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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Influencers de lyckas med att skapa intresse bland tusentals följare och
även fler och detta via sina socialplattformar. De skapar relationer med sina
följare och kan påverka dem till att utföra vissa inköp och ta ställning till
olika saker. De klättrar sig även in i kändiseliten då allt fler vill synas och
skapa kontakt med dem. Influencer i sig är ett relativt nytt begrepp och
yrkesform, där personer som driver ett konto på någon socialplattform eller
en blogg skapar inlägg som påverkar deras följare. Några av dessa inlägg
är skapade tillsammans med företag som ser detta som ett mycket bra sätt
att nå ut med sina produkter, då denna form av marknadsföring skapar ett
förtroende för dem. Ett företags visuella identitet eller också kallat grafiska
profil är det viktigaste ansiktet utåt för dem, det är det första som förankrar
ett företag via visuell registrering hos målgruppen. Det är också detta som
kan ge ett igenkännande intryck hos deras målgrupp (Wheeler, 2012).
Därför är det värt att lägga ner stora resurser och tid till att detta blir precis
som man tänkt sig. Därför är det intressant att undersöka just det här
ämnet, hur företag som använder sig av influencers låter dessa utforma
material för sina sociala medier. Finns det en tanke bakom skapandet, att
bibehålla den visuella identitet som företaget har som de ska samarbeta
med eller är detta något som helt förkastas. Dessutom hur ställer sig företag
till denna fråga, är detta något de tar med i sina krav på det innehåll som
skapas av influencers, jämfört med hur företagens egna material ser ut för
webb, tryck och sociala medier.

1.2 Syfte
Syftet för det föreliggande arbetet bygger på att undersöka hur väl ett
företags visuella identitet används och bearbetas vid influencersamarbeten
som skapas allt oftare idag. Detta är ett ämne som är av intresse att
undersöka då detta kan påverka en grafisk designers framtida yrkesval och
arbetssätt för att förhålla sig till denna typ av sätt att skapa reklam som når
ut till större målgrupper. Ämnet förtjänar att bearbetas också för att denna
typ av studie inte tidigare gjorts i avsikt att undersöka hur mycket av ett
företags visuella identitet som verkligen lyfts fram när en influencer skapar
ett inlägg för ett påbörjat samarbete.

1.3 Kunskapsläget
Den kunskap som finns i ämnet influencers, är inte alltid vetenskapligt
förankrad då det mesta i ämnet ännu inte hunnit utforskas. Detta ämne är
något av ett nytt fenomen, där bloggarna var deras grund innan fenomenet
vidareutvecklades till att utnyttja sociala medier som Facebook och
Instagram för att skapa sig en följarskara. Det enklaste sättet att få fram
information till hur man utnyttjar denna nya resurser inom marknadsföring,
är via kontakt och intervjuer med personer som jobbar med influencers
varje dag.
Den visuella identiteten är ett vida känt begrepp inom grafisk design då det
är en viktig stöttepelare i en grafikers vardag. Den första typen av visuell
identitet kan kopplas till Branding eller på svenska kallat brännmärkningen
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av boskap (Bergström, 2009), detta gjordes främst i syfte för att hålla
ordning och reda på sin ägo. Den visuella identiteten är även under ständigt
hot beskriver Bergström (2009) det som, dock kan man hålla ordning på
den om man har strama tyglar och tydligt beskriver hur man ska använda
den. Därför är det intressant att företag låter det viktigaste de har helt
förvaltas av influencers, som kan vara unga personer utan någon som helst
förankring till företaget förutom genom detta samarbete.
Tidigare studier i detta ämne av Andersson och Hildebrand (2016) samt
Arvidsson (2017), har fokuserat på hur influencern har valt att konstruera
samarbetsinlägg. För att komma fram till hur dessa är konstruerade så har
de använt sig av två olika metoder i den ena studien har en visuell
innehållsanalys gjorts och i den andra studien intervjuades ett företag som
sammanför influencers med företag och ett företag som sysslar med
influencer marketing. I båda studierna framgår det att man ser detta som ett
av de bästa sätten att skapa marknadsföring för sitt företag idag. Att detta
också är ett bra sätt för små och nya företag att nå ut till större målgrupper
än vad de gjort tidigare.

1.3.1 Influencers
Influencers är personer som via sina digitala kanaler kan nå ut till en större
grupp som inte enbart består av vänner och familj, vilket beskrivs i IABs
handbok för influencers (IAB, 2017). Influencers har förmågan att skapa
ett förtroende hos personer som besöker deras digitala kanaler. Detta gör
att också ett företag som utnyttjar influencers bygger ett större förtroende
för sina produkter och företaget i sig, det vill säga en goodwill (IAB,2017).
Oftast upplever följare en influencer mer som en vän än en idol vilket inger
ett förtroende för att det är rätt företagsprodukt eller tjänst att välja. Enligt
Gester (2016) ska man låta influencern få skapa sitt innehåll själv för
Instagram, för att ge sina följare ett genuint inlägg. Det vill säga att det ska
vara influencers som skapat innehållet, utan hänsyn till ett företags visuella
identitet.
I boken Yrke: Influencer, (Hörnfeldt, 2018), lämnas en beskrivning för vad
en “Social media influencer” är, detta är också vad Influencers of Sweden
lämnar som beskrivning för vad en influencer är och gör. Beskrivningen
lyder:
En social media influencer är en seriös innehållskreatör med stor och/eller
lojal följarskara i sociala medier och/eller blogg och som anses ha
inverkan på denna följarskaras beslut.
Hörnfeldt beskriver även definitioner för vad en influencer gör, bland annat
skriver hon att en influencer är den som själv skapar sitt eget innehåll till
sina kanaler, dock beskriver inte detta om det även gäller för skapande av
annonser vid samarbeten. Även här beskrivs att det gäller att skapa
relationer till sina följare, långsiktiga relationer där en följare kan relatera
till influencern och det innehåll som denne skapar. Via Influencers of
Sweden får den som aspirerar till att bli influencer tips kring appar och
annat som kan användas för bland annat bildredigering, detta för att ge en
bättre kvalité på innehållet man väljer att dela med sig av. Det Influencers
of Sweden (2017) annars sysslar med är att vara en intresseorganisation för
influencers dit de kan vända sig för att få information om lag och rätt.
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Allt större företag väljer att satsa en betydande del av sina reklambudgetar
på influencers (Johansson, 2017). Några exempel är svenska H&M och
likaså tyska BMW. De valde att lägga en betydande del av sin budget på en
Instagramstjärna när de skulle lansera en ny bilmodell. Det påpekas i
Johansson (2017) artikel i Svenska Dagbladet, vikten av att välja rätt
influencers för ett företags profilering som kan hjälpa till att stärka
varumärket och inte försvaga det.
Både Bassett (2017) och Delane (2017) beskriver att de företag som även
använder sig av influencers har en större chans att nå ut till sina kunder än
via mer traditionella metoder som till exempel pop-up fönster. Dessa
riskerar att bli helt gömda då i stort sett alla webbläsare har en pop-up och
reklamblockerare.
Det finns en rad fällor för de som sysslar med marknadsföring via
influencers detta är då främst de konton på sociala medier som köpt sig
följare, likes och kommentarer. Detta sker trots att till exempel Instagram
och Facebook har hårda policys kring detta. Ett exempel på att företag inte
har sådan stor koll på detta är Boströms artikel (2018) på Breakit.se, där
hon skapat sig ett fejkat Instagramkonto och köpt sig ett stort antal följare.
Där beskriver hon tydligt hur företag inte gör några större analyser över
vilka det är som följer ett konto, eller var i världen en följare befinner sig.
Det samma gällde för de företag inom influencer marketing som hon
kontaktade.
Micro influencers. En grupp influencers som finns är micro influencers
det kan vara personer som ett företag finner som är trogna till dess tjänster
och varor (Lonetto, 2017). Dessa kan utnyttjas för att skapa
marknadsföring då de kan få en belöning för att man sprider reklam eller
en kampanj bland sina vänner till exempel. Micro influencers är något som
företag allt mer använder sig av just för deras sätt att skapa en trovärdighet
för en produkt. Detta eftersom de kommer närmare sina följare än den
större influencern kan göra (Sandell, 2018). Sandell nämner i ett
blogginlägg även detta med att en vanlig person kan vara influencer utan
att de själva vet om detta, och att det sätt som de skapat följare kan vara för
en viss hobby tillexempel.
Ambassadörskap eller ambassadör är något som bygger på en mer
långsiktig relation. Där företag och en influencer skapar samarbeten under
längre perioder och att det finns en exklusivitet inom en viss bransch
(IABS, 2017). Ambassadörer är något som ofta kan ses tillsammans med
hälsokost- och fitnessföretag. Just denna form av influencermarketing
kallas även för brand ambassadors. Denna typ av samarbeten är något som
kan eftertraktas av en del influencers eftersom det ger en inkomst under en
längre period. Dessutom får de en förmån genom att få en större insikt i
företaget och får också lära sig mer om företagets produkter (Sussman,
2015). Pohjolainen (u.å) som är Head of Influencers på företaget Cure
Media, som arbetar med att sammanföra influencers med olika företag
skriver om hur man på sikt ska låta ambassadörer skapa sitt eget innehåll
och få mer fria tyglar. Detta efter att man byggt upp en längre relation.
Innehållet kan då anpassas mer och detta riktas till influencers målgrupp
och genom detta få ett bättre mottagande (Pohjolainen, u.å). Det nämns
även att ambassadörskapet ändå leder till att skapa förståelse för företaget
mer än vid kortare kampanjer (Pohjolainen, u.å).
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1.3.2 Influencerns verktyg
I boken Yrke: Influencer (Hörnfeldt, 2018) citeras även ett utdrag ur boken
Dagens outfit: och andra inlägg i modebloggsdebatten skriven av Maria
Soxbo (2010), där beskrivs hur Eleonore Nygårds blev den första att
verkligen ha bloggen som sitt yrke då hon blev anställd av Finnveden.nu år
2006. Därefter har fler stora bloggare kunnat utnyttja sin blogg till att
skapa sig följare och inlett företagssamarbeten, idag finns dock inte fullt
lika många bloggar som det gjorde för tio år sedan (Hörnfeldt, 2018)
däremot har de som följer en bloggare blivit mer trogna till denna än endast
ytligt följande. Sedan med sociala mediernas uppgång har även dessa tagit
över till stor del.
Hörnfeldt (2018) menar även att en anledning till att influencers
uppkommit och fått så stort genomslag beror på dokusåporna.
Dokusåporna var de som först tillät publiken komma nära vanliga
människor på ett helt annat sätt än det tidigare kunnat göra i olika
situationer.

1.4 Riktlinjer för reklam och marknadsföring
Eftersom det blir allt vanligare att skapa sin marknadsföring och reklam via
influencers, växer också behovet av att förstå vilka riktlinjer, regler och
lagar som gäller. Reklamombudsmannen, RO, är ett exempel på en stiftelse
som är självreglerande inom näringslivet, som har till uppgift att se över
och granska att detta efterlevs. RO bildades 2009 på initiativ av Sveriges
annonsörer då det även fanns liknande organisationer i andra länder och
även på EU nivå i form av EASA (European Advertising Standards
Alliance), (Reklamombudsmannen, 2018).
RO har som uppgift att se till att den svenska kommersiella marknaden nås
av en hög etisk nivå, på den reklam och marknadsföring som skapas. Men
de ser även till att skapa riktlinjer och vägleda företag som skapar detta
(Reklamombudsmannen, 2018). Dessa riktlinjer bör även influencers följa
för att minska risken för att skapa innehåll som inte tydligt kan uppfattas
som en form av reklam trotts att det inte var avsikten.
Konsumentverket (2012) har gemensamt med de nordiska
konsumentombudsmännen enats om riktlinjer för marknadsföring via
sociala medier. Där framgår bland annat:
Om en privatperson tar emot betalning eller andra förmåner för att nämna
eller på annat sätt marknadsföra en näringsidkares varor eller tjänster, ska
det tydligt framgå att det handlar om reklam, eller att personen har fått
betalning eller andra förmåner för att omnämna produkten. Konsumentverket (2012).
Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) ställer krav på att marknadsföring
ska utformas så att det tydligt framgår att det är frågan om marknadsföring,
och inte något annat, det ska inte vara vilseledande och uppfattas som
marknadsföring. Det är inte enbart företag som omfattas av denna lag utan
den som just skapar en annons. Dock finns det ingen skyldighet för en
person som enbart vill rekommendera eller skriva om en produkt eller
tjänst som personen är nöjd med (Konsumentverket, 2012), detta kan skapa
otydligheter när det gäller influencers om de inte tydligt märker ut inlägg
som är samarbeten med företag.
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Under Konsumentverket finns även Konsumentombudsmannen (KO), likt
RO bevakar KO (Konsumentverket, 2018) att marknaden sköts på ett bra
sätt för att bemöta konsumenterna som är mottagare av produkter och
tjänster. Dock har KO en större möjlighet till att vidta rättsliga åtgärder om
ett företag inte är redo att förändra sitt agerande gentemot konsumenter.
Den rättsliga åtgärd som är vanligast vid marknadsföring är ett
föreläggande.
Sveriges Annonsörer (2015) har skapat en mall för hur företag bör agera
kring influencersamarbeten. Där beskriver de vikten av att stötta och hjälpa
den som ska skapa ett inlägg, då influencers oftast är yngre personer med
mindre utbildning och inte har full insikt i marknadsföringslagen. De
påpekar även vikten av att annonsmärka ett samarbetsinlägg till och med
att man bör ta med företagets logotyp för att göra det än tydligare. Även att
företaget som vill inleda ett samarbete ska hjälpa till och skapa en del av
materialet.

1.4.1 Dömda inlägg
I takt med influencers utveckling har samarbeten vuxit, dock har inte alla
varit tillräckligt tydliga med att visa att det rör sig om marknadsföring,
vilket resulterar till att de kunnat setts som vilseledande material. Dömda
inlägg som influencers skapat går bland annat att läsa om hos
Reklamombudsmannen och även på Komm.se. Exempel på sådant som kan
ställa till det i en infleuncers inlägg är Adlinks också kallat affiliatelänkar,
det är länkar som registrerar antalet klick som sker i från en bloggares sida
och som kan resulterar till köp (RO,2017)
I ett inlägg som bloggaren Isabella Löwengrip skapat kring sin nyinredda
hall, fann RO (RO,2017) att det kunde ses som vilseledande då de
Adlinksen som nämndes i slutet av inlägget inte var tillräckligt tydliga för
att läsaren skulle uppfatta detta som reklam. I inlägget fanns det 15 bilder
som Isabella publicerat med tillhörande bildbeskrivningar och länkar till
olika företagssidor. Tre av dessa bilder utgjorde samarbeten mellan företag
och Isabella dock skilde sig inte beskrivningar för dessa något åt mot de
som endast var sådant som Isabella själv rekommenderade. Isabella anser
själv att den som läser och följer den typ av blogg som hon bedriver kan
själva utläsa vad som kan anses vara ett samarbetsinlägg som skrivits för
kommersiellt syfte och vad som är ett mer personligt inlägg.
Dock är det inte första gången Isabella fälldes för otydligheter med
reklambudskap i sina inlägg, totalt har tio inlägg blivit granskade av RO
vara av sju av dem har blivit fällda. Det andra exemplet är då hon fälldes är
ett inlägg skapat med hennes egna företag Löwengrip Care & Color. Då
beskriver hon att de ska testa en ny produkt samtidigt som hon diskuterar
kring utvecklingen kring andra produkter och att hon även länkar till
företagets webbshop. Detta gör att inlägget inte direkt kunde utläsas som
kommersiellt för läsaren (RO,2017).
Ett samarbete mellan klockföretaget Daniel Wellington och bloggaren och
Instagram influencenern Elin Lewenhaupt fälldes då det inte var tillräckligt
tydligt och i tid informerades om att det var ett inlägg som var reklam, eller
ett så kallat samarbete. Mitt i bilden som hon publicerade visas klockan
som ingår i samarbetet (RO, 2017) se figur 1.
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Figur 1 Inlägget som fällts av RO som Elin publicerade 25 oktober 2017.

1.5 Problemformulering med frågeställningar
Finns det ett oupptäckt problem med att influencern får fria tyglar att skapa
det material som de ska använda vid ett företagssamarbete, eller lägger de
stor vikt vid att bibehålla den visuella identiteten hos de olika företagen.
Detta är ett problem som behöver få sig en djupare analys då det är ett
fenomen som växer. Finns det även en möjlighet att grafiska designers och
art directors framtida roller är ovissa ju mer som skapas av influencers när
det kommer till reklam.
•
•

Vilka krav ställer företaget på influencern kring hur den visuella
identiteten behandlas i det som läggs upp via sociala media.
Hur medvetna är influencers om företagets visuella identitet?

1.6 Avgränsningar
För att skapa en avgränsning i arbetet har fokus lagts på flera utvalda
företagssamarbeten och hur de låtit influencers utforma inlägg på den
sociala medieplattformen Instagram. Denna avgränsning låter inte arbetet
ta ut svängarna allt för mycket och kan även lättare hantera urvalet av vilka
som även kommer att tillfrågas för en form av intervjuer via email i första
hand. Ännu en avgränsning görs vid svenska influencers.
Denna avgränsning gör även att samarbeten som har analysertas har en
likartad utformning, med tanke på ytan som de har att arbeta med för att
skapa ett innehåll är mer begränsad. En ytterligare avgränsning har varit att
inga blogginlägg har analyserats eftersom influencerna där har ett större
utrymme att skapa sitt samarbete på än via de fasta ramar som Instagrams
publiceringsverktyg medger.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
Denna studie inleddes med en visuell innehållsanalys av influencers och
företagssamarbeten via Instagram. Baserat på den visuella
innehållsanalysens resultat utformades frågor som användes vid
strukturerade intervjuer med fyra influencers via mail.

2.1.1 Visuell innehållsanalys
En analys av utvalda inlägg på Instagram genomfördes för att kunna ge en
bild om hur bra ett företags visuella identitet lyfts fram. Detta var främst en
analys av det som fanns i de mer kreativa delarna av samarbetet, det vill
säga bilderna som influencers väljer att dela med sig av via sina digitala
kanaler. Ett bekvämlighetsurval gjordes av fyra företag. Företag och
influencers söktes fram med hjälp av Instagrams sökmotor och Google.
Därefter skapades det en skärmdump av de utvalda företagens
samarbetsinlägg hos olika influencers. Även skärmdumpar av företagens
hemsidor gjordes för att användas som jämförelse med det infleuncerna
skapat.
Analyserna gjordes utifrån vissa riktlinjer, se bilaga 1, dessa sattes upp
innan detta påbörjades för att kunna ge en så korrekt bild som möjligt av
det kreativa arbete som influencers lägger ner på sina alster. Utformningen
av riktlinjerna byggde på att ta reda på hur mycket av företagets visuella
identitet som lyftes fram och om det fanns någon annan likhet mellan
företagets material på Instagram och deras hemsida och det influencerna
skapade.
Urvalet av influencers annonser gjordes via de utvalda företagens
Instagram där de delat med sig av de alster som influencers skapat.
Dessutom gjordes research med hjälp av sökningar via Google. De utvalda
företagen var Ideal of Sweden, Daniel Wellington, Cocopanda och Njie.
För att sedan ge en helhetsbild kring hur mycket av de olika företagens
visuella identiteter som syntes skapades först ett resultat för visuella
innehållsanalys för vart och ett av företagen separat. För att sedan också
sammanställas till ett gemensamt resultat för den visuella
innehållsanalysen.

2.1.2 Kvalitativa intervjuer
Strukturerade kvalitativa intervjuer gjordes via mailkontakt och Facebook
Messenger med fyra influencers, totalt tillfrågades sex stycken.
Influencerna hade alla olika inriktningar och nischer inom lifestyleinfluencer temat på sina Instagram. Fördelning av kön för de deltagande
influencerna var två män och två kvinnor. Influencerna figurerade inte bara
på Instagram utan många använde sig också av sin blogg, dock ter sig
deras skapande likvärdigt för båda plattformarna. Kort beskrivet riktade
sig en mer mot föräldrar i synnerhet mammor, en annan beskrivs bäst som
en lokal influencer som vill lyfta fram de som finns i Borlänge och
Dalarna. De andra två publicerar mest innehåll till en yngre målgrupp om
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sitt liv. Respondenterna hade också ett varierande antal följare på sina
Instagram. Alla respondenter har getts möjligheten till att vara helt
anonyma och benämns därför med pseudonymer. Pseudonymerna som
respondenterna går under är Christian, Magda, Johanna och Anders.
Frågorna som de sedan fick besvara var konstruerade utefter det som
framkom när den visuella innehållsanalysen gjordes. Totalt omfattades
intervjuerna av nio frågor, se bilaga 3. Dessa frågor innehöll sådant som
skulle kunna ge en bra bild om vad företag angav som krav och om det
finns någon betydelse för vilken tid på dygnet som de valde att publicera
samarbetena. Influencerna fick svara på hur de valde att producera sina
bilder och vad de tyckte om företag gav dem direktiv kring hur inläggen
skulle skapas.

2.2 Företag som undersökts
Företagen som undersöktes i denna studie söktes fram genom Google och
Instagram, där dessa företag är återkommande i Instagrams flöden med
sina produkter och samarbeten med influencers.
iDeal of Sweden - ett svenskt företag startat 2013 (Lindström & Ummer,
u.å) som utnyttjar influencers mer eller mindre hela tiden för att skapa
reklam för sina produkter. Deras produkter består av mobiltillbehör i form
av mobilskal, plånböcker, fästen för bilen och även powerbanks. Deras idé
är att alla deras tillbehör ska kunna gå att kombinera med varandra för att
skapa “The Ideal Concept”. De ser sig även som en förlängning av det
goda rykte som svensk design har i vår omvärld (Lindström & Ummer,
u.å).
Det har inte varit svårt att hitta influencers som iDeal of Sweden skapat
samarbeten med då detta verkar vara deras absolut största
marknadsföringsstrategi, vilket gjort dem till intressanta att studera utifrån
hur deras visuella identitet behandlas vid dessa samarbeten. Deras logotyp
är ganska enkel då den består av tre ord och två teckensnitt. I första delen
av logotypen, det vill säga ”iDeal”, används en seriff och ”of Sweden”
består av en sanseriff, se figur 2.

Figur 2 Här visas iDeal of Swedens logotyp, här kan man se att den består
av en seriff och en sansseriff.
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De har ytterligare en logotyp som finns på deras mobilskal och
powerbanks, se figur 3, denna består endast av en seriff som är inetsad på
en plakett. En annan del som skulle kunna uppfattas som en del av deras
visuella identitet är dem grafiska inetsningen som finns på många av deras
mobilskal och powerbanks.

Figur 3

På bilden ovan som föreställer ett mobilskal från iDeal of
Sweden ser man plaketten med den inetsade logotypen längst
ner på skalet. Bilden är hämtad från iDeal of Swedens
webbshop.

Daniel Wellington - det svenska klockmärket med ett engelskklingande
namn, inte konstigt då företaget fått sitt namn ifrån grundaren Filips möte
med just en Daniel Wellington på en av sina resor. Idén är att skapa klockor
som är lätta att byta stil på men som också är stilrena och smidiga med få
funktioner (Danielwellington.com, u.å). Detta är också ett företag som lagt
en stor del på att sprida sitt märke via sociala medier, både via sitt eget
flöde och via influencers.
Likt iDeal of Sweden använder sig Daniel Wellington av olika teckensnitt
beroende på var företagets namn är placerat, detta teckensnitt används även
på de förpackningar som klockorna kommer i, se figur 4. På deras hemsida
finns texten ”Daniel Wellington” satt i en sanseriff högst upp på sidan
medan i klockorna finns den satt i en seriff där ”D” är spegelvänt, samt att
även hela namnet är utskrivet i en seriff under, se figur 5.
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Figur 4

Denna logotyp är den som återfinns på Daniel Wellingtons
webbsida.

Figur 5

Detta är vad som också kan anses som Daniel Wellingtons
logotyp, baserat på att den är placerad på samtliga klockor
som företaget säljer.

Njie - svenskt livsmedelsföretag som riktar in sig på produkter som är
inriktade mot hälsa. Det hela började 2008 då företagets grundare Assan
Njie (Njie Foods AB, u.å.) som tidigare tävlat i MMA i Europa insåg
behovet av ett hälsosammare dryckesalternativ än vad marknaden hade att
erbjuda, där uppstod den populära Aloe Vera drycken på den svenska
marknaden. Därefter har nya produkter utvecklats med samma sak i åtanke
“att ge ett hälsosammare alternativ”. Företaget i sig är duktiga på att
använda sig av sociala medier när de ska skapa reklam lika väl som
traditionell reklam. Dock använder de sig mer av vad de kallar för
ambassadörer för sitt varumärke, vilket är vanligt förekommande i hälsooch fitnessbranschen, dock är dessa också att se som influencers.
Företaget är konsekvent med att använda sig av sanseriff för sin logotyp (se
figur 6) och de som skapas för deras produkter. De använder sig också
gärna av starka färger för samtliga logotyper. I övrigt framstår deras
visuella identitet lekfull på många sätt då den innehåller just en mjuk sansseriff och en neongrön färg. Deras produkter består av olika sorters
hälsosnacks och drycker, där det är allt från proteinbars till puddingar. De
har även lanserat alternativ till såser som har kunnat användas till desserter
och grillat.

Figur 6
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Njies logotyp är satt i en neongrön färg med ett
teckensnitt som består av en sanseriff.

Cocopanda - skandinaviskt kosmetik och skönhetsföretag som säljer
smink, hud- och hårvårdsprodukter till rabatterade priser. De rabatterade
priserna kommer ifrån parallellimport som tillåts genom EU direktiv
(Cocopanda, u.å), det bygger på handel utan avtal med den som äger
varumärket. Detta företag sysslar också mycket med influencersamarbeten
för att uppmärksamma sin verksamhet via sociala medier.
Cocopanda har en rosa logotyp satt i en sanseriff, den är nyligen
uppdaterad och innehöll förut ett pandahuvud istället för det första ”o:et” i
namnet, se figur 7. Den nya logotypen består av en sanseriff som den
gamla men nu finns det första ”o:et” med och istället finns ett ansikte i
profil innan Cocopanda skrivs ut, se figur 8.

Figur 7 Cocopandas logotypen bestod av ett pandahuvud i stället för ett o.

Figur 8 Detta är den senaste redesignen av Cocopandas logotyp.

2.3 Metoddiskussion
Metoden för denna studie var att utifrån en visuell innehållsanalys bygga
upp frågor till intervjuer med personer som arbetar som influencers och
med företag som sysslar med influencer marketing. Frågorna var byggda
kring hur mycket information och anvisningar de gav kring hur den
visuella identiteten skulle bearbetas vid framställande av Instagraminlägg.
Att använda intervjuer som metod med är nog den som fungerat bäst för att
verkligen ta reda på hur influencers tänker och agerar kring sina
samarbetsinlägg. Om de är införstådda med vad en visuell identitet är, detta
baserat på hur de väljer att svara på de frågor som de fått kring detta. Även
hur de ser på att skapa inlägg som är i samarbeten med företag och vad de
anser vara det viktigaste, deras trovärdighet gentemot deras följare eller att
tydligt lyfta företagssamarbetet. Detta ger alltså ett mer trovärdigt och
objektivt resultat.
Dock saknades intresse för att medverka vid dessa intervjuer både hos
företagen som vart tillfrågade och lika ifrån influencerna själva. Detta gör
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att ämnet är än mer intressant att vidareutforska då detta kan komma att
påverka hur övrigt innehåll skapas och värdet av den visuella identiteten.
Den visuella identiteten kommer säkerligen alltid finnas kvar där men dess
betydelse kommer att förändras beroende på det sammanhang som det sätts
till, det vill säga att för företagets egen producerade innehåll, hemsidor och
reklam.
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3 Resultat och diskussion
För att få en bild om hur det står till med den visuella identiteten i
samarbetsinlägg som skapas av influencers i uppdrag av företag, utfördes
en visuell innehållsanalys. Analysen består av riktlinjer som följts för att ge
en likvärdig analys av de bilder som valts ut till denna. Därefter har
intervjuer gjorts som till viss del byggts upp genom frågor som baserats på
resultatet av den visuella innehållsanalysen.

3.1 Visuell innehållsanalys
3.1.1 iDeal of Sweden
Vid den visuella innehållsanalysen av iDeal of Sweden var det inte
logotypen från hemsidan som syntes i de flesta av inläggen som
analyserades, utan det var en logotyp som endast bestod av en seriff, se
figur 9. Det som tydligast kunde ses i analysen av iDeal of Swedens
samarbeten var att det skiljer sig lite från företagets hemsida och
Instagram, se figur 10 som visar iDeal of Swedens förstasida på webben.

Figur 9

Den logotypen som finns på företagets mobilskal är den som
består av en seriff. Den är inetsad på en guldfärgad plakett.

Figur 10

iDeals hemsida, här fanns bilder i ett bildspel som alla går i
färgstark skala (hämtad 2018-04-02).

Den generella skillnaden var den att företagets hemsida bestod av mer
färger som stack ut från bakgrunden och samarbetsbilderna hade en mer
neutral tonsättning av färger och som saknade några kraftiga färgstick, se
figur 10. I de flesta av de bilder som analyserades syntes företagets
logotyp, dock var det plaketten som är placerad på produkten som syntes
mer än den inetsade logotypen.
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Figur 11

Exempel på en bild där influencern, Ebba Isacson helt lyckats
täcka över företagets logotyp. Hennes ringfinger skymmer
plaketten som innehåller iDeal of Swedens inetsade logotyp.

Det fanns exempel på hur en influencer helt dolde företagets logotyp med
en hand eller ett finger, se figur 11. Det som tydligast kunde kopplas
samman med företaget och dess visuella identitet kunde snarare tolkas som
dess produkter som bestod av olika mobilskal som har en typisk
formgivning för företaget.

Figur 12
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Amanda Engstrands samarbetsinlägg med iDeal of Sweden,
här syns hur hon komponerat bilden och de mer neutrala
tonerna som går igenom hela bilden.

I de bilder som logotypen ändå var närvarande hade den placerats på olika
sätt i samtliga bilder, den hade alltså inte en central placering i någon av
de analyserade bilderna. Dock gav de flesta inläggen ett seriöst intryck
med ett välplanerat arrangemang kring hur inläggen var uppbyggda för
dessa samarbeten, se figur 12. Det fanns dock de som mer kändes som att
de var sammansatta för att skapa uppmärksamhet kring något annat till
exempel ett enkelt profilporträtt eller för en annan modeaccessoar än iDeal
of Swedens mobilskal och deras visuella identitet, se figur 13.

Figur 13

I Linnea Sundins inlägg så tävlar Ideal of Swedens
mobilskal om uppmärksamheten tillsammans med väskan.

3.1.2 Daniel Wellington
Företagets hemsida bestod av jordnära och neutrala toner som antyder en
en klassisk och tidlös stil, se figur 14. På hemsidan kunde man också se att
företaget arbetar med två logotyper en baserad på en seriff och en
textlogotyp baserad på en sanseriff, beroende på vilken produkt som de vill
lyfta fram, se figur 6, seriffen var den logotypen som återfanns i samtliga
klockor, medan sanseriffen syntes mest på hemsidan. En likhet kunde ses
mellan den färgskala som återfanns i analyserade samarbeten och de
jordnära färgtonerna som används i företagets annonser. Några influencers
valde ändå att använda lite mer färg i sina bilder bland annat Alexandra
Bring, se figur 15, Bianca Ingrosso och Janni Delér, se bilaga 2 för
samtliga bilder. Alexandras bild var den som innehåller mest färg då hon
låtit klockan och kokosnöten hon håller i få en inramning av azurblått
vatten. Dock var det endast två av sju influencers som lyckats lyfta fram
logotypen så att den tydligt kunde ses i bilden då den endast återfanns i
klockan. De som lyckats bäst med att få fram företagets logotyp var Bianca
Ingrosso och Malin Björk, se figur 16 och 17. I de andra bilderna var
logotypen så pass långt bort i bilden att den inte syntes, den var dessutom
ytterst liten vilket har att göra med urets storlek.

19/56

Figur 14

Daniel Wellingtons hemsida där man ser att de valt att arbeta
med samma färgtoner igenom hela bilden för att inte skapa
något som sticker ut. I detta skärmklipp är det dock inte lätt att
se logotypen i klockorna. (hämtad 2018-04-01)

Figur 15

Alexandra Brings samarbete med Daniel Wellington. I detta
samarbete har Alexandra valt att använda sig av mycket färg,
vilket är olikt det Daniel Welligton använder vid eget
producerat material.
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Figur 16

Samarbetet mellan Daniel Wellington och Bianca Ingrosso.

Figur 17

Malin Björk var också någon som lyckats med att få fram
Daniel Wellingtons logotyp trots dess lilla format.
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3.1.3 Njie

Figur 18

Här kan man se hur Njie bygger upp mycket av sitt eget
material med mycket färg, inte enbart i företagets logotyp utan
även i element som finns runt omkring. (Hämtad 2018-05-07)

Njie företaget som satsar på hälsorelaterade livsmedelsprodukter väljer likt
många andra på fitnessmarknaden att använda ambassadörer. Likt
företagets hemsida, se figur 18, består många av företagets
influencersamarbeten av färgstarka bilder där logotypen fått en central del.
Den består av en neongrön sanseriff, se figur 6, även produkternas namn
skrivs med sanseriffer vilket ger en helhet. I samtliga bilder var företagets
logotyp placerad på olika produkter som de producerar. Dock lyckades
Helen Ahlson skymma undan logotypen till viss del, då den hade hamnat
aningen ur fokus, se figur 19. De flesta av bilderna som
influencerna/ambassadörerna har publicerat var lite mer genomtänkta och
bearbetade då till och med en del publicerat bilderna med tillhörande text
på recept (se bilaga 2), som innehöll Njies produkter.

Figur 19
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Helene Ahlson lyckades vinkla bort proteinbarerna så
logotypen till viss del inte syntes.

David Pham hade tydligt lyckats med att lyfta fram företagets produkt och
logotyp, se figur 20. Bilden påminde mycket om övrigt innehåll som Njie
själva publicerat, detta med tanke på att han valde att använda en röd
bakgrund. Detta är ett liknande tema i många av bilderna som analyserades
av Njies samarbeten.

Figur 20
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David Phams samarbete med Njie knyter an till hur företaget
själva bygger upp sina reklambilder med mycket färg och han
lyckas plocka fram företagets logotyp.

3.1.4 Cocopanda
På Cocopandas hemsida var det inte logotypen som ögat drogs till utan
andra kampanjer som företaget hade, se figur 21. Detta var också något
som återkom i deras samarbeten med influencers, se figur 22. I de bilder
som analyserades av Cocopandas samarbeten var det en genomgående
avsaknad av företagets logotyp. Det var mer av andra företags produkter
som lyftes fram.
Det stället där det gick att utläsa att det rörde sig om ett samarbete mellan
Cocopanda och en influencer var i den beskrivande texten som Influencern
hade skrivit till bilden.

Figur 21

Cocopandas hemsida, här är logotypen inte allt för synlig
bland övrigt innehåll. (Hämtad 2018-04-09)

Figur 22

Alexandra Nilssons samarbete med Cocopanda visar tydligt
en avsaknad av Cocopandas egna visuella identitet, det finns
dock ett flertal andra företags visuella identiteter
representerade.
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3.1.5 Sammanfattande diskussion av den visuella
innehållsanalysen
För att summera hur det sett ut i de samarbeten som skapats mellan företag
och influencers i denna studie kan det ses en tydlig bild av hur liten del
som faktiskt består av företagens visuella identitet. Dock fanns det några
influencers som lyckats skapa bilder som efterliknar det manér som
företagen själva väljer att använda sig av i form av färgsättning och
omgivning. De som ändå lyckas få med företagets visuella identitet bäst
var de influencers som går under beteckningen ambassadörer då dessa har
en större skyldighet att verkligen framhäva både företagets logotyp och
likaså produkter. Det var inte så att de samarbetsinlägg som analyserats
helt har haft en avsaknad av den visuella identiteten utan det fanns de som
ändå har lyckats framhäva logotypen men tyvärr har de varit få. Ett
exempel på ett samarbete som lyckats lyfta fram företagets visuella
identitet i form av dess logotyp var Malin Björk se figur 17. Hon har
lyckats lyfta fram logotypen två gånger trots att den är ytterst liten för att
kunna få plats i klockans urtavla.
Det som också kunde ses som en röd tråd genom de flesta av bilderna som
analyserades var att de flesta hade ett stående format vilket inte är det
traditionella kvadratiska formatet på Instagram. I en del av de analyserade
inläggen fanns det mer färg än vad företagen själva använde i sitt eget
producerade innehåll.
Det fanns också ett exempel på att den visuella identiteten kunde försvinna
helt och detta var Cocopandas logotyp. Där saknades dess närvaro helt,
likaså fanns den men var nästan gömd på deras hemsida då logotypens
storlek och färg inte gjorde att den stack ut mot omkringliggande
elementen.

3.2
3.2.1

Kvalitativa intervjuer
Vad vet influencern om företagens visuella
identitet?

Det första som kunde ses ifrån de svar som influencerna gav var att de
flesta inte var fullt på det klara med vad den visuella identitet innebar, se
bilaga 4. Två av de fyra influencerna verkade nästan helt ha hoppat över
den delen av frågan och mer fokuserade mer på vad företagen generellt
brukade kräva av dem, beroende på vilken storlek det var på företaget. De
som var mer införstådda med vad den visuella identiteten innebar, svarade
lite olika på hur de valde att förhålla sig till denna.
En av respondenterna, Christian underströk vikten av att låta sitt eget
varumärke och trovärdighet vara det viktigaste vid ett samarbete. Han
menade dock att den visuella identiteten till viss del kan finnas med om det
var en produkt som innehöll företagets logotyp. Detta var något som även
kunde ses i det som både Pohjolainen (u.å) och Hörnfeldt (2018) skriver,
att man ska låta sitt eget varumärke vara det som genomsyrar allt man
lägger upp för att skapa trovärdighet hos sina följare.
På frågan om de tänker på att lyfta fram företagets logotyp när de skapade
sitt samarbetsinlägg tyckte tre av fyra att det var en självklarhet att tydligt
lyfta denna och att detta även var ett krav ifrån många av de företag som de
gjorde samarbeten med. Influencern Anders påpekade också vikten av att
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de skulle använda rätt hashtags för att ännu tydligare visa vilket företag
som samarbetet skapats med. Dock ansåg Christian att man inte skulle
göra detta allt för tydligt då detta skapade mindre trovärdighet och inte
passade in med övrigt innehåll. Christina menade att det var mindre viktigt
att lyfta fram företagets visuella identitet då det är tvång att annonsmärka
de inlägg som är samarbeten.

3.2.2 Finns det några direktiv eller riktlinjer som
influencern får från företag?
De flesta av influencerna menade att företag inte ger många direktiv som
de bör förhålla sig till dock finns det en del saker som företagen vill att
influencerna ska förstå, till exempel kan det vara saker som mål och syfte
som företaget har med detta samarbete. Influencern Johanna beskrev att ett
företag som väljer att kontakta henne oftast redan bestämt sig för att det är
rätt målgrupp de vill nå ut till och behöver därför inte ge några mer direktiv
kring vilka de vill nå. Influencer, Christian, menade att många företag inte
riktigt förstått vad som kan uppnås med influencers och deras möjlighet att
sprida ett budskap. Men likt en annan influencer skrev han att den största
vikten vid skapande av ett samarbetsinlägg ligger vid att gå efter de
riktlinjer som företagen ger gällande tid, dag, syfte och mål för
publiceringen av ett inlägg.
Det fanns en utstickare i gänget och det var Magda, en mer lokal influencer
för Dalarna, hon berättade att hon även brukar sätta ihop ett samarbete och
presentera det för ett företag innan publicering, om företaget fanns i hennes
närområde. Det Magda och Anders också beskrev var att när de skapade ett
samarbete via sin blogg kunde företag ofta ge direktiv kring hur många ord
de skulle använda sig av, exempelvis 300 stycken. Detta är intressant då
företag lägger större vikt till att påpeka hur många tecken ett inlägg ska
innehålla än att deras visuella identitet lyfts fram.

3.2.3 Hur mycket tid lägger influencern ner på
samarbetsinlägg.
Det som kan utläsas från samtliga influencers svar var att deras sätt att
arbeta och hur mycket tid som de lägger ner på bildskapande, skiljer sig en
del åt. Detta berodde på vilken målgrupp de riktar sig till och även hur
deras omgivning ser ut. Johanna förklarade att hon försökte lägga ner så
mycket tid hon kunde bakom bilderna, dock saknade hon något
bildprogram att redigera bilderna i. Däremot vill gärna de företag som hon
samarbetar med att hon tar med sina barn i bilderna som ska publiceras,
något som inte alltid är så lätt. Medan Anders tyckte att 10 min räcker att
lägga ner på skapandet av en bild för ett samarbete påpekade han däremot
vikten av att den ska stämma överens med det andra som finns i ”flödet”,
det har till och med gått så långt att han kan hoppa över att publicera en
snygg bild för att den inte passade in med övrigt innehåll. Dessutom väljer
han ett format som är likt de andra inlägg han lagt upp och han menade
även att detta är något som flera väljer att göra.
Christian och Magda lade ner lite mer tid bakom sina bilder. Christian
menade att det var viktigt att lägga ner tid bakom varje bild som han valde
att publicera. Då han vill stå bakom sitt eget varumärke lika mycket som
när han publicerar något annat. Magda förklarade även att tidsåtgången
också styrdes av hur pass stor ersättningen var ifrån företaget. Däremot
tyckte både Magda och Johanna att formatet inte spelar någon roll, de tar
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det format som de tyckte passade bäst in på bilden de skulle publicera.
Bildens format var något som Christian ansåg att man skulle tänka mer på,
eftersom en bild ska ta upp en så stor plats som möjligt på till exempel en
iPhone och att han även läst något om att ett kvadratiskt format skulle ge
en bättre konvertering och fungera bäst.

3.2.4

Betydelsen av vilken tidpunkt influencern
publicerar på och hur de lyfter fram företaget.

I svaren från influencerna framkom det att företagen gav dem direktiv när
de skulle publicera samarbetsinläggen för att få den bästa spridningen.
Hälften av influencerna lade stor vikt på att tydligt beskriva produkten med
skrift hellre än att låta bilden tala för sig själv. Christian beskrev det hela
också som en trestegs kampanj där han först börjar med att lägga in
produkten i sitt inlägg utan att skriva något om den i inlägget. Efter det
gjorde han ett till inlägg då den dragit uppmärksamhet till sig och till sist
lade han upp ett inlägg där han tydligt visade att det är ett samarbete.
Magda valde att lyfta företagets produkt i bilden och använde sig av
rekvisita runt i kring som hon försökte lägga ur fokus för att få en talande
bild.Anders påpekade ännu en gång vikten av att använda sig av sitt eget
språk och ord för att det skulle kännas så genuint som möjligt för hans
följare, genom detta kan han skapa en rekommendation som sätter sig i
följarnas minne.
Både Christian ochAnders har tydliga tider då de valde att publicera sina
samarbetsinlägg, detta för att få ett stort antal läsningar som möjligt. Dessa
tider var på morgonen, runt lunchtid, middagstid och på kvällen ca 20.00
då antalet aktiva följare var som störst. Faktorer som detta beror på att
följaren använde det som en dagstidning på morgonen då många valde att
gå igenom sina sociala medier. Christian berättade även att det finns
specifika dagar som är bättre och sämre för att publicera sina inlägg på,
beroende på vilken besökarfrekvens man ville åt. Magda valde att använda
sig av Google analytics som tydligt talar om när det var som mest trafik
och Johanna berättade att de företag som hon samarbetade med oftast
brukade bestämma dagar och tider. Dock var det just morgon och kvällen
ca kl 20.00 som gällde.

3.2.5

Sammanfattande diskussion av intervjuer

Det mer intressanta som kunde uppfångas ifrån de svar influencerna gav
var att två av fyra verkade omedvetna om vad den visuella identiteten är
och vad den innefattar. Samt att de flesta påpekade att innehållet som de
skapar oavsett om det är deras egna eller i samarbete ska vara anpassat
efter allt annat som de producerar. Samarbetsinlägget var något som de
ansåg skulle vara anpassat efter det innehåll som de själva publicerade eller
vad som lyfte bilden bäst.Anledningen till detta är främst för att de vill
vara äkta och genuina gentemot sina följare som annars kan se rakt igenom
inläggets innehåll.
Att välja att lyfta fram företagets logotyp verkar också vara något som de
såg olika på, två av fyra menade att företag var väldigt nog med att påpeka
att den skulle synas men likaså att hashtags var minst lika viktiga.Att de
alla lägger ner olika tid är också en intressant faktor vilket också kan ses i
vissa av de analyserade bilderna. Därför är det intressant att influencer
marketing fungerar så väl för företag att skapa reklam med.
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4

Sammanfattande diskussion

Det som syntes i samtliga influencersamarbeten som ingick i den visuella
innehållsanalysen var inte allt för överrsakande att företagets produkter till
största del upptar det som influencer visar när de skapar sina samarbeten.
Detta gör således att företagets visuella identitet inte alltid är det som
upptar den största delen i en bild. Det återfanns en stor skillnad mellan
inlägg om publicerats av en vanlig influencer eller om influencern var
ambassadör för företaget. Den som var ambassadör hade en förmåga att
lyfta fram företagets logotyp och produkt på ett bättre sätt än en influencer
som inte var kopplad till företaget på samma sätt. Ambasadörskapet
kanske borde vara det sätt inom influencer marketing som skulle användas
mer, eftersom influencerna blir mer bekanta med företag och vad de vill
förmedla.
Dock skiljer sig bilden lite åt när man ser närmare på resultatet av
intervjuerna. Här diskuterade två av fyra äktheten och genuiniteten bakom
inläggen och att de ska vara liknande de inlägg som influencerna själv
publicerade. De ansåg att deras följare kunde se igenom ett inlägg om det
var ett samarbete och inte efterliknade resterande innehåll. Det andra som
var intressant är att trots att en frågan som ställdes tydligt innehöll
begreppet visuell identitet, verkade det som att tre av fyra influencers inte
riktigt uppfattade begreppet. Den slutsats som dras ifrån detta är att de
helt enkelt inte vet vad en visuell identitet innebär och att detta troligen
berodde på företagens bristande information till influencern.
I sin helhet tyder föreliggande studie på att det ofta finns en avsaknad av
den visuella identiteten i de inlägg som publiceras av influencers. Detta
har också bekräftats genom de intervjuer som gjorts. Om målet är att
sprida reklam på ett nytt effektivt sätt kan influencer marketing vara rätt
sätt, men företagen måste börja trycka på om vikten av sin visuella
identitet om den inte ska gå helt förlorad i samarbetena. I de inlägg som
analyserades var influencerna duktiga på att visa upp företagens
produkter, vilket kan ses som en typ av visuell identitet.
Däremot måste det poängteras att influencers vill vara trogna sina följare
och skapa ett innehåll som behåller deras eget starka varumärke på en ny
intressant marknad.

4.1

Krav på hur företagets visuella identitet
behandlas i influencerns samarbetsinlägg

Det förefaller inte finnas något större engagemang ifrån företagens sida till
bevarandet av deras visuella identitet vid samarbeten. Det vill säga det
finns inga krav att använda och att den på ett tydligt sätt lyfts fram i de
inlägg som influencers skapar. Denna slutsats kan ses både ifrån resultatet
av den visuella innehållsanalysen och de intervjuer som gjorts med
influencers. Detta beror främst på att influencern vill skapa ett innehåll
som är baserat efter sina egna värderingar vilket de anser har gett trogna
följare. Att skapa ett innehåll som är efter sina egna värderingar är något
som Hörnfeldt (2018) även nämner. Alltså har det som framkommit i
studien till viss del gått emot vad Sveriges Annonsörer (2015)
rekommenderar att man på tydligaste sätt ska påvisa att det är reklam.
Slutsatsen kring vilka krav företag ställer, är att det är olika från företag till
företag och vilken influencer de samarbetar med. Två influencers påpekade
28/56

att det var de som skapade innehållet och att det skulle passa in med deras
övriga inlägg, de andra två svarade att en del företag var väldigt noga med
att beskriva hur de ville ha samarbetet utformat. Det visade ändå på att det
fanns ramar kring när det var bäst för dem att publicera sina inlägg för att
de skulle få en stor genomslagskraft.

4.2 Influencers hantering av företagets visuella
identitet
Det kändes som att ett par av de influencer som analysen gjordes kring,
hade tagit till sig någon form av färgsättning likt den som företagen själva
använder vid framställande av traditionell reklam. Dock tycktes detta vara
det enda som influencerna lyckades framhäva. Men det finns en skillnad
mellan en influencer som inte är helt bunden till företaget och de som går
under beteckningen ambassadör. De som använder sig av ambassadör i sin
beskrivning via Instagram (se bilaga 2) för ett specifikt företag är de som
även framhävt företagets visuella identitet allra bäst.
Influencerna menade att de vill lyfta företagens varumärken. Trots att en
del av influencerna lyckades helt hoppa över första intervjufrågans del
gällande den visuella identiteten. De svarar mer på frågan om hur företagen
vill att influencerna framställer dem och deras produkter. Två av
influencerna förklarade bestämt att allt innehåll ska genomsyras av deras
eget sätt att skapa, vilket har kunnat tolkas som att de helt enkelt inte
tycker att företags visuella identiteter behöver finnas med.

4.3

Metodreflektion

För att ha utvecklat undersökningen ännu djupare hade det säkerligen varit
bättre med fler intervjuer med influencers, men det visade sig svårt att få
tag på de som är villiga till att ställa upp på detta. Det kan eventuellt ha att
göra med att om de vill vara genuina mot sina följare och därför helst inte
vill att deras trix och hemligheter kommer fram. Företag är också svåra att
arbeta med när det gäller dessa frågor eftersom det kanske kan ses som
inkräktande på deras marknadsstrategier som de vill behålla hemliga.
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5 Slutsatser och
rekommendationer
5.1 Företags visuella identitet i influencers
inlägg
Resultatet av både intervjuer och visuella innehållsanalyser är att det som
oftast finns en avsaknad av företagets visuella identitet i samarbeten mellan
företag och influencer. Varför det är på det här sätt verkar det helt enkelt
finnas två anledningar till:
1. Influencers vill skapa sitt eget innehåll utan att någon utomstående
påverkar detta.
2. Influencers vet helt enkelt inte vad en visuell identitet är och vad
dessa innehåller, bortsett ifrån de fall då de tydligt lyft fram
företagets logotyp.

5.2 Rekommendationer
För att säkerställa att den visuella identiteten lyfts fram och får en tydlig
plats i influencersamarbeten kan det vara bra att riktlinjer för detta skapas
med företagens intresse i åtanke. Detta är något som vidare studier skulle
kunna byggas vidare på, att utforska om en handbok eller någon annan
sorts informationsmaterial skulle kunna tas fram för att enkelt guida
influencers och företag i hur man lyfter fram en visuell identitet vid ett
samarbete.
Framförallt är fördelarna med att tydligt lyfta fram den visuella identiteten
att personer som kommer i kontakt med denna typ av samarbetsinlägg
tidigt kan uppfatta att det rör sig om ett samarbetsinlägg och vilket företag
detta gäller. Just detta kan även ses som ett enklare sätt att följa
rekommendationerna från både Konsumentombudsmannen och
Reklamombudsmannen.
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Bilaga/Bilagor
Bilaga 1 - Riktlinjer för analys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Vilket är företaget?
Vem är influencern - kort introduktion?
Figurerar influencern själv i bilden?
Finns företagets logotyp som är en del av den visuella identitet
med i bilden?
Vart finns logotypen presenterad i bilden om man delar upp den i
ett rutnät byggt på nio delar?
Har logotypen en central del i bilden?
Är det något annat som kan sammankopplas med företaget i
bilden, till exempel en produkt?
Känns bilden väl genomtänkt och utarbetad?
Vilket format har bilden? Fyrkantig, liggande eller stående.
Används färg i bilden eller är den svartvit?
Kan det ses ett samband mellan företagets samarbete med olika
influencers?
Ser det ut som att företaget själva har gett tydliga riktlinjer kring
hur influencern ska utforma ett samarbetsinlägg?
Finns det något som kan ses som en röd tråd som gör att inläggen
liknar varandra?

Bilaga 2 - Visuella innehållsanalyser
iDeal of Sweden
Det första man möts av när man besöker Ideal of Swedens webbsida är
deras visuella identitet i form av en logotyp som består av både serifer och
sans serifer. Färgerna går i svart och vitt i all text och länkar som leder
vidare besökaren till undersidor. Därefter följer ett bildspel som låter
besökare bläddra mellan fem olika bilderna. Alla bilder består av modeller
som på något vis använder iDeal of Sweden produkter framförallt deras
mobilskal. Dessa bilder innehåller rätt mycket färg då deras produkter även
gör detta och det lyfts fram.
Företagets produkter syns även längre ner på sidan med deras logotyp som
är typisk för deras visuella identitet, logotypen som finns på företagets
produkter består av en plakett som oftast är i guld och har företagets
logotyp inetsad.
Företagets egna Instagram består av en profilbild som innehåller företagets
logotyp i svart och vitt. Bildmaterialet som finns på profilen är en
blandning av eget skapat material, influencer skapat material samt bilder
som presenterar influencers som de samarbetar tillsammans med. På
bilderna som publiceras ifrån vad influencers skapat på sina egna
instagrams så syns företagets produkter och lika deras logotyp tydligt.

Influencersamarbete 1:
Amanda Engstrand – mode- och livsstil bloggare som studerar i London
för tillfället, har endast 8482 följare. Inlägget som publicerades den 7
november 2017 är det som är analyserat för denna studie. Man kan ana en
antydan till den visuella identiteten genom företagets logotyp som finn på
baksidan av mobilskalet som ligger placerat på ett bord. Det enda man ser
utav Amanda i bilden är hennes arm som sluter om ett vinglas. Denna
inramning gör dock att bilden känns lite mer utarbetad då telefonskalet till
viss del får mest uppmärksamhet i bilden. Den har sin placering i den nedre
mittersta delen av bilden. Bilden har ett stående format med relativt
neutrala färgtoner som är passande till mobilskalet som influencer saluför.
Likaså lyfts företagets logotyp fram bra med sin gyllene plakett.
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Influencersamarbete 2:
Bianca Ingrosso - mer djupgående introduktion finns i analysen för Daniel
Wellington ovan. Med iDeal of Sweden har Binaca gjort ett flertalet
samarbets inlägg via sin instagram. De som ingått i denna analys har lite
olika kompositioner, som hon figurerar en stor del i själv. Dock är det bara
ett inlägg från den 25 februari 2018 som tydligt visar företagets visuella
identitet genom logotyp och blankett som finns på baksidan av de olika
mobilskal som företaget säljer. På samtliga bilder som hon skapat i
samarbete med iDeal of Sweden håller hon i en telefon som är omsluten av
ett mobilskal. Alla bilderna har olika kompositioner och känns olika
utarbetade dock finns det en som känns mer utarbetad och det är den då det
ser ut som hon pratar i telefonen. Dock är det stor avsaknad av den visuella
identitet generellt i dessa inlägg som hon skapat. Samtliga av bilderna har
ett stående format, dessutom går samtliga bilder i en neutral färgskala. Den
med mest synlig visuell identitet är också den som har en likartad färgskala
igenom hela bilden.

Influencersamarbete 3:
Ebba Isacson - svensk träningsinfluencer med 5273 följare på sin
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Instagram. Samarbetet som publicerades 24 februari 2018 syns Ebba själv i
profil i bilden som är tagen i vad som bör vara hennes badrum. Hon har
lyckats täcka över företagets logotyp med sitt finger och därför syns den
inte. Bilden känns inte helt genomarbetad för att ge uppmärksamhet åt
iDeal of Sweden , den känns mer som en bild som hon tagit för att titta så
att håret låg rätt innan hon gick ut.

Influencersamarbete 4:
Linnea Sundin - Livsstilsinfluencer som nästan borde gå under kategorin
micro-influencer, följarantalet är endast 1950. Här kan en antydan av
företagets logotyp som finns på den gyllene plaketten anas något då hon
håller i sin telefon med ett skal från iDeal of Sweden, inlägget publicerades
9 mars 2018. Placeringen för denna är i det övre högra hörnet av bilden,
och den har ett stående format. Utformningen av bilden känns inte helt
tillägnad iDeal utan känns mer som ett inlägg för “dagens outfit” på
Linneas instagram. Detta är eftersom själva skalet är lite skjutet åt sidan
och inte har en fullt central del i bilden, den är i färg och det enda som
faktiskt har en färg som sticker ut är ändå mobilskalet.

Influencersamarbete 5:
Kenza Zouiten - en av Sveriges största bloggare och har hela 1,7 miljoner
följare på sitt Instagramkonto. På bilden som är publicerad 25 februari
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2018 håller Kenza i en telefon med ett skal från iDeal of Sweden, man ser
hennes torso, och lika syns företagets logotyp tydligt i denna bild. Trots att
bilden fått mycket fokus på skalet är tröjan som hon bär ganska dragande
också då den har två röda hjärtan. logotypen återfinns i det nedre vänstra
hörnet av bilden, den har också ett stående format. Logotypen hade kunnat
fått en mer central del om hela skalet fått en mer central placering i bilden
samt att det känns som att bilden trots att den tydligt visar vilket företag
som står bakom ganska hastigt skapad och inte fullt genomtänkt.

Influencersamarbete 6:
Emma Melin - svensk inredningsdesigner och bloggare med 14 400 följare
på sin Instagram. I Emmas bild som hon publicerade den 28 januari 2018
syns inte Emma själv inte heller någon hand eller dylikt. Utan telefonen är
placerad på ett bord, på detta sätt kan man tydligt utläsa företagets logotyp
som är tydligt framträdande. Placeringen är dock i det nedre högra hörnet
på bilden, trots detta så syns den tydligt. Utformningen med färger som är
runt omkring skalet och logotypen gör att det tydligt går att se den.
Formatet är likt de andra som analyserats i stående format. Som nämnts
tidigare känns denna bild mer genomtänkt och välarbetad då hon låter
telefonskalet få en mer central del i bilden och låter den vara det som har
mest färg i sig och får på så vis blicken att dra sig dit.
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iDeal of Sweden samarbeten riktlinje 11-13
Samtliga bilder som analyserats för iDeal of Swedens samarbeten med
influencers har haft ett stående format. Här har färgerna fått hålla sig
neutrala och i pudertoner för att passa in med mobilskalen som
förekommer i samtliga bilder. De neutrala tonerna har mycket gått igen
ifrån färger som funnits i skalet och på det viset plockats upp till exempel
via ett marmorbord från Amanda Engstrands samarbete. Då mobilskalen är
det som förekommer i samtliga bilder är det dessa som prioriteras mer än
att företagets logotyp tydligt syns i bilden. Det som är den röda tråden
genom samtliga samarbeten är att företaget väljer att låta influencerna lyfta
fram företagets mobilskal mer än någon annan produkt, dessa är också de
som främst har plaketten med logotypen på också. Här finns inte någon
rödtråd i vart placeringen av logotypen bör vara då den skiftade plats i
nästan alla de berörda bilderna.
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Daniel Wellington
Företagets webbsida går i klassisk manér för företag där en annons med två
klockor och två modeller är placerad överst. Färgerna går i en neutral och
jordfärgad ton utan några större färgstick. Detta är med största sannolikhet
för att det ska gå i företagets anspråk på en klassisk och stilren anda som
man vill återspegla på alla sätt. Detta är något som också återkommer om
man går vidare och titta på företagets annonser som de gjort tidigare.
I annonserna syns en modell som tydligt väljer att framhäva att det rör sig
om en klocka som ska säljas. Sedan syns även företagets visuella identitet i
form av deras logotyp, dessutom använder de sig av två olika typsnitt när
de skriver ut namnet Daniel Wellington. Vilket gör att de har två olika
typer av loggor en som de använder i uret och en i annonser. Det ena är en
serif och det andra är en sans serif, sans serifen är också den som används
för rubriker på företagets hemsida.
Likt företagets webbsida går dess Instagram i samma färgskala, neutrala
toner utan några större färgstick och starka färger. Dock lägger företaget
upp bilder som de gör så kallade reposts av andra instagramanvändares
bilder. En repost är en sorts vidarebefordring av en annan användares bild
som man delar med sig av på sin egna Instagram och länkar till den andre
som står bakom bilden. De väljer ut bilder till denna genom att låta andra
hashtagga en bild med företagets namn, för att få chansen att bli dagens
bild som sprids på Daniel Wellingtons Instagram.
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Influencersamarbete 1:
Alexandra Bring, bloggare och instagrammare med 640 000 följare på
Instagram. Profilerar sig inom träning och livsstil. I den bild som
Alexandra publicerat den 17 september 2017 i samarbete med Daniel
Wellington, hon håller i en kokosnöt innehållande en drink och har ett ur
med armband på sig i från Daniel Wellington. Influencern själv figurerar
endast med vad som bör vara dennes arm i bilden. Den visuella identiteten
som i detta fall skall representeras av dess logotyp är knappt synlig då den
endast finns med på bilden via uret som är placerad på Alexandras arm.
Denna är placerad i det nedre vänstra hörnet på bilden och bilden är i
stående format. I denna bild är det lite mer färg än vad som företaget själv
använder sig av vid egenproducerade annonser. Det som annars kan ses
som igenkännande för att komma ifrån företaget är deras ur som är av vad
de kallar för klassisk och elegant design. Dock känns inte bilden helt
genomtänkt för dess syfte att ge klockan ett omnämnande, detta eftersom
drinken som Alexandra håller i tar upp en större del av bilden.

Influencersamarbete 2:
Amanda Engström - en lite mindre känd influencer med endast 8432
följare på Instagram, studerande och för tillfället bosatt i London, bör gå
under kategorin mode- och livsstilsinfluencer. I detta fall syns inte heller
någon visuell identitet eller logotyp tydligt då bilden är tagen på ett avstånd
vilket gör att logotypen i uret knappt är urskiljbar. Bilden är upplagd den
26 februari 2018, på bilden syns influencern med klockan kring dennes
arm och en kopp kaffe bredvid handen. Bilden är mer skapade för hur
företaget själv skulle ha skapat en annons då den går i mer neutrala färger
och återskapar en vardaglig händelse. Klockan är det man kan
sammankoppla med företaget och denne är placerad i det nedre vänstra
hörnet. Bilden är i stående format. Bilden känns mer utarbetad för att
beskriva något som influencern själv gjort under en dag än att den ska vara
skapad för att uppmärksamma företagets produkter och visuella identitet.
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Influencersamarbete 3:
Angelica Blick - en av de större svenska influencerna som finns på
Instagram med 1,2 miljoner följare. Hon driver även en blogg och har en
Youtube-kanal. Beskriver sig själv som en Digital content creator. Hennes
samarbete med Daniel Wellington publicerade hon 26 november 2017, på
bilden håller hon i kokosnöt innehållande en form av drink, på armen som
håller i denna syns ett ur i från Daniel Wellington. På denna kan man svagt
ana vad som ska föreställa företaget logotyp dock är den så liten att
bokstäverna är svåra att urskilja. Klocka och logotypen är placerad i mitten
på bilden nedre del och den är i ett stående format. Färgerna i bilden är
neutrala och inte allt för starka, väldigt jordiga färger, likt den på
kokosnöten. Bilden känns mer utarbetad för att visa upp hur hon har det på
semestern än att den tydligt visar företagets logotyp eller produkt som hon
skall saluföra.
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Influencersamarbete 4:
Bianca Ingrosso - svensk TV personlighet och livsstilsinfluencer med 685
000 följare, samt att hon är dotter till Pernilla Wahlgren. I denna bild,
publicerad 23 november 2017, som utformats för samarbetet syns
logotypen, dock inte särskilt stor men den syns och kan den ger en bättre
återkoppling till den visuella identiteten. Logotypen finns i ett ur som
Bianca har på sin arm, denna gång är uret och logotypen mer centrerat i
bilden som är i stående format. I denna bild finns det lite mer färger än vad
som kan anses vara typiskt för Daniel Wellingtons egna material, då det är
lite rosa färg i bakgrunden. Bilden känns inte helt kreativt genomarbetad
dock fyller den sitt syfte med att tydligt lyfta fram företagets produkt och
även till viss del dess visuella identitet.

Influencersamarbete 5:
Felicia Aveklew - svensk make-upartist med 164 000 följare på Instagram,
hon har även en egen youtube-kanal. I det samarbete som Daniel
Wellington gjort med Felicia, publicerad 25 november 2017, syns inte
logotypen som sitter på företagets klocka som influencern bär på sin arm,
olikt de andra influencerna finns Felicia själv med i bilden. Detta gör dock
inte att klockan helt hamnar i fokus trots det att Felicia själv ligger utanför
skärpedjupet. Färgerna är väldigt mörka och inte fullt lika färgstarka.
Klockan och Felicias arm är placerade på bildens vänstra sida i mitten.
Bilden har även ett fyrkantigt format vilket är olikt de andra infleuncernas
bilder. Bilden känns inte helt genomtänkt då det nästan varit bättre om
Felicia själv hade varit mer i skärpan också på bilden likt att den gärna
hade kunnat haft en komposition som varit mer tillägnad klockan.
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Influencersamarbete 6:
Janni Delér – Livsstil- och modeinfluencer med blogg, har 1,3 miljoner
följare på sitt Instagramkonto. Samarbets bilden med Daniel Wellington är
publicerad 5 februari 2018, på denna bild finns en avsaknad av en tydlig
visuell identitet och logotyp från företaget. Dock är klockan väl synlig likt
ett armband som kan användas till uret. Klocka finns i denna bild i vad som
kan vara en presentkartong från företaget och har en inramning i form av
snittade röda rosor. Detta gör att bilden i sig får lite mer liv i kontrast till
den svarta låda som uret ligger i, vilket på ett sätt gör att bilden känns mer
levande. Bildens utformning känns mer genomtänkt då Janni lyfter fram
klockan mer än de andra som analyserats. Influencern själv syns inte mer
än dennes armar i bilden och bilden har ett stående format.
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Influencersamarbete 7:
Malin Björk - svensk fitness- och mammabloggare, Youtuber och
Instagramprofil som har 603 000 följare. Hennes samarbete med Daniel
Wellington publicerades på hennes Instagram den 25 mars 2018. På bilden
håller hon och hennes sambo varandras händer och båda har ett ur på
handen. I denna bilden syns logotypen som företaget har två gånger, dock
spegelvänd, detta gör att det är tydligt att uppfatta vilket företag klockan
kommer ifrån. Färgerna är ljusa och bilden har Instagrams fyrkantiga
originalformat. Logoptypen och klockorna har två placeringar både helt
centrerat och sedan i det övre mittersta delen av den. Den har ett mer
genomarbetat format där företagets logotyp tydligt syns vilket göra att den
känns mer genomtänkt.

Daniel Wellingtons samarbeten riktlinje 11-13
Det som kan ses i samtliga bilder bortsett från en är att nästan alla
innehåller en något neutral färgpalett i de färger som ingår i bilden.
Dessutom finns det en majoritet i det att fem av sju bilder har ett stående
format och sedan har inte alltid klockan en självklar placering i bilden då
detta är det stället också som företagets logotyp finns representerad. Den
mest uppenbara tråden i samtliga bilder är att en klocka finns representerad
i dem men lika att samtliga har valt just som nämnts tidigare en neutral
färgpalett till sina bilder för samarbetet.
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Njie
Det första man möts av när man kommer in på Njies webbsida är ett
bildspel med företagets olika produkter. Bilderna är otroligt färgrika likt
företagets logotyp som är åt det neongröna hållet. Den består av en sans
serif likaså länkarna till undersidorna på webbsidan. På samtliga av
bilderna som spelas upp i bildspelet syns företagets visuella identitet
tydligt både med färg och typsnitt. Samtliga typsnitt som används på
samtliga produkter som företaget har är i sans serif och ger ett lekfullt
intryck.
Likt företagets webbsida innehåller deras Instagram företagets logotyp som
profilbild. Därefter återkommer bilder med företagets logotyp som tydligt
kan ses tillsammans på produkter som de visar i de bilder de skapar för sin
instagram. Bilderna kan bestå enbart av en produkt eller förslag på vad
man kan göra med denna produkt förutom dess grundsyfte. Likt bilderna
på webbsidan är de otroligt färgstarka vilket är en reflektion av företagets
produkter och visuella identitet.
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Influencersamarbete 1:
Isabelle Christiansson - figurerar inom hälsa och träning och har 6799
följare på sin Instagram. Bilden för denna analys är publicerad 5 april
2018, dock är det oklart om de är ett samarbete eller inte, eftersom den
saknar taggar om detta, dock är företaget taggat i texten. Bilden innehåller
inte någon bild där Isabelle är med själv utan en proteinglass från Njie.
Denna är placerad mitt i bilden och logotypen för företaget syns tydligt
med sin neongröna färg bland gråa och vita sängkläder. Dock känns bilden
inte som den är fullt utarbetad på liknande sätt som en vanlig annons vore
dock gör detta att den känns personligare. Bilden har ett stående format och
är i färg, då bakgrund är neutral framstår företagets logotyp tydligt och
likaså företagets produkt.

Influencersamarbete 2:
David Pham - svenskt “karateproffs”, med 10 600 följare via Instagram.
Fungerar som ambassadör för Njies produkter, dvs att det läggs upp en hel
del kring deras företag och produkter via hans Instagram, och han får
produkter eller betalning som gentjänst. Bilden för denna analys är
publicerad 23 november 2017. David själv figurerar inte i denna bild men i
andra som han publicerat finnas han med. Logotypen från företaget syns
tydligt i denna bild likaså den visuella identitet som är framtagen för deras
propud serie. Både logotypen och propuden har en väldigt central del i
bilden då detta är det enda som finns med i den, trots att bakgrunden består
av röd löparbana sticker ändå dessa ut i bilden. Bilden känns passande och
utarbetad för att passa in med vad företaget och dess grundtanke. Bilden
har ett fyrkantigt typiskt Instagram format och består av mycket färg.
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Influencersamarbete 3:
Matilda Asklund Burström – Ett mindre antal följare på 740 stycken. Är en
ambassadör för Njie och deras produkter, är med sitt mindre antal följare
att se som en micro influencer. Matilda är en influencer som går under
kategorin hälsa och träning. Bilden som är publicerad den 3 mars 2018 är
bilden som valts ut för denna visuella innehållsanalys. På bilden syns
företagets logotyp i bildens överstadel och centrerad där. Det som ger mest
färg i bilden är företagets logotyp då resterande delar går i mer neutrala
toner, detta gör att logotyp får en tydlig plats. Bilden har ett mer stående
format och ska också inspirera till att skapa något mer av företagets
produkter än deras originalfunktion, på grund av detta får bilden en mer
bearbetat utseende då det tydligt kan ses att Matilda lagt ner tid bakom sin
bild för att också skapa en vidareutveckling av företagets produkt ur serien
ProPud.

Influencersamarbete 4:
Niklas Persson - En lite mindre följarskara på endast 722 st, han är
ambassadör för Njie och figurerar med flera av deras produkter, dock är
denna analys utförd på en bild publicerad 29 maj 2017. Niklas själv syns
tydligt i bilden då han även håller i en av företagets produkter. Logotypen
syns för företaget likaså för produktserien propud, i form av en
proteinshake. Bilden är helt i färg och det som innehåller mest färg är
logotypen för Njie. Logotypen har inte fullt en central del i bilden då
Niklas själv tar upp större delar utav denna. Bildens utarbetning känns mer
som en traditionell selfie än att man vill lyfta fram företaget och dess
produkter samt även logotyp.
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Influencersamarbete 5:
Helene Ahlson - svensk bodyfitnessatlet och gladiator med 63 900 följare
via Instagram, hon driver även en blogg via Njies webbsida. Bilden
publicerades 29 januari 2018, Helene själv finns inte med i bilden.
Företagets logotyp finns med två gånger i bilden dock ligger lite ur skärpa.
Företagets logotyp är placerad så att de nästan ramlar ur bilden, den
förekommer två gånger men de är båda placerad på samma ställe till
vänster i bilden. Även fast två produkter finns med i från företaget är det
ändå svårt att utläsa vad dessa heter på grund av att de ligger ur fokus.
Bilden har ett landskapsformat det vill säga är rektangulär i liggande
format. Den innehåller ganska mycket färg tack vare proteinbarsen.

Influencersamarbete 6:
Nellie Ohlsson - Något mindre influencer med 751 följare. Ambassadör för
Njie och deras produkter. Den 10 november 2017 publicerade hon en bild
där hon gjort en form av chokladbollar med hjälp av en produkt i från Njie,
i denna bild syns logotypen tydligt trots att den är placerad något bakom ett
annat element i den. Logotypen placering är i den övre mittersta delen.
Dock är denna mycket synlig tack vare sin gröna färg och färgen från
produkten den är tryckt på. Nellie själv finns inte heller med i bilden.
Bildens komposition känns genomtänkt och presenterar både företaget och
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ett recept på ett bra sätt, då även ljussättningen väcker ett intresse för
bilden. Bilden har ett något fyrkantigt format.

Influencersamarbete 7:
Veronica Falk – Tränings- och livsstilsambassadör för Njie med 1275
följare via Instagram. Veronica själv figurerar inte själv i bilden som hon
delade den 13 december 2017, där hon lik Nellie delar ett recept där hon
använt sig av en produkt från Njies sortiment. Man kan se företagets
logotyp trots att denna ligger lite lätt ur fokus i den bakre delen av bilden.
Placeringen är i bildens översta och mittendel. Den har ett liggande format
som är rektangulärt och är i färg. Om bilden genomtänkthet och
bearbetning är att framhäva “gröten” som hon skapat har den en
igenomtänkt känsla men om syftet varit att framhäva både företaget och
gröten kunde skärpan låtit proteinshaken fått tagit en bättre del.

Njie samarbeten riktlinje 11-13
I de bilder som publicerats i samarbete mellan Njie och influencers syns
företagets logotyp på varje bild, dock i varierande grad av tydlighet, dock
syns den väl då den har en väldigt grön färg vilket gör att den sticker ut.
Nästan alla färger innehåller mycket färg detta också mycket tack vare att
produkterna som Njie har och säljer alla har starka färger i sig då de
återspeglar det innehåll som är i. Då även logotypen är synlig i de flesta
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bilderna kan ha en betydande del i att många av de samarbeten som skapas
sker i form av ambassadörer för företaget, vilket är ett vanlig fenomen i
hälsokostbranschen då detta är ett sätt för många fitness atleter att få det att
gå ihop. Det som skiljer dessa bilder också mycket i från övriga företag
som analyserats är att influencerna har haft mycket varierande format på de
bilder som du publicerat i samarbete med Njie. Lika skiftar placeringen för
företagets logotyp också mycket i samtliga bilder.
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Cocopanda
När man går in på Cocopandas sida är det inte logotypen som är det första
som drar blicken till sig, detta har mycket att göra med att den är placerad i
mitten på sidan översta del inramad av både sökfält och andra element
vilket gör att den nästan försvinner i mängden. Sidan innehåller mycket vitt
men en del rosa plockas även upp ifrån företagets logotyp och även lite
ljusare cyan finns på något ställe. Annars känns sidan ganska platt och
saknar något som drar till sig uppmärksamhet.
När man sedan går vidare och besöker företagets Instagram möts man till
mestadels av bilder som är publicerade på andra företags produkter som
man säljer via företagets webbsida. Logotypen finns representerad i
profilbilden och även på en bild på vad som är ett presentkort och denna
bild presenterar även en tävling.

Influencerssamarbeten
I denna analys av Cocopandas influencersamarbeten kommer att se lite
annorlunda ut då samtliga av bilderna som samlats in för att analyseras
saknar helt någon form av visuell identitet från Cocopanda. Fyra
samarbeten har samlats ihop och i samtliga presenteras produkter som
företaget säljer från andra kosmetik och skönhetsföretag. Det som är
intressant med samarbeten är dock att just de olika smink- och
skönhetsprodukternas loggor syns tydligt i samtliga av bilderna, detta är en
skillnad jämfört mot de andra företagen som analyserats. Dock är det synd
att inte Cocopandas logotyp också får ta plats på något sätt i bilderna, för
att en följare som betraktar bilden ska kunna förstå att det är ett samarbete
med Cocopanda tvingas denne att även läsa texten som tillhör bilden. Detta
är kanske något som inte alla som ser bilden gör vilket kan leda till en
felaktig uppfattning om vilket företag som står bakom samarbetet.
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Bilaga 3 - Intervjufrågor
1. Ges information angående den Visuella identitet företaget har, hur
de vill synas och framställas?
2. Får du någon information hur du ska förhålla dig till ett företags
direktiv?
3. Får du några direktiv kring hur du ska utforma ett samarbetsinlägg
i från företaget?
4. Tänker du på̊ att lyfta fram företagets logotyp om den finns med i
produkten som du ska skapa ett inlägg kring?
5. Hur mycket tid och tanke lägger du ner bakom en bild som ska
skapas för ett inlägg som är i samarbete med ett företag?
6. Lägger du ned tid och tänka ut saker som till exempel ljussättning
och omgivning när du ska ta en bild?
7. Är bildens format det vill säga stående, fyrkantig eller liggande,
något du tänker på̊ när du skapar bilden eller är detta något som
bestäms när du ska lägga upp den?
8. Hur gör du för att lyfta fram en produkt från ett företag som du
samarbetar med?
9. Har det någon betydelse vilken tid på̊ dygnet du publicerar din
bild?
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