerar kreativitet och etik. Genom min 

utbildning anser jag därför att jag har grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper 

inom kommunikation, marknadsföring och etik. Tidigare så har jag dock aldrig själv 

använt mig utav influencer marketing som en marknadsföringsmetod men skapat material 

för sociala medier. Utifrån perspektivet av konsument har jag å andra sidan så definitivt 

tagit emot budskap via denna typ av marknadsföring via flertalet olika sociala medier. Jag 

har därigenom skapat mig en uppfattning av dess utformning och användningsområde. 

Således har denna exponeringen gjort att jag både fått upp ögonen för influencer 

marketings möjligheter, men också de problem som tillkommer. Jag anser att mycket 

inom metoden är nytt, vilket gör att många tveksamheter och otydligheter uppkommer 

kring sättet ett budskap kommuniceras på. Utifrån min utbildning och mina tidigare 

erfarenheter anser jag därför att studiens forskningsfråga är av hög relevans, då mer 

kunskap behövs idag inom detta område. 

 

2.3 Författarnas kombinerade förförståelse 
Sett till vår sammantagna förförståelse så tydliggörs det gemensamma intresset för såväl 

marknadsföring och kommunikation. Vi båda tillhör millennials-generationen vilket 

medför att vi verkligen fått se digitalisering växa i stormfart. Detta i sig har gjort att båda 

reflekterar väldigt mycket över hur just marknadsföring och kommunikation - med 

digitaliseringens hjälp - påverkar konsumenterna. Kombinerar man ovan nämnt med det 

samhälle vi växt upp i och influencer marketings framfart, så är det lätt att se varför 

ämnesvalet blev just detta. Under tiden av våra respektive utbildningar så har denna 

marknadsföringsmetod legat på bordet. Det i sig gjorde att vi ganska naturligt också ville 

dyka djupare i ämnet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

Under detta avsnitt så behandlas den metodologi som nyttjats under arbetets gång. 

Avsnittet syftar till att öka läsarens förståelse samt klargöra de byggstenar som studien 

arbetar kring för att nå ett svar på den valda forskningsfrågan.  

 

3.1 Forskningsfilosofi  
I denna studie så anser vi att ett interpretivistiskt synsätt är den bäst lämpade 

forskningsfilosofin då det speglar hur vi har tänkt angripa forskningsområdet. 

Incitamenten för interpretivism är att forskaren är en del av det som undersöks, vilket blir 

tydligt då vi som forskare inte kan separeras från de intervjuer som kommer hållas. 

Ytterligare en faktor som talar för den valda forskningsfilosofin är det faktum att vi 

planerar att ha ett mindre urval som är desto mer djupgående. Detta speglar också 

interpretivism i och med att den karaktäriseras av ett syfte om att studera och förstå 

(Saunders et. al., 2012, s. 140). Här nedan kommer ytterligare klargöring att tillkomma 

gällande de ontologiska- och epistemologiska ställningstagandena i studien. 

 

3.1.1 Ontologiskt angreppssätt 

Det vetenskapliga synsättet - ontologin - handlar om vilken natur verkligheten har i 

forskarens ögon. Det finns två huvudsakliga kategorier inom ontologin: objektivism och 

subjektivism. Objektivismen verkar för att det finns en klar verklighet och att sociala 

enheter verkar oberoende av andra sociala aktörer (Saunders et. al., 2012, s. 131). 

Saunders et. al. (2012, s. 131) exemplifierar detta i hur ledningen inom diverse 

organisationer antas vara likadan där fokusen ligger på de strukturella aspekterna. I och 

med att vårt forskningsområde berör både etik och influencer marketing, som i sig är 

ämnen där många har skilda uppfattningar, så tror vi inte att objektivismen är applicerbar 

i denna studie. Vi anser att varje organisation kommer vara beroende av andra sociala 

aktörer och att de även kommer att bemöta frågan på skilda sätt. Även om studiens syfte 

är att ta fram en etiskt arbetsprocess, så kommer arbetsprocessen anpassningsbar på de 

verksamheter som berörs. Detta då processen i sin natur har vissa karaktärsdrag, men ändå 

beror på fallet ifråga, vilket gör att det således är upp till aktörernas egna subjektiva 

värdering i hur de ska utföra den. Även detta talar för att objektivismen inte är rätt 

ontologiska angreppssätt för undersökningens syfte. 

 

Detta gör att vi anser att denna studie bör ha subjektivismen som utgångspunkt då den 

anses passa bäst in sett till det valda forskningsområdet samt den valda 

forskningsfilosofin. Det subjektiva synsättet menar på att sociala fenomen uppstår ur 

sociala aktörers handlingar, som i sig är en konsekvens från deras uppfattningar (Saunders 

et. al., 2012, s. 130-132). Enligt denna syn finns det inte någon definitiv realitet. Det 

handlar istället om en rad differentierande uppfattningar som framkommer ur de olika 

åsikter och tillvägagångssätt som utbreder sig gällande både etik och influencer 

marketing. För att verkligen förstå vad som händer är det därför viktigt att studera 

detaljerna kring forskningsfrågan. Detta kan ofta relateras till socialkonstruktionism där 

man ser verkligheten som något som skapats av de sociala aktörerna (Saunders et. al., 

2012, s. 130-132). Det subjektiva synsättet kommer möjliggöra för oss att uppnå studiens 

syfte då vi kommer kunna ta del av intervjuobjektens tolkningar av verkligheten. I just 

detta fall refererar det till deras arbetssätt inom influencer marketing. Med hjälp av deras 

tolkningar kommer vi att kunna besvara studiens problemformulering och syfte. Detta då 

det kommer vara av stor vikt att förstå hur de arbetar nu för att kunna föreslå en 
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arbetsprocess för att integrera etik i arbetet med influencer marketing. Med andra ord så 

ingår inte intervjuobjektens tolkningar kring deras arbetssätt inom influencer marketing 

direkt i syftet. Kollar man däremot indirekt så behövs det för att på ett bra sätt kunna 

besvara såväl problemformulering som syfte.   

 

3.1.2 Epistemologiskt angreppssätt 

Epistemologin handlar om vad som kan anses vara accepterad kunskap (Saunders et. al., 

2012, s. 134). Detta benämns även som kunskapsteori, vilket går att förklara i att denna 

lära behandlar hur man ska få tag i kunskap och vad man kan veta. Inom epistemologin 

finns det enligt Saunders et. al. (2012) tre olika angreppssätt: realism, interpretivism och 

positivism. Författarna menar på att en forskare som anammar interpretivismen är 

känslostyrd. En forskare som däremot tar sig an positivismen är mer resursstyrd och vill 

att den data som de samlar in ska kunna resultera i regelrätta generaliseringar. Själva 

datainsamlingen hävdas vara extern från undersökaren, där datat även samlas in på ett 

värderingsfritt sätt  (Saunders et. al., 2012, s. 134). Realismen å andra sidan syftar istället 

till hur verkligheten är oberoende människans sinne. Det relativistiska- och positivistiska 

synsättet är dock lika på det sätt att de båda utvecklar kunskap ur ett mer vetenskapligt 

tillvägagångssätt (Saunders et. al., 2012, 132-134).  

 

Precis som det går att läsa under 3.1, så är vår forskningsfilosofi av interpretivistisk 

karaktär. Bakgrunden till detta ställningstagande ligger i att vi inte anser att det 

positivistiska angreppssättet förser oss med en tillräckligt nyanserad grund i och med dess 

syfte att komma fram till regelrätta generaliseringar. Även om vi syftar till att ta fram ett 

etiskt ramverk så finns det implikationer med de ämnesområden som vår forskningsfråga 

berör som gör att interpretivism känns bättre lämpad. Ett exempel är hur pass 

mångfasetterad term etik är samt mängden angreppssätt och teorier som finns inom dess 

ämnesområde. Detta medför komplexitet som vi alltså tror bemöts bäst med hjälp av ett 

interpretivistiskt angreppssätt. Ytterligare ett argument för detta val är den centrala roll 

som tolkningen har inom interpretivism (Denscombe, 2016, s. 18), vilket kommer nyttjas 

väl i denna studies arbetsprocess.  

 

3.2 Val av ansats och metodval 
När man väljer forskningsansats så finns det två huvudsakliga angreppssätt som skiljs åt 

sett till deras relation mellan teori och forskning. Det ena angreppssättet är deduktion vars 

utgångspunkt ligger i teorin, för att sedan formulera hypoteser som går att testa mot 

verkligheten. Detta sätt associeras främst med en kvantitativ forskningsstrategi (Collis & 

Hussey, 2014, s. 7) och själva arbetsgången är väldigt logisk och självklar. Detta kommer 

som en följd av det systematiska arbete som görs då man, som sagt, först utgår från en 

teoretisk grund som forskaren sedan skapar testbara hypoteser utifrån. Därefter samlas 

datat in och forskaren ser över det genererade resultatet för att kunna bekräfta eller avvisa 

den fastställda hypotesen, för att till sist ändra teorin om möjligt. Den andra sättet kallas 

induktion och handlar om att skapa nya teorier utifrån forskarnas observationer och de 

genererade resultaten från studien (Collis & Hussey, 2014, s. 7). Denna ansats till 

forskning associeras i högsta grad med den kvalitativa forskningsstrategin, men det är 

också vanligt att kvantitativa studier - med ett induktivt angreppssätt - använder teori som 

forskningsbakgrund utan att generera teori. Med hänsyn till detta, så menar Bryman & 

Bell (2011, s. 14) att deduktion och induktion bör ses som olika riktningar, snarare än två 

åtskilda kategorier.  
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I denna studie så kommer en abduktiv ansats att användas, vilket går att se som en 

blandning mellan deduktion och induktion. Denna typ av ansats är vanligt förekommande 

i studier av företag och administration  (Saunders et. al., 2012, s. 147). Sett till den valda 

forskningsfrågan likväl som det valda syftet så kan man sammankoppla de till en induktiv 

ansats. Det angreppssättet skulle göra det genomförbart för oss att studera och få en bättre 

förståelse för det valda forskningsområdet och de implikationer som detta medför för 

byråer aktiva inom influencer marketing. I bakgrunden till arbetet samt uppbyggandet av 

intervjuguiden så användes dock olika teorier som berör etiska riktlinjer inom 

kommunikation samt utformandet av marknadsföringsprocessen. Detta gör att även en 

deduktiv ansats finns med i arbetsprocessen. Valet av att grunda forskningen i teori 

framkom genom att vi ansåg att en desto mer nyanserad förståelse av ämnesområdet bland 

annat skulle medföra desto bättre intervjuer. Detta gör att studien varken härrör från en 

strikt induktiv- eller deduktiv ansats, utan snarare den tidigare nämnda abduktiva ansats. 

 

3.2.1 Val av forskningsmetod 

När det kommer till val av forskningsmetod så finns det två olika typer av data: (1) 

kvantitativ och (2) kvalitativ. Kvantitativ data består utav siffror och sammankopplas i 

första hand med exempelvis surveyundersökningar, frågeformulär eller observation 

(Denscombe, 2016, s. 350). Denna typ av data anses ofta vara fri från forskarens egna 

värderingar samtidigt som de statistiska signifikanstesterna ökar den vetenskapliga 

trovärdigheten hos forskaren ifråga. Metoden är också bra vid analys av stora mängder 

data. Denna metod sammankopplas generellt sett till positivism (Denscombe, 2016, s. 

344). Kvalitativa data tar istället sin form genom ord och bilder. Denna metod associeras 

till exempel med fallstudier, fenomenologi, intervjuer och dokument (Denscombe, 2016, 

s. 379-383). Inom denna metod så erkänner man att forskaren spelar en stor roll i 

konstruktionen av data. Man ser också att forskarens identitet, värderingar, bakgrund och 

uppfattningar spelar en nyckelroll i konstruktionen och analysen av data.  Kvalitativ 

forskning tenderar att kopplas till interpretivism (Denscombe, 2016, s. 344).  

 

Denna studie kommer att utgå ifrån det senare nämnda alternativet, nämligen en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta då vi anser att det är den bäst lämpade metoden för att besvara 

vår forskningsfråga. En kvalitativ studie kommer möjliggöra det för oss att förstå och 

klargöra hur byråerna arbetar med samt tänker kring etik inom influencer marketing. 

Genom att hålla intervjuer med branschaktiva så kommer vi att kunna generera en djupare 

kunskap kring hur de ser på ämnet ifråga tack vare den erfarenhet, kunskap, information 

och iakttagelser de besitter. I och med att vår studie syftar till att ta fram en arbetsprocess 

gällande integrationen av etik i arbetet med influencer marketing för byråer aktiva inom 

marknadsföringsmetoden ifråga, så är det också viktigt att ta med den mänskliga aspekten 

och synen på ämnet. Följden av detta innebar att studien undersökt samtliga studieobjekt 

i sitt naturliga habitat. Därmed styrks valet av en kvalitativ metod ytterligare av Denzin 

& Lincoln (2000, s. 3), då de hävdar att kvalitativa forskare syftar till att undersöka 

fenomen i sin naturliga omgivning, för att sedan tolka detta fenomen i relation till den 

mening som människor sammansätter den med.  

 

Fördelarna med denna metod är framförallt att den fungerar bra när man vill beskriva 

komplexa sociala förhållanden. Vi tycker också det är viktigt att resultatet är öppet för 

alternativa lösningar, istället för att utgå från att det i teorin finns en korrekt lösning 

(Denscombe, 2016, s. 416). Detta då ämnet som sagt är socialt och berör komplicerade 

områden såsom etik och marknadsföring. Eftersom den sociala tillvaro vi undersöker kan 

innefatta en viss osäkerhet så måste redovisningen av denna tillvaro också kunna 
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acceptera motsägelser. Detta är något som en kvalitativ undersökning klarar bättre än en 

kvantitativ, då den kvalitativa studien i slutet av dagen kommer spegla det område vi 

undersöker (Denscombe, 2016, s. 417). Sett till den valda forskningsfråga och syftet så 

anser vi att denna metod kommer hjälpa oss att besvara dessa bäst.  

 

Kritiken mot den kvalitativa forskningens interpretivistiska metoder kommer främst från 

de kvantitativa forskarna. De hävdar att de sätten som kvalitativa forskare använder är 

opålitliga och subjektiva. Å andra sidan, så menar forskare som utgår från den kvalitativa 

forskningsstrategin att deras metoder möjliggör sådant som de kvantitativa metoderna 

inte kan åstadkomma. Exempelvis så anser kvalitativa forskare att deras metoder gör så 

att de kan komma närmare studieobjektens perspektiv (Denzin & Lincoln, 2000, s. 10). 

Det finns också kritik mot den tidskrävande analysen av data, objektiviteten kring 

forskningens upptäckter och att det finns en överhängande risk för att betydelsen tas ur 

sin kontext (Denscombe, 2016, s. 417-418). Ser man till studiens interpretivistiska 

angreppssätt i kombination med denna kvalitativa metod så är det tydligt att viss 

subjektivitet kommer förekomma. Vi vill dock trycka på att vi är medvetna kring detta, 

vilket i sig kan motarbeta att alstrandet och analysen av datat blir alldeles för beroende av 

våra egna uppfattningar, identiteter och bakgrunder. När det kommer till tidsåtgången för 

databearbetningen så anser vi inte att den nackdelen är vidare överhängande sett till vår 

småskaliga undersökning. Vi kommer också att föra en konstant reflektion över datan så 

att vi inte lyfter någon innebörd ur sin kontext.  

 

3.2.2 Forskningsstrategi 

När det kommer till forskningsstrategier så har kvalitativa forskare en tendens att använda 

sig utav skilda interpretivistiska metoder som i sig är sammanlänkade. Detta då varje 

enskild metod förser forskaren med nya synsätt, vilket i sin tur medför att forskaren får 

en djupare och bättre förståelse för undersökningsområdet (Denzin & Lincoln, 2000, s 

34).  Detta har vi haft i åtanke när valet angående forskningsstrategi togs, vilket 

resulterade i att vi valde att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Som 

undersökare kommer det vara viktigt för oss att vara öppna och transparenta gällande i 

vilken utsträckning som fallen ifråga kan jämställas mot populationen. Detta för att 

undvika misstänksamhet rörande den trovärdighet kring de generaliseringar som kommer 

att göras i resultatet.  

 

Under studiens gång så har vi tydligt lagt fram vilka datakällor som används för att 

klargöra datats gränser. Vi har också varit genomgående konsekventa i de arbetsprocesser 

som använts i datainsamlingen, vilket speglar begränsningen av den data vi samlat in. 

Vidare så har vi även hållit en noggrann bevakning av detaljer genom studiens gång där 

vi använt vårt tillvägagångssätt på ett konsekvent sätt. 

 

3.3 Litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen var att ta del av artiklar, rapporter och böcker som stödjer 

studien. En systematisk sökning användes under en begränsad tidsperiod för att inte ta del 

av mer material än vad som skulle hinnas bearbetas, med hänsyn till studiens begränsade 

tidsperspektiv. För att hitta olika granskade vetenskapliga artiklar användes diverse 

databaser, däribland Google Scholar, JSTOR och EBSCO.  Sökningarna grundades på 

ord och termer såsom “influencer marketing”, “marketing ethics”, “paid media” “earned 

media” “Advertising ethics” “PR ethics” “influencer”, “opinion leaders”, I de fall 

informationen i en viss vetenskaplig artikel var av särskilt intresse, så gick vi vidare 

genom att gå igenom referenslistan för att hitta ytterligare passande litteratur.  
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Information kring metodval och olika angreppssätt inom forskningen hämtades ifrån 

läroböcker. Exempel på böcker som varit särskilt hjälpsamma är Saunders et. al. (2012), 

och Denscombe (2015). Studiens litteratursökning inkluderade även såväl inklusions- 

som exklusionskriterier. Exempel på förutsättningar för materialet var att det skulle vara 

relevant och aktuellt för forskningsområdet, samtidigt som det också skulle vara skrivet 

på antingen svenska eller engelska. I största mån har granskade vetenskapliga artiklar 

använts och i de fall där det inte varit möjligt att inhämta information från sådana källor, 

så har trovärdiga böcker och/eller opersonliga hemsidor använts. Vidare har även 

rapporter från ansedda organisationer och institut använts för att inhämta information.   



 

14 

 

4. Teoretiskt referensram 
 
I den teoretiska referensramen så framförs samtliga teorier som studien utgår från som 

kommer förse läsaren med en bättre förståelse kring de ämnen som studien berör. 

Avsnittet startar med ett förklarande kring influencers och influencer marketing för att 

sedan gå vidare till olika etiker som kopplas till den nämnda marknadsföringsmetoden. 

Därefter följer två teorier kring hur aktiva inom kommunikationsdisciplinerna kan arbeta 

etiskt. Slutligen framförs även bakgrunden till behovet av en influencer marketing process 

som integrerar etik.  

 

4.1 Influencers 

Influencers är en ny typ av ambassadörer som blivit framträdande inom den digitala 

världen och kan ses som den senaste formen av bloggare som agerar på multipla 

plattformar (Abidin, 2016, s. 87). Dessa personer utövar inte sitt inflytande genom 

myndighetsstrukturer eller organiserad media. Deras inflytande har istället direkt 

påverkan, vilket härstammar från det faktum att de ses som individer som är respekterade, 

väldigt informerade eller att de helt enkelt besitter många kontakter (Watts & Dodds, 

2007, s. 442). Detta styrks av Goldenberg et. al. (2009, s. 1) som lägger fram tre 

egenskaper som influencers generellt sett brukar besitta: (1) de är övertygande, där man 

till en viss gräns även kan hävda att de är karismatiska, (2) de har stor kunskap om något 

och (3) de har ett stort antal sociala anknytningar - det vill säga, många följare. Det finns 

en omfattande enighet om att dessa personer har en stor påverkan på förändring och 

formationer av opinioner samt adoptionen av en produkt (Goldenberg et. al., 2009, 2). 

McQuarrie et. al. (2013, s. 143) menar att det är tack vare att dessa personer idag är mer 

personliga och tar mer risker som de genererar mer kulturellt kapital.  
 

Till skillnad från vanliga kändisar så menar Abidin (2016) att influencers införlivar 

känslor av tillgänglighet, intimitet och trovärdighet, vilket gör dem lättare att relatera till. 

Detta kommer från det faktum att de delar med sig utav personliga aspekter ur sina liv 

som i sin tur gör att deras följare kan interagera mer med dem (Abidin, 2016; Schau & 

Gilly, 2003, s. 399-400). Knoll et. al. (2015, s. 739) trycker på att denna typ av relation 

mellan influencers och deras följare resulterar i att konsumenterna blir desto mer 

mottagliga för de beteenden och åsikter som influencers förmedlar. Konsumenter tenderar 

också till att ha en positiv association med varumärken som följs av influencers som de 

är entusiastiska mot (Knoll et. al., 2015, s. 731). Tack vare deras inflytande på andra 

människor så har influencers också stor betydelse för tillväxtprocessen av nya produkter, 

men också marknadsföringen i sig (Goldenberg et. al., 2009, s. 1). Även Brown & Hayes 

(2008) argumenterar för influencers viktiga position i köpprocessen då det möjliggör för 

företag att ta sig förbi de främsta säljbarriärerna som finns mellan konsumenterna och 

företagen.  
 

McQuarrie et. al. (2013, s. 153) skriver även om hur uppenbarelsen av gratis gåvor på 

influencers plattformar ses som en bekräftelse av dennes smak och ledarskap, snarare än 

ett inkräktande på förtroendet. När det kommer till varumärkens val av influencer att 

representera deras produkter och/eller tjänster, så har bedömandet av storleken på 

influencers publik ofta lagts fram som det första steg man bör ta. Fördelen som ett stort 

följarantal kan medföra är att budskapen sprids fortare, men också mer konsekvent och 

omfattande (De Veirman et. al., 2017, s. 802). De Veirman et. al. (2017 , s. 814) lyfter 

dock fram att valet av influencer inte är en universell process som går att applicera på alla 
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typer av produkter och tjänster. De menar istället att hänsyn borde tas till kontexten samt 

vilken typ av område som influencern ifråga verkar inom (De Veirman et. Al., 2017 , s. 

814). 
 

4.2 Influencer marketing 

Influencer marketing kan anses spela på det faktum att ett budskap som kommuniceras 

via en konsument anses vara mer trovärdigt och autentiskt än när det kommuniceras av 

en marknadsförare. Att just denna typ av marknadsföring vuxit sig stor på marknaden är 

därmed inte särskilt konstigt då den popularitet som idag finns kring sociala medier har 

förstärkt konsumenters värderande av andras åsikter. Detta härleds från att denna teknik 

förenklat människors förmåga att dela sina åsikter och erfarenheter (De Veirman et. al., 

2017, s. 800). Starten av influencer marketing kom genom att vanlig marknadsföring inte 

längre hade samma effektivitet (Brown & Hayes, 2015). När man ställer 

direktmarknadsföring i traditionella medier i relation till samma typ av marknadsföring 

via sociala medier, så finns det studier som påvisar att budskap via den senare formen ger 

en desto positivare bild av varumärkens budskap (Alqvist & Sumar, 2017, s. 9).  

 
Influencer marketings fördelar är framförallt att de uppmuntrar företag att fokusera på en 

smalare målgrupp, minskar nivån av mediebrus och gör att förståelsen av branscher växer. 

Det gör också att det ställs högre krav på beslut gällande vad och hur företag 

kommunicerar (Brown & Hayes, 2008). Hörnfeldt (2015a) pekar på att de positiva 

följderna av metoden ifråga kommer ifrån dess tre mest väsentliga pelare: relevans, 

relation och räckvidd. Detta möjliggör företags förmåga att marknadsföra till en 

specificerad målgrupp genom att välja nischade influencers som kommunicerar deras 

budskap. Exempelvis kan ett företag som säljer hälso- och träningsprodukter gynnas av 

att använda sig av influencer inom träning och hälsa, som marknadsför dess produkter i 

rätt kontextuella område.  

 
Hörnfeldt (2015b) menar vidare på att ytterligare en fördel med influencer marketing är 

att dessa influencers byggt relationer med och förtroende hos sina följare. Författaren 

menar att bloggare genererar lika hög nivå av tillit från sina bloggläsare som denne 

bloggläsare har för personer i dennes närmsta bekantskap. Chansen att nå ut till rätt 

målgrupp ökar alltså genom influencer marketing i och med att dessa influencers har 

inflytande över målgruppens beteende (Brown & Hayes, 2008). Sannolikheten för att en 

marknadsföringskampanj ska nå igenom bruset är större när den involverar en influencer 

tack vare dess förmåga att påverka följarna till genomförandet av en specifik handling 

(Fiorella & Brown, 2013). Den trovärdighet som influencers besitter är sprungen ur att de 

inte sprider budskap som de själva inte tror på. Detta medför att det budskap de ska 

marknadsföra måste vara relevant och av användning för influencern ifråga, för att denne 

ska se mening att sprida det vidare (Brown & Hayes, 2008).   
 

4.3 Etik kopplad till influencer marketing  
Skapandet av marknadsföring i form av influencer marketing innefattar som tidigare 

nämnt en mix av arbetet från flera kommunikationsdiscipliner. Utifrån Ikonen et. al. 

(2017, s. 166-167, 176) har alla discipliner olika syn på etik och hur man ska arbeta utifrån 

dessa. Författarna menar i sin tur att för att framgångsrikt lyckas skapa ett bättre sätt att 

hantera de etiska aspekterna, så behöver disciplinernas olika syner på etik kombineras.  

 
 

 



 

16 

 

4.3.1 Marknadsföringsetik  

Marknadsföringsetiken innefattar olika typer av sociala och professionella standarder av 

i form av ett beteende som förväntas av de som arbetar med marknadsföring. Detta berör 

såväl skapandet och förmedlingen av marknadsföring (Laczniak & Murphy, 2006, s. 

159). Marknadföringsetiken är byggd på att det finns ett förtroende för att de 

marknadsföringsaktiviteter som görs - att de är ärliga, rättvisa och transparenta. Det 

räcker alltså inte att enbart förlita sig på lagen (Laczniak & Murphy, 2006, s. 173). 

Huvudregeln inom marknadsföringsetiken är därefter att skaparen av marknadsföringen 

står som ansvarig för marknadsföringens utformning, vilken metod som används för att 

sprida den och de konsekvenser den får. (Laczniak & Murphy, 2006, s. 161) Vidare ska 

arbete med marknadsföring alltid göras med intentionen att undvika negativa 

konsekvenser hos de som påverkas av den (Laczniak & Murphy, 2006, s. 162).  
 

Ofta utvecklas nya marknadsföringsmetoder innan de etiska aspekterna har klarlagts, 

vilket i sin tur leder till att etiska problem uppstår och ibland även ignoreras. Detta då det 

görs det en tydlig skillnad mellan marknadsföringen i sig, dess metoder och de etiska 

aspekterna som tillkommer (Abela & Murphy, 2008, s. 40).  I de etiska riktlinjer som 

finns kan även kan marknadsföringens normer krocka. En sådan krock är med normerna 

av att marknadsföring ska vara effektiv, men samtidigt ge konsumentens förmåga att 

kunna välja själv. Detta kan i sin tur till oetiska följder i form av vilseledande budskap 

och reklam om marknadsföraren inte förmedlar tillräckligt med information (Abela & 

Murphy, 2008, s. 42). 
 

Att sedan medvetet skapa negativa konsekvenser för någon part är direkt problematiskt 

och behöver granskas utifrån ett etiskt perspektiv. Dessa konsekvenser kan vara både 

finansiella och personliga. Detsamma gäller även om detta görs omedvetet. Samtidigt kan 

de som arbetar med marknadsföring räkna med att en viss mängd negativa konsekvenser 

är acceptabla då det inte går att helt och hållet förutse hur marknadsföringen kommer tas 

emot. Gränsen av vad som är medvetet och omedvetet är svårdefinierad, vilket också 

gäller vad som anses vara en acceptabel negativ konsekvens. För att kunna avgöra vad 

som är etiskt eller inte behöver de som arbetar med marknadsföring därför kunna föra en 

nyanserad reflektion över sitt beteende utifrån ett etiskt perspektiv (Laczniak & Murphy, 

2006, s. 162). 
 

4.3.2 Reklametik  

Reklametiken har traditionellt setts utifrån perspektivet av vad som anses vara bra eller 

rätt i genomförandet av reklam. Det behandlar inte bara vad som måste göras enligt lag, 

utan även vad som borde göras (Cunningham, 1999, s. 500). Vad som borde göras enligt 

reklametiken handlar därför i stor utsträckning om att vara transparent och ärlig 

(Drumwright & Murphy, 2009, s. 89; Brenkert, 2008, s. 138). Dock är överenskommelsen 

av vad som anses vara vilseledande reklam inte alltid så självklar för de som berörs av 

reklametiken (Drumwright & Murphy, 2009, s. 86-87). Samtidigt belystes problemen 

med vilseledande och icke-transparent reklam redan i mitten av 1950-talet men 

problematiken finns även kvar idag (Drumwright & Murphy, 2009, s. 89). Rollen av 

reklametik och vikten av att vara ärlig anses därefter vara densamma som tidigare. Dock 

har nya former media och det faktum att fler parter involveras har processen med 

reklamarbetet och etiken gjort arbetet mer komplext (Schauster & Neill, 2017, s. 53, s. 

58). 
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Den traditionella utmaningen inom reklametiken är därefter att lyckas skapa ett budskap 

som är både effektivt och sanningsenligt (Drumwright & Murphy, 2009, s. 86). Där 

förutsättningarna är att om budskapet är tydligt märkt som reklam ökas transparensen, 

samtidigt som kan man påverka konsumentens upplevelse negativt och således minska 

effekten (Wojdynski & Evans, 2016, s. 166). Att det i många fall blir negativa 

konsekvenser för någon av de involverade parterna i ett beslut gör de etiska aspekterna 

mer komplexa det finns därför tendenser att bortse från sin egen etik för att istället lägga 

över ansvaret på företagens kunder (Drumwright & Murphy, 2009, s. 98). 
 

I grunden är det dock skaparen av budskapet som har den etiska bördan (Ikonen et. al., 

2017, s. 176), men vad som anses vilseledande och icke-transparent bestäms inte enbart 

av den som skapar reklamen, utan även konsumenten (Brenkert, 2008, s. 142). Frågor 

kring transparensen är det som anses vara de viktigaste att belysa ur ett etiskt perspektiv, 

men också de mest problematiska i de nya medierna. De starkaste argumenten inom 

reklametiken mot problem rörande transparens har varit att konsumenten i sig är smart, 

vilket gör att de kan avgöra vad som är reklam eller inte. Dock har utvecklingen av nya 

former av reklam samt de bristande normerna och riktlinjerna gjort detta argument relativt 

inaktuellt idag (Drumwright & Murphy, 2009, s. 100). Utvecklingen av nya medier sker 

vidare i en sådan hastighet att normer och riktlinjer inte hinner utvecklas i samma takt 

vilket gör det än mer komplext (Drumwright & Murphy, 2009, s. 88). Detta leder i sin tur 

att det behövs en större konsensus av hur de etiska riktlinjerna ska utformas och användas 

idag (Drumwright & Murphy, 2009, s. 100).  
 

En del av de som arbetar med reklam anser dock att de etiska riktlinjerna försvårar den 

kreativa processen när reklam skapas. Frågan som ställs därefter är således hur man kan 

integrera en etisk process i skapandet av reklam utan att påverka kreativiteten. Vidare 

saknas konkreta tillvägagångssätt för att hantera de etiska problem och dilemman 

(Drumwright & Murphy, 2009, s. 100). Grundproblematiken kring nya typer av reklam 

är därefter baserat på frågan av hur man ska göra rätt i en mediemiljö där man med 

säkerhet inte vet vad som är rätt sak att göra (Drumwright & Murphy, 2009, s. 87). 
 

4.3.3 PR-etik 

PR är den kommunikationsmetod som värderar etik högst sett till övriga (Holtzhausen, 

2012, s. 31). De etiska aspekterna anses vara kärnan i disciplinen då PR även innefattar 

ansvaret i att medverka hur organisationen påverkar samhället (Bowen, 2013, s. 304). De 

grundläggande etiska värderingarna inom PR-etiken är byggt på skapa relationer, att se 

till sina klienters behov och försvara deras rättigheter. Etikens övergripande 

värderingarna är därefter byggda på professionalism, morala standarder och expertis. 

Professionalism inom disciplinen definieras som hur väl de lyckas erbjuda tjänster av 

kvalitet till sina kunder. Moraliska standarder handlar i sin tur om att försvara rättigheter 

och friheter i samhället, vilket bygger på personlig integritet. Expertisen berör istället 

erhållandet av relevanta kunskaper och förmågor om hur PR bör utföras på ett etiskt sätt 

(Yang et. al., 2015, s. 155-157).  
 

Det finns vidare två skilda sätt att se på etik inom disciplinen. Den första är att vara en 

form av våg som ska balansera organisationens och samhällets intressen medan den andra 

är att agera förespråkare för organisationen och således endast tjäna deras behov. I sin tur 

leder detta till att de inte själva står bakom deras arbete alla gånger, men att de måste se 

till vad klienten vill (Schauster & Neill, 2017, s. 52-55) PR-etiken ses därefter i många 

fall som förvirrande och ibland till och med ytlig (Fawkes, 2012, s. 865). 



 

18 

 

 

PR-disciplinen är känd för att manipulera, vilseleda och använda oansvariga taktiker för 

att nå sina mål åt de organisationer som de arbetar för (Toledano & Avidar, 2015, s. 163). 

På grund av den utveckling som sker där PR och reklam interagerar allt mer med varann 

samtidigt som nya marknadsföringsmetoder tillkommer - såsom influencer marketing 

-  ökar också behovet av transparens. Detta då det idag är ännu lättare att agera oetiskt 

(Schauster & Neill, 2017, s. 53) Där de främsta etiska problemen är byggt på att vara 

oärlig. Detta gör att PR-etiken ofta ses som en viktig del av arbetet samtidigt finns en stor 

avsaknad av hur den ska belysas och arbetas med (Lee & Cheng, 2012, s. 91-92). Att vara 

transparent är det som anses rätt utifrån samhällets perspektiv men det kan dock leda till 

i metoder som influencer marketing att influencers tappar sitt förtroende. Detta då det 

framgår att de blir betalda och således fallerar hela marknadsföringsmetoden. De som 

arbetar med PR måste därför agera utifrån sin magkänsla när det kommer till etiska 

problem och dilemman (Schauster & Neill, 2017, s. 52-55). 
 

Trots professionalismen, de moraliska standarderna och expertisen är det därigenom 

fortfarande svårt för de som arbetar med PR att agera etiskt. Detta är inte baserat på att 

de inte vet vad som anses vara rätt, utan snarare hur de ska göra det rätta, utan att det får 

negativa konsekvenser (Schauster & Neill, 2017, s. 54). Det i sig leder till att ansvaret 

läggs över på andra involverade parter, samtidigt som de som arbetar med PR erkänner 

att det etiska ansvaret inom disciplinen ligger på dem. Följden blir således att de etiska 

problemen måste tas itu med, men det kräver i sin tur relevanta kunskaper och färdigheter 

av de som arbetar inom PR. Något som en större del av dessa kommunikationsarbete i 

många fall inte besitter (Schauster & Neill, 2017, s. 56-58). 
 

4.3.4 Sammanfattning av etik kopplad till influencer marketing 

Marknadföringsetiken, reklametiken och PR-etiken baseras alla på att det arbete som 

utförs ska vara ärligt, rättvist och transparent (Laczniak & Murphy, 2006, s. 173; 

Drumwright & Murphy, 2009, s. 89; Brenkert, 2008, s. 138; Yang et. al., 2015, s. 155-

157). Vidare är det direkt problematiskt utifrån ett etiskt perspektiv att medvetet skapa 

negativa konsekvenser för någon annan part i sitt arbete. Detsamma gäller om det görs 

omedvetet. I många fall blir det, trots detta, negativa konsekvenser för någon av de 

involverade parterna genom de beslut som tas. Detta leder i sin tur att de olika 

kommunikationsdisciplinerna i vissa fall bortser från sin egen etik och lägger över 

ansvaret på andra involverade parter, såsom deras kunder (Laczniak & Murphy, 2006, s. 

162; Drumwright & Murphy, 2009, s. 98; Schauster & Neill, 2017, s. 56). Det etiska 

ansvaret för budskapet, hur det skapas och förmedlas inom  alla 

kommunikationsdiscipliner ligger dock på kommunikationsdisciplinerna själva 

(Laczniak & Murphy, 2006, s. 161; Ikonen et. al., 2017, s. 176; Schauster & Neill, 2017, 

s. 56-58). 
 

Utifrån det ovan nämnda kan det skapas etiska dilemman då olika normer från 

disciplinerna krockar med varandra. Om de inte klarar av att lösa dessa dilemman, så kan 

det leda till oetiska följder. Bland annat kan beslutet i att vara transparent med att 

influencers får betalt för att förmedla informationen om en produkt eller tjänst leda till att 

förtroendet för influencers och influencer marketing går förlorat. Det kan i sin tur leda till 

att hela marknadsföringsmetoden tappar sin trovärdighet (Abela & Murphy, 2008, s. 42; 

Schauster & Neill, 2017, s. 52-55). För att således arbeta etiskt kräver detta i sin tur att 

de som arbetar inom de olika kommunikationsdisciplinerna reflekterar över sitt beteende 

och sina beslut utifrån ett etiskt perspektiv. Detta förutsätter i sin tur att de har de 
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kunskaper och färdigheter som krävs, vilket en stor del av de som arbetar inom dessa 

kommunikationsdiscipliner inte har (Laczniak & Murphy, 2006, s. 162; Schauster & 

Neill, 2017, s. 56-58). 
 

Det utvecklas ständigt nya marknadsföringsmetoder inom de olika 

kommunikationsdisciplinerna innan de etiska aspekterna har klarlagts eller normer och 

riktlinjer hunnit utvecklats. Detta leder i sin tur till att etiska problem uppstår och 

ignoreras som gör det etiska arbetet än mer komplext (Abela & Murphy, 2008, s. 40; 

Drumwright & Murphy, 2009, s. 88). Denna utveckling gör det desto lättare att agera 

oetiskt, vilket i sin tur gör de att de etiska aspekterna ses som en viktig del av arbetet inom 

de olika kommunikationsdisciplinerna. Samtidigt har disciplinerna en stor avsaknad av 

konkreta tillvägagångssätt om hur dessa etiska problem och dilemman ska belysas och 

arbetas med (Drumwright & Murphy, 2009, s. 100; Lee & Cheng, 2012, s. 91-92). De 

olika kommunikationsdisciplinerna vet till viss del vad som anses vara etiskt rätt, men de 

vet inte hur de ska göra det utan att det leder till negativa konsekvenser (Drumwright & 

Murphy, 2009, s. 87; Schauster & Neill, 2017, s. 54). 
 

ICC:s regelverk finns för att stötta dem som arbetar med marknadsföring, reklam och PR 

i det etiska arbetet (ICC, 2011, s. 1) Dessa regelverk är dock, enligt disciplinerna själva, 

sällan tillräckligt praktiska samtidigt som de i många fall utvecklas i efterhand 

(Drumwright & Murphy, 2009, s. 100). De som arbetar inom reklam och PR har därför 

svårt att försvara sitt arbetssätt och det budskap som förmedlas utifrån ett etiskt perspektiv 

(Baker & Martinson, 2001, s. 148).   
 

4.4 The TARES Test 
Baker & Martinson (2001, s. 158) har skapat en modell med syfte av att hjälpa de som 

arbetar med reklam och PR gällande etiska principer i arbetet med att skapa och förmedla 

ett budskap. Modellen består fem olika aspekter av arbetet och dessa används som 

referenser till att avgöra om det är etiskt eller ej. Dessa består av att arbeta (1) 

sanningsenligt, (2) genuint (3) respektfullt, (4) rättvist och (5) socialt försvarbart (Baker 

& Martinson, 2001, s. 159-169). 
 

Att arbeta sanningsenligt bygger på att de som skapar budskapet inte har intentionen att 

inte vilseleda utan istället förmedla den information som behövs för att såväl 

konsumenten som andra som berörs av arbetet ska kunna ta ett välgrundat självständigt 

beslut som de anser är bra för deras egna liv (Baker & Martinson, 2001, s. 159-160).  
 
Ett genuint arbetssätt hos den som skapar budskapet kategoriseras utifrån tre aspekter: (1) 

integritet och personlig dygd, (2) ärlighet och äkthet samt (3) lojalitet och självständighet. 

Integritet och personlig dygd bygger i sin tur på dygdetiken vilket fokuserar på personen 

som utför agerandet och inte agerandet i sig. Ärlighet och äkthet kräver att personen som 

arbetar med att skapa och förmedla budskapet tror på det samt  kan helhjärtat stå bakom 

det i fråga om varför det används, hur det är utformat och vad det säger. Lojalitet och 

självständighet bygger sedan i sin tur på att de som skapar budskapet måste se till 

budskapets olika intressenter och den lojalitet det har mot dessa. Detta är baserat på att 

ofta finns lojalitetskonflikter mellan kunder och konsumenterna. Därför måste de som 

arbetar med att skapa budskapet självständigt granska detta utifrån etiska riktlinjer (Baker 

& Martinson, 2001, s. 161-163). 
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Det respektfulla arbetssättet har sin grund i att alla människor förtjänar att bli behandlade 

med värdighet och således inte bryta mot deras rättigheter i att vara människor. Detta 

utifrån motivet av inte bryta mot mänskliga rättigheter baserat enbart på egenintresse eller 

kundintresse. Vidare medför detta att alla som berörs av hur budskapet skapas och 

förmedlas ska behandlas utifrån att de är individer med en egen vilja och förmåga att styra 

sitt eget liv efter sina prioriteringar. De som arbetar med att skapa och förmedla budskap 

ska således respektera detta i sitt arbete (Baker & Martinson, 2001, s. 163).  
 

Rättvist arbete baseras på den lag som finns tillgänglig men definieras istället här som 

hur de som arbetar med att skapa och förmedla budskapet använder sin makt mot de som 

berörs av detta. Ett rättvist agerande är således att skapa en jämn spelplan mellan de 

involverade parterna gällande förståelse, insikt och kapacitet i att hantera vad budskapet 

säger och hur det förmedlas. Ett arbetssätt som inte är tillräckligt transparens är enligt 

denna princip oetiskt om det inte skulle vara legitimt när skaparen av budskapet står på 

mottagarsidan (Baker & Martinson, 2001, s. 163-165). 
 
Att arbeta socialt försvarbart handlar om att se till samhället i stort och skapa budskap 

och förmedla dem på ett sådant sätt som bidrar till detta. Således inte enbart se till vissa 

intressenter eller att göra saker av egenintresse, vilket är grunden i TARES testet (Baker 

& Martinson, 2001, s. 167-169).  
 

Slutligen ska de som arbetar med att skapa budskap väga in alla dessa principer 

samtidigt som det kan förekomma att dem motsätter varandra, vilket skapar mer etiska 

problem och dilemman (Baker & Martinson, 2001, s. 169-170). Mer förståelse behövs 

således för hur verksamheter kan jobba med etik för att göra detta test mer applicerbart. 

Detta för oss in på att utveckla hur en verksamhet  kan och bör arbeta med etik. Enligt 

Baker & Martinson (2001, s. 158) fungerar The TARES Test som en stöttande funktion i 

att arbeta etiskt med att skapa och förmedla övertygande budskap för de som arbetar 

med reklam och PR. 

 

4.5 The Struggle Theory 
The Struggle Theory är en modell utvecklad av Kaptein (2015) som förklarar varför 

organisationer ska se det etiska arbetet som en kamp, hur de utifrån detta kan arbeta med 

etik på ett framgångsrikt sätt och vad en etisk kamp innebär för en organisation (Kaptein 

2015, s. 343, s. 356). Utifrån denna teori kan ett oetiskt arbetssätt enbart om det föregås 

av att organisationer anammar ett oetiskt beteende vilket i sin tur är baserat på att de faller 

för pressen eller ger vika för frestelsen av att agera på ett sådant sätt (Kaptein, 2015, s. 

345-346). För att således lyckas arbeta etiskt och bibehålla detta krävs det av en 

organisation att de kämpar i att stå emot och besegra denna press och frestelse av att 

arbete på ett oetiskt sätt (Kaptein, 2015, s. 343). Utgångspunkten är dock att desto större 

press eller frestelse att agera oetiskt, desto större är risken att det också sker. Detta 

resulterar i sin tur i att de måste kämpa mer för att inte agera oetiskt. Vidare påverkar 

även hur stort gapet är mellan vilket arbetssätt som används idag och vad det önskade 

arbetssättet är hur mycket de måste kämpa för att nå ett mer etiskt arbetssätt (Kaptein, 

2015, s. 348). 

  
Vidare beror deras förmåga på vilken typ av kamp det handlar om, dess plats och 

intensitet. Denna del av modellen avses i denna studie inte vara relevant då studien avser 

att behandla de etiska aspekterna på en mer generell nivå.  Hur väl en organisation kan 

kämpa är därför i denna studie enbart baserat på de styrkor personerna har som arbetar 
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där men även organisationen i sig. De personliga styrkorna är självsäkerhet, mod, 

viljestyrka och självbehärskning, tillräcklig kompetens, kunskap och moralisk 

övertygelse. 
 

På organisatorisk nivå handlar det istället om skapa klarhet, vara en förebild, visa 

engagemang, arbete transparent, skapa nåbara mål i det etiska arbetet, öppet diskutera och 

uppmuntra ett etiskt arbetssätt samt ge någon form av förstärkning av ett bra arbetssätt. 

Desto starkare en organisation är inom dessa aspekter, desto lättare kommer kampen med 

etik att vara (Kaptein, 2015, s. 348-351). Dock finns det ingen direkt sanning mellan att 

om kampen är lätt så leder det direkt till att den etiska problematiken upphör men desto 

bättre en organisation kan kämpa desto större är sannolikheten att de blir fria från etiska 

problem och dilemman. Oavsett om de vinner kampen eller inte så måste de därför alltid 

föra en kamp för att arbeta mer etiskt då det alltid går att göra något bättre. Det är därför 

av vikt att de personliga och organisatoriska styrkorna är närvarande och inte minskar då 

detta påverkar organisationens förmåga att lyckas i den etiska kampen. Detta är i sin tur 

baserat på att om styrkan att kämpa minskar så blir även de etiska problemen svårare att 

överkomma (Kaptein, 2015, s. 351-352). 
 

4.6 Den kreativa processen  
Processen i att skapa reklam, vilket i denna studie kan ses innefatta en liknande process 

som influencer marketing har traditionellt setts som en öppen process där kreativiteten 

får flöda. Detta då många av de som arbetar med detta anser att kreativiteten inte ska 

begränsas (Stewart et. al., 2008, s. 135). Dock kan det om kreativiteten får överhanden 

leda till negativa konsekvenser för alla involverade parter. Det är därför viktigt att de som 

arbetar i denna process kan balansera spontanitet och disciplin. Att således lyckas skapa 

och förmedla ett budskap som fyller sitt syfte måste de som arbetar i denna process lyckas 

balansera spontanitet och disciplin (Stewart et. al., 2008, s. 136, s. 139). Detta menar 

författarna görs genom att anamma den femstegsprocess de presenterar. Processen ska 

stötta de som arbetar med processen av att skapa och förmedla ett budskap (Stewart et. 

al., 2008, s. 139). Vidare anses denna process av att skapa och förmedla ett budskap kunna 

och har modellerats på många olika sätt beroende på från vilket perspektivet åskådaren 

har (Stulhfaut & Windels, 2017, s. 6). Generellt är dock att  majoriteten av de modeller 

som ska beskriva processen baserade på ett visst antal steg (Turnbull & Wheeler, 2017, 

s. 177). Stulhfaut & Windels (2017, s. 9) har - baserat på en sammanställning av 

tillgänglig vetenskaplig litteratur - tagit fram en modell för denna process. Modellen de 

har skapat delar in processen i tio stycken steg (Stulhfaut & Windels, 2017, s. 15). Vidare 

har även Turnbull & Wheeler (2017, s. 189) skapat en stegbaserad modell med sju stycken 

steg. 
 

Utgångspunkten för denna process är i sin tur baserad på att den innehåller allt från 

identifiering av syfte, mål och problem till dess att kampanjen körs (Stulhfaut & Windels, 

2017, s. 6). Vidare är denna process ej är standardiserad då byråerna konfigurerar 

processen utifrån de förändrade förutsättningarna som bland annat berör kundens behov 

och förutsättningar men även typ av media (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 190; Stulhfaut 

& Windels, 2017, s. 22). De som arbetar med processen kan även flertalet gånger få gå 

tillbaka till ett eller flera steg för att förbättra arbetet och således det slutgiltiga resultatet 

(Stewart et. al., 2008, s. 138). Detta då processen är karaktäriserad av att flertalet tester 

och korrigeringar görs i diverse steg för att säkerställa det slutgiltiga resultatet (Turnbull 

& Wheeler, 2017, s. 187; Stewart et. al., 2008, s. 138).  Processen är därav sällan stegvist 

linjär utan bör istället ses som en iterativ process (Stewart et. al., 2008, s. 139). 
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Den nuvarande arbetsprocessen innefattar enligt Stulhfaut & Windels (2017, s. 6) allt från 

att identifiera ett mål, syfte eller ett problem till det att kampanjen lanseras. Vidare har 

denna process modellerats på många olika sätt (Stulhfaut & Windels, 2017, s. 6).  Många 

författare har dock generellt modellerat processen utifrån ett visst antal steg (Turnbull & 

Wheeler, 2017, s. 177). Vidare anser författarna att denna process ej är möjlig att 

standardisera (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 190) och att den karakteriseras av att 

processen flertalet gånger kan ta steg tillbaka för att säkerställa resultatet (Turnbull & 

Wheeler, 2017, s. 187). Denna process bör därför istället ses som iterativ då det kan krävas 

att man, precis som ovan nämnt, tar steg tillbaka i processen för att åstadkomma det bästa 

slutgiltiga resultatet för kunden (Stewart et. al., 2008, s. 138-139).   
 

4.7 Behovet av en influencer marketing process som integrerar etik 
Nedan kommer en presentation av två olika steg på vägen mot en influencer marketing 

process som integrerar etik. Först kommer ett klargörande av det första steget göras, för 

att sedan presentera det andra steget. Båda stegen tydliggörs genom olika visuella 

illustrationer i form av modeller.  

 

4.7.1 Första steget  
Genom att sammanväva The TARES Test och The Struggle Theory tas första steget i att 

skapa en process som integrerar arbetet med etik och influencer marketing. Detta då The 

TARES Test stöttar Reklam och PR-byråer i hur de ska jobba etiskt med att skapa och 

förmedla ett övertygande budskap (Baker & Martinson, 2001, s. 148) och The Struggle 

Theory berör vad som krävs för att en organisation ska ha goda förutsättningar att lyckas 

med sitt etiska arbete (Kaptien, 2015, s. 356). Vidare kommer denna sammanvävning av 

de två modellerna styrkas de olika disciplineras syn på etik då de bygger på vad som anses 

vara rätt sak att göra ur ett etiskt perspektiv (Laczniak & Murphy, 2006, s. 173; 

Drumwright & Murphy, 2009, s. 89; Brenkert, 2008, s. 138; Yang et. al., 2015, s. 155-

157). 
 

The TARES Test bygger som tidigare nämnt på att för att skapa ett etiskt budskap måste 

det göras sanningsenligt, respektfullt, genuint, rättvist och socialt försvarbart (Baker & 

Martinson, 2001) The Struggle Theory i sin tur menar att möjligheterna för en att lyckas 

skapa och behålla ett etiskt arbetssätt är baserat på hur väl de kan kämpa, vilket i sin tur 

är baserat på de personliga och organisatoriska styrkorna (Kaptein, 2015). Nedan 

presenteras en visuell illustration av hur dessa två modeller sammanvävs med varandra. 
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Figur 1. Visuell illustration av hur The TARES Test och The Struggle Theory 

sammanvävs. 

 

Sanningsenligt – vara transparent, skapa klarhet, öppet diskuteras och kunskaper 
Den första sammanvävningen är den som rör att arbeta sanningsenligt och de personliga 

och organisatoriska styrkorna av att vara transparant, skapa klarhet, öppet diskutera och 

kunskap. Dessa delar av modellerna integreras med varandra då ett sanningsenligt 

budskap kräver att intentionen av att inte ljuga, inte vilseleda eller  att förse berörda parter 

med tillräcklig information (Baker & Martinson, 2001, s. 160) Att vara transparent i sitt 

beteende och således visa vad som är oetiskt eller ej är en faktor i att minimera risken för 

att de budskapet berör blir vilseledda och således skapa en etisk problematik (Kaptein, 

2015 s. 350; Baker & Martinson, 2001, s 160). Detta är än viktigare idag då utvecklingen 

av att PR och reklam integreras med varandra, blir det än lättare att agera oetiskt vilket 

ökar behovet av att vara transparent (Schauster & Neill, 2017, s. 53). Vidare behövs en 

klarhet i både vad som är sanningsenligt men också på vilket sätt detta ska arbetas efter 

och visas (Kaptein, 2015, s. 350) Detta är något de olika kommunikationsdisciplinerna 

anser vara svårt att utföra idag då riktlinjer och normer saknas för arbetet (Abela & 

Murhpy, 2008, 40; Drumwright & Murphy, 2009, s. 88). 
 

För att sedan åstadkomma ett sanningsenligt arbete behöver de som skapar budskapet 

öppet diskutera de etiska aspekterna med arbetet, vad är intentionerna och är det i linje 

med att inte vilseleda eller inte tillhandahålla tillräckligt med information (Kaptein, 2015, 

s. 351). Slutligen krävs det därför att de personer som arbetar med det har tillräckligt med 

kunskap för att först utifrån de övriga involverade samt mottagarens perspektiv avgöra 

vad som är sanningsenligt. Dock saknar en stor del av de som jobbar inom de olika 

kommunikationsdisciplinerna dessa kunskaper som behövs vilken anses problematiskt 

(Laczniak & Murphy, 2006, s. 162; Schauster & Neill, 2017, s. 56-58) Slutligen handlar 

det om hur man arbetar transparent och förstår vilka intentioner som ligger bakom arbetet 

med att skapa och förmedla budskap samt det faktiska budskapet (Kaptein, 2015, s. 349; 

Baker & Martinson, 2001, s. 160). 



 

24 

 

Respektfullt – moralisk övertygelse och visat engagemang 
Den andra delen där de två modellerna integreras med arbeta respektfullt med skapandet 

och ha en moralisk övertygelse och visa engagemang. Dessa aspekter integreras med 

varandra utifrån att respekt är den fundamentala delen i att arbeta med att skapa och 

förmedla ett budskap. Det anses vara en universell sanning att behandla människor utifrån 

deras rätt till att få vara människor och på så sätt arbeta respektfullt. Detta handlar i sin 

tur om att visa ett engagemang och ta hänsyn till andra individer och deras behov men 

även att sträva efter att förbättra sitt arbete i denna riktigt (Kaptein, 2015, s. 350; Baker 

& Martinson, 2001, s. 163). Att följa en sådan princip och stå fast vid den är vidare vad 

moralisk övertygelse handlar om. En person med stark moralisk övertygelse ger inte vika 

för externa krafter utan står fast i sin tro på vad personen i fråga anser är rätt. Vidare tar 

en sådan person på sig ansvaret för de konsekvenser som blir av dennes agerande 

(Kaptein, 2015, s. 349). Vikten av detta visar sig i att när de olika 

kommunikationsdisciplinerna inte ser till sin egen etik utan lägger över ansvaret på andra 

parter och tar således inte sitt ansvar så kan det resultera i att etiska dilemman och problem 

uppstår (Laczniak & Murphy, 2006, s. 162; Drumwright & Murphy, 2009, s. 98; Abela 

& Murhpy, 2008, s. 42; Schauster & Neill, 2017, s. 52-55). 
 

Genuint – mod, självsäkerhet, viljestyrka, kompetens 
Den tredje delen av integration är i att arbete genuint och de personliga styrkorna av mod, 

självsäkerhet, viljestyrka samt kompetens. Detta då ett genuint arbete är byggd på att 

personen som skapar och förmedlar budskapet kan helhjärtat stå bakom det, är lojal mot 

såväl kunder, mottagare av budskapet och övriga involverade parter (Baker & Martinson, 

2001, s. 161-163; Kaptein, 2015, s. 349-350). I ett dilemma mellan dessa lojaliteter måste 

de kunna avgöra vad som anses vara moraliskt rätt. Detta anser de som arbetar med att 

skapa och förmedla budskap är komplext då ett beslut ofta leder till negativ konsekvens 

för någon part (Drumwright & Murphy, 2009, s. 98; Schauster & Neill, 2017, s. 56). Inom 

de olika kommunikationsdisciplinerna vet de delvis vad som är rätt att göra men de vet 

inte hur de ska göra det utan att det leder till negativa konsekvenser (Drumwright & 

Murphy, 2009, s. 87; Schauster & Neill, 2017, s. 54). 
 

Vidare kräver därefter ett genuint arbete att de som arbetar med att skapa och förmedla 

budskapet förstår och aktivt utvärderar motivationen, intentionen och attityden bakom 

arbetet med budskapet. För att således kunna utföra detta arbete på ett etiskt sätt behöver 

de som arbetar med att skapa och förmedla budskapet ha en viljestyrka i att ta sig att lösa 

etiska dilemman baserat på lojalitet men även att aktivt förstår och utvärderar vad som 

ligger till grund för budskapet. Vidare behövs sedan mod och självsäkerhet för att de ska 

tro på sin egen förmåga, våga stå helhjärtat bakom sitt arbete och det budskap som skapas 

(Baker & Martinson, 2001, s. 161-163; Kaptein, 2015, s. 349-350). 
 

Rättvist – vara en förebild, självbehärskning 
Den fjärde delen där The Tares Test och Struggle theory sammanvävs är i att arbetet ska 

vara rättvist sett till förhållandet mellan de som arbetar med att skapa samt förmedla 

budskapet samt dess mottagare. Att arbeta rättvist kräver en form av självbehärskning då 

det handlar om inte missbruka sin makt som skapare och förmedlare av budskapet och 

utnyttja okunskapen hos de parter som berörs av budskapet och det bakomliggande 

arbetet. Det handlar i sin tur handlar om att motstå frestelser och press (Baker & 

Martinson, 2001, s. 163, s. 165-166; Kaptein, 2015, s. 349). Att vara en förebild för ett 

etiskt arbetssätt hjälper andra inom disciplinerna men även på de enskilda byråerna gör 
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det att lättare stå emot press och frestelse då detta inspirerar och motiverar andra att göra 

samman sak (Kaptein, 2015, s. 350). 
 

Socialt försvarbart – skapa nåbara mål, förstärka ett redan etiskt arbete 
Den sista delen av integrering är den mellan att arbetet ska vara socialt försvarbart och 

skapa nåbara mål och uppmuntra. Ett arbete som är socialt försvarbart ser inte enbart till 

den enskilda individen utan även samhället i stort. Det kräver därför att de som arbetar 

med att skapa och förmedla budskapet ser till aspekter både på macro-, meso och 

micronivå (Baker & Martinson, 2001, s. 167-169). Ett sätt att lyckas med detta är genom 

att skapa nåbara mål då att ge dem tillräckligt med tid, budget, behörighet och information 

för att uppnå de sociala ansvaret i att se till samhället i stort när de skapar och förmedlar 

budskapet  (Kaptein, 2015, s. 350). Inom de olika kommunikationsdisciplinerna ser de 

dock att de ofta inte finns tillräckligt praktiska tillvägagångssätt för att åstadkomma ett 

etiskt arbete (Drumwright & Murphy, 2009, s. 100) Att sedan förstärka ett redan befintligt 

etiskt arbetssätt och belöna etiska arbetsmetoder leder till ett förbättrad arbete med etik 

och på så är en bra motivation till att göra mer i detta arbete (Kaptein, 2015, s. 351). 
 

4.7.2 Andra steget  
Enligt Baker & Martinson (2001, s. 169-170) ska de fem principerna ur The Tares Test 

ska konstant vara en del av arbetet med att skapa och förmedla ett övertygande budskap. 

Vidare påpekar Kaptein (2015, s. 351-352) att för att de organisatoriska och personliga 

styrkorna ska fylla sin funktion måste de kontinuerligt arbetas med. Den process som i 

denna studie anses ses innefatta en liknande process som influencer marketing består 

vidare av ett visst antal steg (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 177; Stewart et al., 2008, s. 

139; Stulhfaut & Windels, 2017, s. 15). Där är process är definierad av att vara iterativ 

(Turnbull & Wheeler, 2017, s. 187; Stewart et. al., 2008, s. 138-139). Vidare ska det 

etiska arbetet ska vidare integreras i den redan befintliga processen med att skapa och 

förmedla budskapet för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt (Abela & Murphy, 

2008, s. 40). Hur det etiska arbetet integreras i de olika stegen i processen med 

influencer marketing illustreras i modellen nedan. 
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Figur 2. Sammanvävning av The TARES Test och The Struggle Theory. 

 

I modellen ovan illustrerar de brungröna rutorna sammanvävningen av The TARES Test 

och The Struggle Theory, vilket i denna studien representerar det etiska arbetet. För att 

göra modellen tydligare i denna studie representeras varje etisk aspekt av en specifik 

grönblå nyans (Se figur ovan) Där sanningsenligt har den mörkaste nyansen och socialt 

försvarbart har den ljusaste. Färgen har ingen ytterligare betydelse än att särskilja de olika 

etiska aspekterna. Vidare representerar den orangea rutan ett steg i processen med 

influencer marketing. Detta kan vara vilket steg som helst i processen. Detta då 

ovanstående figur syftar till att illustrera hur det etiska arbetet ska integreras influencer 

marketing processen oberoende av specifikt steg. Pilarna från de färgbaserade etiska 

aspekterna illustrerar att alla delar av det etiska arbetet ska implementeras i varje steg. 

När detta är gjort resulterar detta således i att i detta specifika steg har det etiska arbetet i 

detta steg integrerats i influencer marketing processen. Vidare så presenteras en 

fullständig illustration av bakgrunden till den process studien avser att föreslå i modellen 

nedan. 
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Figur 3. Illustration över utformningen av processens steg.  

 

Figuren ovan illustrerar hur tidigare presenterad teori tar sin form genom ett antal steg 

(Turnbull & Wheeler, 2017, s. 177), vilket kräver att varje steg uppnår ett visst resultat 

innan processen går vidare till nästa steg (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 187; Stewart et. 

al., 2008, s. 138) samt bör ses som iterativ (Stewart et. al., 2008, s. 138-139).  
 

Observera att detta endast är grunden i processen. En djupare förståelse för 

arbetsprocessens design hos byråer aktiva inom influencer marketing behövs för att 

färdigställa processen. Denna fråga är något som kräver information direkt från de olika 

byråerna och således något som framkommer i empirin. Arbetsprocessen kommer 

därmed  bli fulländad först när detta teoretiska ramverk kompletterats med den empiriska 

informationen. 
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5. Praktisk metodologi 
 

I detta avsnitt kommer de praktiska metoder som använts under studien att presenteras. 

Här framkommer metodologin för såväl urvalet, datainsamlingen, intervjutyp och 

databearbetning att läggas fram. Vidare diskuteras även deltagarna, äkthetskrav och 

forskningsetik. Slutligen belyser vi även metodkritik. 

 

5.1 Urval 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 441) så är den främsta svårigheten vid val av urvalsmetod 

i vilken utsträckning som urvalet kan antas vara representativ för det informationsbehov 

studien ifråga har. Här nedan presenteras de val vi gjorde för att säkerställa att resultatet 

skulle bli så representativt som möjligt.  

 

 5.1.1 Urvalsmetod 

Studien utgår från ett icke-sannolikhetsurval, vilket är en bra metod för studier som syftar 

till att samla in kunskap och öka förståelsen för det valda forskningsområdet. Denna 

studie baseras på några få deltagare som inte valts ut slumpmässigt, utan genom ett par 

förbestämda kända attribut. Enligt Denscombe (2016, s. 96) så är det otroligt viktigt att 

vara noggrann med det urvalskriteriet för att kunna försäkra sig om studiens framgång. 

 

Med det ovan nämnda i åtanke så har vi har valt att utföra ett subjektivt urval där urvalet 

ifråga bestäms av studiens forskare. Denna typ av urval används för att komma åt en 

djupare kunskap och förståelse och fungerar väl i de fall forskarna är någorlunda 

medvetna kring det som ska undersökas. På så vis kan forskarna säkerställa att de väljer 

rätt personer eller situationer som mest troligt besitter den värdefullaste informationen 

(Denscombe, 2016, s.74). Saunders et. al. (2012, s. 287-289) menar att målet med det 

subjektiva urvalet är att hitta olika situationer eller objekt som på bästa möjliga sätt ska 

kunna svara på den valda forskningsfrågan. Detta styrks även av Denscombe (2016, s. 

74) som skriver att detta är en urvalsmetod för de studier där man anser att man kan få 

den bästa informationen ifrån ett litet, handplockat antal personer. Personerna ifråga bör 

vara valda utifrån deras kunskap om, erfarenhet av eller relevans för forskningsämnet 

(Denscombe, 2016, s. 74).  

 

Informationen ovan är något som vi genomgående återkommer till vid urvalet av byråer. 

Detta i och med att vi ville få så givande och gynnande svar för undersökningen som 

möjligt. Vi har även varit konsekventa med våra urvalskriterier som de deltagande 

byråerna skulle uppfylla för att vara intressanta ur arbetets syfte. Ett exempel på detta är 

att samtliga deltagande byråer är aktiva inom influencer marketing och kunniga inom 

området, då de annars inte skulle kunna svara på våra intervjufrågor lika väl. Vår 

definition av ”aktiv inom influencer marketing” har innefattat att byrån ifråga på något 

sätt sysslat med influencer marketing i sitt arbete. Vi har inte haft något kriterium på i 

vilken omfattning de måste ha sysslat med marknadsföringsmetoden ifråga.  

 

De deltagande byråerna valdes ut efter en internetsökning på byråer som uppfyllde de 

ovan nämnda kriterierna, för att sedan säkerställa att de besatt denna kunskap om 

influencer marketing. Internetsökningen involverade även ett ortsbaserat urval för att 

garantera en geografisk spridning bland de deltagande, vilket gjort att vi fått med byråer 

baserade på olika håll i Sverige. I de fall som byråerna konfirmerade att detta var något 
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de skulle kunna uttala sig om – dels för att de besatt kunskap om det, dels för att de hade 

erfarenhet av det – så valde vi att fortsätta till själva intervjuerna.  

 

Vidare så har själva typen av byrå inte haft en avgörande roll i urvalet så länge de varit 

aktiva inom influencer marketing, vilket är området vi avsett studera. Med andra ord har 

byråns definition kring huruvida de inriktar sig på reklam, PR eller generell 

marknadsföring inte spelat en nyckelroll. Vi har även hållit byråns storlek i åtanke vid 

urvalet för att även här generera en spridning i insamlad data. Därav har såväl mindre som 

större byråer deltagit i denna studie. Valet av att utgå från en nationell basis och inte 

enabart involvera en storlek av byrå i studien, baseras på att vi inte ville att resultatet 

endast skulle kunna knytas till en geografisk punkt eller en byråstorlek.  

 

Det ovan nämnda till trots, så är vi medvetna om att urvalet blivit något begränsat. Under 

arbetsprocessen med denna studie så ämnade vi till att fånga in desto fler byråer, från 

desto fler städer och med desto mer varierad byråstorlek. På grund av diverse anledningar 

så valde ett par byråer att tacka nej till ett deltagande samtidigt som ett par andra gav sent 

återbud. De främsta anledningarna hos de byråer som valde att avstå deltagande eller ge 

sent återbud var att de hade ytterst mycket arbete framför sig, vilket gjorde att de inte 

hade tid att avsätta för intervjuer överhuvudtaget. En del backade också på grund av att 

uppsatsen ifråga inte var en D-, utan C-uppsats.  

 

Trots urvalets ringa storlek så anser vi att det kan anses vara representativt för 

populationen. Detta då vi tillfrågade 20 stycken byråer där populationen som helhet består 

av ungefär 139 stycken byråer (Nilsson, L., personlig kommunikation, 21 maj 2018). 

Detta medför att vi tillfrågat drygt 14 procent av den existerande populationen. V har 

dock haft i åtanke att detta urval – icke-sannolikhetsurval – inte kan sägas vara varken 

generaliserbart eller statistiskt representativt för hela populationen (Saunders et. al., 2012, 

s. 287-289). Med tanke på att studiens mening inte är att att generalisera så påverkas dock 

inte studien utav denna nackdel.  

 

 5.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Enligt Denscombe (2016, s. 265) så ger intervjuer den bästa utdelningen när studien avser 

att att undersöka fenomen som är av subtil och komplex karaktär. Detta kan exempelvis 

vara när forskningens syfte är att förstå åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter 

på djupet. Vidare så kan det också handla om svåröverskådliga frågor som kräver att en 

detaljerad förståelse för hur saker och ting fungerar eller sådan information som ges från 

nyckelpersoner inom området (Denscombe, 2016, s. 265). Detta gör att vi ansåg att 

intervjuer var en bra insamlingsmetod för primärdata för studien ifråga. 

  

Det finns tre typer av strukturer på intervjuer: (1) strukturerade intervjuer, (2) 

semistrukturerade intervjuer och (3) ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju 

medför att forskaren besitter en väldigt stark kontroll över såväl frågornas som svarens 

utformning. En semistrukturerad intervju innebär mer frihet och flexibilitet än den 

strukturerade typen av intervju. Den ostrukturerade intervjun är den minst strukturerade 

och betonar att forskaren ska ingripa så lite som möjligt. Tanken bakom är att låta 

intervjuobjektet fullfölja sina egna tankar (Denscombe, 2016, s. 266). 

 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna intervjustruktur innebär, 

som ovan nämnt, en större frihet och flexibilitet än den strukturerade samtidigt som 

intervjuaren besitter en större kontroll än vid en ostrukturerad intervju (Denscombe, 2016, 
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s. 266). Den som intervjuar utgår från en färdig lista av ämnen och frågor som ska 

behandlas och besvaras under intervjuns gång. Intervjuaren i sig är även mer 

anpassningsbar när det kommer till ordningen på ämnena. Denne låter intervjuobjektet 

prata mer utförligt kring ämnena som tas upp av intervjuaren samtidigt som den 

intervjuade får utrymme att utveckla sina idéer (Denscombe, 2016, s. 266). När det 

kommer till de svar som genereras från den intervjuade så menar Denscombe (2016, s. 

266) att de är öppna och att betoningen konsekvent ligger på intervjuobjektet som ges 

möjlighet att utveckla sina synpunkter.  

 

Anledningen till att vi valde intervjuer rent generellt kom genom att vi ville få en djupare 

förståelse för ämnet. Vi kände också att denna metod skulle hjälpa oss att besvara vår 

forskningsfråga bäst i och med dess komplexa karaktär och de komplicerade 

ämnesområden studien berör. Valet av semistrukturerade intervjuer kom till för att vi ville 

ge de intervjuade en chans att utveckla sina svar och tankar, vilket vi inte ansåg skulle 

vara möjligt vid en strukturerad intervju. I våra ögon så var risken att intervjun skulle bli 

styltig och missa viktiga insikter överhängande vid en strukturerad intervju. En 

ostrukturerad intervju ansåg vi å andra sidan skulle bli för svår att kontrollera då vi i slutet 

av dagen ändå syftade till att få svar kring vissa specifika frågor (se Appendix 1).  

 

 5.1.3 Deltagare 

Kriterierna som nämnts i 5.1.1 följdes vid val av de byråer som kontaktades. Vi kunde 

inte välja de intervjuade fritt, utan tog kontakt med olika byråer som sedan skickade 

ärendet vidare till en anställd som var kunnig inom området. Detta medför att 

intervjuobjekten har skilda positioner när de ställs emot varandra, men vi anser inte att 

positionen i sig påverkar resultatet utan belyser snarare vikten av deras kompetens. Då vi 

endast intervjuade en person per byrå så är vi också medvetna om att det finns en risk att 

de insikter vi fått från vardera person kan vara något personliga. Hade vi valt att intervjua 

fler från samma byråer så hade vi till en högre grad kunnat säkerställa att deras tankar och 

åsikter representerat byrån i sig. Valet av att inte intervjua fler från samma byrå härleds 

dock ur det faktum att studien haft en pressad tidsram. Vidare så ansåg vi också att det 

var viktigare att få in fler personer från olika byråer i vår empiri snarare än att basera 

studien på ett ännu mindre urval av byråer. 

  

Eftersom vår studie bland annat berör ämnet etik och intervjuerna syftade till att få djupa 

och ärliga svar från dess deltagare, så valde vi också att hålla våra intervjuobjekt 

anonyma. Detta tror vi medfört att de svarande känt sig tryggare med att yttra sig kring 

såväl byråernas sätt att arbeta med influencer marketing, men också kring de frågor som 

berör möjligheter, utmaningar och möjliga förbättringar inom etisk influencer marketing. 

För att inte läsaren ska tappa känslan kring att det är människors vars uttalanden som 

empirin baseras på, så har vi valt att simulera namn på respektive av de intervjuade. Vi 

har även valt att hålla byråerna anonyma då Saunders et. al. (2012, s. 223) nämner att 

företag sällan är villiga att samarbeta om de finns en risk att de exponeras i dålig dager. 

Här nedan följer en summering av de deltagande respondenterna där deras simulerade 

namn, vilken landsdel byrån har sitt kontor, antal anställda på byrån, typ av intervju, 

datum för respektive intervju samt intervjuernas längd. 
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Simulerade 

namn: 

Landsdel: Antal 

anställda: 

Intervjutyp: Datum: Längd: 

Ezra Götaland 42 st Telefonintervju 8/5-2018 23 min 

Johanna Norrland 11 st Personligt 

möte 

8/5-2018 24 min 

Ali Norrland 7 st Personligt 

möte 

9/5-2018 25 min 

Steve Norrland 15 st Telefonintervju 14/5-

2018 

22 min 

Tabell 1. Summering av intervjuer. 

 

5.2 Metod för databearbetning 
Denscombe (2016, s. 347-348) menar att såväl kvantitativa- som kvalitativa studier följer 

en femstegsprocess, även om stegen skiljer sig åt beroende på studietyp. Vid insamling 

av kvalitativa data så måste data först förberedas innan den kan analyseras (Denscombe, 

2016, s. 384). I och med att vi valt att använda intervjuer där samtliga intervjuer spelades 

in, så startade vår databearbetning med transkribering av materialet. Enligt Denscombe 

(2016, s. 384) så gör transkriberingar det lättare för forskarna att göra detaljerade analyser 

och sökningar av den ljudinspelade data de samlat in. Vi var medvetna kring hur 

tidskrävande transkribering är (Denscombe, 2016, s. 385) och att upplägget rent 

tidsmässigt för detta arbete var ganska pressat. Detta medförde att vi inte åtog oss fler 

intervjuer än det studiens empiri baseras på. Vi ämnade hellre på kvalité än kvalitet, vilket 

vi ansåg var en överhängande risk om mer material hade behövts bearbetas.  

 

Vid analysen av data så använde vi oss av grundad teori. Denna analystyp tenderar att 

vara induktiv och kräver ett noggrant granskande av materialet. Inom grundad teori så 

kodas och kategoriseras data, där målet är att tyda innebörden i texten (Denscombe, 2016, 

s. 394). Vid analysarbetet så ämnade vi till att urskilja diverse karaktäristiska drag från 

de genererade intervjusvaren. I detta ingick analysen av likheter och skillnader i hur de 

exempelvis formulerade sig gällande hur de ställde sig gentemot etik och influencer 

marketing, men även hur de såg på arbetsprocessen.  

 

Vidare så syftade vi också på att hitta likheter och skillnader i hur intervjuobjekten 

uttryckte sig när det kom till olika mönster, termer och ordval. För att säkerställa att inte 

komma till fel slutsatser så användes hela uttryck och meningar som kodningsenheter. 

Denna typ av kodning gynnade oss genom att göra så att själva selekteringen av relevant 

information gick snabbare. För att underlätta kodningen så använde vi även samma 

huvudsakliga teman som intervjuguiden utgick ifrån. På så vis blev underlättades 

kodningsprocessen ytterligare samtidigt som materialet blev desto lättare att följa med i. 

En kodningsmall upprättades i rent strukturellt syfte (se Appendix ... ) där huvudtemana 

är fetmarkerade och koderna efterföljer i punktform. Denna kodningsmall återkommer 

sedan som en röd tråd i presentationen av empiriavsnittet.   

 

5.4 Äkthetskrav 

Denna del av uppsatsen är av stor betydelse för att försäkra de som på något sätt tar del 

av denna studie om att det som skrivits är av kvalitet. När det kommer till kvalitativa 

forskningar så är det ofta svårt att använda sig utav samma kriterier som vid en kvantitativ 

forskning. I och med att det rör sig om sociala sammanhang där tiden förändrar 

förhållanden, så är det i princip omöjligt att kopiera undersökningen (Denscombe, 2016, 
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s. 409). Här nedan har vi valt att reflektera över tre äkthetskrav som är rekommenderade 

för kvalitativa forskningar. 

 

5.4.1 Trovärdighet  

Trovärdighet berör huruvida forskarna kan visa att den data de framtagit är både träffsäkra 

och exakta. Trots att kvalitativa data kan vara svårbevisat när det kommer till hur rätt det 

är, så finns det metoder för att övertyga läsaren av studien att data “med rimlig sannolikhet 

är exakta och träffsäkra” (Denscombe, 2016, s. 410).  

För att försäkra läsarna av denna studie så har vi för det första använt oss utav 

respondentvalidering, vilket innebär att vi återvänt till våra intervjuobjekt för att se till så 

att det material vi samlat in är korrekt (Denscombe, 2016, s. 411). På så vis har vi kunna 

kontrollera att vår empiri är träffsäker samtidigt som de kunnat korrigera eventuella 

missförstånd. Vi har även använt en typ av triangulering av våra datakällor (Denscombe, 

2016, s. 411) då vi valt att samla in data från flera olika byråer, på olika geografiska 

platser och av olika storlekar på byrå. 

 

 

5.4.2 Pålitlighet  

Forskarna har vid kvalitativ forskning en tendens att bli väldigt nära 

forskningsinstrumentet. Ett exempel är just hur en intervjuare integreras i 

datainsamlingstekniken. För att försäkra läsaren om studiens pålitlighet så kan forskarna 

förse dem med sådan information som gör att de kan bedöma huruvida studien baseras på 

rimliga beslut och ansedda procedurer. Denna kontroll av pålitlighet fordrar att forskarna 

tydligt klargör för dennes val av metod, analys samt beslutsfattande. Läsaren måste med 

andra ord kunna rannsaka studiens forskningsprocess (Denscombe, 2016, s. 411).  Vi 

anser att vi genomgående klargjort för de val vi gjort, hur vi gått tillväga vid de olika 

delarna av forskningsprocessen samt redogjort och lagt fram detta på ett lättbegripligt sätt 

i texten. Även om kvalitativa forskningar inte rent av går att kopiera, så möjliggör vår 

tillgodosedda information för andra att göra en liknande studie.  

 

5.4.3 Överförbarhet 

Kvalitativa forskningar tenderar att baseras på relativt få antal fall, vilket i sig orsakar 

frågor kring hur typiska de undersökta fallen är. Det ger även upphov till frågor om i 

vilken mån det går att finna det man fann i dessa fall i liknande fall. När det kommer till 

småskaliga studier som denna så måste man angripa denna statistiskt svårighet på ett 

annat sätt. I vanliga fall trycker man på till vilken utsträckning som det är sannolikt att 

upptäckterna går att återfinna i andra fall. Istället bör man ställa en fråga som betonar i 

vilken utsträckning som studiens upptäckter skulle kunna överföras på andra än de 

undersökta fallen (Denscombe, 2016, s. 413).  

 

För att säkerställa detta så har vi under forskningens gång konsekvent ämnat till att förse 

läsaren med information som gör det möjligt för denne att dra slutsatser kring relevansen 

av fynden och dess tillämplighet. Denscombe (2016, s. 413) menar att läsaren måste ges 

tillgång till rimliga detaljer. Detta för att de ska kunna jämföra, för att i sin tur sedan 

bedöma i vilken utsträckning som upptäckterna är överförbara (Denscombe, 2016, s. 

413). Exempel på detaljer vi försett läsaren med är de olika byråernas storlek och 

geografiska placering, vilket förenklar för läsaren att göra denna bedömning än om 

byråerna varit anonyma.  
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5.5 Forskningsetik 
5.5.1 Forskningsetiska huvudprinciper 

För att skydda offentligheten och de studerade så ska förväntas forskare följa fyra 

principer vid genomförandet av sin forskning. Den första handlar om att deltagarnas 

intressen ska skyddas. Det innebär att det inte ska finnas långsiktiga konsekvenser som 

skadar den deltagande. De ska heller inte ha det sämre ställt vid avslutningen av deras 

deltagande än de hade innan. För att säkerställa att de studerade inte kommer till skada så 

bör forskarna vidta åtgärder för att skydda de som deltar i studien (Denscombe, 2016, s. 

428). I och med att ämnet ifråga kan uppfattas som känsligt så har vi valt att skydda 

deltagarnas intressen genom att behålla deras anonymitet. När vi tänkte över sannolika 

konsekvenser så kom vi fram till att de svaren från intervjuerna möjligen skulle kunna 

skada såväl byråerna som personerna som svarat på frågorna. Vid utformandet av 

intervjuguiden så hade vi även i åtanke att inte ställa sådana frågor som kunnat ses som 

inkräktande. Vidare så anser vi också att deltagarna kommer att kunna dra nytta av 

forskningsresultaten. Detta i och med att det resultat som genereras kommer att kunna 

gynna dem i deras framtida arbete med influencer marketing. Samtliga deltagare har 

behandlats rättvist och likt under studiens gång.  

 

Den andra principen berör att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat 

samtycke. Med andra ord ska personerna inte tvingas till deltagandet samtidigt som de 

ska förses med tillräckligt med information för att kunna göra en rationell bedömning 

kring att delta eller inte (Denscombe, 2016, s. 430). Rekryteringen av deltagare för vår 

studie skedde via mejl och personliga meddelanden via LinkedIn. Vi informerade 

samtliga om vad studien syftade till att undersöka, att deltagande givetvis var frivilligt 

samt beskrev den typ av åtagande som skulle krävas av dem. När dessa premisser var 

framlagda så frågade vi om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. På så vis 

säkerställde vi att samtliga som deltagit i studien givit skriftligt samtycke (Denscombe, 

2016, s. 430-431).   

 

Den tredje principen säkerställer att forskare arbetar på ett öppet och ärligt sätt med 

hänsyn till undersökningen. För att inte på något sätt vilseleda så bör forskare såväl 

tydliga som öppna med vad de håller på med. Man ska också kunna räkna med att de talar 

sanning om studiens karaktär och den roll som de deltagande spelar i undersökningen 

(Denscombe, 2016, s. 432).  En metod för att påvisa öppenhet är genom att tillhandahålla 

en sammanfattning i början av uppsatsen där syftet klargörs och vilken typ av data som 

kommer att samlas in.  

 

När det kommer till att arbeta med studiens ärlighet, så har vi arbetat metodiskt med att 

hålla en hög professionell standard och uppriktighet när vi hanterat data. Denscombe 

(2016, s. 432) skriver att det finns en risk att forskare frestas till att ta fram fynd som 

gynnar studiens sponsorer eller finansiärer. I och med att denna studie är oberoende av 

sådana faktorer så har den risken också undvikits. Vi anser även att vi genomgående gett 

erkännande till andra forskares fynd och varit tydliga med vad som är våra åsikter, och 

vad som är andras. På så vis har vi kunnat undvika plagiat och oetiskt beteende. Vidare 

så rekommenderas forskare att visa att studien sannolikt kommer att åstadkomma verkligt 

värde (Denscombe, 2016, s. 433). Detta anser vi att vi berört när vi tagit fram vår process 

och argumenterat för dess användbarhet och stimulans för framtida forskning.  

 

Den fjärde och sista principen behandlar det faktum att studien ska följa den rikstäckande 

lagstiftningen. Som forskare är det viktigt att komma ihåg att man inte på något sätt står 
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över lagen eller bör ställa sig utanför lagen. Ett exempel är att det finns olika 

tillvägagångssätt för datainsamling som är olagliga (Denscombe, 2016, s. 434-435). Detta 

har vi tänkt på under arbetsprocessens gång, vilket gjort att vi hela tiden valt metoder med 

omtanke för såväl datainsamlingsmetoder såsom förvaringen av datat. Vi har heller aldrig 

gett ut datat till tredje part. Även om vi haft avsett till att arbeta lagligt, så har vi även haft 

tanken på att arbeta etiskt. Denscombe (2016, s. 434) menar att även om något är lagligt, 

så betyder det inte att det är etiskt rätt.  

 

5.5.2 Informerat samtycke  

Alla som deltar i en studie ska vara medvetna kring vad de samtycker till att delta i. Detta 

gör att det informerade samtycket utgör en viktig grundpelare i forskningsetiken 

(Denscombe, 2016, s. 435). Vi använde oss inte utav ett samtyckesformulär, men 

informerade deltagarna skriftligen via mejl om studien, dess syfte och vad deltagandet 

skulle innebära. Detta gör att de deltagandes samtycke också finns skriftligt. Med andra 

ord så finns det - trots avsaknad från ett formellt samtyckesformulär - ett dokumenterat 

samtyckesbelägg från studiens deltagare.  

 

Denscombe (2016, s. 436) rekommenderar att det ovan nämnda samtyckesformuläret bör 

beröra vissa områden. Exempel på detta är forskarens identitet, information om 

forskningen, förväntningar om deltagarnas bidrag, rätten att dra sig ur samt konfidentiell 

hantering och datasäkerhet (Denscombe, 2016, s. 436-437). Även om vi som sagt inte 

använt oss utav ett formellt sådant formulär i studien, så har vi ändå behandlat dessa 

avsnitt i våra mejl med de deltagande. De har fått veta vilka vi som forskare är och hur 

de kan kontakta oss. Vi har även redogjort för vad vi ämnar till att undersöka, de metoder 

som kommer användas samt förväntade resultat och hur de deltagande kan gynnas av 

detta. När det kom till deltagarnas bidrag så klargjorde vi vad vi förväntade oss utav dem 

i insatsväg och betonade att deras insats skulle innebära en belöning i form av det resultat 

som studien kommit fram till. Vi poängterade att det var ett volontärt deltagande och att 

ingen monetär, eller dylik, kompensation skulle utges.  

Vidare så informerades samtliga deltagare om deras rätt att dra sig ur. Detta framkom 

under såväl mejlkontakt som vid inledningen av de intervjuer som hölls. Vi upplyste även 

studiens deltagare om att vi som forskare skulle föra etiska arbetssätt när det kom till både 

insamling och hantering av data. Det delgavs att vi som dataansvariga åtog oss att skydda 

data och identiteterna av såväl individuella personer som byrå.  

 

5.6 Metodkritik 
Studiens mest framträdande svaghet är användningen av sekundärkällor, vilket gör att 

den kritiska reflektionen över källmaterialet spelat en nyckelroll under arbetsprocessen. 

Vi har bibehållit en medvetenhet kring att sekundärt material kan innehålla misstag, 

felaktigheter, skilda definitioner av diverse ord eller vara information från tertiära källor. 

I syftet att undvika sådana problem så studerade vi alla källor noggrant samtidigt som vi 

också ämnade att uteslutande använda oss av källor som kan anses vara särskilt 

trovärdiga. Vi är medvetna om att det finns en risk att informationen är vinklad och desto 

mer frispråkig i de fall information inhämtats från andra håll än vetenskapliga artiklar. 

För att undvika att kompromissa på studiens kvalitet så har dessa typer av källor därför 

undviktis. Vidare så har vi försäkrat oss om att samma typ av information även går att 

hitta på andra håll för att kvalitetssäkra informationen ifråga och minimera risken för 

felkällor.  
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Studiens resultat kommer mest troligt skapa reaktioner om man ser till den begränsade 

omfattningen. Detta kan göra att tillämpningsområdet och studiens applicerbarhet faller 

offer för kritik. Vi är fullt medvetna om detta och att studiens storlek inte är optimal för 

att försäkra sig om dess praktiska användbarhet. Under studiens gång övervägdes att ta in 

fler deltagande i studien för att på så vis stärka studiens resultat, men vi ansåg inte att det 

skulle förse studien med ytterligare värde. Detta då undersökningen haft en väldigt 

begränsad tidsåtgång där vi prioriterade kvalitet i den empiri som samlats in samt en 

noggrann analys av data. Vi vill trycka på att kommunikationsdisciplinerna i sig är 

reglerade av exempelvis marknadsföringslagen samtidigt som de också förhåller sig till 

samma typ av trender. Detta förhållningssätt blir desto mer påtagligt då vi specialiserat 

oss på just influencer marketing och inte samtliga marknadsföringsmetoder som 

disciplinera ifråga är aktiva inom. Detta talar i sin tur för att det resultat som studien 

kommit fram till är praktiskt appliecerbart.  

  



 

36 

 

6. Empiri 
 

Under denna rubrik så kommer en presentation av studiens intervjuobjekt samt fynden 

från intervjuerna att presenteras. Fynden i sig är klassificerade utifrån de teman och 

koder som baserats på intervjuguiden samt studiens ramverk och syfte. Detta går att se 

under Appendix 2. Med detta avsnitt kommer läsaren förses med en klar bild av de 

viktigaste områdena för såväl studiens syfte som forskningsfråga. Som går att se i Tabell 

1 så benämns intervjuobjekten med följande namn: Ezra, Johanna, Ali och Steve. 

 

6.1 Byråernas arbetsprocess 

6.1.1 Utformning 

Alla deltagande anser att processen i arbetet med influencer marketing ser olika ut från 

fall till fall, men utifrån respondenternas svar har sex övergripande steg kunnat 

identifierats. Grunden i processen menar Johanna bygger på att utgå från ett syfte och mål 

hos kunden och att titta på deras värderingar som ligger till grund för den strategi och 

plan som utförs. Steve anser att innan de går in i själva processen med att använda 

influencer marketing börjar de alltid i att skapa ett uppstartsmöte där de kartlägger de mål 

som finns för kampanjen och bygger själva ramarna för arbetet.  

 

Ezra nämner inget om själva eftersökandet av att hitta rätt influencer till kunden, utan går 

direkt till själva kontaktandet. Johanna tar dock upp att det första steget i processen 

handlar om att göra research på tillgängliga influencers för att möta de mål som finns för 

budskapet och de värderingar företaget har. Detta då hon anser att i princip all 

marknadsföring idag är värderingsgrundad och att det är en av de viktigaste delarna av 

kommunikationen idag. Det kan enligt henne resultera i att de identifierar både 

influencers med lika – men även helt skilda – värderingar som deras kund har. Vilket val 

man gör  menar Johanna är bundet till vilken typ av effekt man vill åstadkomma. Utifrån 

det hon fortsättningsvis beskriver tittar de även på antalet följare och personens nätverk, 

men det viktigaste är i slutändan att influencern i sig är trovärdig. 

 

Ali beskriver att deras första steg är att tillsammans med kunden identifiera vilka 

influencers som skulle passa för kampanjen. Detta innebär att de behöver veta vem 

influencern är, vad de gör och hur de tänker innan de tar kontakt med dessa. Detta är 

viktigt för att minimera risken till att de säger nej.  

 

Steve nämner att det efter uppstartsmötet handlar om att identifiera möjliga influencers 

som man kan använda sig av. Därefter görs research kring vilket val som är bäst för att få 

ut så mycket som möjligt av kampanjen. Processen av att identifiera potentiella 

influencers beskriver han som noggrann, där man inte kan ta vem som helst hur som helst. 

Han ser trovärdigheten och äktheten som nyckeln för framgång,  samtidigt som det ligger 

en tyngd i att hitta en influencer som passar kunden.  

 

Ezra säger att ”ibland så kontaktar vi influencern själv och så sköter vi hela den typen av 

samarbete för då är vi ensam mellanhand till kunden”. Hennes byrå samarbetar dock även 

med influencer-nätverk, vilket gör att det blir fler mellanhänder.  

 

Johanna berättar att deras byrå, efter research-steget, innebär att de oftast tar kontakt 

direkt med influencerna. I de fall de arbetar med en större influencer går de via en 

mellanhand som är mer specialiserad på området.  
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Ali menar att själva kontakten med influencern både kan ske via byrån i sig, men också 

genom att kunden själv kontaktar denne. Vidare beskriver han att mängden influencers 

som ska kontaktas påverkar tillvägagångssättet det görs på. Enligt honom blir det lättare 

att ha direktkontakt med influencerna om de är få. Ali trycker även på att sättet man 

kontaktar influencern spelar en nyckelroll då detta tillvägagångssätt kan vara avgörande 

för kampanjen. Han menar att man bör anpassa kontaktmetoden efter influencern ifråga.  

 

Enligt Ezra är skrivandet av en brief över samarbetet och förmedlandet av den till 

influenern en viktig del av informera influencern om vad samarbetet går ut på. Hon menar 

att en bra grundbrief uttrycker vad som förväntas av samarbetet och hur de olika 

aspekterna av budskapet ska framställas. Vidare menar Ezra att det är väldigt viktigt att 

det känns naturligt från influencerns sida, vilken hon menar hänger väldigt mycket på att 

välja rätt person. 

 

Efter att de har kontaktat en influencer menar Johanna att de vill de stämma av hur denne 

brukar arbeta. Byrån frågar också vad influencern anser om det specifika syftet med 

kampanjen. Hon menar dessutom att de – genom att de har gjort research på influencern 

sedan tidigare – ofta kan matcha ihop deras kunder med en influencer som står för samma 

värderingar och som vill uppnå samma mål. Detta då de har koll på företagets mål, men 

även influencerns.  

 

Ali nämner väldigt kortfattat att det enligt honom är viktigt att alla får ut någonting av 

samarbetet. Vidare så anser Steve att det är viktigt att få alla involverade parter att gå i 

samma riktning och mot samma mål. Han menar att det handlar om att vara tydlig i sin 

kommunikation om hur de kan göra kunden nöjd och nå det uppsatta målet.  

 

Efter att influencern har briefats beskriver Ezra att de kommer överens om ett pris för 

influencerns insats.  Enligt henne finns det en stadig ökning i prisnivån för 

influencersamarbeten samtidigt som marknaden blir allt mer mogen. Samtidigt menar 

Ezra att kunden också förändrar sitt beteende. Hon säger att “nu är det också så att kunden 

också börjar ställa, liksom krav på att också veta vad man får ut av dem här samarbeten 

som kostar så mycket pengar”.  

 

Johannas perspektiv på förhandlingen är att det i grund och botten handlar om att mötas 

på mitten. Hur själva förhandlingen ser ut beror främst på mognaden hos de influencers 

de kontaktar. Ibland kan en influencer nöja sig med att få den produkt/tjänst de ska 

marknadsföra utan att behöva köpa den själva. Detta anser Johanna är en vinst för kunden 

då influencern inte ser sitt sanna marknadsvärde. I andra fall kan influencern komma med 

motkrav om att det kostar en viss summa för de olika typer av marknadsföringsaktiviteter 

som de kan bidra med. Johanna förklarar att de då får föra en diskussion med kunden av 

hur de värderar budskapet och hur de vill att det ska förmedlas. När de har nått en 

överenskommelse av en riktlinje för värdet menar Johanna att byrån, tillsammans med 

kunden, får göra bedömningen om det är värt att jobba med den influencern eller inte. 

 

Ali menar att det bästa är i de fall de själva kan skapa ett så pass bra material att 

influencern vill dela kundens material utan att få betalt. Detta anser han dock inte alltid 

är fallet utan att någon form av betalning behövs. Gällande denna del av processen så gör 

Steve inte något uttalande som går att koppla till det som resterande deltagare har nämnt.  
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Inom influencer marketing menar Ezra att det är influencern själv som är skaparen av 

marknadsföringens innehåll. Samtidigt nämner hon att andra byråer kan involveras i 

processen av att skapa grundidén till hur budskapet ska utformas och framställas. Hon 

påpekar även att detta är en typ av samarbete där de själva också är involverade i 

utformningen av budskapet. Ezra beskriver också att de vill ha möjligheten att korrigera 

materialet och godkänna det influencern skapat. På så sätt kan de säkerställa att budskapet 

är i linje med vad kunden vill och att det framställs på ett korrekt sätt.  

 

Ali förklarar kortfattat att de – efter att de kommit överens om ett samarbete – förser 

influencern med det material som passar, men att det samtidigt finns andra alternativ. Han 

säger att “antingen får man förse dem med det material som passar eller att dem då tar 

över bollen och säger ’det här låter kul, jag gör så här’ det är ju det bästa egentligen för 

då blir det på deras villkor så att säga”.  

 

Steve beskriver att tidsspannet för skapandet av materialet och förmedlandet av detta kan 

sträcka sig från några veckor till över sex månader. Han räknar då även in hur länge 

kampanjen körs. Han förklarar också att de mäter resultatet av kampanjen under tiden 

som den är aktiv för att på så sett få feedback över hur det går. Utifrån mätningen har de 

möjlighet att korrigera och förbättra kampanjen.  Stever menar också att de ibland testar 

sådant material som de inte vet den exakta effekt av, men att de då är tydliga med kunden 

om detta så att de är med på det.  

 

Att utvärdera influencer marketing arbetet anser Ezra är väldigt viktigt för att kunna förstå 

om det har nått de mål som sattes upp till en början. Hon menar att detta är viktigt för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av samarbetet samtidigt som kunden ska få ut så 

mycket som går av de spenderade pengarna. Vidare förklarar Steve att de kontinuerligt 

utvärderar arbetet eftersom de då kan få feedback och möjligheten till att förbättra arbetet. 

När kampanjen sedan är klar gör hans byrå en slutgiltig utvärdering. Där analyserar de 

hur det gått för att kunna mäta det mot de mål som sattes upp och för att kunna ta det 

vidare till nästa kampanj. Varken Ali eller Johanna uttalar sig om detta.  

 

6.1.2 Bakgrund till utformning 

Processens icke-standardiserade natur 

Ezra säger att utformningen av processen baseras på att kunderna har olika 

förutsättningar. Hon menar att det även beror på om de sköter hela processen själva eller 

om det är mellanhänder eller andra byråer med i processen. Ezra tar här upp att det finns 

fall där kunden redan anlitat en eller flera byråer. Hon nämner också att uppdragets art 

påverkar processen. 

 

Johanna anser att processens design beror på att arbetet skiljer sig från kund till kund. 

Hon säger att det även kan bero på den produkt, tjänst eller annan aspekt som budskapet 

ska kopplas till och förmedla. Hon förklarar också att influencerns medvetenhet kring sitt 

värde och det resultat kunden söker påverkar processen. Vad som också ligger till grund 

för processens utformning menar Johanna beror på kundens egna strategier. Kopplat till 

kundens egna strategi säger hon följande: ”[…] förmedla det budskap de vill förmedla på 

ett så korrekt sätt som möjligt enligt deras egen kommunikationsstrategi”.  

 

Ali menar att processens utformning ser ut som den gör för att kampnjer skiljer sig åt och 

det inte finns någon standardiserad modell att utgå ifrån. Han utvecklar svaret och säger 

att de försöker anpassa arbetet efter den produkt och tjänst som förmedlas samt det 
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budskap som ska kommuniceras. Ali säger också att processens utformning beror på vem 

som skapar materialet.  

 

Steve anser att det är naturligt att processen ser olika ut när det kommer till kund och 

kampanj när man ser till vad disciplinen karäkteriseras av. Han menar att processen ändå 

har en logisk följd och att det i slutänden handlar om att vara tydlig för att på så sätt 

klargöra vad det är man vill.  

 

Processens olika steg 

Enligt Ezra grundas processens steg i att det ska bli ”rätt för alla parter”, vilket hon anser 

skapas genom att samarbetet med influecerns ska kännas äkta och trovärdigt. Hon menar 

att det ska kännas naturligt för influencern och att det även ”ska överrenstämma med hens 

egna varumärke”. Utifrån detta menar hon att det i första hand handlar om att välja rätt 

person. Därefter är det upp till byrån att skapa en bra grundbrief och på så sätt få 

influencern att se positivt på arbetet. Hon kommer också tillbaka till vikten av att kunna 

utvärdera arbetet för att skapa förbättringspotential och göra kunderna nöjda. 

 

Johanna säger att ”kunderna vill ha ut så mycket som möjligt av de pengar de investerar” 

där de som byrå inte har något annat intresse än att kunden ska få så bra samarbetsvärde 

som möjligt. Enligt henne kan man, genom att tillsätta en trovärdig influencer till 

samarbetet, nå de mål som sattes upp i den ursprungliga strategin. På Johannas byrå lägger 

de därför stor vikt på att identifiera, göra reasearch på influencers och skapa bra 

förutsättningar för ett gynnsamt arbete med influencer marketing. Vidare anser Ali att 

kunden ska få ut budskapet på det sätt de vill, men samtidigt lyckas behandla alla 

involverade parter rättvist i processen.  

 

Steve anser att utformandet av processen handlar om vad samarbetet ska generera för 

resultat.  Han menar att om målet är oklart, så blir det också svårt att veta hur man ska nå 

dit. Steve anser därför att oavsett om vägen till målet är tydligt eller inte, så gäller det att 

vara genomgående transparent mot alla involverade parter så att de i slutändan vet vad de 

kan förvänta sig.  

 

6.1.3 Dilemman i arbetet med influencer marketing  

Resultatet rörande uppfattningen av dilemman inom influencer marketing var relativt 

skilda. Ezra tyckte att svårigheten i valet beträffande trovärdighet kontra räckvidd var ett 

framstående dilemma. Hon påpekade också att antalet mellanhänder - som influencer 

samarbeten ofta innebär - också “gör det väldigt svårorganiserat och svårarbetat”.  

 

Johanna upplevde inte att det fanns några specifika dilemman med influencer marketing. 

Hon var medveten kring att det diskuteras kring hur detta påverkar konsumenter och att 

det kan vara svårt för publiken att avgöra huruvida det rör sig om marknadsföring eller 

inte. Johanna anser att marknadsföringen idag ändå är så pass styrd och att materialet 

måste uppnå en viss tydlighet för att inte bryta mot några regleringar. Hon exemplifierar 

med vikten av att skriva “i samarbete med…” eller “sponsrad av…”. Detta gör att hon 

inte tycker influencer marketings påverkan på konsumenter eller frågan om dess tydlighet 

är ett dilemma. Johanna säger att “detta är en samhällsutveckling som vi måste förhålla 

oss till och det är upp till konsumenterna att bli mer vana att hantera det”. Vidare så 

påpekar hon att det konstant sker förbättringar som gör det lättare att urskilja reklam för 

konsumenter. Hon ger exempel i form av Instagrams introduktion av ett tydligare sätt att 

påvisa att det är ett sponsrat inlägg eller ett inlägg i samarbete med ett företag.  
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När samma fråga ställdes till Ali så ansåg han dock att det fanns väldigt många dilemman. 

Han menade på att detta härrör från att marknaden i många led är omogen och har många 

ovana aktörer. Detta anser han är en följd från att många influencers är unga samtidigt 

som de ”kanske inte besitter kunskap om marknadsföringslagar”. Ett annat dilemma som 

Ali påpekar är att det finns sådana varumärken som utnyttjat omständigheten kring att 

influencer marketing länge varit en oreglerad marknad.  

 

Steve tar, precis som Ezra, upp problemet med trovärdigheten hos influencern och att det 

kan vara svårt att hitta influencers som kan marknadsföra så att det känns äkta. Steve 

säger att “om man inte hittar den perfekta matchen så kan man lika gärna spendera 

budgeten på någon annan kanal”.  

 

6.2 Utmaningar och möjligheter med influencer marketing ur ett etiskt 

perspektiv 
6.2.1 Etiska utmaningar med influencer marketing och vart de uppstår  

Kring etiska utmaningar inom influencer marketing så upplevde inte Ezra att hon ställts 

inför några direkta sådana. Hon påpekade att hon inte arbetat med den typ av varumärken 

vars produkter eller tjänster skulle kunna klassificeras som känsligt för influencer 

marketing. Ezra utvecklar dock och säger att “det kan uppstå utmaningar även om det 

som marknadsförs inte i sig är känsligt”. Här ger hon exempel på de fall där influencern 

är under 18 år eller om influencers följare är för unga att avgöra vad som är reklam eller 

inte. Hon tar också upp att det finns flertal fall där såväl företag som influencern själv 

blivit fällda för reklam mot minderåriga och oklar reklammärkning. Hon tycker dock att 

det är upp till den tillfrågade influencern att avgöra om samarbetet är något denne vill 

stödja. Ezra tycker att själva tjusningen med influencer marketing sitter i att hitta sådana 

personer som kan sälja produkterna och tjänsterna på ett trovärdigt sätt.  

 

Johanna menar att det alltid kommer att finnas etiska utmaningar, dels på grund av att 

“marknadsföring alltid har att göra med människor”, och dels för att “nya digitala 

förmedlingssätt konstant tillkommer”. På det senare nämnda anmärker hon att det sällan 

finns regler som styr eller visar vägen samt att hela digitaliseringen i stort har omfattande 

etiska frågetecken. Med det sagt säger hon att det finns en tydlig anledning till att de som 

är aktiva inom influencer marketing ständigt reflekterar över etiken. Hon tror dock inte 

att det kommer kunna tillkomma enhetliga, etiska riktlinjer. Detta då varje enskilt land 

har skild syn på rätt och fel samtidigt som vi digitalt är en enda stor, global plattform. 

Hon kommer också, precis som Ezra, in på influencer marketing av känsliga produkter 

och gråzonen kring det. Vidare så tycker hon inte att det sker något utnyttjande av 

människor då ”influencer” är ett yrke som dessa influencers ifråga tjänar pengar på. 

Majoriteten av allt sker enligt Johanna professionellt och influencers är medvetna kring 

deras värde, vilket gör det svårt att utnyttja någon. 

 

Enligt Ali så finns det “mängder med etiska utmaningar” när det kommer till arbetet inom 

influencer marketing. Han kopplar dessa utmaningar till de dilemman han nämnde 

tidigare. Med andra ord så anser han att utmaningarna innefattar att det är en omogen 

marknad, många ovana aktörer, unga influencers som ofta saknar kunskap om 

marknadsföringslagar samt att det finns sådana varumärken som utnyttjar den oreglerade 

marknaden. Ali tycker att dessa utmaningar främst uppstår i influencers möte med sina 

målgrupper. Han nämner olika faktorer som spelar stor roll i just den situationen, såsom 

tydligheten i att det är ett samarbete och säkerställandet av att målgruppen inte är för ung. 
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Det sistnämnda berör problemet i att inte rikta reklam mot sådana som marknadsföring 

egentligen inte ska riktas emot.   

 

Gällande de etiska utmaningarna inom denna marknadsföringskanal så hänvisar Steve till 

samma aspekter som han belyste under frågan om dilemman. Han menar att det verkligen 

är “en utmaning att få något att kännas både rätt och trovärdigt”. De som interagerar med 

influencers plattformar måste genuint känna att de tror på personens budskap. Han trycker 

på att det ska passa och matcha så pass bra att han sällan känner att samarbeten känns helt 

och hållet klockrena. När Steve känner att influencer marketing fungerar bra så har 

följande kriterier uppfyllts: (1) det är trovärdigt, (2) det är naturligt och (3) man kan köra 

med öppna kort. 

 

6.2.2 Etiska möjligheter med influencer marketing och vart de uppstår  

Gällande de etiska möjligheterna inom influencer marketing så nämner Ezra att det är 

otroligt tacksamt när företagen de arbetar med har bra värderingar, tar fram miljövänliga 

produkter och skänker bort en del av sin vinst till välgörenhet. Detta menar hon är 

gynnsamt även för influencern, då de kan stärka sitt egna varumärke av att arbeta med ett 

välomtyckt varumärke. Företagen blir enligt henne mer relevanta om de står för och bidrar 

till något mer fördelaktigt, vilket också gör det lättare att hitta intresserade influencers. 

Ezra nämner att dessa möjligheter kan uppstå vid lansering av en produkt eller tjänst, 

alternativt vid valet av influencer. Hon tror starkt på denna typ av kommunikation. 

Johanna nämner dock inte några specifika etiska möjligheter.  

 

Ali anser att möjligheterna med att arbeta ur ett etiskt perspektiv inom influencer 

marketing framförallt uppstår i själva skapandet av ett varumärke. Han trycker på vikten 

av att forma ett varumärke som andas och lever sina kärnvärden. Menar företaget allvar 

så säger han att det även bör genomsyra dess samarbeten med influencers. Ali ser också 

att en “kravmärkning” för samarbeten med influencers vore bra att kunna tillgå för 

ansvarstagande varumärken. Då kunde de använda sig utav den kravmärkningen och även 

kommunicera att de arbetar enligt de principerna. Vidare så tycker Ali att samtliga 

involverade tjänar på att arbeta ur ett etiskt perspektiv när det kommer till influencer 

marketing. Han tar dock upp att somliga aktörer förmodligen inte håller med om detta när 

man tittar kortsiktigt.  

 

Steve anser även han att det finns möjligheter med ett etiskt arbete inom influencer 

marketing. Han säger att det, om det blir trovärdigt, kan generera ”en form av 

ambassadörsskap”. Kan influencern förmedla budskapet på ett snyggt sätt, inför en stor 

följarskara, så blir följden enligt Steve att målgruppen också tar till sig. I de fall de 

kommer till en sådan nivå så anser han att det ger effekt och att man verkligen får facit 

på att influencer marketing fungerar.   

 

6.3 Framtida arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv 
6.3.1 Etiska förbättringsmöjligheter inom influencer marketing och 

vart de går att implementera  

Ezra menar att det redan arbetas med de etiska aspekterna av influencer marketing, men 

att sätten som det görs på behöver förbättras. Några av de förbättringar hon nämner är 

arbetet med att briefa influencers om reklammärkning, hur influencers ska hantera kritik 

som hamnar på deras kanal och rent generellt vad som är bra att tänka på. Vidare trycker 

hon på att det är viktigt att vara transparent redan från start. Ezra fortsätter med att 

beskriva att om influencers ska ”ses som en profession har ett ansvar att agera 
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professionellt vid ett samarbete”. Enligt henne innefattar det att läsa på om företaget och 

inte vända företaget ryggen om influencerns följare inte håller med i diverse samarbeten. 

 

Johanna anser att det alltid finns förbättringar att göra inom det etiska arbetet, men har 

inga konkreta exempel. Hon menar att det viktigaste för dem är att följa utvecklingen:  

”från vårt håll är det fram är det framförallt att vi följer med, hänger med i debatter – vad 

händer i omvärlden, bland influencers, bland kunder”. Johanna nämner också att de, i de 

fall där de arbetat med influencer marketing, skulle kunnat arbeta på ett bättre etiskt sätt. 

Hon tar det vidare till till en generell nivå och förklarar att de som byrå skulle kunna 

informera mer. Johanna säger att de skulle kunna spela en nyckelroll 

informationsmässigt, mot både kund och influencer, och på så vis ta ansvar. Hon tar dock 

upp svårigheten kring detta då de som byrå agerar likt en vågskål mellan kund och 

influencer, vilken kan påverka affären negativt. Hon menar därför att det är en tuff 

utmaning som de inte tar sig ann för tillfället.  

 

Ali anser att det – trots att det arbetas med på flera plan idag – skulle behövas ytterligare 

märkning som kan förbättra tydligheten kring hur budskapet är skapat och förmedlat. Han 

säger att en idé kan vara att detta skulle göras av olika parter för att försäkra sig om att de 

som involveras agerar utifrån dessa riktlinjer. Ali förklarar att han ser en generell 

förbättringspotential och att desto tydligare riktlinjer skulle underlätta arbetet, även fast 

han själv anser att deras byrå är noggranna med sina samarbeten. 

 

6.3.2 Integration av en etisk arbetsprocess inom influencer marketing  

Enligt Ezra är det alltid viktigt att agera etiskt, men hon personligen ser inte något behov 

att av en ny etisk process. Johanna anser istället att det vore önskvärt att integrera etik i 

arbetet med influencer marketing. Hon fortsätter med att det inte enbart är influencer 

marketing som är i behov av detta, utan alla digitala utvecklingsområden. Johanna anser 

inte att någon tar på sig ansvaret i detta, där hon också belyser komplexiteten med den 

typ av integration. Hon ställer öppet frågorna ”vilken etik ska vi följa?” och ”vem ska 

bestämma det?”. Enligt henne är det ytterst komplext, men samtidigt viktigt att det finns 

någon form av etisk grundtanke innan utvecklingen sker. Johanna nämner att 

diskussionen kring hur man kan lägga in etiken i ett tidigare skede är omfattande idag. 

Hon säger “att addera den i efterhand är väldigt svårt då man redan fått in ett mönster, så 

det är jätteviktigt att det diskuteras och funderas på i högre positioner”. Vidare så anser 

hon att det finns möjligheter att skapa en integrerad etisk arbetsprocess, men nämner att 

det är väldigt styrt av omvärldsfaktorer. Hon menar på att om vi i Sverige blir hårdare 

med de etiska aspekterna kring arbetet och omvärlden inte följer med, så kommer det få 

konsekvenser. Hon tar upp exemplet om hur övriga länder kan skapa en kampanj som på 

etiska plan motstrider svenska standards, men som ger ett högre marknadsvärde, vilket 

leder till ett pressat läge. I det fallet handlar det i sin tur om vem som kan pressa mest. 

Hon tror att det första steget är att testa den etiska integrerade arbetsprocessen på nationell 

nivå. Därefter anser hon att det finns en potentiell möjlighet att expandera den globalt. 

 

Ali anser att de etiska aspekterna redan är integrerade, men att de skulle gynnas av att 

göras tydligare. Genom att bättre integrera de etiska aspekterna i influencer marketing 

menar han att de som anammar detta kan skapa sig en konkurrensfördel. Han säger att 

välkända varumärken då kan se att dessa byråer har etiken i åtanke när de skapar sin 

kommunikation. Ali anser att det är möjligt att integrera de etiska aspekterna i denna 

marknadsföringsmetod då man kan integrera etiken i influencer marketing processens 

olika steg. Han påpekar att det är viktigt att de etiska tankesättet är med redan från början. 
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Steve trycker flertalet gånger på att det finns ett stort behov av integrera de etiska 

aspekterna i influencer marketing då det finns ett behov av ett mer etiskt arbetssätt. Han 

anser att det finns möjligheter att integrera just etiken i arbetet med influencer marketing, 

men säger att det kan vara problematiskt. Steve utvecklar detta och säger att alla inte 

håller med om att man ska arbeta etiskt eller har samma syn på hur man bör arbeta utifrån 

ett etiskt perspektiv, vilket enligt honom gör att många låter dessa aspekter passera.  



 

44 

 

7. Diskussion 
 

Detta avsnitt kommer förse läsaren med en analys av den data som samlats in, tidigare 

forskning som återfinns i den teoretiska referensramen samt forskarnas egna åsikter.  

 

7.1 Byråernas arbetsprocess  
Det första som klargörs i empirin är att samtliga av studiens deltagare tycker att 

arbetsprocessen med influencer marketing ser olika ut från gång till gång. Detta stämmer 

i sin tur överens med Turnbull & Wheeler (2017, s. 190) argument kring hur den kreativa 

processen inte kan ses som standardiserbar. Att den inte kan standardiseras menar de 

deltagande beror på att kampanjer, produkter, tjänster och kunder skiljer sig åt. Vidare 

menar deltagarna att kunden har olika förutsättningar och behov, vilket byråerna anpassar 

sig efter. Detta överensstämmer också med Turnbull & Wheeler (2017, s. 190) som säger 

att byråernas process bland annat baseras på kundernas förutsättningar och behov. Det 

går också att utläsa ur empirin att processen innefattar allt från att ha ett uppsatt mål och 

syfte, till att analysera och utvärdera resultatet. Detta samstämmer med uttalanden av 

Stulhfaut & Windels (2017, s. 6) som menar att processen innefattar allt från att definiera 

ett syfte till att kampanjens lansering. De deltagande anser att processen är logisk och att 

det finns en naturlig följd. Vidare anser de att processen – trots sin ej standardiserbara 

natur – kan delas in i ett antal steg. Således styrker detta att processen kan delas in i flera 

steg (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 177, s. 189).  
 

Utifrån empirin framkom de sex steg i den nuvarande process som byråerna har inom 

influencer marketing. Enligt de deltagande föregås stegen av en mer generell målsättning 

och process ihop med kunden om att först välja influencer marketing. Vi avser inte i denna 

studie att undersöka hur processen ser ut av att välja influencer marketing som strategi 

utan enbart den efterföljande processen i att aktivt arbete med den. Genom att dessa mål 

ligger till grund för resterande del av processen måste de dock tas med i den influencer 

marketing processen som integrerar etik, vilken studien avser att skapa. Detta för att skapa 

en förståelse för processens natur. Specifikt vilka mål kunderna och byråerna har är 

däremot inte i linje med syftet av denna studie. Därav presenteras enbart följande sex steg 

i byråernas nuvarande arbetsprocess med influencer marketing. 
  

1. Identifiera och göra research 

Johanna, Ali och Steve påpekar att det första steget i processen är att identifiera potentiella 

influencers genom att göra research utifrån ett antal olika aspekter. Detta menar de kan 

göras i samverkan med kunden eller av byråerna själva och utifrån ett mål eller syfte som 

satts upp genom den plan eller strategi i ett tidigare skede. Vi anser därför att det första 

steget karakteriseras av att identifiera potentiella influencers samt göra research utifrån 

uppsatta mål och kampanjens objektiv. Utifrån deltagarnas svar menar vi att detta kan 

utföras av byråerna själva eller tillsammans med kunden. 
 

2. Ta kontakt  

Johanna, Ezra och Ali anser att processens andra steg handlar om att kontakta dem. Alla 

studiens deltagare tar upp att denna kontakt kan ske på olika sätt. Det kan enligt dem 

exempelvis vara en direktkontakt mellan byrån och influencerna, men även handla om att 

byråns kund själv tar kontakt eller att kontakten går via en eller flera mellanhänder. 

Utifrån det stycket ovan menar vi att steg två kan den handlar om att ta kontakt med 

influencern. Själva kontakten beror på det sätt som influencern är möjlig att kontakta på, 
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men också på det sätt som är bäst lämpat för den specifika kampanjen. Detta kan enligt 

deltagarna i studien göras av dem själva, av kunden eller en mellanhand. 

 

3. Skapa förutsättningar för ett bra samarbete  

I steg tre berör Ezra, Johanna och Steve vikten av att skapa förutsättningar för ett bra 

samarbete. Steve tycker det är viktigt att få alla involverade parter att gå mot samma mål, 

då kundens nöjdhet grundas i att nå kampanjens mål. Ali menar istället att det handlar om 

att samtliga parter ska bli nöjda. Ezra styrker detta genom att belysa vikten av att få 

samarbetet att kännas naturligt och trovärdigt.Med hänsyn till ovan nämnd information 

anser vi att det tredje steget belyser det byråerna arbetar med för att skapa förutsättningar 

till ett bra samarbete. Enligt oss sker det genom att nå det uppsatta målet samtidigt som 

det kampanjen genererar ska kännas naturligt och trovärdigt.  Vi menar att utförandet av 

detta baseras på att briefa involverade parter och öppna upp till diskussion genom att 

ställa frågor.  

 

4. Förhandla 

Nästa steg i processen anser Ezra, Ali och Johanna berör en prisförhandling för 

influencerns insats. Detta menar hon i sin tur leder till en diskussion med kunden gällande 

budskapets värde, där man därefter bestämmer om det är värt att jobba med den 

influencern ifråga. Samtidigt förklarar Ezra att kunden vill se tydligare resultat på vad de 

får ut av de pengar de spenderar på influencer marketing. Steg fyra är utifrån vårt 

perspektiv berikat med någon typ av förhandling eller diskussion om samarbetets mer 

formella ramar där alla parter involveras. Vi menar därför att förhandlingen är det steg i 

processen där parternas arbete ska värderas för att sedan ge ersättning som motsvarar 

ansträngningens värde. Vi anser att utifrån ovanstående så karaktäriseras detta steg av att 

förhandla med de involverade parterna.  

 

5. Skapa, förmedla och korrigera material  

Enligt Ezra och Ali är det influencern själv som är innehållsskaparen i processen. 

Samtidigt menar båda att de även i rollen som byrå har ett ansvar att ta fram ett material 

som passar. Detta menar deltagarna i studien ofta sker i samband med ytterligare en 

involverad part i processen där de slutligen vill ha möjligheten att korrigera det material 

som influencern har skapat innan kampanjen körs. Steve påpekar sedan under tiden som 

kampanjen körs mäter de resultatet av kampanjen under tiden den är aktiv. Detta gör det 

möjligt att erhålla feedback, vilket i sin tur möjliggör revidering och förbättring av 

kampanjen. Steve påpekar även att de ibland testar en typ av material utan att veta den 

exakta effekten, men att de är transparenta och tydliga mot kunden om detta. Vi anser att 

det deltagarna presenterar i steg fem karakteriseras av att skapa, förmedla och utvärdera 

samarbetets material. Utifrån vad deltagarna har angivit kan detta göras av byråerna 

själva, tillsammans med andra involverade parter, influencern och kunden.  

 

6. Utvärdera och analysera  

I det sista steget anser deltagarna att det viktigaste är att få möjligheten att, efter 

kampanjens slut, utvärdera samt analysera arbetet och dess resultat. Detta innefattar enligt 

respondenternas svar att göra en slutgiltig utvärdering och analys för att kunna mäta 

resultaten mot de mål som sattes upp i början. Detta gör de för att kunna ta det vidare till 

nästa kampanj.Utifrån ovan nämnda empiri så anser vi att steg sex är det steg där 

utvärdering och analys av kampanjen och dess resultat sker. Från intervjuobjektens svar 

tolkar vi det som att detta görs i syfte att avgöra huruvida målen uppfyllts eller inte. Steg 

sex är i våra ögon också viktigt för att ta reda på hur pengarna har spenderats, vad de 
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investerade pengarna har gett för avkastning och vad byråerna bör ta med sig till nästa 

kampanj. 

 

Utifrån ovanstående sex steg har den nuvarande processen identiferats, där processens 

natur också har klarlagts. Illustrationen av denna arbetsprocess presenteras nedan och 

därefter följer en förklaring av processen.  

 

 
Figur 4. Nuvarande influencer marketing process och klarläggande av dess natur. 

 

Figuren ovan visar de sex stegen som identifierats utifrån det som deltagarna uppgett i 

empirin. Som tidigare nämnt menar deltagarna även att dessa steg föregås först av att ett 

mål eller syfte identifieras för att sedan välja influencer marketing. Dessa är illustrerade 

i modellen av de grå cirklarna. Vidare illustreras de grå pilarna i riktningen processen rör 

sig i, vilket är från steg ett till steg sex. 

 

Varje orange ruta illustrerar det arbete som sker i varje steg och utifrån deltagarna i 

studien innefattar alla steg kritiska delar som avgör det fortsatt arbetet. Detta menar vi 

innefattar att:  
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1. Lyckas identifiera rätt influencer 

2. Ta kontakt dem på ett bra sätt 

3. Skapa förutsättningar för ett bra samarbete 

4. Komma överens om ett pris eller annan ersättning i samråd med kunden, 

influencern och mellanhänder  

5. Se till att ett bra material skapas, lanseras och korrigeras på vägen  

6. Analysera och utvärdera arbetet för att visa på ett tydligt resultat som kan mätas 

mot tidigare uppsatta mål 

 

Om dessa kritiska delar av arbetet inte når upp till den kvalitet som krävs, anser vi att de 

bör gå tillbaka de antal steg i processen som krävs. Detta styrks av deltagarna i studien 

då de uppgett att om resultatet inte når den nivå de strävar efter, så kommer de avsluta 

processen eller gå tillbaka till tidigare steg. Vi anser därför att är processen utformad i 

syftet att vara iterativ. Detta då det kan krävas för de som arbetar i processen att flertalet 

gånger ta något eller några steg tillbaka för att åstadkomma det bästa slutgiltiga 

resultatet  (Stewart et. al., 2008, s. 138-139).  
 

Detta illustreras i figuren ovan genom de orangea pilar som går från och till varje steg till 

den lodräta linjen som löper över hela processen. Genom dessa pilar kan processen röra 

sig iterativt tillbaka till ett eller flera tidigare steg. Om processen rör sig framåt eller bakåt 

baseras på att byråerna i varje steg måstet uppnå den kvalitet som eftersträvas. 

Kvalitetsnivån har deltagarna definierat i form av att materialet måste vara i linje med det 

kunden vill ha innan det publiceras. Vidare menar deltagarna den valda influencern för 

samarbetet ifråga måste kännas rätt och trovärdig samtidigt som en värdering av 

budskapet måste göras i anseende till vad kunden är beredd att betala.  
 

De orange bockarna under varje steg indikerar att denna kvalitet som krävs har uppnåtts 

och processen således kan fortsätta till nästa steg. Denna procedur upprepas således tills 

att det skapade materialet publiceras och kampanjen körs, för att slutligen utvärdera och 

analysera resultatet. Genom att processen för influencer marketing har sin grund i ett mål 

och syfte, så menar vi därför att processen hela tiden återgår till dessa objektiv innan nästa 

del i processen inleds. 
 

Den ovan påvisade processen är enligt deltagarna själva inte helt problemfri när man ser 

till de etiska aspekter kring influencer marketing. Vi anser att dessa aspekter är viktiga att 

belysa för att lösa processens etiska svårigheter Nedan kommer vi därför presentera de 

dilemman och utmaningar som de deltagande antytt finns samt argumentera för det behov 

som finns för en influencer marketing process som integrerar etik.  
 

7.2 Argument för att arbeta utefter en influencer markteting process 

som integrerar etik 
7.2.1 Dilemman och utmaningar med influencer marketing 

Utifrån empirin framkom det att majoriteten av deltagarna i studien ansåg att det fanns 

flertalet dilemman och etiska utmaningar inom arbetet med influencer marketing. Bland 

annat nämner en av deltagarna vikten av transparens i samarbetet och säkerställandet av 

att reklamen inte riktas mot de man inte får marknadsföra till. En annan deltagare belyser 

vikten av trovärdighet och att samarbetet ska kännas äkta.  Om detta inte uppnås kan 

andra metoder vara mer lönsamma. Precis som Schauster & Neill (2017, s. 56) tidigare 

har identifierat bör deltagarna inse vikten av transparens, trovärdighet och ärlighet i 

arbetet.  
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Utifrån deltagarnas svar kopplat till dilemman och utmaningar inom influencer 

marketing, så anser vi att det framkommer ett tydligt argument till varför byråer ska arbeta 

med en process som integrerar etik i influencer marketing Detta styrks i sin tur av den 

teori som studien presenterar då utvecklingen gör det desto lättare att agera oetiskt 

(Drumwright & Murphy, 2009, s. 100; Lee & Cheng, 2012, s. 91-92)vilket gör att vi anser 

att argumentet blir än mer tydligt. Vi menar att en influencer marketing process som 

integrerar etik skapar bättre förutsättningar att – på ett mer framgångsrikt sätt – arbeta 

med de etiska aspekterna kopplat till influencer marketing.   
 

Deltagarna i studien tar även upp dilemmat med räckvidd kontra trovärdighet, vilket vi 

anser bekräftar tidigare forskning (Wojdynski & Evans, 2016, s. 166) i att ökad 

transparens kan leda till negativa konsekvenser för budskapet. Detta nämns som komplext 

av en av deltagarna då det kräver känsliga avväganden där risken att någon av parterna 

påverkas negativt är överhängande. Således går detta i linje med 

kommunikationsdisciplinernas kombinerade etik där många beslut som tas ofta leder till 

att någon part påverkas negativt. Därigenom står de som arbetar inom dessa discipliner 

för komplexa etiska dilemman (Drumwright & Murphy, 2009, s. 98; Schauster & Neill, 

2017, s. 56). Att lösa dessa etiska dilemman genom ett korrekt etiskt agerande anser 

samma studiedeltagare är svårt och därför görs således inte detta alla gånger idag. Då kan 

det etiska ansvaret istället förskjutas till övriga parter. Detta menar vi Laczniak & Murphy 

(2006, s. 162), Drumwright & Murphy (2009, s. 98) och Schauster & Neill (2017, s. 55-

58) styrker då de menar att denna komplexitet leder till att ansvaret kan förskjutas till 

andra involverade parter, såsom byråernas kunder eller influencerna. Samtidigt uppger en 

annan deltagare att det är en samhällsutveckling där det är konsumenternas ansvar att 

hantera kommunikationen bättre. Majoriteten av deltagarna menar dock att de generellt 

sett tar på sig ansvaret, vilket vi tycker samstämmer med att huvudansvaret av arbetet 

ligger på byråerna (Laczniak & Murphy, 2006, s. 161; Ikonen et al., 2017, s. 176; 

Schauster & Neill, 2017, s. 56-58).  
 

På grund av att de etiska aspekterna är av så pass komplex karaktär så ser vi också 

svårigheten i att applicera en influencer marketing som integrerar etik. Att deltagarna i 

vissa fall avstår från att ta itu med etiska dilemman på grund av dess komplexitet, anser 

vi gör det ännu svårare att argumentera för att de bör arbeta med en influencer marketing 

process som integrerar etik. Samtidigt så nämner dock somliga deltagare vikten av att 

marknadsföringsmetoden är just transparent, trovärdig och ärlig. Deltagarna i studien 

anser också att de rent allmänt tar på sig ansvaret av att agera etiskt i sitt arbete. Viljan att 

agera etiskt och bära ansvaret – trots arbetets komplexa natur – menar vi är ändå talar för 

att de byråerna bör arbeta utifrån en influencer marketing process som integrerar etik. Vi 

anser att det finns goda möjligheter att arbeta etiskt med influencer marketing samtidigt 

nå bättre resultat marknadsföringsmässigt. 
 

7.2.2 Möjligheter och potentiella förbättringar med etiskt arbete inom 

influencer marketing  

Samtliga deltagare i studien anser att det finns möjligheter med etiskt arbete inom 

influencer marketing. Enligt hälften av deltagarna så tjänar såväl kunderna, influencern 

och byråerna själva långsiktigt på att genomsyra marknadsföringsmetoden med bra 

värderingar och etiska perspektiv. En av de deltagande menar att det är väldigt viktigt att 

budskapet baseras på bra värderingar. Ytterligare en deltagare pekar på vikten av att 

arbeta etiskt med influencer marketing då det förhöjer möjligheten att samarbetet blir 



 

49 

 

trovärdigt. Vidare menar en annan deltagare i studien att större transparens bidrar till 

denna möjlighet. Detta menar vi är i linje att marknadsföringsmetodens framgång till stor 

del baseras på trovärdighet (Abela & Murphy, 2008, s. 42; Schauster, 2017 & Neill, s. 

52-55). Vi anser därför att det finns ytterligare argument till att byråer bör arbeta utifrån 

en influencer marketing process som integrerar etik. Detta baserar vi i sin tur på att det av 

ovanstående beskrivs som en win-win-situation för samtliga involverade parter.  
 

Utifrån empirin framkom det även att alla deltagare i studien ansåg att de fanns 

förbättringsmöjligheter med det redan befintliga etiska arbetet. En av deltagarna nämner 

tydligare riktlinjer som en potentiell förbättring samt någon form av märkning för ett 

etiskt arbete. Detta arbete menar samma deltagare ska vara baserat på bättre etiska 

aspekter och riktlinjer. Exakt hur detta ska se ut nämner däremot inte deltagaren. Vi anser 

att ovanstående deltagare belyser problematiken där denne ger en potentiell lösning till 

det. Enligt Drumwright & Murphy (2009, s. 100) och Lee & Cheng (2012, s. 91-92) finns 

det stor avsaknad av konkreta tillvägagångssätt om hur dessa etiska problem och 

dilemman ska belysas och arbetas med. 
 

En annan deltagare påpekar även att det finns förbättringspotential i hur influencern 

informeras då det är viktigt vara transparent redan från början. En tredje deltagare nämner 

att deras byrå skulle kunna ta på sig mer ansvar av det etiska arbetet med influencer 

marketing, men att det inte vet exakt hur de ska göra det. Detta menar vi ligger i linje med 

att de som arbetar inom de olika kommunikationsdisciplinerna vet vad de bör göra, men 

samtidigt har en avsaknad kring kunskap över hur de ska göra det (Drumwright & 

Murphy, 2009, s. 87; Schauster & Neill, 2017, s. 54). Vidare anser en deltagande att de 

etiska aspekterna kan förbättras i alla led. Vi menar därför att detta styrker att de etiska 

aspekterna är en viktig del av arbetetet och att det bör involvera alla delar av processen 

med influencer marketing. Detta menar vi styrker resultatet av tidigare forskning inom de 

olika disciplinerna av att det etiska arbetet är komplext (Schauster & Neill, 2017, s. 53, s. 

58), men att etiken bör integreras i marknadsföringsprocessen från början för kunna göra 

det på ett bättre sätt (Abela & Murphy, 2008, s. 40). Vi anser att ovanstående diskussion 

om de etiska förbättringsmöjligheter som finns i arbetet med influencer marketing är 

ytterligare ett argument till varför byråer ska arbeta med en process som integrerar arbetet 

med etik inom influencer marketing. 
 

7.3 Hur arbetet med processen bör utformas  
Vi har i ovanstående del av diskussionen först identifierat vilka steg som existerar i 

influencer marketing processen utifrån hur de deltagande byråerna arbetar idag. Därefter 

har vi presenterat designen av processen med influencer marketing och beskrivit dess 

natur sett till hur den fungerar. Detta har baserats utifrån den beskrivning som deltagarna 

försett oss med. Vi har sedan fört en argumentation till varför byråer aktiva inom 

influencer marketing bör arbeta med en influencer marketing process som integrerar etik. 

Kommande del av diskussionen kommer behandla den process vi föreslår att byråer bör 

arbeta med för att integrera arbetet med etik inom influencer marketing. Detta innebär i 

sin tur en presentation av denna process, hur byråer aktiva inom influencer marketing ska 

arbeta utefter denna och vad vi anser att byråerna främst ska arbeta med i de olika stegen. 

 

 
7.3.1 Studiens framtagna process och dess användningssätt  

Studiens deltagande anser att det alltid behöver finnas etiskt arbete i samtliga steg av 

arbetet med influencer marketing. Samtidigt visar också tidigare studier på att etiken bör 
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integreras i arbetet med influencer marketing (Abela & Murphy, 2008, s. 40). Deltagarna 

i studien menar även att det finns kritiska punkter i det etiska arbetet med influencer 

marketing som bland annat berör behovet att vara transparent, skapa trovärdighet, få 

samarbetet att kännas genuint samt att göra rätt för de involverade parterna. För att sedan 

nå så stor framgång som möjligt med det etiska arbetet måste det kontinuerligt arbetas 

med inom byrån. Vidare bör alla delar i hur budskapet skapas och förmedlas genomsyras 

av de fem etiska aspekterna: respektfullt, sanningsenligt, genuint, rättvist och socialt 

försvarbart (Baker & Martinson, 2001, s. 169-170; Kaptein, 2015, s. 351-352). Hur det 

etiska arbetet integreras i influencer marketing processen illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

Figur 5. Studiens föreslagna process. 

 

Utifrån figuren som presenteras ovan rör sig processen från att baseras på ett syfte, ett 

mål samt ett val av influencer marketing till det första steget. Vi menar att det som sker 

därefter i processen är beroende på hur arbetet med etik och själva marknadsföringen 

utförs. De gråa centrala pilarna (se figur ovan) är den grundriktning processen rör sig i, 

från steg ett till steg sex, för att sedan komma tillbaka till ett syfte och ett mål i en ny 

process.  
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Då deltagarna i studien anser att det etiska arbetet innehar kritiska delar i arbetet med 

influencer marketing kräver detta att ett visst resultat uppnås. Om det inte gör det kan det 

fordras att byrån flertalet gånger tar steg tillbaka för att åstadkomma det bästa slutgiltiga 

resultatet (Stewart et al., 2008, s. 138-139). Detta illustreras i figuren av de orangea och 

gröna pilarna som går från varje steg till de två lodräta linjer som löper uppåt längs med 

processen. Genom dessa pilar menar vi att processen kan röra sig ett eller flera steg 

tillbaka. Vidare illustrerar den orangea och gröna bocken under respektive steg att det 

etiska och det marknadsföringsmässiga arbetet uppnår den kvalitet som krävs för att 

kunna gå vidare till nästa steg. 

Utifrån ovanstående anser vi därför att hela denna process kan röra sig iterativt, vilket gör 

att det inte är en rak, standardiserad process (Stewart, 2008, s. 138-139).Detta då det finns 

situationer där arbetet med influencer marketing inte uppnår den kvalitet som krävs, men 

också på grund av att de etiska aspekterna av arbetet inte når den kvalitet som krävs. 

Kvaliteten för hur bra materialet är rent marknadsföringsmässigt kan vara uppnått, men 

om de etiska aspekterna av materialet inte är tillräckligt bra behöver byråerna backa ett 

eller flera steg i processen. Detsamma gäller för om materialet når upp till den etiska 

kvaliteten, men att materialet rent marknadsföringsmässigt inte når upp till det som anses 

tillräckligt utifrån vad byråerna och kunderna anser vara kvalitativ marknadsföring.  

Som presenterat ovan så baseras den process vi föreslår för att att integrera arbetet med 

etik inom influencer marketing på den befintliga influencer marketing processen, men 

även tidigare presenterad teori. Då processen består av ett visst antal steg (Turnbull & 

Wheeler, 2017, s. 177) kräver det att varje steg uppnår ett visst resultat innan processen 

går vidare till nästa steg (Turnbull & Wheeler, 2017, s. 187; Stewart et. al., 2008, s. 138) 

samt bör ses som iterativ (Stewart et. al., 2008, s. 138-139). I och med att denna studies 

framtagna process har sin utgångspunkt i att integrera etiskt arbete med den befintliga 

influencer marketing processen, finns alla delar av den nuvarande influencer marketing 

processen även med i denna process. Processen presenterad i den teoretiska 

referensramen är därför integrerad i denna slutgiltiga process.  

Hur byråer bör arbeta med denna process anser vi har sin grund i att de fortsätter att arbeta 

utifrån den process de har idag. Förändringen som den presenterade processen innebär i 

är sättet de integrerar arbetet med etik i varje steg av influencer marketing processen. 

Enlig Baker & Martinson (2001, s. 169-170) och Kaptein (2015, s. 351-352) är detta en 

faktor till att det etiska arbetet ska bli framgångsrikt. Innan byråer aktiva inom influencer 

marketing går vidare i processen anser vi att denna process kräver att de säkerställer att 

de har uppnått ett tillräckligt bra arbete utifrån både ett etiskt perspektiv, men också sett 

till influencer marketing. Detta då det utifrån deltagarnas svar finns kritiska delar av 

arbetet som måste uppnås för att metoden ska fungera ur ett etiskt- och 

marknadsföringsmässigt perspektiv. Det etiska arbetet baserar sig i sin tur på att – i 

samtliga steg av processen – ta hänsyn till de fem etiska aspekterna av att vara respektfull, 

sanningsenlig, genuin, rättvis och socialt försvarbar (Baker och Martinson, 2001, s. 169-

170; Kaptein, 2015, s. 351-352). Således menar vi att byråer aktiva inom influencer 

marketing ska arbeta utifrån denna process genom att (1) följa den process de idag har 

med influencer marketing, (2) integrera det etiska arbetet presenterat i denna studie i varje 

steg av processen och (3) enbart gå vidare till nästa steg i processen när både det 

etiska-  och rent marknadsföringsmässiga arbetet är uppnått. 

För att lyckas ta sig framåt i den presenterade processen menar vi på att byråerna måste 

uppfylla såväl de etiska- som marknadsföringsmässiga aspekterna rent kvalitetsmässigt. 
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Hur byråerna ska arbeta med denna process mer specifikt sett till respektive steg berörs i 

följande del av diskussionen. 
 

7.3.2 Praktiskt arbete med processens olika steg 

 

Figur 6. Hur byråer bör identifiera och göra research. 

 

En deltagare menar att det är viktigt att vara transparent redan från början av processen. 

Detta anser vi speglar tidigare forskning där transparensen med influencer marketing 

anses vara bland det viktigaste att belysa (Toledano & Avidar, 2015, s. 168; Drumwright 

& Murphy, 2009, s. 100).Vi menar att detta styrker behovet av att arbeta sanningsenligt 

och därför valt att åskådliggöra denna aspekt i detta steg.  
 

Deltagarna i studien ansåg vidare att en viktig aspekt av identifieringen av potentiella 

influencern och den tillkommande researchen var att det skulle stämma överens med det 

mål och syfte som satts tidigare. Deltagarna ansåg att detta steg utförs med en stor 

noggrannhet då trovärdigheten hos influencern enligt dem till stor del är det som 

marknadsföringsmetoden baseras på. Vi anser därför att identifieringen av rätt influencer 

kräver ett genuint arbete. Detta då det kräver en aktiv utvärdering av motivationen, 

intentionen och attityden bakom arbetet med budskapet (Baker & Martinson, 2001, s. 

161-163; Kaptein 2015, s. 349-350)och har därför valt att belysa denna aspekt i steg två. 

Vidare menar även deltagarna att de tittar på räckvidd och personligt nätverk i detta steg. 

Deltagarna nämnde också att steg kunde genomföras av byråerna själva eller tillsammans 

med kunden. 
 
Utifrån de två aspekterna av att arbeta sanningsenligt och genuint anser vi att byråer 

aktiva inom influencer marketing först behöver arbeta med transparensen kring hur de 

arbetar med att identifiera influencers samt de aspekter de uppmärksammar vid research. 

Ett transparent beteendeminimerar risken för att de som berörs av budskapet blir 

vilseledda. Då att vilseleda de som berörs av budskapet kan skapa en etisk problematik 

(Kaptein, 2015, s. 350; Baker & Martinson, 2001, s 159-160).Vi anser att detta leder till 

att byråerna aktiva inom influencer marketing därför behöver mod i att helhjärtat stå 

bakom deras arbetssätt kring såväl identifieringen av potentiella influencers som 

researcharbetet. Vidare anser vi att de behöver tro på sin förmåga att identifiera 
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influencers som kan skapa och förmedla trovärdig marknadsföring för det specifika syftet. 

Därigenom menar vi att de även bör besitta viljestyrkan att motstå frestelsen att använda 

oetiska arbetssätt för att ge marknadsföringen större räckvidd. Detta kan i sin tur medföra 

negativa konsekvenser i form av vilseledande budskap. Enligt Baker & Martinson (2001, 

s. 161-163) och Kaptein (2015, s. 349-350)är detta det som majoriteten av de aspekter 

som genuint etiskt arbete bygger på.  
 

Vi anser att det genuina arbetet skapas genom att vad som är ett sanningsenligt sätt att 

identifiera potentiella influencers, som i sin tur kan skapa trovärdig marknadsföring. 

Detta stärks av Kaptein (2015, s. 350) som menar på att det måste skapas en klarhet kring 

det sanningsenliga arbetet för att tydliggöra vad som är sanningsenligt och hur det ska 

visas. Vi anser att detta är viktigt för såväl byråerna som byråernas kunder då båda parter 

deltar i processen. Att skapa klarhet kring detta är i sin tur baserat på att det ska finnas en 

öppen diskussion om de etiska aspekterna med arbetet samt vilka intentionerna är och att 

dessa är i linje med att inte vilseleda eller förse konsumenterna med otillräcklig 

information (Baker & Martinson, 2001, s. 159-161; Kaptein, 2015, s. 351). Vi anser att 

denna diskussion bör hållas inom byrån samtidigt som kunder bör informeras om hur man 

tänkt identifiera influencers samt hur researchen ska utföras. Slutligen menar Baker & 

Martinson (2001, 159-161) och Kaptein (2015, s. 349-350) att detta arbete är byggt på att 

det finns en kunskap om vad som är sanningsenligt och förståelsen för de intentioner som 

ligger till grund för hur influencers väljs ut. De menar också att det därefter ska kunna 

ske en utvärdering av dessa utifrån etiska perspektiv. Genom detta påpekar Baker & 

Martinson (2001) och Kaptein (2015) att väl vägda etiska beslut kan tas.  
 

Sammanfattningsvis kräver ett genuint arbete att de som arbetar med att skapa och 

förmedla budskapet förstår och aktivt utvärderar motivationen, intentionen och attityden 

bakom arbetet med budskapet. För att således kunna utföra detta arbete på ett etiskt sätt 

behöver de som arbetar med att skapa och förmedla budskapet ha en viljestyrka i att lösa 

etiska dilemman baserat på lojalitet. Samtidigt behöver de också aktivt förstå och 

utvärdera vad som ligger till grund för budskapet. Vidare behövs även mod och 

självsäkerhet för att de ska tro på sin egen förmåga, våga stå helhjärtat bakom sitt arbete 

och det budskap som skapas (Baker & Martinson, 2001, s. 161-163; Kaptein 2015, s.349-

350). 
 

 
Figur 7. Hur byråer bör ta kontakt med influencers. 

 

En av deltagarna i studien påpekar att tidigare research och hur approachen görs mot 

influencers är väldigt viktig för att förstå influenserna och minimera risken att de tackar 

nej till ett samarbete.  Utifrån Baker & Martinson (2001, s. 163) anses det vara en 

universell sanning att behandla människor utifrån deras rätt till att få vara människor och 
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på så sätt arbeta respektfullt. Detta handlar i sin tur om att visa ett engagemang och ta 

hänsyn till andra individer och deras behov men även att sträva efter att förbättra sitt 

arbete i denna riktigt (Baker & Martinson, 2001, s. 163; Kaptein, 2015, s. 350). Vi anser 

därför att i detta steg är det viktigt i approachen att arbeta respektfullt då som ovan nämnt 

annars kan leda till att influencers tackar nej och har således valt att belysa denna etiska 

aspekt. 
 

Vidare  anser alla deltagare i studien presterar att denna kontakt kan ske på olika sätt. Det 

kan enligt dem t ex vara en direktkontakt mellan byrån och influencerna men även att 

byråns kund tar kontakt eller att kontakten går via en eller fler mellanhänder.  En av 

deltagarna i studien nämner vidare att när kontakten enbart sköts av mellanhänder blir det 

mer svårarbetat. Detta menar samma deltagare ofta är i fallet av när de arbetar med riktigt 

stora influencers. 
 

Att arbeta respektfullt i detta steg anser vi handlar om att när influencers kontaktas ta 

hänsyn till deras behov och intressen. Detta menar vi görs genom besitta den moraliska 

övertygelsen om att behandla alla människor från att vara enskilda individer och stå fast 

vid den. Vilket även är vad (Kaptein, 2015, s. 349) menar att moralisk övertygelse handlar 

om (Kaptein, 2015, s. 349). Vidare ska det visas ett engagemang för influencerna och på 

så sätt arbeta utifrån att bemöta dem med respekt. Detta menar vi tar sig i uttryck i hur 

influencern blir närmade där vi anser att detta ska göras med deras behov i åtanke. Vad 

en av deltagarna i studien men även vi anser gör detta mer komplext är att det ibland inte 

är byrån själv som kontaktar influencern.  Vilken även styrker enligt Schauster & Neill 

(2017, s. 53, s. 58) blir arbetet mer komplext då fler parter involveras. Detta menar vi 

leder till att byrån i fråga delvis tappar kontrollen över hur detta steg utförs. Samtidigt 

menar (Baker & Martinson, 2001 163; Kaptein, 2015, s. 349) att en person med stark 

moralisk övertygelse ger inte vika för externa krafter utan står fast i sin tro på vad 

personen i fråga anser är rätt. Vidare tar en sådan person på sig ansvaret för de 

konsekvenser som blir av dennes agerande (Baker & Martinson, 2001, s. 163; Kaptein, 

2015, s. 349). Vi anser därför trots att byråerna själva inte kontaktar influencerna i fråga 

bör de samtidigt försöka säkerställa att de mellanhänder de arbetar med utgår från samma 

moraliska övertygelse som dem. En av deltagarna i studien menar att skapa en form av 

kravmärkning för de olika mellanhänderna och kunder som garanterar att de arbetar 

respektfullt i hur de tar kontakt med influencers skulle kunna vara ett sätt att göra detta. 

Vi anser att detta är ett bra alternativ och något som fler byråer bör trycka på för att få 

igenom. Detta då vi anser att de även underlättar deras arbete. 
 

 
Figur 8 . Hur byråer ska skapa bra förutsättningar för samarbetet. 
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Majoriteteten av deltagarna vill i steg tre få samarbetet att kännas naturligt och trovärdigt. 

Där en av deltagarna nämner att ett trovärdigt resultat är baserat på ett de arbetar utifrån 

etiska aspekter.  Ett sanningsenligt budskap kräver att intentionen av att inte ljuga, inte 

vilseleda eller inte förse berörda parter med tillräcklig information (Baker & Martinson, 

2001, s. 160). Vi menar utifrån det ovan nämnda att ett trovärdigt arbete är baserat på att 

arbeta sanningsenligt och därav valt att belysa denna aspekt i detta steg. 
 

En deltagare menar vidare att samarbetets framgång baserar sig på att alla känner att de 

får ut något från samarbetet och är således nöjda. Att ta hänsyn till andra individer och 

deras behov men även att sträva efter att förbättra sitt arbete i denna riktigt är vad som 

definierar ett respektfullt arbete (Baker & Martinson, 2001, s. 163; Kaptein, 2015, s. 350). 

Vi anser att se till allas behov och göra alla nöjda är att se till de involverades behov vilket 

är kärnan i det respektfulla arbetet. Vi väljer därför att även ta med denna etiska aspekt. 
En annan deltagare menar även att  framgången i detta steg genom att få samarbetet att 

kännas naturligt och trovärdigt är till stor del baserad på den research som görs i tidigare 

steg av processen. Genom att arbeta sanningsenligt i det tidigare steget av att identifiera 

och göra research anser vi att det deltagaren ovan anser att detta även appliceras på detta 

steg. Samma deltagare i studien menar även att de i detta steg antar rollen att matcha ihop 

hur influencer arbetar och vad kunden vill åstadkomma med budskapet. Detta görs utifrån 

deltagarna genom att briefa influencern, involvera den i arbetet men även ställa mer öppna 

frågor. Vidare anser en av deltagarna att involvera alla parter och få dem att i detta steg 

gå mot samma mål är av vikt då det enligt samma deltagare är genom att nå målet som 

kunden blir nöjd. 
 

Utifrån dessa två etiska aspekter av att arbeta sanningsenligt och respektfullt anser vi att 

byråer aktiva inom influencer marketing i detta steg ska arbeta med att vara transparent i 

kommunikationen med influencern eller mellanhand. Vilket vi menar ligger i linje med 

att vara transparent i sitt beteende och således visa vad som är oetiskt eller ej är en faktor 

i att minimera risken för att de budskapet berör blir vilseledda  (Kaptein, 2015, s. 350; 

Baker & Martinson, 2001, s. 159-161). Vi menar därefter att de måste skapa en klarhet 

av vad samarbetet innehåller, vad de kräver av olika parter och vem som står som ansvarig 

för att kunna skapa ett sanningsenligt budskap. Detta då klarhet behövs i både vad som är 

sanningsenligt men också på vilket sätt detta ska arbetas efter och visas (Kaptein, 2015, 

s. 350). Vidare anser vi att de ska utifrån (Kaptein, 2015, s. 351) krav på att  öppet 

diskutera de etiska aspekterna av arbetet göra detta direkt med influencern. Detta menar 

vi ska göras utifrån vad kunden vill få ut av samarbetet och hur influencern kan möta 

dessa krav, skapa trovärdig marknadsföring och samtidigt själv få ut något av samarbetet. 

För att således lyckas med ovanstående arbete anser vi även att det behöver en kunskap 

finnas om hur influencern arbetar, vilka förkunskaper de besitter, hur de vill lägga upp 

sitt arbete. Detta då vi menar att det ligger till grund för att kunna skapa ett så 

sanningsenligt arbete som möjligt vilket enligt (Kaptein, 2015, s. 349; Baker & 

Martinson, 2001, s. 159-160) behövs för att kunna avgöra vad som är sanningsenligt eller 

ej. 
 
Vidare anses respekt är den fundamentala delen i att arbeta med att skapa och förmedla 

ett budskap (Baker & Martinson, 2001, s. 169). Därför anser vi att de i arbetet ovan ska 

utgå från den moraliska övertygelsen av att behandla alla människor med respekt för deras 

rätt att vara enskilda individer. De ska därför enligt oss i detta steg även arbeta utifrån 

perspektivet av att respektera influencers behov, deras egna och kundens i det 

sanningsenliga arbetet. På så sätt menar vi att de kommer kunna visa ett engagemang för 
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alla involverade parter och på så sätt säkerställa det etiska aspekterna av arbetet. Detta är 

sin tur baserat på att följa en sådan princip och stå fast vid den är vidare vad moralisk 

övertygelse handlar om. En person med stark moralisk övertygelse ger inte vika för 

externa krafter utan står fast i sin tro på vad personen i fråga anser är rätt. Vidare tar en 

sådan person på sig ansvaret för de konsekvenser som blir av dennes agerande (Kaptein, 

2015, s. 349).  
 

 
Figur 9. Hur byråer ska förhandla inom influencer marketing. 

 

Majoriteten av deltagarna anser att detta steg berör en förhandling om pris för influencers 

insats där fokus är att mötas på mitten. Vi menar att detta går i linje med ett rättvist arbete 

som beskrivs som att arbetet ska vara rättvist sett till förhållandet mellan de som arbetar 

med att skapa samt förmedla budskapet samt dess mottagare (Baker & Martinson, 2001, 

s. 163-166) Vi har därefter utifrån detta valt att belysa denna aspekt i detta steg.  
 

En deltagare menar dock att de vill kunna skapa så bra material längre fram i processen 

att influencern ska vilja dela det utan ersättning. Samtidigt menar en deltagare att 

influencers mognad påverkar denna förhandling. I vissa fall menar hon att influencern 

nöjer sig med att få ta del av gratis produkter eller tjänster men att de i andra fall har desto 

högre krav. En annan deltagare instämmer på detta och påpekar även att marknaden idag 

har blivit mer mogen och priset på influencer marketing har gått upp. Vidare anser samma 

deltagare att när antalet mellanhänder ökar gör det att kostnaden går upp för kunden men 

influencern behöver inte tjäna mer. Detta menar en annan deltagare kan leda till att de 

behöver diskutera med kunden vad värdet på budskapet är och således bestämma om det 

är värt att jobba med den influencern eller inte. Samtidigt vill kunden se tydliga resultat 

på vad de får ut av de pengar de spenderar på influencer marketing Vi anser därför att det 

ovan nämnda i sin tur är baserat på att de är lojal mot såväl kunder, mottagare av 

budskapet och övriga involverade parter. Vilket enligt (Baker & Martinson, 2001, s. 161-

163) är några av de faktorer som definierar ett genuint arbetet. Vi har därför valt att belysa 

även denna aspekt i detta steg.  
 

Ett rättvist arbete i detta steg anser vi är baserat på att byråerna aktiva inom influencer 

marketing en form av självbehärskning då det handlar om inte missbruka sin makt som 

skapare och förmedlare av budskapet och utnyttja okunskapen hos de parter som berörs 

av budskapet och det bakomliggande arbetet (Baker & Martinson, 2001, s. 163-167; 

Kaptein, 2015, s. 349). Detta menar vi görs genom att i förhandlingen med influencern 
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byråerna inte utnyttjar influencern okunskap om vad deras marknadsvärde är eller vad 

kunden anser att de är beredda att betala för att den specifika influencern. Vidare menar 

vi att byråerna måste ha en självbehärskning i att inte falla för den press eller frestelse att 

i sin roll som matchmaker skapa ett icke hållbart samarbete där kunden får betala stor 

summor pengar och influencern får väldigt lite, där de själva och andra mellanhänder 

tjänar bra på. Detta då att inte i sin tur handlar om att motstå frestelser och press (Kaptein, 

2015, s. 349). Vidare anser vi därför att de aktivt ska vara en förebild i att förespråka ett 

rättvist arbete i denna förhandling och på något sätt se till att såväl influencer och kund 

får ut vad de vill av samarbetet rent ekonomisk. Detta så som tidigare av deltagarna i 

studien nämnt bygger samarbetets framgång på att alla får ut något av samarbetet. Enligt 

Kaptein (2015, s. 350) hjälper en förebild för ett etiskt arbetssätt andra inom disciplinerna 

men även på de enskilda byråerna gör det att lättare stå emot press och frestelse då detta 

inspirerar och motiverar andra att göra samma sak.  
 

Vi anser sedan att för att styrka detta rättvisa arbete behöver byråerna i detta steg arbeta 

utifrån de etiska aspekterna. Detta då de behöver stå helhjärtat bakom sitt arbete, är lojal 

mot såväl kunder, mottagare av budskapet och övriga involverade parter samt I ett 

dilemma mellan dessa lojaliteter måste de kunna avgöra vad som anses vara moraliskt 

rätt (Baker & Martinson, 2001, s. 162-163; Kaptein 2015, s. 349). Vi menar därför att de 

när de förhandlar med influencern kan helhjärtat kan stå bakom hur de gör detta. Vidare 

anser vi att de inte bara behöver vara lojala i förhandlingen mot kunden utan även mot 

influencern och den slutgiltiga mottagaren av budskapet. Utöver detta menar vi att när det 

uppstår meningsskiljaktigheter mellan vad influencern vill ha och vad kunden är beredd 

att betala ha modet och självsäkerheten till att vägleda både kunderna men även 

influencern i denna förhandling. Detta kräver arbete de förstår och aktivt utvärderar 

motivationen, intentionen och attityden bakom arbetet med budskapet (Baker & 

Martinson, 2001, s. 161-163; Kaptein 2015, s. 349-350). Vi anser därför att de behöver 

en kunskap om hur de kan utifrån ett rättvist perspektiv kan förhandla med influencern, 

kunden och alternativt en mellanhand förstår de olika parternas bakomliggande motiv. 

Detta menar vi i sin tur tar sig i form av de har en viljestyrka av att alltid skapa ett rättvist 

samarbete som gör att alla får ut maximalt av samarbetet och på så sätt tror vi att chansen 

ökar för att ett trovärdig resultat skapas då alla blir nöjda och det känns naturligt. 

 
Figur 10. Hur byråer ska skapa, korrigera och förmedla material. 

 

Majoriteten av deltagarna anser att de i rollen som byrå ska i grunden ta fram ett material 

som passar eller vara med och skapa den övergripande idén om hur budskapet ska 

förmedlas och se ut. Detta sker ofta i samband med ytterligare en involverad part i 

processen. Vidare menar en deltagare i studien att de i detta steg kan testa ett typ av 

material utan att veta exakt vilken effekt det får men då är det tydliga med kunden om 
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detta så att även dem är med på banan. Det deltagarna nämner ovan anser vi berör 

utformningen av arbetet samt dess förmedling.  Marknadsföringsetiken, reklametiken och 

PR-etiken baseras alla på att det arbete som utförs ska vara ärligt, rättvist och transparent 

(Laczniak & Murphy, 2006, s. 173; Drumwright & Murphy, 2009, s. 89; Brenkert, 2008, 

s. 138; Yang et. al., 2015, s. 155-157). Vi har därför valt att lyfta fram aspekten av att 

arbeta sanningsenligt även i steg fem. 
 

Samtidigt som deltagarna i studien att de har rollen att skapa material anser dock en att 

dem att det bästa är att lämna över själva skapandet till influencern då det blir på dennes 

villkor.  Detta styrker en annan deltagare som menar att det slutgiltiga materialet är det 

influencern som själv skapar. Vidare vill deltagarna ha möjlighet att korrigera materialet 

innan det publiceras. Detta för att det ska ligga i linje med vad kunden vill. Enligt (Baker 

& Martinson, 2001, s. 167-169) kräver ett arbete som är socialt försvarbart ser inte enbart 

till den enskilda individen utan även samhället i stort. Det kräver därför att de som arbetar 

med att skapa och förmedla budskapet ser till aspekter både på macro-, meso- och 

micronivå (Baker & Martinson, 2001, s. 167-169) Vi menar att hur materialet skapas i 

influencer marketing bör vara socialt försvarbart då utveckling gör det desto lättare att 

agera oetiskt och Det etiska ansvaret för budskapet, hur det skapas och förmedlas 

inom  alla kommunikationsdiscipliner ligger dock på kommunikationsdisciplinerna 

själva (Laczniak & Murphy, 2006, s. 161; Ikonen et al., 2017, s. 176; Schauster & Neill, 

2017, s. 56-58). Vi har därför valt att ta med den etiska aspekten av att arbeta socialt 

försvarbart i detta steg. 
 

När materialet sedan publicerats anser en deltagare att arbetet kan sträcka sig över en tid 

från någon vecka till flera månader beroende på vad som har bestämts i ett tidigare skede. 

Under denna period menar samma deltagare att kontinuerligt mäter resultatet av 

kampanjen medans den är aktiv. Detta för att få feedback och kunna korrigera och 

förbättra den.  
 

Utifrån de etiska aspekterna att arbeta sanningsenligt och socialt försvarbart menar vi att 

byråerna, i detta steg, bör arbeta med att vara transparent i sitt budskap om de skapar det 

själva eller tillsammans med en annan part. Är det influencern själv som skapar materialet 

så anser vi att byrån ska säkerställa att influencern förstår hur ett transparent budskap ska 

se ut och hur det ska förmedlas. Om byrån inte har direktkontakt med influencern bör 

byrån säkerställa att influencer-nätverket arbetar med att säkerställa budskapet 

transparens. Detta menar vi är viktigt då ett sanningsenligt budskap kräver att intentionen 

av att inte ljuga, inte vilseleda eller  att förse berörda parter med tillräcklig information 

(Baker & Martinson, 2001, s. 160). För att skapa, korrigera och förmedla ett arbete som i 

slutändan ska bli transparent anser vi att byråerna behöver skapa sig en klarhet i hur detta 

arbete och dess resultat ser ut. Detta menar vi i sin tur baserar sig på att de inom byrån 

måste tillsammans med involverade parter öppet diskutera hur de kan göra arbetet mer 

transparent och hur det i grunden kan vara mer sanningsenligt. Vidare anser vi att detta 

är byggt på att de finns en kunskap om behöver finnas inom byråerna om hur ett arbete 

blir så sanningsenligt som möjligt men samtidigt inte påverka förtroendet hos influencern. 
 

Det som nämns i stycken ovan är baserat på att ett sanningsenligt arbete kräver 

transparens, klarhet, en öppen diskussion och kunskap (Kaptein, 2015, s. 349-350; Baker 

& Martinson, 2001, s. 159-161). Vi anser vidare att den etiska aspekten av att arbeta 

socialt försvarbart behövs i detta steg. Detta då vi menar att byråer i steg fem behöver 

skapa ett material som inte bara ser till den enskilda individen utan också samhället i stort. 
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Detta kräver i sin tur att de ser till hur deras arbete påverkar flera nivåer av samhället. 

Detta då vi anser att de negativa konsekvenserna av ett oetiskt arbetssätt påverkar alla 

involverade parter. Vi menar därför att byråerna bör se till att i skapandet av materialet 

att det finns tillräckligt med tid, budget, behörighet och information för att uppnå de 

sociala ansvaret i att se till samhället i stort.  Enligt Kaptein (2015, s. 350) samt Baker & 

Martinson (2001, s. 167-169) är det genom det ovan nämnda som ett socialt försvarbart 

arbetssätt skapas. Detta menar vi tar sig i uttryck av att byråerna i detta steg behöver 

säkerställa att de - oberoende av vem som skapar materialet - arbetar i linje med att göra 

budskapet socialt försvarbart och därefter har förutsättningarna att göra det. Det är bra att 

förstärka ett redan befintligt etiskt arbetssätt där belöning av etiska arbetsmetoder leder 

till ett förbättrat arbete med etik. Enligt Kaptein (2015, s. 351) så är detta en bra 

motivation till att göra mer i detta arbete. Vi anser utifrån detta att byråerna bör uppmuntra 

de som lyckas göra detta utifrån ett socialt försvarbart perspektiv i både skapandet, 

förmedlandet och redigerandet av materialet. 

 

 

 
 

Figur 11. Hur byråer ska analysera och utvärdera samarbetet med influencers. 

  

Deltagarna i studien vill efter kampanjens slut få möjlighet att utvärdera och analysera 

arbetet och dess resultat. Varför detta är viktigt enligt dem är  då de vill få ut så mycket 

av samarbetet som möjligt samtidigt som kunden vill få ut så mycket som möjligt av de 

pengar de spenderat. En deltagare nämner även att denna slutgiltiga utvärdering och 

analys görs för att kunna mätas mot de mål som sattes upp till en början och för att kunna 

ta vidare resultatet till nästa kampanj. 
 

Vi anser att ovanstående redogörelse av vad deltagarna i studien gör i steg sex kan det 

kategoriseras in i att beröra arbete med att utvärdera och analysera kampanjen och dess 

resultat. Utifrån deltagarnas svar anser vi att detta görs i syfte får att kunna avgöra om 

målen har uppfyllts, ta reda på hur pengar har spenderats och vad som går att ta med sig 

till nästa kampanj. 
 

Vi menar att utifrån de etiska aspekterna av att arbeta sanningsenligt och socialt 

försvarbart ska byråerna i detta steg arbete med att vara transparent med resultatet av 

kampanjen mot såväl kund som influencer. Detta menar vi är viktigt då ett sanningsenligt 

budskap kräver att intentionen av att inte ljuga, inte vilseleda eller  att förse berörda parter 

med tillräcklig information (Baker & Martinson, 2001, s. 160). För att sedan kunna avgöra 

resultatet av kampanjen utifrån både ett etiskt perspektiv och ett rent 

marknadsföringsmässigt perspektiv behöver de skapa sig en klarhet i hur detta arbete är 
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utfört. Detta menar vi i sin tur baserar sig på att de inom byrån måste tillsammans med 

involverade parter öppet diskutera de har arbetat i processen och vad de kunnat göra 

bättre. Vidare anser vi att detta är byggt på att de finns en kunskap om hur ett arbete blir 

så sanningsenligt som möjligt men samtidigt lönsamt för alla involverade parter.  
 

Vad som nämns i stycket ovan är i sin tur baserat på att ett sanningsenligt arbete först är 

baserat på att arbeta transparent, skapa en klarhet, hålla en öppen diskussion och besitta 

kunskap för att kunna genomföra ovanstående delar (Kaptein, 2015, s. 349-350; Baker & 

Martinson, 2001, s. 159-161). 
 

Vi anser vidare att den etiska aspekten av att arbeta socialt försvarbart behövs i detta steg. 

Detta då vi menar att byråer i steg sex behöver utvärdera sitt arbete utifrån ett perspektiv 

som inte bara ser till den enskilda individen utan också samhället i stort. Vi menar därför 

att det i sin tur kräver att de ser till hur deras arbete påverkar flera nivåer av samhället. 

Detta då vi anser att de negativa konsekvenserna av ett oetiskt arbetssätt påverkar alla 

involverade parter. Vi menar därför att byråerna bör se till att det i utvärderingen och 

analysen finns tillräckligt med tid, budget, behörighet och information för att uppnå de 

sociala ansvaret i att se till samhället i stort. Enligt (Kaptein, 2015, s. 350; Baker & 

Martinson, 2001, s. 167-169) är det genom detta ett socialt försvarbart arbetssätt skapas. 

Detta menar vi tar sig i uttryck av att byarna behöver i detta steg säkerställa att de alltid 

strävar efter att göra arbetet mer socialt försvarbart utifrån sin analys och utvärdering samt 

har därefter förutsättningarna att göra det. Vidare anser vi baserat på att enligt (Kaptein, 

2015, s. 351) förstärka ett redan befintligt etiskt arbetssätt och belöna etiska 

arbetsmetoder leder till ett förbättrad arbete med etik och på så är en bra motivation till 

att göra mer i detta arbete (Kaptein, 2015, s. 351). Vi menar utifrån detta att byråerna bör 

i utvärderingen och analysen ge beröm åt de som lyckats med de etiska aspekterna, vilket 

innefattar såväl influencers, kunder som personal på byråerna själva. 
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8. Slutsatser 
 

Under detta sista kapitel så kommer studiens slutsatser att läggas fram. Först kommer 

forskningsfrågan och studiens syfte att besvaras. Därefter berörs de rekommendationer 

och områden för framtida forskning som studien gett upphov till. Slutligen så kommer 

läsarens tillhandahålla information kring diverse samhälleliga konsekvenser som denna 

forskning orsakat.  

 

Genom den empri och diskussion som denna studie genererat i så anser vi att studiens 

syfte uppnåtts samtidigt som vi på ett väl sett besvarat den ställda problemformuleringen. 

Vi har tydligt motiverat varför en byrå aktiv inom influencer marketing bör arbete utifrån 

en process som integrerar etik i arbetet med influencer marketing. Detta då både tidigare 

forskning men även utifrån respondenternas svar så framkommer det att arbetet med etik 

har många utmaningar och förbättringsmöjligheter. Vi har utifrån detta med ståndpunkt i 

den teoretiska referensramen argumenterat varför de bör integrera etik i arbetet med 

influencer marketing. Vidare, genom vår presentation av hur byårernas arbetsprocess ser 

ut idag gällande influencer marketing och att tydligt förklara hur arbetet med etik kan 

integreras i denna process har vi lyckats påvisa hur de ska arbeta med att integrera etik i 

arbetet med influencer marketing. Detta då vi även ger en tydlig presentation av hur 

processen fungerar och på vilket sätt byråer aktiva inom influencer marketing kan tänkas 

använda sig av den. Slutligen har vi även påvisat vad byråer aktiva inom influencer 

marketing ska göra utifrån den process vi föreslår. Detta genom att belysa de allra 

viktigaste delarna av varje steg i processen och se dessa både ur ett etiskt och rent 

marknadsföringsmässigt framgångsrikt perspektiv. Genom detta så anser vi att studien 

bidrar till ett underlättande för byråer aktiva inom influencer marketing att integrera 

etiken i sina nuvarande arbetsprocesser.  

 

8.1 Rekommendationer för byråer aktiva inom influencer marketing  
Utifrån studiens diskussion och slutsats rekommenderar vi att byråer aktiva inom 

influencer marketing använder den presenterade processen som integrerar etik i 

influencer marketing. Detta  grundas i att vi, genom presenterad teori och deltagarnas 

intervjusvar, påvisat att det finns ett behov av processen samtidigt som den är möjlig att 

implementera. Genom att göra detta menar vi att får de förbättrar sina förutsättningar att 

– i sitt arbete med influencer marketing – framgångsrikt arbeta med etik. Detta är något 

som såväl presenterad teori som studiens deltagare också menar ger bättre förutsättningar 

för ett framgångsrikt arbete med influencer marketing.  

 

Vidare så har studien påvisat att arbetet med influencer marketing inte går att 

standardisera. Vi rekommenderar därför att byråer aktiva inom influencer marketing tar 

del  av denna process, men konfigurerar dess design utifrån de steg som byrån ifråga anser 

sig ha i deras nuvarande influencer marketing process. På så sätt bemöter vi den 

problematik med att enbart presentera en process då studiens framtagna process. Genom 

att vår process är möjlig att konfigureras av byråerna själva, så menar vi också på att dess 

applicerbarhet ökar. Därigenom rekommenderar vi även att de byråer som inte anser att 

deras arbetsprocess liknar den tidigare identifierade sex-stegsprocessen, fortfarande 

anammar grundtanken i den process som presenterats i denna studie. 

 

Ytterliggare en rekommendation är att byråer aktiva inom influencer marketing även 

skapar en arbetsstruktur inom byrån som möjliggör användandet av processen ifråga. Vi 
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anser att implementeringen av en sådan arbetsstruktur kommer öka den framtagna 

processens applicerbarhet. Detta påvisade vi även i diskussionsavsnittet där det 

presenterades att denna process kräver att arbetet utförs på ett visst sätt för att bli 

framgångsrikt. Exakt hur byråerna ska arbeta med att säkerställa att dessa etiska arbetssätt 

används på ett sätt som gynnar processen kan vi däremot inte uttala oss om i dagsläget. 

Utifrån det som vi anser att byråerna aktiva inom influencer marketing bör arbeta med i 

processen, så anser vi att det kan föra dem vidare till sådana områden som behöver 

beröras. Således kan byråerna erhålla indikationer på vilken typ av arbetsmetod som 

uppfyller kravet. Detta gör att vi tycker att det är upp till dessa byråer att skapa en struktur 

som säkerställer att de olika delarna av processen uppfylls. 

 

Vår tredje rekommendation är i linje med vad en av deltagarna anser om de möjligheter 

som finns med att integrera etik i arbetet med influencer marketing. Denna 

rekommendation berör det faktum att det etiska arbetet inom influencer marketing – om 

det tydliggörs – också kan användas som en konkurrensfördel. Vi anser därför att byråer 

aktiva inom influencer marketing inte enbart bör använda sig av den process studien 

presenterat, utan även kommunicera detta utåt. På så sätt kan de påvisa att de agerar på 

ett sätt som inte bara gynnar dem, utan samhället i stort. Vi anser att detta sätter dem i en 

position av att ligga steget före sina konkurrenter och på så sätt bli mer relevanta för 

varumärken som vill jobba med influencer marketing. 

 

Till sist rekommenderar vi att byårer aktiva inom influencer marketing som använder sig 

av denna process också tar på sig rollen av att vara en ledare i det etiska arbetet. Detta 

menar vi är möjligt genom att argumentera till varför fler bör använda sig av och följa de 

principer som denna process indikerar.  Vi anser att detta kommer skapa desto bättre 

förutsättningar för att få fler att arbeta med att integrera etik i influencer marketing. På så 

sätt anser vi att dessa byråer bidrar till skapandet av en hållbar, transparent och 

välfungerande marknadsföringsmetod.  

 

8.2 Framtida forskning 
Vi anser att framtida forskning kan dra nytta av att göra en desto mer omfattande studie 

inom området då det finns potential att undersöka ämnet på en mer global skala. Detta då 

somliga av studiens deltagare antytt att komplexiteten kring etiken inom influencer 

marketing uppstår på grund av den globala plattform som influencer marketing existerar 

på. Då denna studie är av småskalig karaktär så erkänner vi också att det finns möjligheter 

att göra en mer täckande undersökning på den svenska marknaden. Vi anser att det finns 

kapacitet att täcka in desto fler byråer i framtida forskning. 

 

Denna studie är gjord utifrån perspektivet av en byrå aktiv inom influencer marketing, 

men som det tydligt framkommer av empirin är flertalet andra parter involverade i 

processen. I framtida forskning kan det därför anses vara relevant att utgå från någon av 

de övriga involverade parters perspektiv. Detta anser vi är viktigt för att återger processen 

från en annan synvinkel och på så förankra processen på ett bättre men även att kunn 

belysa skillnader och likheter mellan de olika parternas syn på den. 

 

Vidare så har studiens bidrag inte testats i verkligheten, vilket ger implikationer för 

framtida forskning att undersöka applicerbarheten hos studiens framtagna process. Detta 

öppnar med andra ord upp möjligheten att testa processen i det verkliga livet. Det 

möjliggör också potentialen att föra en närmare forskning kring hur byråer aktiva inom 

influencer marketing ställer sig till processen ifråga. Således bör framtida forskning 
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fokusera på att applicera och därefter utvärdera processen utifrån perspektivet av vad 

byråer inom influencer marketing anser om den och hur den går att använda. 

 

8.3 Samhälleliga konsekvenser  
Vi tror att de samhälleliga konsekvenserna av studiens bidrag främst kommer vara av 

positiv karaktär. Detta då den framtagna processens syfte är att minimera de etiska 

dilemman och utmaningar som influencer marketing kan innebära. Detta kommer göra 

det lättare för konsumenter att urskilja vad som är reklam och inte, vilket minimerar risken 

för dessa att känna sig lurade. Vidare så tror vi också att byråer – genom att använda den 

process vi föreslår – kommer kunna förenkla säkerställandet kring att inte marknadsföra 

till sådana som de, enligt lag, inte får marknadsföra till. Dessa aspekter sammantaget 

anser vi har stor chans att påverka det landskap som influencer marketing fungerar inom. 

 

Att ha i åtanke är dock hur implementeringen av processen påverkar byråerna aktiva inom 

influencer marketing. Här tänker vi främst på det faktum att agerandet inom influencer 

marketing inte begränsas specifikt till Sverige, utan omfattar hela den globala plattform 

som den är aktiv på. Precis som en av de deltagande nämnde så kan byråerna i sig få 

bakslag av att agera etiskt genom att exempelvis vara transparenta, trovärdiga och ärliga. 

Detta då de byråer aktiva inom influencer marketing som integrerar etik i sin 

arbetsprocess – så länge andra byråer fortsätter agera oetiskt – också kommer vara de 

enda i publikens ögon som påvisar de etiska dragen. På så vis lurar inte de etiskt aktiva 

byråerna sin målgrupp, vilket kan göra att samarbetena inte blir lika framgångsrika som 

ett mer otydligt samarbete. Detta kan göra att kunder väljer bort dessa byråer. I slutändan 

så anser vi dock att man måste se på denna svårighet som att ”ingen kan göra allt, men 

alla kan göra något”. Det vill säga, man måste starta någonstans för att det ska ske en 

förändring. Samtidigt ser vi också möjligeter att vinna konkurrensfördelar genom att 

agera i enlighet med den influencer marketing process som integrerar etik vilken denna 

studie tagit fram.  
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Appendix 1 – Intevjuguide   

 

Byråns arbetsprocess  

1. Kan du stegvis beskriva hur arbetet ser ut för er gällande influencer marketing, 

från idé till färdig kampanj? 

a. Varför ser arbetsprocessen ut på detta sätt? 

 

2. Vilka aspekter anser ni är de viktigaste vid utformandet vid utformandet av arbetet 

med influencer marketing?  

a. Varför anser ni att dessa aspekter är viktigast? 

 

3. Anser ni att det finns några dilemman med att arbeta med influencer marketing? 

a. Om ja, vilka är dessa? 

 

Utmaningar och möjligheter med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv 

4. Anser ni att det finns några utmaningar i att arbeta med influencer marketing ur 

ett etiskt perspektiv? Ge gärna exempel. 

a. Vart i processen upplever ni att dessa utmaningar uppstår? 

 

5. Anser ni att det finns några möjligheter i att arbeta med influencer marketing ur 

ett etiskt perspektiv? Ge gärna exempel. 

a. Vart i processen upplever ni att dessa möjligheter uppstår? 

 

Framtida arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv 

6. Ser ni några förbättringsmöjligheter när det kommer till det etiska arbetet inom 

influencer marketing? 

a. Om ja, vilka anser ni att dessa är? 

i. Vart i ert arbete med influencer marketing finner ni att dessa etiska 

förbättringsmöjligheter går att implementera? 

 

7. Anser ni att det finns ett behov att integrera en etisk arbetsprocess inom influencer 

marketing? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte? 

 

8. Anser ni att det finns möjligheter att integrera en etisk arbetsprocess inom 

influencer marketing? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte?  
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Appendix 2 – Mall för teman och koder  

 

Teman och koder    

Byråernas arbetsprocess 

 

▪ Utformning  

▪ Bakgrund till utformning  

▪ Dilemman i arbetet med influencer marketing 

Utmaningar och möjligheter med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv 

 

▪ Etiska utmaningar inom influencer marketing och vart de uppstår 

▪ Etiska möjligheter inom influencer marketing och vart de uppstår 

Framtida arbete med influencer marketing ur ett etiskt perspektiv 

 

▪ Etiska förbättringsmöjligheter inom influencer marketing och vart de går att 

implementera  

▪ Integration av en etisk arbetsprocess inom influencer marketing 
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