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ABSTRACT 

Title A Sale is Worth a Thousand Pictures – Affiliate Marketing’s 

Impacts on Brands 

Authors  Alejandro Neyra & Mikael Karlsson 

Supervisor  Joachim Timlon 

Course  Bachelor Thesis, Spring Semester 2012 

Purpose: The purpose of this thesis is to broaden the knowledge of affiliate marketing 

and its impact on a company’s brand. We will acquire this by describing how the 

marketers work with affiliate marketing related to branding on the Internet. Moreover 

we will analyze how the marketer and the affiliate network secure and evaluate this. 

We will also give some recommendations on how marketers should work in order to 

integrate and secure their brand when implementing affiliate marketing. 

Methodology: The methodology will be built up on a qualitative research with an 

abductive approach. The reason why the authors are working with this approach is 

because it will help them to acquire an understanding in how affiliate marketing is 

related to the marketer’s brand. Moreover semi-structured interviews were made to 

collect the empirical data, this because the open-ended question helped us to gather 

as much knowledge as possible. 

Conclusion: The founding shows that a brand doesn’t get diluted by overexposure 

using affiliate marketing, the respondents says that it is rather positive for the brand to 

get all of the exposure as long as the brand’s not exposed on homepages that the 

marketers don’t want to relate with. The research has also shown that the network 

administrators have control over where the ads are shown on the internet which takes 

away the negative impact on the brand and let’s companies focus on sales. 

Key concepts: Affiliate marketing, online marketing, brand exposure, brand 

management 
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SAMMANFATTNING 

Titel En försäljning säger mer än tusen bilder- 

Affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärken 

Författare  Alejandro Neyra & Mikael Karlsson 

Handledare  Dr. Joachim Timlon 

Kurs  Kandidatuppsats, Vårterminen 2012 

Syfte: Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om hur affiliatemarknadsföring 

påverkar annonsörernas varumärke. Detta kommer att uppnås genom att vi beskriver 

hur annonsörerna arbetar med affiliatemarknadsföring i relation till varumärket på 

Internet. Därefter analyserar vi hur annonsörer och nätverksadministratorer 

förebygger samt följer upp detta. Avslutnings ska vi redogöra för vad annonserande 

företag bör tänka på inom affiliatemarknadsföring för att integrera varumärket och 

samtidigt säkerställa dess anseende. 

Metodik: Metodiken som ligger till grund för arbetet kommer att utgå ifrån ett 

kvalitativt arbetssätt och kommer att ha en abduktiv karaktär. Detta arbetssätt valdes 

för att kunna skapa en större förståelse för hur affiliatemarknadsföring är kopplat till 

annonsörernas varumärke. Vi valde att samla in vår empiri efter semistrukturerade 

intervjuer, detta eftersom vi ville ställa få in så öppna svar som möjligt. 

Slutsats: Det har framkommit att nätverksadministratörerna arbetar på ett sätt som 

gör att annonserna endast når de mest relevanta besökarna, vilket gör att varumärket 

inte utsätts för negativ påverkan vid användning av affiliatemarknadsföring. 

Överexponering är ej ett problem, respondenterna menar att det istället är positivt för 

varumärket så länge de inte hamnar på fel hemsidor. Försäljningsfokus är prioritet 

nummer ett och varumärket är inget företagen tar med i beräkning så länge det 

säkerställs att ingen negativ påverkan sker.  

Nyckelord: Affiliatemarknadsföring, internetmarknadsföring, varumärkesexponering, 

varumärkesuppbyggnad  
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ORDLISTA 

AMF – Affiliatemarknadsföring 

CPC – Cost Per Click 

CPL – Cost Per Lead 

CPM – Cost per Mille 

CPS – Cost Per Sale 

SEM – Search Engine Marketing 

SEO – Search Engine Optimization 

Word-of-Mouth – Spridning av information muntligt från person till person  
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1. INTRODUKTION 

 

I detta kapitel kommer vi först att presentera bakgrunden till affiliatemarknadsföring 

och dess relation till ett företags varumärke. Sedan kommer syftet och de 

frågeställningar författarna ställt sig att presenteras. Till sist kommer avgränsningarna 

för studien beskrivas och diskuteras, samt en presentation av arbetets struktur. 

1.1 Bakgrund 

 

Våren 2011 uppgick Internettillgången i Sverige till 93 % bland invånare i åldern 16-74 

år (scb.se). Internet har därför utvecklats till en viktig marknadsföringskanal för att nå 

konsumenterna med sina produkter. Möjligheten att förmedla sitt varumärke till stora 

målgrupper i rätt område har idag blivit ett resultat av den ökande användningen av 

Internet i samhället. 

 

Det var Amazon.com som först introducerade partnerskap- och provisionsbaserad 

marknadsföring till allmänheten i juli 1996 (Goldschmidt, 2003). En kvinna hade 

nämligen kontaktat Amazon i hopp om att kunna få provision för mängden potentiella 

kunder hon hänvisa till dem. Kvinnan drev nämligen en hemsida med 

matlagningsrecept där hennes kunder ständigt frågade efter vart de kunde köpa bra 

kokböcker. Amazon snappade därefter upp idén och började erbjuda andra hemsidor 

ett partnerskap i form av affiliation där de delaktiga hemsidorna fick provision på 

försäljningen genererad från dem.  

 

Så småningom började andra företag att skapa sådana afiliatemarknadsförings 

program, vilket resulterade i att mängden administration som krävdes ökade inom 

områden som support, segmentation och utbetalningar för de tusental affiliates som 

behövde kontinuerlig teknologisk utveckling. Detta banade väg för en helt ny industri 

där själva affiliatenätverken styrs av en tredje aktör som administrerar samarbetet 

mellan det annonserande företaget och affiliatehemsidorna (Goldschmidt, 2003). 
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Chaffey et al (2009) anser affiliatemarknadsföring (AMF) vara den ultimata formen av 

marknadsföringskommunikation. Han grundar åsikten på begreppet “pay-per-

performance marketing” vilket innebär att det marknadsförande företaget betalar per 

prestation via en provisionsbaserad överenskommelse. Samtidigt får företag får många 

gånger sin annons exponerad på webbplatser helt utan kostnad, eftersom de endast 

betalar när någon klickar på annonsen eller när det leder till en försäljning.  

 

Det finns tre huvudsakliga typer av överenskommelser företag kan välja mellan för att 

belöna den prestation annonsören söker av sina affiliates. Den första är att betala en 

provision för varje försäljning affiliatesidan bidrar med, detta kallas “cost-per-sale” 

(CPS). Den andra prestationen innebär att affiliatesidorna får besökarna att klicka sig 

vidare till annonsörerna och fylla i formulär, lämna information eller skriva upp sig på 

en e-postlista, detta benämns “cost-per-lead” (CPL). Tredje prestationen är “cost-per-

click” (CPC) och mäts i form av antalet klick besökarna gör på annonsen hos en affiliate 

för att sändas vidare till den ursprungliga annonsören (Chaffey et al, 2009).  

 

En välskött AMF har visat sig ge banker, detaljhandels- och reseföretag 10 % av deras 

totala försäljning. Chaffey et al (2009) jämför detta med traditionell marknadsföring 

och e-postmarknadsföring och menar att till skillnad från det så är AMF mer effektiv 

och precis. Vidare anser författarna att det leder till kostnadsbesparingar för 

annonsörerna eftersom ansträngningen inte går till spillo. Dessa argument lyfter fram 

värdet av hur effektiv AMF är just på grund av det prestationsbaserade 

provisionssystemet. 

 

En annan av fördelarna med AMF är att nätverket utökas för annonserande företag till 

nischade hemsidor inom samma sektor. Därmed koncentrerar annonsörerna 

marknadsföringsresurserna på rätt mottagare. Denna form av riktad marknadsföring 

på Internet gör därför AMF till ett viktigt verktyg för annonsörerna.  
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Annonserande företag har inte alltid tid underhålla deras AMF eftersom det kräver 

mycket administration. Då överlåter de hellre administrationen till en tredje aktör, 

nätverksadministratörerna för affiliateprogram. Affiliatenätverk skapas genom att 

annonsörerna går med i ett så kallat affiliateprogram. Dessa program styrs av 

nätverksadministratörer vilka sköter kontakten mellan annonsörerna och 

affiliatesajterna (Chaffey et al, 2009). Nätverk är idag viktiga för att företag ska kunna 

nå ut till sina potentiella kunder på ett effektivt sätt. Detta även för att annonsörer ska 

kunna optimera sin marknadsföring genom att skapa relationer till relevanta 

samarbetspartners. Antalet affiliatehemsidor gör att marknadsföringen når ut till 

många olika potentiella kunder vilket gör att räckvidden i dessa affiliatenätverk då är 

ett viktigt argument för denna form av marknadsföring.  

 

1.2 Problematisering 

 

Ett företag skapar via marknadsföring en bild av sitt budskap och vad företaget står för, 

ofta förmedlar detta ut mer än vad ett företag egentligen vill (Kapferer, 2004). 

Varumärkets image är bilden en konsument skapar sig av det annonserande företaget 

och dess varumärke, detta är av vikt för annonsörerna då de vill förmedla en bra bild 

av företaget. Det kan handla om budskap som till exempel service, trovärdighet och 

anseende (Kapferer, 2004).  

 

Företagen måste göra vad som krävs för att förmedla budskapen de vill att kunderna 

ska förknippa med varumärket, men det krävs också att de kan fortsätta förmedla den 

image de har samt bibehålla denna genom att kommunicera med kunderna på rätt 

sätt. Det kan därför vara så att varumärkets image i vissa fall blir negativt påverkat 

genom fel sorts kommunikation och användning av fel sorts kanaler. Anseendet ett 

företag har kan enligt Gelder (2003) påverkas av parterna företaget associeras med. 

Det kan handla om experter på området, en viss typ av konsumenter eller kändisar. 

Här uppstår ett problem i form av personlig risk där företaget inte kan kontrollera 

parterna fullt ut. 
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 Ha (2004) påpekar vikten av begreppet word-of-mouth som han anser ha en ännu 

snabbare effekt på Internet. Negativ åsikter om varumärket kan idag spridas 

blixtsnabbt via social media, vilket visar på hur viktigt det är att säkerställa vart 

företagens varumärke exponeras. Enligt en undersökning av affstat.com uppgick 

antalet affiliates som alltid läser affiliateprogrammens avtal till 53 % i ett urval av 1 400 

respondenter år 2011. Antalet som ibland läser avtalen och sällan gör det var 11 % 

respektive 4 %. Alltså läser 32 % inte avtalen alls, vilket annonsörer borde ta i 

beaktande. När det kommer till AMF så blir det därför viktigt att ha kontroll över de 

hemsidor som företagets varumärke exponeras på för att varumärkets image inte ska 

påverkas på fel sätt. Fox och Wareham (2007) lyfter fram en undersökning där det 

framgick att annonsörernas största utmaning var relaterad till övervakning av affiliates. 

Figuren visar resultat på frågan om annonsörernas största utmaningar. 

 

 

Figur 1.1: Utmaningar inom affiliatemarknadsföring (Fox & Wareham, 2007, p. 128) 

 

Figuren visar annonsörernas orosmoment inom AMF för inte bara ekonomisk bedrägeri 

utan även kontrollen av affiliates, varumärkesrisken och övervakningen av dessa.  

Modellen för AMF har bemötts av en skeptisk uppfattning sammansatt med 

obekantskap (Mariussen et al, 2009). Under mognadsstadiet i AMF var en av de 

främsta oavsiktliga konsekvenserna uppfattningen att det skadar varumärken 

(Mariussen et al, 2009).  

 

Det förknippas med inkonsekventa varumärkesstrategier via affiliates, inkräktande 

massmarknadsföring och en ökning av misstroende kunder.  
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Att associeras till ett företag med ett starkt varumärke är något som är viktigt för 

affiliates, detta för att få konsumenter att kunna lita på själva webbplatsen och dess 

innehåll (Goldschmidt et al, 2003). Det är därför viktigt för både annonsörer och 

affiliates att förknippas med seriösa partners. För affiliates är det viktigt då 

marknadsföring av endast ett etablerat varumärke kan bidra till att deras besökare 

uppfattar den förmedlade informationen som rättvisande och seriös.  

 

Varumärkeskännedom anses av affiliates vara den viktigaste egenskapen med 32 % av 

rösterna vid val av annonsör (affstat.com). Provisionens storlek hamnade på andra 

plats med 22 % av rösterna. För annonsörer är det viktigt att arbeta med affiliates som 

förmedlar korrekt samt etisk information för att deras image och varumärke inte ska 

bli nedsmutsat. Det blir därför viktigt för marknadsföraren att kunna kontrollera och se 

över de affiliates där annonsören exponeras. Här lyfter Chaffey (2009) fram 

problematiseringen med detta och menar att det kanske inte alltid går att styra fullt ut 

vilka webbsidor annonsören exponeras på.  

 

Just provisionssystemet leder till att oseriösa affiliates kan använda sig av 

överförsäljning och rent av ljuga för att generera inkomster. I slutändan blir det 

annonsören som drabbas av detta eftersom denne är ansvarig för annonserna och får 

stå till svars (Goldschmidt et al, 2003). Det blir därför viktigt för annonsörerna att bli 

förknippade med rätt typ av affiliates för att kunder ska få en känsla av trygghet och 

förtroende för varumärket. Även om huvudsyftet med AMF inte är att förstärka 

företagets varumärke så leder detta ändå till att de får varumärket uppmärksammat 

genom exponering och försök att sälja in produkten eller tjänsten. Det är därför AMF 

bara är ett komplement till annonsörernas andra strategier för just försäljning och 

varumärkesuppbyggande. 

 

Ett annat problem AMF kan medföra är överexponering av varumärket. Enligt 

Goldschmidt et al (2003) kan det leda till en utspädning av varumärket via en 

omfattande och ofokuserad marknadsföring. Om ett varumärke är exponerat på det 
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här viset kräver ett bibehåll av kontrollen tid och resurser, vilket annonsörerna inte 

alltid har. Övervakning av affiliates kan vara väldigt omfattande beroende på hur 

många av dem annonsören samarbetar med. Då förlitar sig oftast annonsörerna på 

nätverksadministratörer och deras affiliateprogram.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Nedan presenteras huvudfrågan i studien följd av tre underfrågor vilka i sin tur hjälper 

till att besvara huvudfrågan. 

 

 Hur påverkas annonsörers varumärke av affiliatemarknadsföring? 

o Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som helhet för 

ett företag? 

o Hur arbetar annonsörer med varumärket på Internet? 

o Hur arbetar annonsörer med att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om AMF och hur det påverkar 

annonsörernas varumärke. Detta kommer att uppnås genom att vi beskriver hur 

annonsörerna arbetar med AMF i relation till varumärket på Internet. Därefter 

analyserar vi hur annonsörer och nätverksadministratorer förebygger samt följer upp 

detta. Avslutnings ska vi redogöra för vad annonserande företag bör tänka på inom 

AMF för att integrera varumärket och samtidigt säkerställa dess anseende. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Ämnet AMF är framförallt inriktat på värdeskapande i form av ett prestationsbaserat 

belöningssystem. Det mesta av forskningen inom ämnet fokuserar på detta vilket 

väckte frågan från vår sida om eventuella brister inom förhållandet till varumärket. På 

grund av en begränsad tidsram har vi har valt att inrikta forskningen mot endast på 

vilket sätt annonsörens varumärkesimage påverkas av denna marknadsföringsform. 

Avgränsningen är avsedd för att djupare kunna studera ett område inom ämnet det 

inte har forskats i samma utsträckning. Vidare har vi valt att studera endast två av 

aktörerna i affiliatenätverk just för att fokusera på hur dessa två parter arbetar med 

kopplingen till varumärken. Den geografiska avgränsningen har vi valt ska omfatta 

svenska annonsörer och nätverksadministratörer med representanter i Sverige. Detta 

för att kunna erhålla en bra kvalitet i datainsamlingen genom så många personliga 

intervjuer som möjligt. För att uppnå detta är flera annonsörer från vår lokala ort 

Kalmar. 
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INLEDNING 

METODIK 

TEORI 

EMPIRI 

ANALYS 

SLUTSATS 

1.6 Disposition 

 

 

Inledning: Studien börjar med en inblick i ämnets 

bakgrund, här framkommer argument som talar för ämnet 

för att ge läsaren en insyn i konceptet. Sedan presenteras 

syftet med arbetet och forskningsfrågan. 

Metodik: Här förklarar vi den valda metoden samt 

argument för styrka valet. Vi diskuterar även 

forskningsprocessen, valet av företag och studiens validitet 

samt reliabilitet. 

Teori: Läsaren får här kännedom om de teorier som är 

viktiga för undersökningen. Slutet av kapitlet kommer att 

innehålla en syntes med svar på forskningsfrågorna utifrån 

den presenterade teorin. 

Empiri: Detta kapitel presenterar datainsamlingen utifrån 

intervjuerna vi utfört med respondenterna. I slutet av 

kapitlet sammanfattas de empiriska svaren genom 

forskningsfrågorna för att på så sätt följa samma struktur 

som tidigare. 

Analys: Utifrån den teoretiska syntesen och den empiriska 

sammanfattningen analyserar vi här forskningsfrågorna 

enligt samma struktur som i tidigare kapitel. 

Slutsats: Till sist sammanfattar vi vår undersökning och våra 

resultat genom att besvara huvudfrågan. Därefter ger vi 

rekommendationer till företag om vad de bör tänka på inom 

AMF och kopplingen till varumärket. 

  

Figur 1.2: Disposition (Egen modell) 
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2. METODIK 

 

I följande kapitel kommer de redogöras för valet undersökningsansatser samt det 

tillvägagångssätt som valts. Bearbetning och insamling av empiri kommer även att tas 

upp i kapitlet. De kommer även att ske en utvärdering av uppsatsen i form av 

uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

Den valda undersökningsmetoden med vilken vi ämnat besvara forskningsfrågan på 

bästa sätt är en fallstudie.  

”Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 

en situation.” 

  (Patel & Davidsson, 2011, p. 56) 

En fallstudie kommer ofta till användning i ett sammanhang när det är svårt att studera 

ämnet utanför dess naturliga område, men även där det är svårt att kunna få fram 

kvantitativ information (Ghauri et al, 2005). Fallstudier baseras oftast på en kvalitativ 

undersökning och är en beskrivning av en situation inom ett företag. Data samlas in på 

olika sätt som till exempel muntliga rapporter och intervjuer med personer (Ghauri et 

al, 2005). I en fallstudie kan data även samlas in genom användning av 

årsredovisningar eller budgetar som företag tillhandahåller.   

 

Det rekommenderas att använda denna typ av undersökningsmetod när det kommer 

till att besvara forskningsfrågor som innehåller ”hur” eller ”varför” (Ghauri et al, 2005). 

Fallstudie passar även väldigt bra vid undersökning av nya ämnen och fenomen inom 

ett område. Då forskningsfrågan vi valt börjar med ”hur” gör detta att fallstudie blir en 

naturlig undersökningsmetod för situationen. Yin (2003) skriver att när det kommer till 

en undersökning där utgångspunkten är en ”hur fråga” så är det lämpligt att använda 
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sig av en fallstudie. Då vi i vårt fall kommer göra intervjuer med anställda på olika 

företag, så kommer en fallstudie vara ett bra sätt för att undersöka organisationerna. 

Vi kommer även att studera ett speciellt fenomen och en speciell situation vilket 

Bryman och Bell (2005) skriver att är typiskt för en fallstudie. Det är också så att vi valt 

att göra detta för att vi kommer utgå ifrån ett kvalitativt undersökningssätt och för att 

få så detaljerade data som möjligt så kommer vi arbeta med intervjuer av olika parter, 

detta för att inte förlita oss på bara en källa (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.2 Forskningsansats 

 

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som ett fall som tolkas ur ett 

hypotetiskt mönster för att förklarar fallets fråga.  Efter det ska teoretiskt material 

läggas till för att visa andra tolkningar. Dubois och Gadde (2002) skriver att forskare 

ofta går fram och tillbaka mellan teori och empiri, detta skapar en ökad förståelse i 

både delarna vilket den abduktiva processen förutspråkar. De skriver också att de ger 

forskaren möjligheten att sytematiskt kombinera teori och empiri samt matcha dessa 

två under arbetets gång. 

 

Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver också det abduktiva tillvägagångssättet som 

en mix mellan det deduktiva och induktiva tillvägagångssättet. Patel och Davidson 

(2003) skriver att det den deduktiva metoden innebär att du utgår från redan 

befintliga teorier och allmänna principer drar slutsatser om enskilda händelser, 

problemet med det deduktiva tillvägagångssättet är att den valda teorin kommer att 

forma och påverka forskningen så att nya intressanta teorier faller bort. Det induktiva 

arbetssättet grundas i att forskaren utgår från forskningsobjektet, utan att grunda det i 

någon form av tidigare teori och sedan utifrån den insamlade empirin formulera en 

teori. Risken med det induktiva arbetssättet är att forskaren formar forskningens teori 

efter egna tankar och föreställningar.  

 

Vi valde att inte använda oss av en induktiv metod för att vi inte utgår ifrån en hypotes 
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som vi sedan kompletterar med teori. Vi valde heller inte att arbete med det deduktiva 

tillvägagångssättet eftersom vi inte tog ansats i någon speciell teori. Därför föll valet på 

en abduktiv ansats, på så sätt kunde vi komplettera den primära teorin efter vår 

empiriska insamling och då kunna matcha de teorier vi kompletterade med utifrån vad 

empirin visade. Detta gjorde att vi fick möjligheten att analysera fallet utifrån fler 

synvinklar samt fler teorier vilket hjälpte oss att svara på studiens huvudsyfte på ett 

bättre sätt. Vi kunde utifrån de nya teorierna skriva ner kompletterande frågor till vår 

empirinsamling vilket gjorde att vi kunde samla in mer relevant empiri till studien. Då 

vårt huvudämne förändras väldigt mycket gör det att vi inte ville låsa oss allt för 

mycket på den befintliga teorin inom det utan även kunna vara öppna för situationen 

idag och på detta sätt få ett mer rättvisande svar på vårt problem. 

 

2.3 Forskningsmetod 

 

Ghauri och Gronhaug (2005) skriver att en kvalitativ metod inte består av statistiskt 

insamlad data eller annan kvantitativ data. Kvalitativ datainsamling sker oftast med 

hjälp av intervjuer eller observationer. Den kvalitativa metoden är en mix av rationell, 

utforskande och instinktiv undersökning, här är det därför viktigt att undersökaren har 

kunskap och erfarenhet i att analysera data.  

Ghauri och Gronhaug (2005) skriver också att det är bra att använda en kvalitativ 

metod när du undersöker problem så som att ta reda på en persons erfarenhet, 

beteende, eller ett outforskat fenomen. Det är också bra att använda en kvalitativ 

metod när det kommer till att undersöka organisationer eller en grupp individer. 

Bryman och Bell (2005) skriver också att det vid en kvalitativ metod handlar om att ta 

in så mycket deskriptiv information som möjligt, då detta har betydelse vid 

rapporteringen.  

I den här studien har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod för att den passar 

insamling av data bäst då vi valt att intervjua anställda som jobbar på olika företag. Det 

är även så att problemet analyseras bättre utifrån en kvalitativ metod då vi inte 

kommer att samla in statistisk data utan vi använder oss av en fallstudie. Det var också 
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viktigt för oss att få in så detaljerad data som möjligt vid intervjuerna med företagen 

vilket är något som den kvalitativa metoden står för, det gjorde att den kvalitativa 

metoden passade bra för att undersöka problemet i studien. 

 

2.4 Forskningsprocess 

 

Vi har i vår insamling av empiri genomfört intervjuer med sju företag, dessa sju företag 

består av två nätverksadministratörer (Affiliator och Zanox) samt fem annonsörer 

varav en av annonsörerna driver ett eget affiliatenätverk utan hjälp av en 

nätverksadministratör. Vi begränsade oss till dessa två aktörer i nätverket eftersom vi 

endast avser att studera deras arbetssätt med AMF, vilket framgår av figur 3. 

  

 

 

Figur 2.1: De studerade aktörerna i studien (Egen) 

 

Vi valde att bortse ifrån affiliates eftersom tiden vi har tillgodo för studien är 

begränsad. Detta har hjälpt oss att fokusera djupare på det två mest relevanta aktörer 

Nätverks-
administratör 

Affiliate Annonsörer 
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i ett affiliatenätverk för vår forskningsfråga, eftersom det är de aktörerna som mest 

påverkar nätverket och spelreglerna i det. 

 

2.4.1 Datainsamlingsteknik 

 

Yin (2003) nämner sex olika källor från vart bevis kan samlas in till en fall studie, dessa 

är, dokument, arkivinspelningar, intervjuer, direkta observationer, 

deltagarobservationer samt fysiska föremål. Det är viktigt att en författare vet hur 

dessa olika källor ska användas. Det är också viktigt att det används mer en två källor 

för att utreda en fallstudie och att det finns ett samband mellan dem. Detta för att 

skapa en så bra och rättvis bild av fallstudien som möjligt. 

 

2.4.2 Primärdata 

 

Yin (2003) skriver att intervjuer är en av de viktigaste källorna för en fallstudie, speciellt 

när detaljerna inte kan observeras direkt. Anledningen till att vi valt att använda oss av 

intervjuer som datainsamlingsteknik är för att det är mest relevant när det kommer till 

att få svar på en specifik situation inom ett ämne där det inte handlar om att mäta 

något. Då arbetet handlar om vilken påverkan AMF har på ett varumärke blir det svårt 

att studera det direkt vilket gjort att intervjuer med företag har varit nödvändiga. Yin 

(2003) skriver om olika intervjuguider däribland en som benämns den semi-

strukturerade intervjuguiden vilken karaktäriseras av öppna frågor som skapar fria 

diskussioner. Den ska även ge intervjuaren möjligheten att kontrollera vilka teman som 

ska diskuteras, dessa ska vara täckta i intervjuguiden. Denna guide är den vi har utgått 

ifrån vid intervjuerna men samtidigt ville vi hålla en öppen diskussion för att få ut så 

mycket information som möjligt av våra respondenter.  

 

Under våra intervjuer har vi ställt öppna frågor för att få så breda svar som möjligt, 

men även ställt följdfrågor för att få fram mer djupgående svar på frågorna som 

kommer vara till större relevans för arbetet. Frågor var även objektiva för att alla 
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respondenterna skulle uppfatta det vetenskapliga och opartiska tillvägagångssättet 

och inte känna sig granskade.  

 

Ghauri och Gronhaug (2005) skriver att det är viktigt att tänka på hur 

tillvägagångssättet vid insamlingen av intervjuerna går till, de syftar på om till exempel 

ljudinspelning ska användas eller endast anteckningar. Inspelning är en användbar 

metod men även en diskuterad fråga, en nackdel kan vara att respondenten inte alltid 

svarar på känsliga frågor bara för att denne spelas in. Vidare kanske intervjuaren slutar 

lyssna noggrant då den vet att det går att lyssna på materialet i efterhand i en lugnare 

miljö, därför blir det viktigt att använda både anteckningar och inspelning vid 

intervjuerna, vilket vi gjorde. Vi skrev ner saker som ansågs viktiga just då för att kunna 

ställa följdfrågor utan att direkt avbryta respondenterna, samtidigt ville vi kunna 

transkribera allt som tagits upp i efterhand för att verkligen kunna analysera allt 

material. Ett annat problem med intervjuer är att respondenterna är väldigt subjektiva 

och inte ser vissa frågor från olika vinklar, utan utgår istället från vad företaget har att 

säga i sen speciell fråga och bortser från andra åsikter. Angående detta skriver 

Merriam (1998) att följdfrågor och frågor om exempel är en lösning på problemet. 

Arbetssättet kallar Merriam för sondering och det har flitigt utnyttjats under våra 

intervjuer. 

 

2.4.3 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är data som samlats in och forskats i av andra vid ett tidigare tillfälle. Det 

inkluderar data som, dokument, anteckningar, arkiver och filmer. Det är viktigt att 

kunna bedöma om huruvida sekundärdata en författare använder sig av är relevant 

eller inte för ämnet författaren forskar i (Andersen, 1998).  Vid val av teori utgick vi 

endast utifrån vår avgränsning inom AMF vilken kopplas till arbetet med varumärke. Vi 

använde oss av respondenternas hemsidor för att komplettera med grundläggande 

information om företagen som medverkat i studien. Vi samlade även in en del 

kvantitativ data genom elektroniska rapporter för att ta del av statistik inom AMF. 
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Utöver det har vi använt oss av litteratur och vetenskapliga artiklar vilket det inte finns 

allt för mycket om för just vår avgränsning av ämnet. 

 

2.5 Val av företag 

 

Här presenteras företagen och dess representanter som har deltagit i studien . Vi har 

delat in dem i två grupper där ena gruppen består av två nätverksadministrerande 

företag och fem är annonserande företag.  

 

2.5.1 Nätverksadministratörer 

 

Daniel Nord, Affiliator 

Daniel Nordh ansvarar för Affiliator som är ett av Sveriges ledande affiliatenätverk. 

Affiliator ägs av börsnoterade Getupdated Internet Marketing AB, vilka i sig arbetar 

med all form av marknadsföring online. Getupdated-koncernen har idag omkring 160 

anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien (Nordh, 2012).  

 

Frédéric Saigne, Zanox 

Frédéric Saigne och är VD för Zanox svenska bolag och har regionalt ansvar för norden 

och Östeuropa. Zanox är Europas ledande nätverk för prestationsbaserad 

onlineannonsering med 450 miljoner kr i omsättning. Det är 50 % mer än Europas näst 

största aktör TradeDoubler (Saigne, 2012). Zanox omsättning åt sina kunder uppgår till 

fem miljarder kr. Företaget är idag etablerat i städerna Berlin, Zurich, London, Paris, 

Amsterdam, Madrid, Stockholm, Milano, Warszawa, Istanbul, São Paolo, Baltimore och 

Hamburg (www.zanox.com).  
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2.5.2 Annonsörer 

 

Christian Omander, Coolstuff 

Christian Omander är grundare av Coolstuff och arbetar idag med inköp och 

marknadsföring. Coolstuff grundades år 1999 och är en butik på Internet som har som 

mål att sälja de absolut roligaste prylarna på marknaden. 

 

Hanne Lindkvist, Nallebudet 

Hanne är en av grundarna av Nallebudet som startades år 2005. Nallebudet arbetar 

med att skicka ut presenter i form av nallar enligt kundernas önskemål. Nallebudet är 

idag aktiva i Sverige, England, Tyskland och USA. 

 

Johanna Lepistö, ICA Banken 

Johanna är marknadschef på ICA Banken, de startade sin verksamhet 2001 och ingår i 

ICA-koncernen (ICA AB). Antalet anställda i ICA Banken uppgår till drygt 300 idag. Bland 

tjänsterna de erbjuder ingår lönekonto, bankkort, blancolån, bolån och försäkringar 

online.  

 

Magnus Emanuel, ICA Banken 

Magnus Emanuel är en av två webbredaktörer på ICA Banken, han har som 

ansvarsområden att sköta AMF samt Search Engine Optimization (SEO) och Search 

Engine Marketing (SEM) på företaget.  

 

Stefan Gustafsson, Outnorth 

Stefan Gustafsson är en av företagets grundare och arbetar idag som VD och 

marknadschef där. Outnorth har drygt 40 anställda och är aktiva i Sverige, Norge och 

Danmark.   
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Ylva Markstam, Designonline 

Ylva Markstam arbetar som marknadsföringsansvarig på Scandinavian Designonline 

AB. Designonline grundades 2002 och är ett företag som säljer design och inredning på 

Internet. Designonline är idag ständigt växande, för tillfället är de 10 anställda och 

omsatte ca. 30 mkr år 2011. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet i forskning är ämnad att förklara i vilken utsträckning forskningsprocessen är 

tillräcklig och teorierna är förankrade i empirin, Dubois och Gadde (2002). De styrker 

resonemanget genom att beskriva logisk koherens som en grund för en analytisk 

slutsats. Yin (2003) beskriver att logisk koherens avser om ett teoretiskt ramverk är 

relevant för de empiriska resultaten, vilket åter lyfter fram tillräckligheten av 

forskningsprocessen och i hur stor utsträckning teorierna är empiriskt grundade. 

Vidare definierar han begreppet intern validitet i en studie som förklaringskraften den 

teoretiska tillämpningen har samt hur pass transparant den är. Det går ej att 

generalisera intern validitet, den är endast relevant för fallstudier specifikt. För att 

skapa ett analytiskt värde mellan den insamlade empirin och teorin måste den 

teoretiska applicerbarheten vara autentisk.  

 

Bryman & Bell (2005) menar att intern validitet ska objektivt återge verkligheten på 

bästa sätt genom att dra paralleller mellan det teoretiska ramverket och den 

insamlade empirin. I den här studien avser det grundläggande begreppet av validitet 

till vilken utsträckning det teoretiska ramverket för AMF och dess påverkan på 

varumärken är en hållbar representation av hur företag upplever det idag.   

 

Eftersom denna studie är baserad på en pendelrörelse mellan teori och empiri måste 

hänsyn tas till att den insamlade data representerar nuet, om några år ger samma 

empiriska insamling förmodligen andra resultat. Detta grundas på 
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omvärldsförändringar samt förändringar inom organisationerna baserade på 

organisatorisk inlärning, erfarenheter och framför allt teknologisk utveckling. För att 

säkerställa validiteten i studien har det teoretiska ramverket fokuserats på roten av 

ämnet till vilket forskningsfrågan är avgränsad. Det teoretiska ramverket har 

systematisk kombinerats med den insamlade empirin för att strukturen och grunden i 

analysen ska överensstämma. Intern validitet anses därmed vara godtycklig. 

 

Extern validitet innebär huruvida resultat och slutsatserna kan appliceras i andra 

sociala miljöer och situationer utöver kontexten i vilken studien är genomförd 

(Merriam, 1989). Kvalitativa forskare har en tendens att använda sig av fallstudier och 

begränsade urval vilket utgör ett problem för detta. En avgörande fråga i 

sammanhanget är hur individer och organisationer väljs ut för att delta i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Generaliserbarheten i studien stärks på grund av urvalet som har tillämpats av 

författarna. Annonsörerna i undersökningen är verksamma i olika branscher, i olika 

städer och är av varierande storlek. Den geografiska ort de valda företagen befinner sig 

i är inte av vikt i det här fallet eftersom det undersökta ämnet avser marknadsföring på 

Internet som ej begränsas av företagens geografiska position. 

Nätverksadministratörerna befinner sig i två olika kategorier vad gäller storlek de med, 

vilket ytterligare tyder på generaliseringsförmåga i studien. Den externa validiteten för 

anses därmed vara acceptabel. 

 

Reliabilitet är ett annat begrepp som utvärderar forskningskvaliteten. Det beskriver 

huruvida den utförda studien skulle kunna upprepas med samma resultat (Bryman & 

Bell, 2005). Detta kan dock inte appliceras på en fallstudie i ett socialt sammanhang 

eftersom upprepning i det här fallet inte ger samma resultat, Yin (1984). Argumentet 

grundas i att antalet personer som har upplevt samma problem inte gör observationen 

mer pålitlig eftersom observationer och personer kan upprepade gånger ha fel, ljuga 

och byta åsikt. Situationen kan ha kommit att förändras vid ett senare tillfälle när 
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studien upprepas och på så sätt skapa andra resultat. Därför föreslår Merriam (1998) 

att det teoretiska resultatet är konsekvent med datainsamlingen istället för att försöka 

återskapa samma resultat igen för att reliabilitet ska uppnås i socialt vetenskapliga 

studier.  

 

För att undvika missförstånd eller att respondenterna blir färgade av teknisk jargong 

samt teoretiska koncept undvek vi det i den empiriska insamlingen. För att höja 

reliabiliteten ytterligare har vi utgått utifrån samma struktur i slutsatserna som i den 

framställda empirin och resten av arbetet i övrigt. Den digitala inspelningen vid 

intervjuerna har hjälpt oss att säkerställa all empirisk datainsamling för att kopplingen 

mellan slutsats och empiri ska bli så konsistent som möjligt. 
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3. TEORI 

 

Här kommer en presentation av de teorier inom marknadsföring och varumärkes 

hantering tas upp, som delvis ska användas för att skapa en större förståelse för den 

empiriska data som senare presenteras, men den ska vara till hjälp för att analysera 

och besvara uppsatsens syfte. 

 

3.1 Marknadsföring 

 

Armstrong och Kotler et al (2009) definierar marknadsföring som en affärsprocess där 

konsumenterna är i centrum.   

”Brett definierat, så är marknadsföring en social och ledande process i vilken individer 
och organisationer får det de behöver genom att skapa och byta värden med 
varandra” 
            (fritt översatt; Armstrong & Kotler et al, 2009, sid. 7) 

 

Författarna menar att den enklaste definitionen av marknadsföring är att 

marknadsföring handlar om att bygga lönsamma relationer med konsumenterna. 

Marknadsföring handlar inte bara om att sälja och göra reklam utan även om att kunna 

tillfredställa kundernas behov (Armstrong & Kotler et al, 2009).  Om företaget förutom 

att tillfredställa kundens behov ser till att utveckla produkter och tjänster som 

förmedlar ett värde till konsumenterna och även prisätter, distribuerar och promotar 

dem effektivt, kommer produkterna att sälja.  

 

3.1.1 Annonsering 

 

Enligt Armstrong och Kotler et al (2009) så träffas konsumenter av ca. 5 000 annonser 

varje dag, vilket gör det svårt för konsumenterna att lägga märke till alla budskap som 

förmedlas. Konsumenterna väljer därför ut annonserna och den reklam de vill 

uppmärksamma. Företag måste därför arbeta ännu mer för att nå ut med sitt budskap 
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till konsumenterna (Armstrong & Kotler et al, 2009). Författarna skriver också att det 

handlar om att förstå hur kunden tänker för att kunna påverka den bild som en 

konsument får av företagets marknadsföring och annonser.  

 

Med reklam och annonsering så är det enkelt att nå ut till en större massa för en 

mindre kostnad per visning och det gör även att det blir enkelt för företag att förmedla 

samma budskap fler gånger (Armstrong & Kotler et al, 2009). Marknadsföring i form av 

reklam och annonser skapar en positiv bild av det företaget som marknadsför sina 

produkter eller tjänster, detta eftersom kunder ser företagen som mer legitima och 

seriösa än de som inte marknadsför sig i lika stor utsträckning. 

 

Annonser och reklam är en väldigt konstnärlig typ av marknadsföring där det går att 

vara väldigt kreativ och marknadsföraren kan använda sig av både det visuella men 

även auditiva, detta för att utrycka sig på ett effektivt sätt som skapar en långsiktig bild 

av marknadsföringen.  Nackdelen med annonsering och reklam är att de är svårt att nå 

ut till individer på en personlig nivå, detta då denna typ av marknadsföring endast kan 

bära ett budskap till sin publik, vilket gör att konsumenterna inte känner att de 

behöver bry sig eller ge någon form av respons till marknadsföringen. Det kan även bli 

väldigt kostsamt att använda sig av annonsering och reklam, speciellt när det kommer 

till medier såsom TV som kräver en betydligt större budget (Armstrong & Kotler et al, 

2009). 

 

3.1.2 Säljfrämjandeåtgärder 

 

Syftet med säljfrämjande åtgärder är att uppmuntra och belöna snabba svar 

(Armstrong & Kotler et al, 2009). När kunderna uppmuntras till att köpa produkten så 

ämnar säljfrämjande åtgärder till att köpa produkten med en gång. Effekterna av 

säljfrämjande åtgärder är ofta kortlivade och inte lika effektiva som när det kommer till 

att bygga en långsiktig varumärkespreferens. Säljfrämjande åtgärder inkluderar ett 

brett sortiment av verktyg. Det kan t.ex. röra sig om kuponger, tävlingar, rabatter och 
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tillfälliga erbjudanden. Åtgärderna är avsedda för att dra till sig kundens 

uppmärksamhet, dramatisera produkterbjudanden, öka minskande försäljning och 

andra stimulansåtgärder (Armstrong & Kotler et al, 2009).  

 

Säljfrämjande åtgärder är ett snabbt växande område inom marknadsföring, 

framförallt när effektiviteten har minskat på grund av stigande kostnader, 

”mediadjungeln”, och legala hinder. Konsumenter har nu för tiden blivit mer 

erbjudandeorienterade. Mängden säljfrämjande åtgärder resulterat i ett virrvarr av 

reklamkampanjer. Konsumenter sållar allt mer bort erbjudanden vilket leder till att 

förmågan att trigga spontana köp minskar.  

När ett företag skapar ett säljfrämjande program måste de sätta objektiven som ska 

uppnås och därefter välja ut de bästa verktygen för detta. Generellt sätt bör 

säljfrämjande åtgärder hjälpa till att förstärka produktens position och bygga en 

långsiktig relation till kunden istället för att bara fungera som en kortsiktig 

marknadsföringsåtgärd. Designas det rätt har varje säljfrämjande åtgärdsverktyg 

potentialen att resultera i kortsiktig tilldragelse och en långsiktig konsumentrelation 

(Armstrong & Kotler et al, 2009).  

 

3.1.3 Det digitala marknadsföringslandskapet 

 

I den nya teknologiska eran har Internet satt sina spår, denna digitala plattform har 

skapat många nya möjligheter för företag och konsumenter i affärsvärlden (Armstrong 

& Kotler et al, 2009). Med hjälp av internet har det blivit så enkelt att med bara några 

musklick tillhandahålla en stor mängd information. Armstrong och Kotler et al (2009) 

skriver att en av tre konsumenter förlitar sig på Internet för att samla in information 

om deras köp av olika saker eller till och med för att kolla deras hälsotillstånd. I och 

med denna utveckling har möjligheten skapats för marknadsförare att kunna nå ut till 

konsumenterna på ett helt nytt sätt. Större företag har kunnat utveckla sina egna 

system och program för marknadsföringskommunikation. Det är inte många företag 

idag som avstår från att marknadsföra sig på Internet (Armstrong & Kotler et al, 2009). 
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Dahlén (2002) skriver att Internet som nytt media inte är interaktivt, utan aktivt han 

menar att interaktionen med kunden på Internet inte är dynamisk utan kunden 

reagerar på något vilket gör att företaget svarar och så forsätter det. Den digitala 

utvecklingen har gjort marknadsföringen mer flexibel, det blir enklare att uppdatera 

och förbättra sina erbjudanden online (Armstrong & Kotler et al, 2009). 

 

3.2 Internetmarknadsföring 

 

Nedan kommer grunderna för internetmarknadsföring att presenteras för att få en 

grundläggande förståelse i ämnet. 

 

3.2.1 Internet och varumärkesbyggande 

 

Enligt Chaffey et al (2009) är det viktigt hur ett varumärke utvecklas och presenteras 

online eftersom besökarna har ett begränsat fysiskt utrymme att bilda en uppfattning 

om företaget och dess tjänster. Chaffey et al (2009) anser att varumärkesbyggande 

omfattar mycket mer än bara namnet och loggan som förknippas med företaget eller 

produkterna. Det beskrivs på följande sätt: 

 

“An identifiable product or service augmented in such a way that the buyer or user 

perceives relevant unique added values which match their needs most closely. 

Furthermore, its success results from being able to sustain these added-values in the 

face of competition.”  

             Chaffey et al, 2009, p. 289 

Definitionen lyfter fram tre huvudegenskaper i ett lyckat varumärke som författarna 

relaterar till en miljö online. 

 varumärke är beroende av kundens uppfattning 

 uppfattningen är influerad av produktens värdeskapande egenskaper 

 de värdeskapande egenskaperna behöver vara hållbara 
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Sammanfattningsvis är varumärket beroende av kundens fysiologiska affinitet för en 

produkt och är mycket mer än symbolelementen och det fysiska namnet i 

varumärkesidentiteten (Chaffey et al, 2009). 

 

Relevansen av konceptet med varumärke på Internet har utvärderats i en tidigare 

studie Chaffey et al (2009) framhäver. Där anser författaren att det är en utmaning att 

applicera en klassisk varumärkesbyggande modell online där konsumenterna är 

passiva mottagare. Han anser istället att konsumenterna ska få bli aktiva 

medproducenter av värde till varumärket genom diskussionsgrupper som bidrar med 

återkoppling. Det har idag visat sig att detta stämmer bra överens med hur just AMF 

fungerar.  

 

Bloggar är ett bra exempel på hur blivande kunder kan komma i kontakt med ett 

annonserande företag och dess varumärke via ett ämne de finner intressant och kan 

relatera till. Vidare anser författaren att på grund av detta förlorar annonsörerna en 

viss form av kontroll på varumärket eftersom företaget snarare underlättar än 

kontrollerar denna form av kommunikation kunder/potentiella kunder emellan. 

Rowley (2004) skriver i sin artikel om varumärkesbyggande online att en del individer 

hävdar att varumärken på Internet blir allt viktigare på en plattform med överflöd av 

information, detta eftersom det besparar konsumenterna tid. De behöver då inte lägga 

lika mycket energi på att söka efter information. Det är också viktigt med 

varumärkesbyggande online för att skapa ett kontinuerligt återkommande 

konsumenter (Rowley, 2004).  

 

Rowley skriver vidare om att andra forskare också tycker att det blir viktigt med 

varumärken på Internet då den förekommande bristen av interaktion med 

konsumenten samt bristen på att kunna se och känna på produkterna rent fysiskt gör 

att företag måste ersätta dessa egenskaper med något annat som till exempel att 

bygga upp ett starkt varumärke (Rowley, 2004).  
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Rowley skriver också att det kommer bli allt viktigare att arbeta med att skapa 

trovärdighet och kännedom om varumärken inom de mediekanaler där de tidigare inte 

spelat en större roll. En annan viktig fråga som här framkommer handlar om hur 

företag ska kunna kontrollera och skydda deras varumärken när de avancerar till nya 

riskabla marknadsplatser och samtidigt skapa ett större värde genom varumärket. Det 

handlar om att skapa samma trovärdighet i varumärket online som på den vanliga 

marknadsplatsen (Rowley, 2004). 

 

3.2.2 Displayannonsering online 

 

Displayannonsering är den marknadsföring som sker genom att företag köper platser 

på tredjeparternas hemsidor så som tidningsutgivare eller sociala nätverk på Internet 

(Chaffey et al, 2009). Denna typ av marknadsföring används för att driva in trafik till 

företagshemsidor, det handlar framför allt om bannermarknadsföring. När ett företag 

köper en annonsplats så är det ofta på rena annonshemsidor eller i onlinetidningar så 

som Aftonbladet eller Expressen, annonsplatsen köps också för en viss tidsperiod 

(Chaffey et al, 2009).  

 

Fördelar med denna typ av annonsering på Internet är att hjälper till att bygga upp ett 

varumärke samt att det skapar vetskap om ett varumärke hos konsumenterna. När 

konsumenterna klickar på annonsen så sänds de vidare till företagets hemsida som gör 

att de kan skaffa sig mer information om produkterna. Det kan också hjälpa företagen 

till att få möjlighet att starta en tvåvägskommunikation genom att få konsumenterna 

att registrera deras e-post och på så sätt kan de kommunicera både genom 

displayannonserna i form av banners samt att de kan mejla konsumenterna olika 

erbjudanden och nyheter Chaffey et al, 2009).  

Det finns även nackdelar med denna typ av annonser vilket är att dessa sällan skapar 

trafik till företagen då det är väldigt få konsumenter som klickar på dem, detta gör att 

sättet att marknadsföra sig på inte är så lönsamt. En annan nackdel är att annonserna 

kan bidra till att varumärkets anseende blir skadat då konsumenterna inte tycker att 



34 
 

de sidor där företaget marknadsför sig är lämpliga för dess verksamhet och därför 

smutsar ner dess anseende, det kan handla om sidor som har ett innehåll relaterat till, 

pornografi eller rasism (Chaffey et al, 2009).  

 

3.2.3 Konsumentens attityd till annonser på internet 

 

Choi och Rifon (2002) skriver i deras artikel att trovärdigheten på Internet ofta bedöms 

av användarna genom typen av hemsida och vem det är som håller i den snarare än 

den personen som skriver på den. De nämner också att om det traditionella 

marknadsföringssynsättet skulle vara detsamma för marknadsföring på Internet så 

skulle synen på trovärdigheten påverkas av vilken hemsida ett företag marknadsför sig 

på och vart de väljer att placera sig.  Det är också viktigt att marknadsföraren har 

trovärdighet när det kommer till Internetmarknadsföring (Choi och Rifon, 2002).  

 

Choi och Rifon (2002) skriver om hur olika typer av media skapar olika resultat av ett 

företags marknadsföring genom annonser och hur de som kommit i kontakt med 

annonsen upplever annonsen utifrån dess placering. Här nämner de att det finns hög- 

och lågstatuskanaler, de med en högre status levererar ett bättre resultat för företaget 

(Choi och Rifon, 2002). Solomon et al (2006) skriver också att den plats som ett 

varumärke marknadsförs på har betydelse för den attityd som en konsument skapar 

gentemot varumärket.  

 

En sådan situation kan tillexempel uppstå när en konsument läser sin favoritblogg på 

Internet och då ser en annons från ett varumärke vilket gör att konsumenten skapar 

sig en positiv bild av annonsen och varumärket (Solomon et al, 2006). Armstrong och 

Kotler et al (2009) skriver också att konsumenter tenderar att bevara information som 

är kopplad till deras attityd och saker de tror på samt tycker om. Därför blir det så att 

de tenderar till att komma ihåg speciella budskap som varumärken de fattat tycke för 

förmedlar, medens de glömmer budskap från konkurrenter (Armstrong & Kotler et al, 

2009). 
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I Choi och Rifons (2002) undersökning kommer författarna fram till att placeringen av 

annonser på Internet kan vara betydande då okända annonsörer med en lägre grad av 

trovärdighet vill skapa en positiv bild av varumärket. Företag bör istället annonsera sig 

på hemsidor som ses som trovärdiga. De säger också att det även är viktigt för företag 

med mindre kända varumärken att etablera sig på hemsidor som har en hög grad av 

trovärdighet och som är relaterad till de produkter eller tjänster företaget säljer.  Detta 

skapar möjligheten för annonsören att bygga upp en varumärkesimage som skulle ge 

dem ett positivt resultat. Företag som redan har en stark varumärkesimage och ett 

starkt anseende kan istället förlita sig på detta och blir därför inte lika beroende av att 

annonsera sig på hemsidor som anses vara trovärdiga, men de bör istället 

marknadsföra sig på hemsidor som är nära relaterade till deras produkter, deras 

varumärkesimage och den attityd som de vill förmedla med varumärket (Choi and 

Rifons, 2002). 
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3.3 Varumärke 

 

I det här avsnittet beskrivs begreppen varumärkesbyggande och ett varumärkes 

anseende utifrån teorin för att ge läsaren en förståelse om vad et varumärke är och hur 

det kan förbättras. 

 

3.3.1 Varumärkesbyggande 

 

Att ha ett starkt varumärke har ofta ansetts av företagen vara en stor tillgång 

(Goldschmidt et al, 2003). Speciellt online kan det vara extra viktigt eftersom många av 

företagets andra tillgångar inte syns. Goldschmidt et al (2003) beskriver 

varumärkesbyggande som processen med vilken företag fäster mening till dess 

produkter och/eller själva företaget. Inom AMF anses det att annonsörerna får gratis 

marknadsföring om besökarna väljer att inte klicka på deras reklam. När det gäller 

affiliates beskriver Goldschmidt et al (2003) synen på varumärken så här: 

”Affiliates har inget intresse av att skapa varumärkeskännedom för en marknadsförare, 

vilket ofta är huvudmålet för traditionell intrycksmarknadsföring som TV och 

tidsskrifter” 

  (fritt översatt; Goldschmidt et al, 2003, sid. 78) 

Trots det brukar oftast affiliates vara mer positivt inställda till att AMF är 

varumärkesbyggande än annonsörer enligt Goldschmidt et al (2003). 

 

3.3.2 Varumärkesimage 

 

Kapferer, J-N (2004) skriver att marknadsföringen skapar ett varumärkes, ett företags 

eller en återförsäljares historia. Det är i marknadsföringen som bilden av ett företag 

skapas och här har varumärket i uppgift att förmedla vad företagets produkter och 

tjänster står för. Marknadsföringen förmedlar ofta mer än vad ett företag vill förmedla, 

vilket skapar en bild av företaget och vilken typ av budskap samt image de står för.  
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Med en varumärkesimage menas den bild som konsumenterna skapar sig av företaget 

men även den bild som ett företag vill förmedla (Kapferer, 2004).  Denna bild varierar 

dock från olika konsumenter då individerna ofta har sin egen typ av 

varumärkesupplevelse, men de kan ändå ha några saker som är lika i sin uppfattning 

(Chernatony, 2010).  

 

Det finns dock konsumenter som skapar en bild och uppfattning av ett varumärkes 

image utifrån vad deras vänner eller familj anser att varumärket står för, detta gör att 

företagen måste jobba för att dessa kunder ska få en egen uppfattning som är till 

företagets fördel (Chernatony, 2010). Det är därför viktigt för ett företag att kunna 

kommunicera sitt budskap på rätt sätt och via rätt marknadsföringskanal.  

 

Många individer vill kunna identifiera sig med ett speciellt varumärke och dess image, 

det gör också att det blir viktigt för företaget som förmedlar en varumärkesimage att 

innefatta en vetskap om kundernas behov av att känna tillhörighet (Gelder, 2003). Det 

blir även som nämnts ovan viktigt att utföra sin marknadsföring på ett sådant sätt så 

att kunderna känner att de blir en del av ett varumärke (Gelder, 2003).  

 

Att associeras med välkända företag kan ha en positiv inverkan på 

varumärkesbyggande (Goldschmidt et al, 2003). Enligt Goldschmidt et al (2003) har 

tidigare forskning visat att starka varumärken är viktiga för att de hjälper kunder 

avgöra vilket innehåll i webbsidorna de kan lita på. En affiliate som förknippas med ett 

eller flera välkända varumärken kan anses vara en seriös aktör och därmed accepteras 

av kunderna. Kunderna vet inte alltid hur enkelt det kan vara att inom AMF samarbeta 

med välkända varumärken. De kan tro att ett välkänt varumärke har valt ut webbsidan 

för dess produkter, expertis och pålitligheten.  

 

Företagens marknadsföringstyp har också en betydelse när det kommer till hur en 

konsument ser på varumärket, det handlar om att välja den marknadsföringsmix som 
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är mest relevant för ett specifikt varumärke och vad varumärket vill förmedla. Det 

handlar om att välja den marknadsföringskanal som är bäst att kommunicera med. 

Intrycket ett företag sätter hos konsumenterna är viktigt och ska göras på ett korrekt 

sätt, detta kan göras genom att använda sig av rätt marknadsföringstyp vid det 

ögonblick som uppstår när konsumenterna först kommer i kontakt med ett varumärke. 

Är då marknadsföringen dåligt implementerad gör detta att varumärket kan ta skada 

(Gelder, 2003). Författaren menar här att aktiviteter som att producera 

marknadsföringsmaterial, promotion, tillverkning av produkter, kundservice och 

lojalitet mot kunder hela tiden måste följas upp och göras på ett sätt som inte skadar 

varumärket.  

 

3.3.3 Ett varumärkes anseende  

 

Gelder (2003) skriver att ett varumärkes anseende ska förmedla dess äkthet, 

tillförlitlighet och trovärdighet. Ett varumärkes anseende är bilden som en kund skapar 

sig av ett varumärke, konsumenterna förväntar sig att ett varumärkes anseende ska 

vara relaterat till vissa kvaliteter.  Han skriver också att företags anseende påverkas av 

andra parter som är associerade med varumärket, det kan handla om experter på 

området, kändisar eller en viss typ av konsumenter.  

 

För ett företag gäller det att trycka på saker som förstärker de anseende de har. Det 

kan handla om att företaget har ett anseende om bra kvalitet eller snabba leveranser, 

vilket då är extra viktigt för ett företag att arbeta med när de kopplar det till deras 

varumärke och kommunicerar budskapet till kunderna. Det är viktigt att den 

marknadsföring som görs är väl genomtänkt då fel budskap och missuppfattade 

annonser kan skada ett varumärke och dess anseende (Gelder, 2003).  

 

Chaffey et al (2009) skriver att kunder som känner till ett varumärke som finns på 

Internet har lättare för att kunna lita på det. Men han menar också att lojaliteten hos 

ett varumärke kan minska då Internet gör att kunder blir motiverade till att läsa och 
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följa andra varumärken som även de agerar online. Detta betyder dock inte att 

konsumenterna väljer att köpa konkurrenternas varumärke utan det kan vara så att de 

inte litar på återförsäljaren och då väljer att köpa det varumärke som de känner 

trygghet med (Chaffey, 2009). 

 

Forskare har i undersökningar kommit fram till att varumärkets namnkännedom hos 

en e-handlare har en stor inverkan på om en konsument väljer att använda sig av din 

hemsida för att handla på eller inte (Kwon & Lennon, 2009). Kwon och Lennon (2009) 

skriver också att det är enklare för företag som arbetar med att sälja sina produkter i 

flera kanaler att skapa en stark varumärkes image online, då deras image ofta är 

välkänd offline. 

 

Ha (2004) skriver i sin undersökning om vilka faktorer som påverkar kunders syn på ett 

varumärkes trovärdighet att varumärkes tillit vill skapas av företag för att de ska kunna 

använda detta som en konkurrensfördel på marknaden. Detta menar han skapas 

genom en blandning av olika faktorer så som säkerhet, word-of-mouth, 

marknadsföring och varumärkesimage.  

 

För att skapa trygghet och tillit för företagets varumärke på Internet så är det viktigt 

att börja med hur ett de marknadsför sig, det är viktigt att de använder sig av rätt typ 

av marknadsföring online och även marknadsför sig på rätt sätt i de traditionella 

marknadsföringskanalerna (Ha, 2004). Ha menar att välkända varumärken bör använda 

sig av traditionell marknadsföring då kunder har lättare att komma ihåg deras 

produkter i dessa medier. 

 

Ett annat sätt för ett företag att skapa ett starkare varumärke är att använda sig av 

partnerhemsidor där de kan skapa sig så många nya kunder som möjligt (Ha, 2004). 

Författaren nämner också att word-of-mouth sprids enklare och snabbare på Internet 
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vilket kan orsaka misstro i varumärket hos konsumenterna. Om inte dettas ses över så 

kommer företag att tappa kontroll med tanke på kommunikationshastigheten idag. 

 

3.4 Affiliatemarknadsföring 

 

Nedan kommer grundläggande teorier för affiliatemarknadsföring att redogöras samt 

en del mer djupgående teorier rörande forskningsfrågan. 

 

3.4.1 Grundläggande principer för affiliatemarknadsföring 

 

AMF är ett avtal mellan två aktörer där den ena (annonsören) kompenserar den andre 

(affiliaten) för att generera transaktioner från besökarna (Goldschmidt et al, 2003). I 

praktiken innebär det att annonsören placerar länkar på en affiliates webbsida. 

Länkarna i sig kan bestå av produktbilder, texter och andra bilder för att förmedla ett 

budskap till den potentielle kunden. När besökarna klickar sig vidare via länkarna 

registreras detta av ett mjukvaruprogram som noterar från vilken affiliate besökaren 

kom, så att annonsören kan betala ut en förutbestämd provision till denna beroende 

på vilken transaktionsform annonsörerna har valt att kompensera (Goldschmidt et al, 

2003). AMF definieras som:  

 

”Ett ekonomiskt utbyte av produkter och tjänster, i vilket slutanvändaren, annonsören 

och affiliaten är involverade” 

  (fritt översatt; Goldschmidt et al, 2003, sid. 43) 

 

Det finns tre olika transaktionsformer en annonsör kan välja att kompensera när de går 

in i ett avtal med en affiliate. Den första är försäljning, där affiliates får en viss procent 

av säljpriset i kompensation när köparen har kommit till annonsörens webbsida via 

dem. Summan som betalas ut avgörs av annonsören och beror på vilka 

förtjänstmarginaler produkten har. Andra formen är registrering, vilket innebär att 
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besökarna en affiliate generar ska lämna information som annonsörerna sedan kan 

följa upp kunden med. Informationen kan omfatta besökarnas e-post eller andra 

typiska uppgifter som efterfrågas vid registrering av medlemskap eller 

prenumerationer av nyhetsbrev.  

 

Vi väljer att använda begreppet registrering i denna studie vilket framgår av figur 4. 

Provision för registrering är oftast ett fast belopp vilket i sig varierar väsentligen 

beroende på vilken typ av verksamhet annonsören bedriver. Den tredje 

transaktionsformen omfattar antalet besökare en affiliate genererar via 

länken/bannern till annonsörens webbsida. Resultatet mäts via antalet besökare som 

klickar på länken. Här är den avtalade provisionen alltid ett fast belopp. Överlag kan 

provisionsstrukturen från en marknadsförare till en annan ofta baseras på en 

kombination av de ovan nämnda transaktionsformerna (Goldschmidt et al, 2003).  

 

Goldschmidt et al (2003) skriver att syftet med AMF inte är att skapa en medvetenhet 

eftersom annonsörerna vanligtvis inte får betalt för detta utan för en transaktion där 

användaren aktivt medverkar. Detta är det som skiljer AMF från reklammarknadsföring 

i form av ”banners” på nätet.  

 

Reklam via banners fokuserar på intryck och klick som framgår av modellen nedan.  

Figur 3.1: Skillnaden mellan banners och affiliatemarknadsföring. Källa Goldschmidt et al., 

2003 
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3.4.3 Brist på kontroll 

 

Företag känner sig ofta avskräckta av affiliatenätverk eftersom de känner att de tappar 

kontrollen av marknadsföringen och varumärket eftersom de inte har resurserna för 

att övervaka alla sina affiliates (Goldschmidt et al, 2003). Först och främst är 

annonsörer rädda för att varumärket kan bli utspätt om det blir exponerat i en för stor 

omfattning utan fokus via det stora antalet affiliates. Mariussen et al (2009) skriver att 

inkonsekvent annonsering och visning av varumärket på flera affiliatesajter som delvis 

är olämpliga för annonsören, gör att det blir viktigt för annonsören att se över och 

kontrolla vart företagets varumärke syns. Sedan finns det också en moralisk risk, vilken 

kan förekomma när affiliates översäljer produkten (Goldschmidt et al, 2003). 

 

Detta innebär att de utnyttjar provisionssystemet genom att anstränga sig för hårt i 

marknadsföring eller i värsta fall ljuga. För att kunna lyckas med det måste företagen 

använda resurser för att kommunicera, utbilda och motivera affiliates på olika nivåer 

(Goldschmidt et al, 2003).  I slutändan vänder sig kunder till annonsören för att klaga 

och det faller på deras ansvar att hantera problemet. För att eliminera riskerna har 

företag alternativet att välja ut vilka affiliates de vill jobba med och byta ut under 

tiden. Dock så kan det vara så att risken inte är värd fördelarna för välkända och 

respekterade varumärken eftersom de inte vill bli felaktigt ansedda. Företagen med 

känsliga varumärken som medverkar i affiliatenätverk tackar nej till 90 % av alla 

affiliates som ansöker om ett samarbete (Goldschmidt et al, 2003).  

 

3.4.4 Intern affiliatemarknadsföring 

 

Enligt Goldschmidt et al (2003) handlar intern AMF om att det annonserande företaget 

administrerar samarbetet med sina affiliates på egen hand. Varje annonserande 

företag väljer ut vilka affiliates de vill samarbeta med och sköter då hand om 

administrationen som innebär teknisk support, segmentering, utbetalningar och 
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ständig teknologisk utveckling. Många annonserande företag väljer att köpa den 

tjänsten externt. 

 

I en intervju med Nick Robertson som är CEO på ASOS har han uttalat sig om just 

problemet med kontroll av deras affiliates när han frågades om valet mellan affiliate- 

och varumärkesmarknadsföring (econsultancy.com). Econsultancy.com sammanfattar 

Robertsons från en intervju efter att densamme hamnat i ett blåsväder 2007, detta på 

grund av att ha avslutat företagets egna affiliateprogram och refererat till vissa 

affiliates som ”smutsiga”. 

 

ASOS är ett etablerat e-handelsföretag inom mode, i deras sortiment ingår produkter 

som kläder, väskor, solglasögon och skor. Robertson säger i intervjun att 

huvudanledning till att de avslutade programmet var att de betalade ut provision på 

försäljning de själva skulle ha genererat. Företaget ansåg att genom en nedläggning av 

affiliateprogrammet skulle man bli betydligt mer lönsamma även om försäljningen på 

”top-line” produkterna avtar. Vinsten detta skulle medföra beslutade man skulle 

investeras i varumärkesbyggande istället, vilket de hoppades skulle driva upp 

försäljningen på ”top-line” produkterna. För att sätta detta i perspektiv påpekar 

Robertson hur omtyckt deras affiliatemanager var av affiliatesen. ASOS betalade 12-15 

% i provision. Robertson menar att de betalade provision för kunder som hade hittat 

till dem ändå även om de inte hade gjort det omgående. Det visade sig att de hade rätt 

enligt Robertsson då deras ”top-line” försäljning inte påverkades alls. Han jämför ASOS 

ökning i tillväxt på grund av detta med andra e-handels företag som Firebox, Figleaves, 

Iwantoneofthose eller NET-A-PORTER, vilka satsar mycket på AMF (econsultancy.com). 

 

De insåg även att det fanns ett annat problem som uppstod i bristen på övervakning av 

sina affiliates. Dessa registrerade nämligen en webbplats som affiliate åt ASOS men 

använde koderna för att annonserna på helt andra sajter. Företaget hade även 

rabattkampanjer med speciella tidningar som spreds tack vare vissa affiliates på 

Internet helt emot reglerna för affiliateprogrammet. Det övergick till att det blev ett 
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heltidsjobb att övervaka regelbrotten och den oetiska användningen av programmet 

(econsultancy.com).  

 

På frågan om varför Robertson anser att investeringen i varumärkesbyggande har gett 

bättre resultat trots det faktum att det inte är lika mätbart eller fokuserat, svarar han 

att modebranschen handlar om image. Därför spenderar de flera miljoner pund på att 

promota varumärkesimage. Detta hade inte affiliatesajterna någon uppfattning om. De 

uppdaterade inte ASOS banners och produkterna som visades upp kunde tillfälligt vara 

slut eftersom affiliates inte använde sig av deras flöden. Det här var oacceptabelt då 

företaget samtidigt försöker bygga ett varumärke. Alla affiliates var inte dåliga men 

många av dem säger Robertson (econsultancy.com).  

 

Nedläggningen av affiliateprogrammet resulterade i att ASOS siffror steg avsevärt när 

det gäller antal kunder, genomsnittlig varukorg, profil och ålder. Robertson hänvisar 

allt till de stora summorna som investeras i varumärkesbyggandet (econsultancy.com).  

 

Genom en intervju med Ryan Irwin, general manager för Oakley Inc’s Direct Division 

skriver marketingsherpa.com om hur företaget utvecklade sitt eget affiliatenätverk. 

Artikeln beskriver hur glasögonjätten Oakley kombinerar ett aggressivt 

affiliateprogram medens varumärket skyddas. Ryan sa att det verkligen var viktigt för 

företaget att inte negativt påverka varumärket eller att det skulle svärtas ner. Han 

säger att de som älskar varumärket verkligen älskar det så Oakley ville inte riskera att 

uppröra den enorma konsumentbasen.  

 

När Oakley rekryterade affiliates använde de ett aggressivt filter för alla sökande. 

Endast 7 % av de sökande affiliates godkändes tills Oakley nådde 200 stycken. Detta 

krävde manuellt arbete då Oakley’s affiliateteam blev tvungna att gå igenom tusentals 

hemsidor. De var verkligen ute efter de allra bästa affiliatesen. Kriterierna för att 

komma in i Oakleys nätverk var som affiliate var att ha en bra kvalitet på hemsidan, bra 
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historik när det gäller relationen till andra annonsörer samt hur väl man spelar enligt 

reglerna.  Ryan berättar vidare att de specifika reglerna som sattes i deras eget 

program var att affiliates inte fick använda sig av e-mail kampanjer eller pop-ups. För 

att försäkra sig om e-mail marknadsföringen registrerades ett e-mailkonto för att 

prenumerera på alla deras affiliates nyhetsbrev. Två gånger i veckan drivs även ett 

program som tillåter Oakleys administrationsteam spåra tillbaka specifika köp fram till 

det allra första klicket.  

 

Två gånger i månaden berättar Ryan att teamet skickar nyhetsbrev till sina affiliates, 

där de pratar om nya produkter, sporrande program och erbjuder en produktkatalog 

som de kan visa upp delar av i realtid på sina hemsidor. Ryan säger att de även 

kommunicerar med affiliates på en veckobasis via e-mail. Den formen av 

kommunikation föredrogs år 2011 av 76 % affiliates (affstat.com). 

Angående intern AMF avslutar Ryan med följande citat: 

 

”From a strategic aspect, it makes more sense to have an exclusive program because 

you want to have control over your outside marketing force.” 

                  Ryan Erwin, 2007, marketing sherpa.com 

 

3.5 Syntes 

 

I syntesen sammanfattar vi teorierna med hjälp av delfrågorna, för att sedan utmynna i 

ett teoretiskt svar på huvudfrågan. 

 

Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som helhet för företag? 

 AMF går ut på att en annonsör kan få fler besökare till hemsidan via en extern 

tredje part (affiliates). Detta sker via banners från varje enskild affiliates 

hemsida på tre sätt. Dessa är klick, registrering eller köp.  
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 AMFs roll är först och främst att vara ett prestationsbaserat 

marknadsföringsredskap där en annonsör endast betalar vid genererad order. 

Detta leder till kostnadsbesparingar för annonsörer eftersom AMF oftast riktar 

sig till nischade hemsidor och specifika sektorer istället för den stora massan. 

Konsumenter tenderar till att bevara informationen som är kopplad till deras 

attityd och saker de tror på samt tycker om. För annonsörerna som ingår i ett 

externt affiliatenätverk sparar samarbetet även tid som kan läggas på andra 

områden. 

 AMF är ett säljfrämjande verktyg online som är avsedd att generera snabba 

svar och spontan försäljning. När AMF används som ett verktyg för tillfälliga 

erbjudanden sticker den ut i det stora reklamträsket eftersom konkreta 

kampanjer drar till sig konsumenternas uppmärksamhet.  

 AMF är inte avsett för att skapa en medvetenhet eftersom annonsörer ej får 

betalt för det. Samtidigt anses det vara gratis marknadsföring när besökarna ser 

varumärket men inte väljer att klicka på annonsen. Affiliates brukar oftast vara 

mer positivt inställda till att marknadsföringen är varumärkesbyggande än 

annonsörer men det är dock något både fokuserar på. 

 

Hur arbetar annonsörer med varumärket på Internet? 

 För att bygga upp ett varumärke på Internet har typen av marknadsföring stor 

betydelse, en bra typ av marknadsföring är då displayannonsering. Det är ett 

bra verktyg för annonsörer att använda sig av när de vill bygga upp varumärket.  

 För att undvika att varumärket ska få ett dåligt anseende eller försämras så är 

det viktigt att annonsören arbetar för att hamna på rätt hemsidor. Det kan 

väldigt lätt bli så att annonsören förknippas med fel hemsidor och på så sätt få 

ett sämre varumärkesanseende istället för att bygga upp det. 

 Det är bra om annonsörerna arbetar med någon typ av annonsering i medier 

offline för att enklare bygga upp ett starkt varumärke online.  
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Hur kan annonsörer förebygga och följa upp affiliatemarknadsföringens påverkan på 

varumärket? 

 Vid en för hög grad av exponering så tappar företagen lätt kontrollen när de 

arbetar med AMF, det blir svårt för företagen att kunna kontrollera allt för 

många affiliates, de vet då inte vart varumärket exponeras eller på vilket sätt 

det marknadsförs i alla lägen.  Det är inte bara exponeringsgraden som har 

betydelse utan också vart exponeringen sker. Då gäller det att använda rätt typ 

av hemsidor och placering för att exponeringen ska ha en positiv påverkan på 

ett varumärke. 

 Inom AMF går det att kontrollera vilka webbplatser annonsörer hamnar på och 

vilka affiliates de jobbar med. Detta genom att godkänna affiliates de vill 

samarbeta med och undvika de som försöker ”översälja” deras produkter eller 

har innehåll som inte alls är relaterat till annonsörernas produkter. Annonsörer 

kan även se huruvida webbplatserna kunderna kommer i kontakt med är 

seriösa eller inte, mindre seriösa webbplatser påverkar ett företags anseende 

och varumärkesimage på ett negativt sätt. 

 Kommunikationen mellan annonsören och den som håller i affiliatenätverket är 

också viktig. Då kan annonsören ställa krav på affiliatenätverket och följa upp 

vilka hemsidor de tillhandahåller dig.  

 

Hur påverkas annonsörers varumärke av affiliatemarknadsföring? 

 Om annonsörer använder sig av fel hemsidor när de marknadsför sig på 

Internet kan företaget påverkas på ett negativt sätt. Kontrollen är viktig när det 

kommer till vart annonsörer marknadsför sig och sitt varumärke genom AMF. 

Det är lätt att just hamna på fel hemsidor och genom detta får varumärket ett 

dåligt anseende. Risken finns också att någon smutskastar varumärket på 

Internet vilket kan leda till att konsumenterna känner sig vilseledda. Då skapas 

en uppfattning hos kunden som inte är särskilt bra för varumärket. Affiliates blir 

lite av annonsörens ansikte utåt eftersom annonsören har ingått ett samarbete 
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med dem. Därför blir det extra viktigt att de sköter sig eftersom det är 

annonsören som får ta hand om missnöjda kunder i slutändan. 

 Överexponering kan leda till utspädning av varumärket på grund av 

ofokusering. Det bidrar även till en ökad risk för att hamna på andra sajter 

utanför annonsörens kännedom. 

 Annonsörers varumärke kan påverkas positivt om det förknippas med 

trovärdiga hemsidor som kan relateras till annonsörens produkter och andra 

starka varumärken. Varumärkesassociering har en positiv påverkan på 

företagets image och anseende. Det ger mindre företag en bra möjlighet att 

bygga upp sitt varumärke. 

 

Ovan resonemang illustreras av figur 5, modellen är framtagen för att visa hur 

delfrågorna och dess kopplingar är ämnade att besvara huvudfrågan i slutändan.  

 

  Figur 3.2: Syntesmodell (Egen)  

Påverkan på 
Varumärket 

Rollen 
Varumärket 
på Internet 

Säkerställa 
och Följa upp 
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4. EMPIRI 

 

Här kommer läsaren att få ta del av det empiriskt insamlade materialet vilket är 

undersökningens primärdata. Kapitlet är utformat efter de underfrågor samt 

huvudfrågan som presenterades i tidigare kapitel. 

 

4.1 Nätverksadministratörer 

 

Här kommer den empiriska insamlingen från intervjuerna med 

nätverksadministratörerna att presenteras, detta kommer ske utifrån synstesmodellen 

som ska hjälpa till att besvara huvudfrågan. 

 

4.1.1 Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som helhet för 

företag? 

 

När det kommer till AMF inriktar sig Zanox affiliateprogram bara på försäljning och 

registrering i princip. När besökarna utför någon av dessa åtgärder betalar annonsören 

ut provisionen till affiliaten. Enligt Frédéric jobbar Zanox idag mycket med 

”retargeting” vilket avser att optimera ännu mer via färre visningar till lyckad 

försäljning oftare. Det blir samtidigt mer ekonomiskt för annonsörerna att arbeta på 

det här sättet. Frédéric förklarar att ”retargeting” handlar om att med en komplex 

teknologi analysera en besökares beteende på en hemsida i nätverket, ta t.ex. Nelly.  

Besökaren tittar på tre olika par skor och lägger ett par i varukorgen men handlar inget 

utan fortsätter vidare till en annan hemsida i nätverket, t.ex. en blogg. Då kan Nelly 

visa upp en produktbanner på den här bloggen med två par skor besökaren tittade på 

tidigare och ett nytt par i samma kategori. Retargeting handlar enligt Frédéric om att 

göra banner annonsering lönsam helt enkelt. Processen beskriver det annonsören gör 

för att få tillbaka besökaren, inte för att få en för första gången. Det här är något som 

måste sättas i värdekedjan eftersom 92 % av personerna retargeting vänder sig till 

redan har besökt sajten säger Frédéric. Retargeting är det Zanox sysslar med mest när 
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det kommer till display och banner annonsering. Budskapet är väldigt tydligt och 

säljinriktat, just för att det funkar och driver försäljning. 

Det senaste Zanox arbetar med inom den tekniska aspekten av AMF är ”Real-Time-

Bidding” (RTB). RTB innebär att annonsörerna lägger bud för vems banner det är som 

ska synas för besökaren de är ute efter. Annonsörerna lägger sina bud på ett antal 

ören beroende på hur mycket de anser besökaren är värd. Den annonsören som vinner 

budgivningen får sedan visa upp sin anpassade produktbanner. Frédéric sammanfattar 

mentaliteten så här; 

”..så istället för att köpa tusen impressions via CPM till ett visst pris köper jag en 

visning här och där för utvalda kunder via retargeting.” 

   Saigne, F., 2012 

 

För att retargeting och RTB ska fungera krävs det ett visst antal besökare, 100 000 i 

månaden säger Frédéric. Han fortsätter, för en mindre aktör blir inte RT relevant och 

effektivt, problemet ligger i att de måste hitta besökarna först och borde då kanske 

satsa på sökmotorsoptimering.  

 

Daniel Nordh på Affiliator säger att utvecklingen av AMF har gått fort framåt, han säger 

t.ex. att allt fler nätverk har startats och att det finns allt fler aktörer på marknaden. 

Han säger också att reglerna för affiliates har förändrats mycket, det gäller regler om 

hur dem får arbeta med deras annonsering.  

 

Det är också så att Adwords har blivit allt dyrare vilket har satt ”käppar i hjulet” för 

många affiliates då dem fått förändra sitt arbetssätt. Daniel säger också att något som 

skapat en förändring för affiliatsen och internetmarknadsföringen är att det kommit 

nya regler gällande cookies, detta då användaren av en dator ska kunna godkänna om 

cookies ska få laddas ner på vissa hemsidor vilket gör att det blir allt svårare för 

affiliatsen att kunna arbeta med trackning genom cookies och då måste byta sitt sätt 
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att arbeta på. Han säger att cookies är det vanligaste sättet att kunna tracka kunderna 

på.  

 

Daniel säger att AMF skiljer sig från vanlig bannerannonsering på det sättet att banners 

är väldigt föråldrat och att det inte går att använda mycket inom AMF. Frédéric anser 

också att det är väldigt viktigt att särskilja dessa två åt även fast vissa vill konvertera 

banners till försäljning.  

 

Daniel säger också det att ser konsumenten en banner så bygger detta upp en vetskap 

om att varumärket finns på Internet, vilket inte betyder att konsumenten går in på 

hemsidan och sedan köper någonting och detta är något som AMF arbetar för att göra. 

Daniel jämför därför banners med radio och tv då detta är medier som skapar 

varumärkeskännedom men inte leder till någon direkt försäljning, vilket även är 

effekten av bannerannonsering bara de att det inte når ut lika brett som de 

traditionella medierna som radio och tv. Daniel menar att det skulle vara positivt för 

deras kunder om dem skulle använda sig av banners, tv eller radio reklam för att just 

skapa varumärkeskännedom, detta eftersom det ofta har en positiv effekt i form av 

högre försäljning på kundernas AMF. 

 

Daniel berättar också för oss att dem inte tar in vilka kunder som helst, utan att det är 

viktigt att de ska kunna hjälpa kunderna med att öka deras försäljning. Han säger att 

vissa företag inte är rätt för att arbeta med AMF, detta kan bero på att de säljer 

produkter som de menar på inte vanligtvis köps av konsumenterna online, vilket gör 

det svårt att öka företagets försäljning.  Daniel tog upp ett exempel på ett företag som 

sålde stora studsmattor vilka han menar inte köps online då de är ganska speciella 

produkter. Frédéric på Zanox säger att de mest jobbar med e-handelsföretag och att 

AMF inte lämpar sig för business-to-business (B2B).  
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Daniel säger att fördelen med AMF är att kunderna betalar för hur affiliaten presterar, 

alltså bara för den genererade försäljningen.  

 

4.1.2 Hur arbetar annonsörer med varumärket på internet 

 

Displaymarknadsföring är väldigt enkelt anser Frédéric, det har alltid funnits, 

annonsörer samt mediebyråer har alltid väldigt stort fokus på varumärket.  

 

”..även om de tänker ren branding har de tanken i huvudet någonstans att de måste 

sälja. Att bara bygga varumärket är borta sedan 8o-, 90-talet. Man måste alltid ha den 

där tanken att en banner oavsett hur den är byggd eller en displaykampanj oavsett hur 

den är tänkt måste sälja, that’s it.” 

     Saigne, F., 2012 

 

Angående bannerannonsering säger Frédéric att det är ganska komplext eftersom det 

finns flera olika typer. Det kan vara generiska banners, varumärkesbyggande banners 

och banners med call-to-action. De sistnämnda handlar om kampanjer, rea, ”klicka 

här” och t.ex. ”10 % rabatt bara idag”. Man väljer sedan att antingen göra en 

allmändisplay kampanj för att nå alla möjliga användare eller inrikta sig mot en viss 

målgrupp antingen efter sajtens innehåll eller ett segment. Sen kan en banner 

utformas endast för att driva försäljning till en på förhand utvald kategori potentiella 

kunder. Det är här det hela börjar komplicera sig lite anser Frédéric.   

 

Banners genererar sällan sista klicket eftersom de kommer in tidigt i processen till 

skillnad från t.ex. prisjämförelsesajter, säger Frédéric. Bannerannonsering har visat sig i 

alla år förlora i lönsamhet. Antalet köp som görs via banners säger Frédéric ligger på 

0,1 %. Jämför man detta med Googles textlänkar ligger deras konvertering till köp på 5-

10 %. Dessa textlänkar anpassas till det som personerna söker för tillfället vilket är mer 

relevant.  
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Zanox idag har gått ifrån branding och fokuserar mer på produktbanners anpassade 

efter besökarnas insamlade beteende, retargeting banners.  

 

”Kortfattat är det här framtiden av display och av varumärke som vill koppla 

varumärket till försäljning.” 

 

   Saigne, F., 2012 

 

Frédéric tar även upp att de inte ens använder begreppet AMF utan istället pratarde 

endast om Performance Based Marketing och CPA (Cost Per Acquisition). Varumärken 

pratar fortfarande om CPM (Cost Per Mille), alltså kostnaden för 1 000 visningar av 

bannern. Detta anser Frédéric är en liten konflikt. Han menar på att ett varumärke har 

allt att vinna genom att tänka CPA eftersom de kan mäta effekten av sina aktiviteter. 

Varumärkesuppbyggnad är jättebra men det är försäljningen som är viktig i slutändan. 

Därför är Performance Marketing extremt relevant för varumärket avslutar han. 

 

På frågan om gratis marknadsföring för annonsörer när deras banners hos affiliates 

inte konverterar till försäljning säger Frédéric att det inte är ett argument för då är det 

placerat fel. 

 

”Affiliate marketing är en community, det finns överallt, det ger inget mervärde i sig. 

Det är en vanlig kanal. Logiken bakom det är nu performance marketing.” 

   Saigne, F., 2012  

 

Daniel säger att internet som ett verktyg för att bygga ett varumärke inte är den 

ultimata kanalen, men han tror att det kommer utvecklas till en bättre kanal för 

framtiden. Dock säger han att i och med att allt fler marknadsför sig på internet så 

kommer det sluta med att inte alla får plats och att det blir allt hårdare konkurrens om 

platserna och då även svårt att synas. Denna utveckling av internet och den ökade 
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kunskapen om internetmarknadsföring kommer göra att företagen agerar mer 

självständigt, vilket kommer göra att färre företag kommer använda sig av 

affiliatenätverk. Det har hänt redan idag att kunder har gått ur nätverket för att starta 

sitt eget, Daniel säger att det idag finns en mjukvara till hemsidorna som hjälper dig att 

starta affiliatenätverk. Detta kostar dock pengar menar Daniel då dem skulle behöva 

anställa personal som arbetar med enbart AMF på företaget. 

 

4.1.3 Hur arbetar annonsörer med att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

Daniel Nordh på Affiliator säger att det är väldigt viktigt för dem att ha nära relationer 

till sina kunder, för att få vetskap om vilken typ av erbjudanden de har för tillfället, 

detta för att kunna förmedla budskapet vidare till sina affiliates. Kontakten med 

kunderna ser olika ut, en del kunder har dem mer kontakt med än andra det kan 

handla om att dem talas vid en gång i veckan med vissa och andra talas dem vid med 

en gång i månaden. Han menar att det är upp till kunderna hur ofta dem vill ha kontakt 

med nätverket, däremot säger han att typen av företag är inte relaterat till hur ofta 

dem har kontakt med kunden utan de varierar väldigt mycket. På Zanox är det 

likadant, Frédéric säger att de har olika servicenivåer. Vissa av deras kunder 

(annonsörerna) vill ha kontakt två gånger i veckan medens andra inte vill veta av dem 

helt enkelt. Frédéric tillägger att oftast är det mindre företag som kräver mest i form 

av insyn och kontroll. 

 

På Affiliator kontrollerar de hemsidor som vill bli en affiliate i nätverket, men Daniel 

menar på att hemsidorna kan förändras efter att de blivit godkända att gå med i 

nätverket och att detta är något som de har svårt att kontrollera då de har 23 000 

affiliates. Däremot säger han att deras kunder har möjlighet att kontrollera affiliates de 

arbetar med, detta även om dem har över tusen affiliates.  

 

Daniel säger att det är upp till kunden att ha koll på deras affiliates. Han säger att deras 



55 
 

uppgift framför allt är att förmedla den tekniska biten och att vara en mellanhand till 

aktörerna. Affiliator tar inget ansvar över vart kundernas annonser hamnar, däremot 

så gör dem så gott dem kan för att kontrollera vilka affiliates som får gå med i 

nätverket, men dem är idag inte lika känsliga för vilka som får gå med som förut. Han 

säger att varje kund skriver en programbeskrivning som är tillgänglig för affiliatesen 

där står det vad dem har för krav på affiliatsen och då ser affiliaten om den är lämplig 

för kunden eller inte.  

 

Daniel säger att det givetvis inte är så att någon oseriös affiliate bara skulle ansluta sig 

till nätverket utan någon kontroll, men att dem inte kan ha full kontroll på vart ett 

företags varumärke hamnar och att det blir svårt att ha kontroll över om en förändring 

skulle ske på de godkända affiliatsens hemsidor. Denna förändring på affiliatsens 

hemsidor kan göra att kunden känner att dem syns på hemsidor med innehåll som 

dem inte vill förknippa deras varumärke med.  

 

Daniel säger också att kraven dem ställer på sina affiliates är att de måste vara 16 år 

och att deras hemsida ska se professionell ut, den ska också vara på ett språk som dem 

kan förstå det får till exempel inte vara en sida med bara arabiska tecken på. Han säger 

att dem inte vill ha hemsidor där det kan vara budskap som skapar hets mot folkgrupp 

eller som är kränkande. Men han menar att kontrollen sker väldigt individuellt och ser 

olika ut för affiliatsen. 

 

När vi pratar om innehåll i affiliatesajterna säger Frédéric att Zanox kontrollerar i 

många olika steg. När en ny affiliate registrerar sig accepterar de ett avtal, en code of 

conduct helt enkelt. Efter det kollar Zanox upp hemsidan affiliaten registrerat för att se 

om den är ok innan den ansluts till ett program om de nu blir godkända. Det finns key 

account managers som sen sköter programmen. De vet exakt hur programmen 

utvecklas samt ifall trafiken ökar eller minskar. De finns även alarmfunktioner som 

automatiskt dyker upp vid stora fluktuationer i trafiken. Det är manuellt arbete så klart 

fortsätter Frédéric men saker och ting måste dubbelkollas. 
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Alla stora varumärken Zanox arbetar med ny teknologi och nya kanaler som t.ex. 

retargeting säger Frédéric. Han säger att Zanox självklart respekterar en viss 

företagsidentitet men syftet är alltid att sälja. Här gör de en kompromiss efter många 

diskussioner med annonsörerna som vill framhäva sin identitet mest, det gäller att 

hitta rätt balans. Det är inte frågan om att skydda varumärket från att skadas anser 

Frédéric utan om att följa riktlinjer för företagens identitet. Allt material Zanox 

använder godkänns av deras kunder först. 

 

Zanox har nu lanserat Marketplace, något de själva kallar för ”the revolution in 

performance advertising” berättar Frédéric. Affiliatemarketing har i stort sett haft ett 

problem och det är transparens, annonsörerna vet inte vart deras banner kommer att 

finnas och i vilket sammanhang. Det har vinklats väldigt negativt. Det har visat sig att 

om man har transparens och kontroll över vad som sker så försvinner rädslan helt för 

detta. Det Zanox har gjort nu är att de har lanserat en marknadsplats för affiliates och 

annonsörer för att ge full transparens i nätverket. Ingen ska kunna dölja någon form av 

trafik eller annat.  

 

Med hjälp av plattformen får parterna en lättöverskådlig bild av t.ex. vilka affiliates 

som är aktiva i olika branscher och hur bra de presterar. Samma sak gäller för 

annonsörer när olika affiliates vill kolla upp dem och jämföra t.ex. provision. I 

plattformen kan parterna bl.a. se statistik och jämföra nyckeltal. Frédéric säger att det 

är en proaktiv rekrytering av publishers på ett fullt transparent sätt. Annonsören kan 

t.ex. ladda ner en affiliates Power Point och se vart de är aktiva. Det här gäller också 

för affiliates, dessa kan se vilka annonsörers program som presterar bäst. De kan se 

hur annonsörer konverterar, hur de trackar, hur de registrerar försäljning, allt detta i 

detalj. Det Frédéric menar är att ett stort eller litet varumärke kan känna sig extremt 

tryggt. Det finns ungefär 4 000 företag som konkurerrar mot varandra för att få 

affiliates så via detta går det inte att lura dem på något sätt. Kvaliteten blir då ännu 

bättre i nätverket.  
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”Marketplace är en öppen transparent marknadsplats för stora brands som alltid har 

varit lite oroliga att synas på konstiga ställen.” 

   Saigne, F., 2012 

 

Är du en liten affiliate får du komma in men du måste vara väldigt tydlig, säger 

Frédéric. Annars syns bara ett namn och en webbadress. En affiliate kan då använda en 

kod på en annan sajt. Frédéric fortsätter berätta att affiliates måste vara 100 % 

transparant i Marketplace med vart de sänder trafik och vilka sajter de äger. Zanox 

rensar bort en hel del affiliates som har varit otydliga och bekväma. 

 

Daniel säger att det har hänt att affiliate nätverk har blivit smutskastade i Dagens 

Media, där dem skrivit om hur kunder har blivit exponerade på hemsidor med sexuellt 

innehåll. Daniel säger att det därför är bra om kunderna ställer krav på vilka hemsidor 

dem vill synas på i sin programbeskrivning men att dem också måste kontrollera sina 

affiliates själva. 

 

Om det skulle vara så att en affiliate inte ställer dem krav som en kund ställer på 

affiliaten så har kunden möjlighet att stänga av affiliaten från deras nätverk. Men 

Affiliator har ingen rätt att stänga av affiliaten men kan stoppa betalningarna till 

affiliates som har fel innehåll på sin hemsida. Men det är svårt för Affiliator att kunna 

plocka ner dem annonser eller länkar som finns på hemsidorna då dem inte kan logga 

in på deras servrar och ta bort dem själva.  

 

Daniel säger även om kunden skulle vara missnöjd med någonting angående affiliatsen 

så får dem vända sig till nätverket, som tar tag i problemet och försöker att göra vad 

dem kan för att återgärda problemet. 

 

Daniel berättar att dem arbetar med lite utbildning av sina affiliates, dem skickar ut e-

mail till deras kunder med tips på hur dem kan arbeta för att tjäna lite mer pengar. 
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Dem har även så kallade VIP forum där dem affiliatesen som presterar mest får 

information på förhand eller extra bonusar, han menar på att dessa affiliates inte 

behöver någon utbildning, utan att det handlar om att skapa ett extra värde för dem 

genom att informera om nya kunder i nätverket.  

 

Daniel tycker att utbildningen är något som Affiliator behöver satsa mer på, dem håller 

bland annat på att utveckla deras blogg där dem kommer arbeta med att förmedla tips 

till nya affiliates. Daniel säger också att dem inte använder sig av någon form av 

utbildning om hur affiliatesen ska arbeta med kundens varumärke utan att det handlar 

om att lära dem om nya affiliate program, hur en affiliate ska annonser vet oftast 

affiliaten bäst själv. Det står även i kundens program beskrivning hur kunden vill synas. 

 

På Zanox utbildas i princip både annonsörer och affiliates men de sistnämnda brukar 

ha koll på vad de gör. Informationen som krävs är tekniskt komplex vilket leder till att 

utbildningar krävs i ny teknologi samt ny information. Detta utförs i form av kurser 

med bägge parterna samt utskick av ”white papers”. För ny affiliates finns det en 

grundutbildning på t.ex. hur de kan tjäna pengar på sin blogg. Dock är inte Zanox i den 

fasen med att utbilda enskilda bloggare längre utan fokuserar på deras topp 100 

företag i nätverket, alla dessa är väldigt professionella och har en väldigt avancerad 

teknologi som integreras till Zanox.  

 

Nackdelen med AMF säger han är att många kunder är ovetande om vad AMF handlar 

om och ställer då en hel del krav på nätverket och affiliatesen, det kan handla om att 

kunderna tillexempel ställer höga krav på vart dem får synas samt vilket typ av sätt 

affiliatesen använder när dem marknadsför företaget, det kan handla om att dem inte 

får använda sig av tillexempel Adwords, e-mail. Detta begränsar affiliatesen väldigt 

mycket och gör att dem i stort sätt bara kan använda sig av banners vilket inte skapar 

lika mycket försäljning. Då blir Affiliators kunder förvirrade och frågar varför deras 

affiliates inte genererar någon försäljning, Daniel menar då att dem svarar på så sätt 

att dem förklarar att dem måste låta affiliatesen göra det dem vill göra för att 
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marknadsföra företaget och att dem som kund inte får ställa för höga krav på 

affiliatsen. Han menar att kunderna måste tänka som så att ett sälj är ett sälj oavsett 

vart de kommer ifrån och att dem inte får begränsa sitt program gentemot affiliatsen. 

Daniel säger att på Affiliators nätverk så sker ingen direkt kontakt mellan affiliatesen 

och kunderna utan dem måste gå via nätverket. Affiliator vill att de ska ske på detta vis 

för att kunden och affiliatsen inte ska kunna prata bakom ryggen på nätverket och 

komma överens om egna avtal. Han säger också att det är så att dem förmedlar ju ett 

värde i from av 23 000 affiliates och att dem inte vill att dem ska börja välja ut parter 

att jobba med själva. Därför får dem använda sig av systemet för att komma i kontakt 

med varandra och använda nätverksadministratören som medlare.  

 

Idag menar Daniel att deras kunder kan mycket själva och då tar saker i egna händer 

och vill därför inte att affiliates ska använda sig av samma typer av marknadsföring 

som dem själva. Daniel säger att känsligheten för vilken hemsida ett företag hamnar på 

är inte relaterade till vilken bransch företaget arbetar i, just när det kommer till 

oroligheten för om ett varumärke skulle bli skadat. 

 

Han säger att AMF generellt sätt hjälper varumärket att bli starkare, men att det finns 

affiliates som blivit utan betalning och då spridit detta till andra affiliates och på så sätt 

har varumärket bland affiliatesen smutsats ner men detta är mest inom nätverket och 

påverkar endast synen som affiliaten har av kunden och kanske då inte vill 

marknadsföra företaget. 

 

Daniel säger att AMF har en stor påverkan på ett varumärke ju fler hemsidor ett 

varumärke syns på ju mer byggs varumärket upp, detta sker på ett positivt sätt menar 

Daniel då de inte finns någon anledning för affiliatesen att marknadsföra kundens 

varumärke på ett negativt sätt då deras jobba är att skapa försäljning för att få sin 

provision.  
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Daniel säger att den stora graden av exponering inte är negativ för företag och att 

överexponering inte har någon negativ effekt på företaget utan menar på att det är 

positivt. Däremot så säger han att det kan hända att företagen och deras varumärke 

blir exponerat på hemsidor som företaget inte vill att deras varumärke ska förknippas 

med, det kunde handla om sidor som kundernas konkurrenter fanns på eller sidor som 

kunden anser vara oseriösa.  

 

Daniel säger att synas på många sidor bara ger ett mervärde för företaget, men att 

kunderna kan ha krav på vart dem hamnar för att inte förknippas med fel typer av 

hemsidor, men detta får kunderna styra själva. 

 

Enligt Frédéric är överexponering något sällsynt i deras verksamhet, han menar att en 

maskin nu inte skulle köpa miljontals visningar som inte driver trafik. En annonsör 

märker om den köper för mycket trafik som inte genererar försäljning, det tas då bort 

från systemet. Det är just detta som är så bra med en prestationsbaserad modell, 

avslutar Frédéric. 

 

4.2 Annonsörer 

 

I denna del redogörs den empiriska insamlingen från intervjuerna med annonsörerna, 

detta kommer ske på samma sätt som för nätverksadministratörerna ovan. 

 

4.2.1 Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföringen som helhet för 

företag? 

 

Alla respondenterna säger också att en av anledningarna till att de började arbeta med 

AMF är att de ville ha en mer säljinriktad marknadsföring som ett komplement till den 

vanliga onlinemarknadsföringen. Nallebudets Hanne Lindkvist säger att det är svårt att 

skapa lönsamhet genom vanlig onlinemarknadsföring och att de därför valde att 
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arbeta med AMF. Christian Omander på Coolstuff säger också att det är ett bra sätt för 

att nå ut till många utan att behöva lägga ner tid på det själva. 

 

Den nya webb-/intranätredaktören för ICA Banken, Magnus Emanuel har tidigare 

arbetat med Adtraction och tyckte att ICA Banken skulle börja arbeta med dem istället. 

Magnus berättar att ICA Banken avbröt samarbetet med Zanox 2011 eftersom ICA 

Banken kom in i en dålig spiral på antal lån som genererades. Zanox kom i sin tur inte 

med några förslag på bra lösningar så de på ICA Banken kände att ett nätverksbyte var 

nödvändigt. Magnus menar på att stora nätverk som Zanox vill att så mycket som 

möjligt ska sköta sig självt. På ICA Banken behöver de ett nätverk som engagerar sig i 

dem som kund, vilket han anser Adtraction gör idag. 

 

Johanna Lepistö, marknadschef på ICA Banken framhäver vikten av att uppföljning från 

nätverksadministratörerna sker. Johanna berättar också att syftet med AMF för ICA 

Banken inte är att bygga upp deras varumärke utan det handlar om att skapa 

försäljning, vilket även Christian på Coolstuff säger att deras syfte är med 

marknadsföringskanalen. För att bygga upp deras varumärke online så menar Johanna 

att det handlar om att ligga och trycka med annonser på Compricer och blocket för att 

synas där deras konkurrenter finns.  

 

Stefan Gustafsson, VD på Outnorth säger att AMF inte är något varumärkesbyggande 

marknadsföringsverktyg utan att, om detta ska ske via AMF så får de nog byta 

betalningssätt till att betala för klick istället för att betala provision för varje genererad 

order. Stefan ser AMF som en försäljningsomkostnad snarare än en 

marknadsomkostnad just för att det handlar om att skapa försäljning. Ylva Markstam, 

marknadsföringsansvarig på Designonline menar att syftet med deras AMF inte är att 

förmedla en varumärkets image utan att skapa försäljning åt företaget. Hon säger även 

att det handlar om att affiliatesen lägger ut en produkt på deras hemsida som 

konsumenten ska bli nyfiken på, det får inte bli för övertydligt att affiliaten vill sälja. 
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Magnus på ICA Banken samt Ylva Markstam på Designonline säger att fördelen med 

AMF är att de kan nå ut med sina erbjudanden och produkter på hemsidor de annars 

inte tänkt på, vilket är väldigt positivt. Ylva menar också att en klar fördel är att AMF 

fungerar och att det finns många som vill marknadsföra just Designonline, dock säger 

hon att en nackdel är att det kostar mycket i deras fall och att de är väldigt utsatta för 

konkurrens. Den hårda konkurrensen gör att Designonline ger en provision på 25 % för 

att locka till sig bra affiliates till programmet.  

 

Framtiden för AMF tror Johanna och Ylva kommer se ut så att de affiliates som är 

seriösa kommer att klara sig kvar medans mindre affiliates kommer få svårare att klara 

sig, Johanna menar också på att de själva i framtiden kanske börjar göra sina egna 

nyhetssidor på Internet. Magnus säger att det är många företag som har s.k. lösa 

räntor som det går att låna lite pengar på, det kan handla om tillexempel SMS-lån. 

Många av dessa företag har dåligt anseende och om ICA Banken då skulle synas med 

sådana företag skulle det kunna ha en negativ effekt på ICA Bankens trovärdighet. 

Magnus säger också att om det skulle ske stora förändringar i lagar kring cookies inom 

AFM och detta skulle påverka mätningen så skulle det kanske resultera i att de slutar 

att använda sig av AMF. 

 

4.2.2 Hur arbetar annonsörer med varumärket på internet? 

 

Johanna på ICA Banken säger att till skillnad från ICA koncernen måste 

marknadsföringen av ICA Banken ske på ett sätt som skapar trovärdighet samt att de 

måste jobba för att vara lite bättre än deras konkurrenter. Hon säger att ICA Banken 

som varumärke ska förmedla budskapet om att ICA Banken är en ärlig bank som är 

prisvärd samt att det ska vara som en förlängning av ICA:s varumärke. ICA:s varumärke 

säger Johanna ska anses som enkelt, inspirerande, tryggt och personligt. Detta menar 

hon att ICA Banken har lyckats med speciellt när det kommer till enkelheten, vilket 

även deras genomförda mätningar tyder på. Johanna säger att de är enkla menas med 

att det är lätt att navigera sig på hemsidan samt att förstå informationen som finns där 

för att skapa trygghet om att det är en bra bank.  
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Mätningarna har gjorts för att se hur varumärket lyckas förmedla sitt budskap genom 

att dem anlitat ett företag som går in och kollar hur mycket investeringar som 

bankerna har gjort i marknaden, kontra vilka media investeringar dem gjort när det 

kommer till radio, TV, online vilket gör att dem kan se påverkan på varumärket, dem 

använder sig av en panel av minst 200 personer per gång. 

 

Hanne på Nallebudet menar att de dem vill förmedla med deras varumärke är att det 

ska ses som trendigt och miljövänligt, Nallebudet arbetar ytterst lite med 

varumärkesbyggande på Internet då dem inte har budgeten till att göra de utan istället 

måste hitta lönsamma sätt att marknadsföra sig på.  

 

Hanne säger däremot att det är viktigt med sociala medier idag för att kunna bygga 

upp sitt varumärke. Christian på Coolstuffsäger att varumärket är viktigt för företaget 

men att det inte ligger i fokus i deras marknadsföring. Budskapet dem vill förmedla till 

konsumenterna är att de har roligast och häftigast prylar, vilket han tycker att dem 

lyckats förmedla med sitt varumärke även om de ännu inte är allt för välkända.  

 

Outnorth vill bli uppfattade som ett ledande företag inom deras bransch, deras pay off 

är ”best of Scandinavia” vilket innebär att dem vill förmedla de fina i skandinaviskt 

friluftsliv, därför laddas varumärket med det skandinaviska. Ylva på designonline säger 

att det är väldigt viktigt för dem att förmedla deras budskap genom deras varumärke, 

de viktigaste hos designonline är kundservice, hon menar på att detta är något de 

lyckas förmedla till sina kunder, för Designonline är personligkontakt väldigt viktigt och 

något de arbetar extra med. Just kundservicen är viktig för att skapa trovärdighet hos 

konsumenterna då många fortfarande är skeptiska till e-handel. Ylva säger också att 

det är viktigt för dem att bygga deras varumärke på internet men att 

marknadsföringsinsatserna skapar lönsamhet i slutändan. 

 

Johanna säger att dem använder sig mycket av sökmotorsoptimering och 
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sökmotorsmarknadsföring (SEM), vilket hon säger går ut på att hamna så högt upp i 

sökmotorerna som möjligt genom köp av nyckelord. En annan typ av marknadsföring 

som Johanna menar att dem använder sig av är att dem ligger ute på många 

prisjämförelsesidor som tillexempel Compricer, här vill dem synas för att kunna visa 

vad dem har för erbjudanden inom områdena försäkringar, lån och sparkonton. 

Förutom Compricer så marknadsför dem även sig på Hemnet där dem vill visa sig för 

att förmedla information om bolån för att påverka kundens finansiella beslut. Stefan 

på Outnorth berättar också att dem använder sig av både sökmotorsoptimering och 

sökmotorsmarknadsföring, han menar att förändring från när de började arbeta med 

denna typ av marknadsföring är stor då det idag är allt vanligare.  

 

Precis som ICA Banken så använder dem sig även av prisjämförelsesajter för att 

generera frösäljning. Just nu är det även viktigt för Outnorth att jobba med att göra 

konsumenterna uppmärksamma på deras namn byte från Outnet, därför menar han 

att det blir viktigt att deras affiliates uppdaterar deras annonser och att dem kanske 

kommer att använda sig av mer varumärkesbyggande marknadsföring i form av 

tillexempel banners. 

 

Johanna säger att fördelarna för dem med att marknadsföra sig online är för att dem 

inte har några kontor och att deras kunder därför finns på internet, men att dem inte 

har några kontor ser hon även som en nackdel då dem går miste om att ge kunden en 

mer personlig relation med en bankman. Annars så säger hon och även Hanne att 

marknadsföring på internet endast kommer med fördelar, eftersom att de får vad de 

betalar för och att det är lättare att mäta effekten av marknadsföringen som sker 

online.  

 

Mät- och - spårbarheten på internet är något som Ylva på Designonline tycker är en 

klar fördel med internetmarknadsföring, hon anser att det är enklare att se vart en 

konsument kommer ifrån online än vad det är offline då det går att se hur 

konsumenten tog sig in på hemsidan. Christian på Coolstuff säger att fördelen med 
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internetmarknadsföring är att dem kommer väldigt nära kunden samt att det är ett 

enkelt sätt att generera orders.  

 

En nackdel som Christian och även Stefan på Outnorth ser med 

internetmarknadsföring är det är svårare att arbeta med varumärkesbyggande, han 

menar att detta är enklare att gör genom att använda traditionellmarknadsföring. 

Outnorth har valt att arbeta med just varumärkesbyggande marknadsföring genom 

traditionella medier, vilket han menar har gett en positiv effekt på resultatet av deras 

internetmarknadsföring, det har tillexempel gjort att dem valds före andra varumärken 

på prisjämförelsesajter. 

 

4.2.3 Hur arbetar annonsörer med att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

Magnus säger att de idag arbetar med ca. 200 affiliates och att de uteslutande arbetar 

med sajter så som allt om lån, allt om sparande och andra liknande samlingsportaler. 

På Coolstuff så har dem över 10 000 affiliates, däremot så säger Christian att han 

endast följer upp 30 av dem, vilka är de som genererar mest i from av försäljning. 

Christian säger också att dem inte har någon kontroll över de mindre affiliatsen. På 

Outnorth säger Stefan att dem arbetar med tre nätverk, detta för att nå ut till fler 

duktiga affiliates och för att kunna nå ut brett på marknaden. I varje nätverk så arbetar 

Outnorth med ca 100 affiliates. Stefan säger dock att de funderat på att gå ut ur något 

nätverk för att risken finns att de behöver betala dubbelt till vissa affiliates då dessa 

också är med i flera nätverk.  

 

På Designonline har de 200 affiliates, Ylva säger att det främst består av kampanjsidor, 

bloggar och inredningshemsidor. Till skillnad från de andra företagen vi intervjuat så är 

Nallebudet det enda med ett eget nätverk, Hanne säger att dem idag har ca 30st 

affiliates dessa har själva kontaktat Nallebudet genom hemsidan och frågat om dem 

får bli affiliates till företaget. Nallebudet ska inom kort gå med i ett nätverk och hoppas 
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på att det ska ge ett bättre resultat än deras eget nätverk samt att dem vill slippa att 

lägga egen tid på att kontrollera nätverket. 

 

Johanna säger att det är viktigt att dem kan förmedla till nätverket på vilka sidor de vill 

synas, för att varumärket ska hamna på sidor som ICA Banken vill förknippas med. 

Johanna säger också att om de skulle vara så att någon av deras affiliates skulle 

missköta sig så har de möjligheten att stänga av affiliaten, detta är något som även 

Christian på Coolstuff menar att de kan göra, men att dem också tar kontakt med 

nätverket. Christian säger att när dem stängt av någon affiliate så handlar det oftast 

om att affiliaten haft olämpligt innehåll på deras hemsida.  

 

Däremot så säger Johanna att dem inte har någon direktkontakt med affiliatesen och 

att dem inte heller kontrollerar vilka hemsidor dem syns på så mycket. Johanna menar 

att de tydligt skrivit i deras programbeskrivning vilka typer av hemsidor som dem vill 

synas på. Magnus säger att dem försöker se över hur affiliatesen arbetar med 

logotyperna på rätt sätt och att dem inte skriver saker om räntor och liknande som inte 

får förekomma. Om det skulle vara några problem så säger han att dem kontaktar 

nätverket som får ta tag i problemet.  

 

Stefan på Outnorth säger att affiliatesen får hur de vill när de marknadsför företaget, 

så länge de skapar försäljning, det spelar alltså ingen roll om det handlar om banners 

eller länkar. Outnorth arbetar på detta sätt för att de affiliates som är duktiga vet vad 

de gör och är duktiga på att driva in försäljning, det används ofta länkar och texter som 

gör att konsumenterna blir intresserade av att gå in på hemsidan. Stefan menar på att 

det sällan används varumärkesbyggande material vid annonsering genom AMF. 

 

Alla annonsörer vi intervjuat säger att de har möjligheten till att logga in på nätverket 

där dem kan se över sina affiliates om dem vill. Magnus säger att när det kommer till 

kontrollen av exponeringen av varumärket så ligger det hos nätverket som går igenom 
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och godkänner affiliatesen. Skulle de dyka upp något problem i efterhand så finns 

möjligheten att stänga av affiliaten, denna möjlighet säger även Stefan att de har på 

Outnorth. Till skillnad från de andra företagen vi har intervjuat så säger Hanne på 

Nallebudet som driver sitt eget nätverk sa att dem inte har så mycket uppföljning och 

kontakt med sina affiliates, den ända kontroll dem har är när dem väl godkänner sina 

affiliates, kontrollen sker genom att de kollar så att hemsidornas innehåll är godkänt. 

 

Johanna säger också att det inte alls är så viktigt för ICA Banken att dem syns på och 

att det inte spelar någon roll om affiliaten är direkt relaterad till finansbranschen utan 

att det lika gärna kan vara en hemsida där dem säljer båtar. Detta då hon menar att 

dem kan hänvisa till att konsumenter kan finansiera sitt båtköp genom att ta låna via 

ICA Banken. Det måste inte enligt Johanna vara en hemsida så som Finansportalen.se, 

utan det även är intressant att synas på hemsidor som sysslar med köp och sälj av olika 

saker, allt som konsumenten kan tänkas behöva pengar till. Magnus säger också att det 

finns just många hemsidor i deras segment vilket har gjort att dem använder dessa 

affiliates i första hand. Stefan på Outnorth säger också att det inte spelar någon roll 

vad för typ av innehåll en hemsida har, men han menar på att de har en del affiliates 

som är mer kopplade till deras bransch i varje nätverk de använder sig av som 

genererar bra försäljning. Christian säger att det nog är lättare för dem att sprida sitt 

varumärke genom AMF än vad det är för tillexempel banker, då de inte är lika känsliga 

på vilka hemsidor de syns på. 

 

Magnus säger att nätverksadministratören godkänner affiliatesen som vill gå med i 

nätverket. Christian på Coolstuff säger att dem överlåter godkännandet av affiliatesen 

till nätverket och gör inte alls mycket för att se vart dem syns någonstans. Stefan säger 

också att de överlåter den största delen av valet av affiliates till nätverken, vilket de 

sköter genom att ha speciella regler, däremot säger Stefan att just kontakten med 

nätverksadministratören skulle kunna förbättras för framtiden. Stefan menar att 

genom visat engagemang gentemot nätverket kommer de få mer tillbaka och få 

nätverket att jobba mer för dem som kund, det handlar om att ge och ta. Ylva på 
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Designonline menar att de litar fullt på att nätverket väljer ut seriösa affiliates till deras 

nätverk och att dessa affiliates kan representera företaget på ett bra sätt utan att 

förstöra dess anseende, hon säger också att de har möjlighet att neka affiliates som 

inte passar in eller är oseriösa om de vill. 

 

Johanna tycker däremot att den personliga risken inte är så stor vad det gäller just 

sociala medier, utan hon menar att den finns i alla sådana forum, denna åsikt delar 

även Christian på Coolstuff han menar att de negativa åsikterna som skrivs på en blogg 

eller på ett socialt media tas i akt av företaget och ser då i stället vad de kan förändra 

för att tillfredställa konsumenterna. Några klagomål från kunder har ingen av 

annonsörerna vi intervjuade någon kännedom av i alla fall inte när det kommer till 

någon falsk marknadsföring genom deras affiliates. Magnus menar på att de skulle 

kunna ske om en affiliate tillexempel skulle skriva att ICA Banken erbjuder en lägre 

ränta en vad dem egentligen gör. Risken att en affiliate skulle översälja ICA Banken är 

väldigt liten menar Magnus då dem valt att ta en väldigt säker väg där dem endast 

betalar affiliatesen för godkända lån.  

 

Magnus menar att nackdelen med AMF är att det är svårt att ha 100% koll på vilka 

sajter som dem hamnar på, det kan vara så att dem hamnar på hemsidor där dem 

skriver tillexempel ”låna gratis på ICA” vilket skulle bli väldigt missvisande och detta är 

något som ICA Banken inte vill relateras med. Christian på Coolstuff och Johanna på 

ICA Banken säger att en nackdel med att använda sig av AMF är att dem förlorar viss 

kontroll över varumärket, det kan tillexempel hamna på fel hemsidor så som sidor med 

pornografiskt eller kränkande innehåll. Han säger även det kan ske fusk från 

affiliatesen vilket dem inte vill fröknippas med.  

 

Magnus på ICA Banken, Hanne på Nallebudet och Christian på Coolstuff menar att 

exponeringen via AMF hjälper dem att skapa kännedom av deras varumärke då inte 

alla har vetskap om deras varumärken, detta säger även Ylva på Designonline. Ylva 

anser att sammanhanget din marknadsförings förknippas med har betydelse, hon 
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säger även att det är viktigt att förmedla det företaget står för på ett bra sätt, annars 

så kan det gå väldigt fort att sänka ett varumärke. Ylva berättar också att varumärket 

kan påverkas om de exponeras på fel hemsidor, hon säger att en det finns affiliates 

som vill ”lura” konsumenterna att klicka på länkar, vilket hon säger att de inte vill 

relateras med på Designonline, de ska vara ärligt rakt igenom. Ylva säger också att 

sidor de inte vill hamna på kan vara sidor som tillexempel har allt för mycket 

marknadsföring eller som har olagligt innehåll har både en negativ effekt på varumärke 

och försäljning. 

 

Magnus tror också att det kan ske överexponering med effekten att företags 

varumärken kan bli utspädda vid användning av AMF, men att detta är något som inte 

påverkar ICA Banken som varumärke då de inte exponeras i tillräckligt stor grad och att 

risken är väldigt liten. Stefan ser inga problem i att ett varumärke exponeras i så stor 

utsträckning som det gör.  
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4.3 Sammanfattning 

 

Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som helhet för företag? 

 Den empiriska studien visar att ingen av respondenterna använder sig i 

dagsläget av klick eller registrering, utan fokuserar endast på att ge provision 

för försäljning.  

 Affiliatemarknadsföringens huvudsyfte är att öka annonsörernas försäljning. 

AMF ses som ett lönsamt och effektivt sätt att marknadsföra sig på just för att 

annonsörerna inte behöver betala för mer än den provisionen för den 

genererade försäljningen, därför används det av annonsörerna som ett 

komplement till annan marknadsföring på Internet. Det används även för att nå 

ut till en publik som annars kanske inte hade nåtts, antingen i form av en stor 

massa eller fokuserade målgrupper. Zanox fokuserar mycket på retargeting av 

besökare med hjälp av specifikt anpassade produktbanners för individerna. 

Annonsörerna hade delade åsikter om ett nätverkssamarbete trots att alla nu 

använder det, även Nallebudet som tidigare drivit ett eget. De anser att 

outsourcingen tillåter dem fokusera på annat men i framtiden skulle några av 

dem gärna driva ett eget nätverk.  

 Både de affiliatenätverken i studien anser att vanliga banners är väldigt 

föråldrat och ineffektivt för lönsamheten i företaget till skillnad från AMF. 

Zanox arbetar mest med retargeting när det kommer till display och 

bannerannonsering. Frédéric berättar att Real-Time-Bidding underlättar 

precisionen av display och bannerannonsering via affiliates. Detta eftersom 

annonsören bestämmer på förhand vilka potentiella kunder han vill bjuda på 

beroende på vilket värde denne anser dem ha.  

 AMF är inte ett marknadsföringsverktyg som användas av företagen för att 

stärka varumärkets image på Internet. Annonsörer ser dock ingen nackdel med 

att varumärket syns på sajter trots att de inte genererar försäljning. Frédéric på 

Zanox menar istället att man i så fall ligger felplacerad som annonsör. 
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Hur arbetar annonsörer med varumärket på Internet? 

 Annonsörerna arbetar med bygga upp varumärket online på så sätt att de 

marknadsför sig genom generiska banners på prisjämförelsesajter eller rena 

varumärkesbyggande banners. 

 Det handlar också mycket om att kunna förmedla deras budskap för att stärka 

varumärkets image hos kunderna.  

 Annonsörerna och nätverksadministratörerna säger att det är bra att använda 

sig av någon form av traditionell marknadsföring för att det sedan ska bli 

enklare att arbeta med varumärkesuppbyggnad på Internet. 

 

Hur kan annonsörer förebygga och följa upp affiliatemarknadsföringens påverkan på 

varumärket? 

 Vissa annonsörer ser endast fördelar i att synas på sajter genom användning av 

AMF även om det inte genererar ett sälj varje gång. Annonsörerna menar också 

att den stora graden av exponering inte har någon negativ påverkan ur ett 

varumärkessynsätt. Kontrollen görs för att företagen inte ska hamna på 

hemsidor de inte vill förknippas med, då dessa affiliates skulle kunna skada 

annonsörens varumärke eller anseende på något sätt. 

 Nätverksadministratörerna skapar även plattformer där både affiliatsen och 

annonsörerna kan se vilka parter som ingår i nätverket och på så sätt välja vilka 

de vill samarbeta med. Det blir som mötesplats för både annonsörer och 

affiliates där de kan se motpartens presentationer innehållandes regler, 

förväntningar och kampanjer samt objektiv statistik administratörerna 

publicerar. Detta sker också genom kontroll av de affiliates som finns, vilket 

nätverksadministratörerna arbetar med till störst del. Däremot har annonsören 

alltid rätt att välja om den vill arbeta med en viss affiliate eller inte.  

 Förbyggandet går till på så sätt att kontakt mellan annonsörerna och 

nätverksadministratörerna sker regelbundet, dock sker detta beroende på 

vilken servicegrad som annonsören kräver från sitt nätverk.  
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Hur påverkas annonsörers varumärke av affiliatemarknadsföring? 

 Annonsörerna ser inte överexponering som något som är negativt i 

varumärkessynpunkt, utan de ser det som postitivt, dem menar på att syftet 

med marknadsföring är att synas och att göra det i stor utsträckning. Däremot 

så säger dem att det är viktigt att ha kontroll på vart du syns med ditt 

varumärke för att anseendet inte ska bli nedsmutsat, därför är det viktigt att 

affiliatenätverket har en ständig kontroll på vilka affiliates de syns på och att 

dem arbetar med godkänt material på sina hemsidor.  

 Då affiliatemarknadsföringens huvudsyfte inte är att bygga ett varumärke så 

menar de på att påverkan på just varumärket inte är så stor och att den 

påverkan som sker är snarare positiv en negativ.  

 Kontrollen som finns gör att varumärket skyddas väldigt bra genom AMF och 

det blir på så sätt ett verktyg som kanske inte bygger upp ditt varumärke men 

det skadar inte heller varumärket då du har kontroll på vilka sidor du hamnar 

på.  
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5. ANALYS 

 

I det här avsnittet kommer en objektiv analys presenteras utifrån den teoretiska 

syntesen och den empiriska sammanfattningen. Analysen är ämnad att visa hur den 

teoretiska referensramen och den empiriska insamlingen förhåller sig till varandra.  

 

5.1 Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som 

helhet för företag? 

 

Det finns tre framstående sätt som en annonsör genom AMF generar potentiella 

kunder, (Chaffey, 2009) och (Goldschimdt, 2003). Dessa tre sätt är: besökaren klickar 

sig vidare genom en affiliates banner, besökaren registrerar information annonsören 

kan ta del av och sist försäljning av en annonsörs produkter via en banner. Dessa sätt 

beskrivs i figur 3, där redogör Goldschmidt (2003) för AMFs användningsområden och 

påpekar att en blandning av provisionsstruktur för klick, registrering och försäljning 

oftast är den vanligaste. 

 

Ingen av de intervjuade annonsörerna betalar idag ut provision vid klick eller 

registrering. Det är i princip endast vid försäljning av en produkt annonsörerna ger 

affiliates provision. Nätverksadministratörerna fokuserar också på försäljning i första 

hand. Detta styrks av Frédéric när han säger att klick har visat sig leda till köp via 

vanliga banners 0,1 % av gångerna.  

 

Klick anses inte längre tillhöra grundsyftet med AMF utan ses mer som ett verktyg för 

att skapa trafik vilket är mer relaterat till varumärkeskännedom än AMF som 

försäljningsredskap. Respondenterna fokuserar enbart på försäljning idag vilket tyder 

på att klick inte längre kommer på tal när det gäller prestationsmarknadsföring. 

 

Enligt Chaffey  (2009) är AMF den ultimata formen av marknadsföringskommunikation 
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eftersom annonsören betalar enbart för prestation. Det leder till kostnadsbesparingar 

eftersom marknadsföringen oftast bara är riktad till nischade sajter inom branschen 

annonsören verkar, istället för den stora massan. Armstrong och Kotler  (2009) 

påpekar att konsumenter tenderar att bevara information som är kopplad till deras 

attityd samt saker de tror på och tycker om.   

 

Respondenterna anser att den övriga marknadsföringen kompletteras på ett bra sätt 

via den här kanalen. Annonsörerna som har studerats anser att det är ett lönsamt och 

effektivt marknadsföringssätt eftersom du slipper betala för det när du inte säljer. 

Vissa av annonsörerna nämnde även att de når kunder som annars inte hade 

uppmärksammat deras hemsida.  

På Zanox idag pratar de inte längre om begreppet AMF utan deras affärsidé 

kommuniceras ut som Performance Marketing istället. Nu arbetar Zanox framförallt 

med retargeting som ytterligare ett steg i strävan för försäljningsoptimering. 

Konceptet används för att nå kunderna som redan har visat ett intresse för 

annonsörens produkter. Retargeting är dock inte för alla utan det krävs att annonsören 

har ca. 100 000 besökare på sin hemsida i månaden för att det ska ge resultat.  

 

Synen på AMF är således oförändrad, det är fortfarande ett försäljningsverktyg där en 

annonsör endast betalar för en genererad försäljning. Annonsörerna välkomnar 

konsumenterna de annars inte hade fått tag på vilket är resultatet av att använda 

externa parter i form av affiliates och deras specifika innehåll i hemsidorna. 

Annonsörerna menar att de når ut till en publik via t.ex. bloggar och samlingssajter de 

annars inte hade nått. Zanox arbetar idag främst med nästa steg av AMF kan, vilket är 

att se över kundernas preferenser när de väl besöker nischade hemsidor för att 

speciellt anpassa ett produkterbjudande de skulle kunna lockas av. Detta helt enligt 

Armstrong och Kotler  (2009) som påpekar att kunder är mer mottagliga för 

information om sådant som intresserar dem. 

Säljfrämjande åtgärder anses ha syftet att uppmuntra och belöna snabba svar 

(Armstrong & Kotler , 2009). Konsumenter träffas av ca. 5 000 annonser varje dag, 
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därför måste annonsörer alltid nå ut med sitt budskap på bästa möjliga sätt för att 

sticka ut i träsket. Författarna säger att konsumenter idag blir mer och mer 

erbjudandeorienterade, vilket inte anses höja förmågan att frestas av spontana köp, då 

detta istället leder till att konsumenterna är mer selektiva. Det gäller då för 

annonsörerna att prissätta och promota för att produkterna ska sälja.  

 

Nätverksadministratörernas syn på banners idag visar att de anser dem föråldrade och 

ineffektiva enligt våra respondenter. De är inte lönsamma med tanke på hur mycket 

pengar annonsörerna måste lägga ut på den sortens marknadsföring. Frédéric och 

Daniel menar på att det är lite av en chanstagning att spendera stora summor på något 

annonsören hoppas ger resultat. Som Frédéric förklarar det är retargeting fokuserat på 

att fånga besökarnas uppmärksamhet med den insamlade informationen. 

 

Det retargeting tillför varumärket är att det skapar en personlig relation till 

konsumenten. Genom att visa upp för besökaren att de har noterat intresset för att 

vissa produkter skapar ett intryck i dennes medvetande. Annonsören visar på att den 

ser individen och anpassar sitt erbjudande till just honom eller henne. Detta leder då 

till att annonsören enklare når ut med sitt budskap i det träsket av marknadsföring 

som finns på internet, då marknadsföringen är speciellt utformad för att kunna nå ut 

till specifika kundgrupper. 

 

Grundtanken att AMF inte är till för att skapa medvetenhet via intryck har berörts 

tidigare av Goldschmidt , (2003). Författaren skriver vidare att affiliates oftast är mer 

positivt inställda till att AMF även fungerar som varumärkesbyggande. Samtidigt som 

att varumärket syns kostar det inte annonsören något om det inte leder till försäljning.  

 

AMF är inget marknadsföringsverktyg för att annonsörerna ska stärka sitt varumärke 

på Internet enligt Frédéric. Vidare säger han att gratis marknadsföring inte är ett 

argument för AMF utan i så fall är man placerad på fel hemsidor som annonsör. 
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Annonsörerna å andra sidan tycker att det är positivt med det som kan anses som 

gratis marknadsföring, så länge de inte exponeras på fel hemsida. Daniel på Affiliator 

påpekar även att detta inte är negativt men grundtanken är fortfarande försäljning. 

 

Annonsörerna i studien är inte helt emot tanken att AMF kan ha en 

varumärkesbyggande effekt vilket återspeglar synen Goldschmidt  (2003) beskiver. 

Utifrån nätverksadministratörernas synpunkt är inte gratis marknadsföring ett relevant 

begrepp för deras verksamhet utan allt ska leda till försäljning, gör det inte det måste 

det ses över och åtgärdas. 

 

5.2 Hur arbetar annonsörer med varumärket på internet? 

 

Kapferer (2004)  och Gelder (2003) skriver att det är viktigt att använda sig av rätt 

marknadsföringskanal när det kommer till att förmedla företagets varumärkesimage, 

han skriver också att det är viktigt att göra rätt intryck med sin marknadsföring för att 

kunden ska skapa sig en bra och rättvisande bild av företaget. Skulle marknadsföringen 

vara dåligt implementerad så skulle varumärket kunna ta skada. Choi och Rifon (2002) 

skriver att det inte handlar om vem som skriver något på en hemsida, utan att det 

viktiga för kunden när det kommer till trovärdighet är den som ansvarar för hemsidan 

samt dess utseende. Choi och Rifon (2002) skriver också att placeringen av annonser 

på Internet har en påverkan på ett varumärkes trovärdighet, det är bättre att 

annonsera på hemsidor som anses ha en hög trovärdighet för att ditt varumärkes 

trovärdighet ska öka. 

 

För ICA Bankens del vill de förmedla trovärdighet med deras varumärke, de vill också 

framstå som en transparant bank på Internet. Med varumärket online så vill ICA 

Banken förmedla att de är en förlängning av ICA:s varumärke vilket vill förmedla 

enkelhet, inspiration och trygghet. På Nallebudet berättar Hanne att de inte riktigt har 

den budget som krävs för att kunna bygga deras varumärke på Internet och att de 

handlar om att hitta lönsamma sätt att marknadsföra sig på.  På Coolstuff anser de att 
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varumärket är viktigt men att det inte är något de fokuserar på i deras marknadsföring. 

Designonline arbetar med deras varumärke på så sätt att de arbetar mycket med att 

förmedla en god kundservice detta för att kunden ska känna att de förmedlar ett extra 

värde i form av personligkontakt. Ylva menar också att det är viktigt att bygga upp 

trovärdighet hos kunderna då många fortfarande är tveksamma till e-handel. 

 

Det är således så att trovärdighet är något som är av betydelse för företag på internet 

och att marknadsföringen har en viktig roll i hur ett varumärkes trovärdighet upplevs. 

Vikten av hur annonsörens hemsida ser ut samt vem det är som håller i hemsidan är 

stor, därför att även detta påverkar trovärdigheten hos annonsörerna. Detta gör att 

det är av betydelse att arbeta med förmedling av ett företags budskap genom deras 

hemsidor, då det skapar trovärdighet hos kunden. Trovärdighet är viktigt för att ett 

företag ska kunna förmedla sin varumärkesimage på bästa sätt online. Placeringen av 

annonser har således en betydelse när det kommer till att bygga trovärdighet i sitt 

varumärke, det är också så att vart du syns någonstans på internet har betydelse för 

hur konsumenterna kommer att se på ditt varumärke och vilken varumärkes image de 

bygger upp genom detta. 

 

Chaffey  (2009) menar att ett bra sätt för företag att skapa varumärkeskännedom är 

genom bannerannonsering, men det kan även ha den motsatta effekten att smutsa ner 

ett varumärke då de marknadsför sig på olämpliga ställen vilket leder till att deras 

anseende blir nedsmutsat. 

 

Ha (2004) skriver att ett varumärkes trovärdighet är väldigt påverkat av vilken typ av 

marknadsföring ett företag använder sig av, här skriver han att det är viktigt att 

använda sig av rätt typer av marknadsföring både på internet men även genom 

traditionella medier. Traditionell marknadsföring gör det enklare för kunderna att 

komma ihåg ditt varumärke och dina produkter.  
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Daniel på Affiliator och Frédéric på Zanox säger att om konsumenten ser en banner så 

bygger detta upp varumärkeskännedomen, vilket gör att varumärket blir starkare. 

Stefan på Outnorth håller också med om att banners bygger upp ett varumärke och de 

även själva kommer att använda sig av banners nu när de bytt namn. Stefan säger 

också att det är viktigt att använda sig av traditionell media för att bygga varumärket 

bättre på Internet, han menar på att om varumärket är känt offiline så har det en 

positiv effekt på varumärkesbyggandet online.  

 

Enligt referenserna ovan så är det bra för företag att använda sig av marknadsföring 

genom banners när det kommer till att bygga upp ett varumärke på Internet. Detta 

visar således på att banners är ett bra marknadsföringsverktyg när det kommer till att 

förstärka ett varumärke, men att det finns risk för att det kan hamna på fel ställen 

vilket kan ha en negativ effekt på varumärket. Det har visat sig tydligt hur vikten av att 

annonsörerna på något sätt arbeta med traditionella medier för att enklare kunna 

bygga upp ett varumärke på Internet. Detta eftersom konsumenterna kommer ihåg ett 

företag bättre offline, vilket följaktligen gör det enklare för annonsörerna att bli 

igenkända på Internet samt att de ökar resultatet i deras Internetmarknadsföring, men 

även för att skapa trovärdighet.  

 

5.3 Hur arbetar annonsörer med att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

En annonsör kan gå med i ett affiliateprogram styrt av en administrerande tredje part. 

Dessa sköter i sin tur kontakten mellan annonsörer och affiliates, detta är 

beskrivningen av ett affiliatenätverk. Nätverksadministratörernas roll är att skapa 

relevanta samarbeten mellan annonsörer och affiliates (Goldschmidt  (2003). 

 

Magnus på ICA Banken och Stefan på Outnorth säger att om det skulle vara några 

problem med deras affiliates skulle de kontakta administratören i nätverket som sedan 

får ta tag i problemet. Stefan säger att kontakten med nätverksadministratören skulle 
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kunna ske mer regelbundet, vilket han tror skulle resultera i ett bättre samarbete och 

ett större engagemang från nätverket. Daniel Nordh på Affiliator säger att de försöker 

ha en så nära kontakt som möjligt med deras kunder för att hela tiden vara 

uppdaterade om nyheter. Daniel säger att kontakten sker olika mycket beroende på 

hur mycket kontakt som kunden vill ha med nätverksadministratörerna, detta håller 

även Frédéric på Zanox med om, de säger att vissa har de kontakt med en gång i 

veckan och andra bara någon gång i månaden. Frédéric säger att det ofta är mindre 

företag som vill ha mer kontroll och insyn i processen. 

 

Det är viktigt att för annonsörerna att hålla kontakten med nätverken, även om den 

sker olika ut beroende på annonsörens behov av service från nätverket. Kontakten 

hjälper även nätverken att hjälpa sina kunder på bästa sätt, genom att lösa deras 

problem och hjälpa annonsörerna med sina affiliates. 

 

Goldschmidt  (2003) skriver att annonsörer blir avskräckta av affiliatenätverk då de är 

oroliga för att tappa kontrollen över marknadsföring och varumärke, då resurserna 

inte finns för kontroll av affiliates. Han skriver även att för att få bort denna rädsla så 

har annonsörerna möjligheten att välja sina affiliates och även byta ut affiliates under 

tiden. Detta har gjort att 90% av affiliatsen får ett nej till ett samarbete med företaget. 

 

På Zanox har de även skapat en plattform där affiliatsen och annonsörerna kan 

kontakta varandra och se vilka parter som är lämpliga att arbeta med för deras 

verksamhet. Frédéric säger att det handlar om att skapa transparens i nätverket att 

alla parter ska vara öppna mot varandra och dela med sig av information om hur de 

arbetar och vad de har för krav på sina partners. Frédéric menar att detta tar bort en 

viss del av den osäkerheten som finns hos vissa av deras kunder då de kan vara med 

och kontrollera mer själva. Daniel på Affiliator säger att de har kontrollen över vilka 

affiliates som går med i nätverket men menar att ansvaret på vilka program affiliatsen 

är med i får kontrolleras av deras kunder. Daniel säger även att det inte skulle vara så 

att någon affiliate som är oseriös bara skulle komma in i nätverket utan att om det är 
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någon oseriös affiliate som upptäcks så har ofta denna förändrats sedan den gick med i 

nätverket. ICA Banken, Outnorth och Coolstuff säger att de överlåter kontrollen med 

var de syns någonstans till nätverksadministratörerna, vilket innebär att 

nätverksadministratören får godkänna affiliatsen innan de får gå med i nätverket. Alla 

annonsörerna säger att de har möjlighet att kontrollera deras affiliates och se vilka de 

arbetar med och att de har möjlighet att stänga av affiliates som verkar oseriösa. Alla 

annonsörerna litar på att nätverket väljer seriösa affiliates som får marknadsföra 

företaget.  

 

Det är således så att teorin säger att möjligheten för nätverken att kunna kontrollera 

sina nätverk finns men då tiden och resurserna inte finns så blir det svårt för 

annonsörerna att ha denna kontroll. Det är även så att ansvaret ligger mycket hos 

nätverket när det kommer till kontrollen av affiliatesen och att det bygger mycket på 

tillit mellan annonsörerna och nätverksadministratörerna när det kommer till vilka 

affiliates som godkänns att få arbeta med annonsörerna. Följaktligen så utvecklas även 

nya möjligheter för annonsörerna att vara med och kontrollera vilka affiliate som ska 

ingå i deras program genom att nätverksadministratörerna anordnar med verktyg som 

gör det enklare för parterna att ta kunna ta reda på information om vilka de 

samarbetar med. 

 

Choi och Rifon (2002) och Solomon  (2006) skriver att placeringen av en annons där 

varumärket syns på internet har en betydelse för hur trovärdighet och varumärket 

uppfattas. Choi och Rifon (2002) säger att annonsörer bör annonsera sig på hemsidor 

som ses som trovärdiga. Då det skapar möjligheten att bygg upp en positiv 

varumärkesimage. 

 

Annonsörerna säger att exponeringen som sker via användning av AMF hjälper dem att 

skapa kännedom om deras varumärke. Ylva på Designonline säger också att 

sammanhanget din marknadsföring förknippas med också har en betydelse och att det 

handlar om att förmedla sitt budskap på rätt sätt, annars kan det ha en negativ effekt 
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på varumärket. Även exponeringen på fel hemsidor kan påverka varumärket negativt, 

det kan handla om sidor med olagligt innehåll eller sidor som företaget helt enkelt inte 

vill förknippas med. Det är så att vart du syns någonstans på internet har betydelse för 

hur synen på varumärket ser ut. Både empiri och teori stödjer argumentet, det är 

viktigt därför att det blir enklare att bygga upp varumärket på hemsidor som är 

trovärdiga. Hamnar ett varumärke på fel ställe så kan det bli så att ett varumärke sänks 

i stället för att de förstärks.  

 

Goldschmidt (2003) säger att det är så att annonsörer ofta har en rädsla att  . Först och 

främst är annonsörer rädda för att varumärket kan bli utspätt om det blir exponerat i 

en för stor omfattning utan fokus via det stora antalet affiliates. . Inkonsekvent 

annonsering av ett varumärke på ett flertal affiliatesajter som inte alltid är lämplig, gör 

att det blir viktigt att kontrollera vart varumärket syns (Mariussen  2009). 

 

Daniel på affiliator att den stora graden av exponering genom AMF inte har någon 

negativ effekt på varumärket. Däremot säger han att det kan hända att varumärket 

exponera på hemsidor som annonsören inte vill förknippas med. Frédéric säger att 

överexponering är sällsynt i deras verksamhet, han menar att med tekniken de har 

skulle de inte köpas miljontals visningar som inte ger något resultat.  Magnus säger att 

en nackdel med AMF är just att det inte går att ha 100 % kontroll över vilka sajter som 

företaget exponeras på, vilket gör att de förlorar kontroll över varumärket.  Magnus på 

ICA Banken säger att överexponering och att det kan ha en negativ effekt på 

varumärket i from av att de blir utspätt.  

 

Det är således så att överexponering är något som inte har någon negativ effekt på 

varumärket, men även så att det sker väldigt sällan. Kontrollen är något som blir svårt 

vid exponering på så många sajter samt att risken att hamna på olämpliga hemsidor 

finns vilket kan skada ett varumärke. Det är också så att annonsörer ser att risken med 

överexponering finns och vissa är rädda för att det ska ske.  
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5.4 Hur påverkas annonsörens varumärke av affiliatemarknadsföring? 

 

Mariussen (2009) samt Goldschmidt (2003) påpekar att överexponering kan ha en 

negativ inverkan på varumärket. De menar att inkonsekvent annonsering via många 

olika afilliates leder till att varumärket kan kännas som utspätt. Affiliates har olika 

innehåll, kvalitet och förhållningssätt till varumärken. ASOS hade problem med just 

detta 2007 när affiliates använde annonskoderna för andra hemsidor utöver den 

registrerade hemsidan för samarbetet, vilket ASOS brast i att övervaka 

(econsultancy.com).  

 

Annonsörerna i studien ansåg inte att exponeringsgraden var av särskild betydelse, 

speciellt inte de som samarbetade med flest affiliates eftersom det bara gynnar dem. 

De är dock medvetna om att risken finns och vill inte hamna i den situationen. 

Annonsören med över 10 000 affiliates anser bara att det är bra med exponering så 

länge de inte hamnar på uppenbara sajter de inte vill förknippas med. 

Nätverksadministratörerna betraktar överexponering som något sällsynt i branschen. 

Zanox har en fullt transparant marknadsplats för annonsörer och affiliates där parterna 

har insyn i varandras arbetssätt, prestation och beskrivningar om sig själva.  

Teorin framställer överexponering som ett större problem än vad annonsörerna anser 

det vara. De flesta annonsörerna i studien hade inte mer än 200 affiliates i sitt 

program, därmed upplevde de inget överexponeringsproblem och såg t.o.m. positivt 

på det inom ramar för vad ett företag vill sammankopplas med. 

Nätverksadministratörerna ser mer problemet med överexponering i att man befinner 

sig felplacerad utan koppling till effektiv försäljningsmarknadsföring. Zanox plattform 

Marketplace förenklar annonsörernas och affiliates insyn i varandras arbete vilket helt 

tar bort risken med överexponering eftersom det enkelt kan spåras.  

 

Vart ett varumärke exponeras har betydelse för dess trovärdighet och anseende 

påpekar Choi och Rifon (2002) samt Salomon  (2006). Det går kanske inte alltid att 



83 
 

styra fullt ut vilka hemsidor annonsören exponeras på vilket företagen måste tas i 

beaktande och kontrolleras (Chaffey, 2009). Annonsörer måste tänka på den 

personliga risken en individuell affiliate som t.ex. en bloggare för med sig anser 

(Goldschmidt, 2003). Det finns även en moralisk risk i form att översälja produkter eller 

helt enkelt ljuga menar Gelder (2003).  

 

På ICA Banken säger Johanna att det är viktigt att de ser till att förmedla vilka hemsidor 

de vill synas på till nätverket, för att hamna på hemsidor de vill förknippa deras 

varumärke med.  Annonsörerna säger även att exponeringen som sker via AMF hjälper 

de att skapa varumärkeskännedom. Ylva på Designonline menar att sammanhanget din 

marknadsföring relateras med också har en betydelse när det kommer till att förmedla 

varumärkets budskap på rätt sätt, implementeras marknadsföringen dåligt så får det 

en negativ effekt på varumärket. Hon säger också att exponering på fel hemsidor har 

en negativ påverkan på varumärket detta är något som även de andra annonsörerna 

håller med om.  Den personliga risken säger Magnus att den inte påverkar företaget på 

något sätt, affiliatsen får även bara betalt för godkända lån. 

 

Det är således så att det är viktigt vart en annonsör syns på internet för dess 

trovärdighet och anseende, men det är även viktigt för att kunna förmedla rätt 

budskap till konsumenterna. Därför blir det viktigt att som annonsör ser till att 

kontrollera och förmedla sina krav på vart de vill synas någonstans till sitt nätverk. Det 

är också så att marknadsföringen har betydelse för hur ett budskap förmedlas skulle 

varumärket exponeras på fel hemsidor så skulle detta ha en negativ effekt på 

varumärket. Det finns således en personlig risk genom att använda AMF men detta är 

något som påverkar en annonsörs varumärke då de har koll på om det skulle ske.  

 

Ha (2004) anser att marknadsföring med rätt partners på Internet leder till nya kunder 

vilket stärker varumärket i slutändan. Gelder (2003) styrker resonemanget och menar 

på att anseendet ett företag har kan styrkas via varumärkesassociering till t.ex. rätt 

experter på området, kändisar och rätt typ av konsumenter. Goldschmidt (2003) säger 
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vidare att varumärkesassociering kan ge potentiella kunder en känsla av trygghet och 

förtroende. 

 

Det är enligt Stefan på Outnorth och Johanna på ICA Banken inte så viktigt om 

hemsidorna de marknadsförs på via AMF är relaterade till deras bransch. Det måste 

inte handla vara sajter så som finansportalen.se de syns på utan det kan vara i stort 

sätt vad som helst. Christina på Coolstuff menar på att det är enklare för dem att bygga 

upp ett varumärke igenom AMF än företag som befinner sig inom finansbranschen då 

dessa är mer känsliga för vart de exponeras någonstans. 

 

De är således så att ett företags anseende kan styrkas genom att associeras med 

välkända varumärken, samt att rätt partners stärker ett varumärke. Däremot så är det 

också så att annonsörer inte bryr sig om vart de hamnar vid användning av AMF så 

länge det handlar om seriösa affiliates. Det behöver alltså inte vara affiliates som är 

relaterade till annonsörens bransch, men att branschen du är i kan vara mer känslig än 

andra och att de då blir svårare att bygga upp ett varumärke genom AMF.  
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6. SLUTSATS 

 

Enligt tidigare struktur börjar författarna med att besvara delfrågorna som genomsyrat 

studien för att sedan mynna ut i ett svar på huvudfrågan. Strukturen är följande:  

 

 Vilken roll har affiliatemarknadsföring för annonsörer i deras marknadsföring 

som helhet? 

 Hur arbetar annonsörer med varumärket på Internet? 

 Hur arbetar annonsörer för att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

 Hur påverkas annonsörers varumärke av affiliatemarknadsföring? 

 

6.1 Vilken roll har affiliatemarknadsföring i marknadsföring som 

helhet för företag? 

 

AMF är ett rent prestationsbaserat försäljningsverktyg avsett för att fungera som en 

kompletterande kanal till marknadsföring. Annonsörer betalar endast ut provision vid 

försäljning av en produkt via affiliatesajten. Tanken från respondenternas sida att AMF 

kan vara varumärkesbyggande är nästan obefintlig. Det kan således konstateras att 

själva begreppet AMF inte representerar funktionen korrekt längre. Idag betraktas det 

mer som en försäljningsomkostnad istället för en marknadsomkostnad.  

 

6.2 Hur arbetar annonsörer med varumärket på internet? 

 

Det är idag viktigt för annonsörer att skapa trovärdighet på Internet, därmed har 

marknadsföringen en stor roll i hur ett företags trovärdighet upplevs. Annonsörerna 

bör därför se till att arbeta och utforma deras hemsidor på rätt sätt, det är även viktigt 

att hemsidorna en annonsör syns på underhålls av rätt person då detta har en 
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påverkan på trovärdigheten hos annonsörernas varumärke. Annonsörerna arbetar 

även idag mycket med att förmedla deras budskap på ett bra sätt genom deras 

hemsida, trovärdigheten är viktig för företagen att arbeta med för att enklare kunna 

förmedla deras varumärkesimage online. Genom att annonsörerna arbetar med att 

förmedla deras varumärkesimage online skapar de trovärdighet hos konsumenterna. 

När de arbetar med att bygga upp en trovärdighet i deras varumärke så är placeringen 

av annonsen väldigt viktigt då platsen de syns på är en del av konsumentens 

varumärkesimage skapande. 

 

Banners är något som är bra för annonsörer att arbeta med på Internet för att bygga 

upp varumärket. Således är banners ett bra marknadsföringsverktyg för annonsörer 

när det kommer till att förstärka ett varumärke, men placeringen av bannern kan göra 

att varumärket påverkas negativt. Annonsörerna arbetar även med traditionell 

marknadsföring för att det hjälper till att höja resultatet av varumärkesbyggandet som 

sker på Internet, vilket även skapar en större trovärdighet. 

 

6.3 Hur arbetar annonsörer med att förebygga och följa upp 

affiliatemarknadsföringens påverkan på varumärket? 

 

Det råder delade åsikter från nätverksadministratörerna när det kommer till friheten 

vid valet av affiliates. Affiliator ger förslag på lämpliga affiliates till annonsörerna 

medens Zanox ger möjligheten för både parterna att självständigt söka upp och 

utvärdera vilka de vill samarbeta med via plattformen Marketplace.  

 

Affiliator tillåter inte de andra parterna att direkt kommunicera med varandra. Således 

vill de vara mellanhanden fullt ut i kontakten affiliates annonsörer emellan för att 

förebygga att dessa skapar egna nätverk. Detta leder till att Affiliator i sin tur måste 

vara mer tillgängliga för sina annonsörer vilket i sin tur kan leda till personligare 

relationer. Zanox är Europas största nätverk vilket en av annonsörerna uppfattade som 

ett hinder när de inte fick en lösning på sina problem och beslutade att byta. När det 
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gäller antal kontakttillfällen mellan nätverksadministratörerna och annonsörerna beror 

det på annonsörernas behov.  

 

Utbildning av affiliates när det kommer till varumärket existerar i princip inte i 

nätverket, varken från administratörernas sida eller annonsörernas. 

Nätverksadministratörerna anser att affiliates är så kunniga i det de gör att den enda 

utbildningen de ger berör ny teknisk information i princip. Respondenterna upplever 

inte att det finns ett behov av utbildning för att säkerställa varumärket. 

 

Den viktigaste kontrollen av en affiliate sker när denne ansöker om att gå med i 

nätverket. Det är svårare att säkerställa kvaliteten för nätverketsadministratörer 

eftersom de rör sig om flera tusentals. Nätverksadministratörerna lyfter fram avtalet 

alla affiliates skriver under när de går med i nätverket men det är oroväckande att 

statistiken tyder på att endast 53 % alltid läser dessa. En av nätverksadministratörerna 

har bra koll på drastiska förändringar i mängden trafik en affiliate driver eftersom det 

finns en automatiserad alarmfunktion. Detta eliminerar annonsörernas rädsla för 

något stort problem pågår en längre tid. De arbetar även på ett fullt transparant sätt 

idag för att motverka bristen på insyn i de olika parters prestation och kvalitet.  

 

Exponeringsgraden är inget problem längre, det råder idag en bra teknisk uppföljning 

på vart annonser hamnar samtidigt som att det arbetas för att uppnå kvalitet istället 

för kvantitet. Detta eliminerar automatiskt överexponering när man då hellre betalar 

mer för en visning till rätt mottagare. 

 

En viktig slutsats som kan lyftas fram i slutändan är att det är upp till annonsören att 

följa upp sina samarbeten regelbundet för att förebygga negativa överraskningar. 
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6.4 Hur påverkas annonsörens varumärke av affiliatemarknadsföring? 

 

Varumärket anses inte bli utspätt av överexponering som teorin beskriver det. 

Respondenterna ser det istället bara positivt så länge det inte hamnar på helt fel 

hemsidor. En anledning till detta är det prestationsbaserade marknadsföringssättet, 

vilket i princip enbart avser provision vid försäljning. Eftersom respondenterna enbart 

tänker försäljning när det kommer till AMF placeras då inte varumärket i fokus alls. I 

teorin framkommer en mer inriktad syn på marknadsföringsaspekten av AMF vilket 

inte kan kopplas samman med dagens funktionalitet. Nätverksadministratörer strävar 

hela tiden efter att matcha annonsörer med relevanta partners för att uppnå en så hög 

konvertering till försäljning som möjligt. Detta leder till att varumärket inte påverkas 

negativt för att nätverket struktureras så att annonserna når den mest relevanta 

besökaren. När det gäller den personliga risken individerna bakom affiliates utgör 

upplevs den av annonsörerna som väldigt låg. Alla är människor och alla kan göra 

misstag menar dem. Det viktiga är att snabbt kunna rätta till misstagen när de väl 

uppstår och förebygga dem så gott det går innan de sker. Ingen av annonsörerna hade 

upplevt klagomål relaterat till AMF från upprörda kunder, vilket tyder på att det sällan 

uppstår bekymmer. 

 

6.5 Rekommendationer 

 

De annonsörer bör tänka på när de använder sig av AMF är det att de hela tiden ska 

följa upp deras affiliates, detta för att se så att de sköter sitt arbete ordentligt och på 

ett sätt som inte skadar varumärket. Det är också bra att ha en dialog med 

affiliatnätverket för att skapa ett samarbete som är bättre och för att undvika problem 

med vilka affiliates som godkänns och liknande. Det är även så att annonsörerna bör 

utnyttja de program som affiliatenätverken bidrar med för uppföljning och möjlig 

interaktion med affiliats.   
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Ylva Markstam, Designonline (2012-04-24) 

 

Telefonintervjuer 

 

Christian Omander, Coolstuff (2012-04-25) 

Johanna Lepistö, ICA Banken (2012-05-02) 

Magnus Emanuel, ICA Banken (2012-05-08) 

Stefan Gustafsson, Outnorth (2012-05-07) 
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BILAGA 

 

BILAGA A: Intervjuguide nätverksadministratörer 

 

Företag: 

Intervjuperson: 

Arbetsuppgifter: 

 

Verksamheten 

1. Berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter på företaget 

 Tid i företaget 

 Hur kommer det sig att ni hamnade här?  

2. Berätta lite om företaget 

 När grundades det? 

 Hur har utvecklingen sett ut för företaget? 

 Hur utmärker er gentemot konkurrenterna? 

3. Hur har onlinemarknadsföring utvecklats under tiden ni har varit verksamma? 

4. Vad anser ni vara fördelarna respektive nackdelarna med 

onlinemarknadsföring? 

 

Affiliatemarknadsföring (AMF) 

1. Vad skiljer AMF från banners? 

 Vad är bäst i vilken situation? 

 Vilka är skillnaderna i pris och förtjänst samt 

varumärkes/imagepåverkan?  

2. Hur många affiliates och marknadsförare har ni i nätverket? 

3. Vilken procentsats tar ni på transaktioner? 

4. Hur fungerar era samarbeten i nätverket? 



94 
 

 Beskriv processen för en ny marknadsförare 

 Vad baserar ni procentsatsen av er andel på i varje transaktion? 

 Närhet i relationer till marknadsförare/affiliates 

 Hur ofta kontaktar ni varandra? 

 Hur fungerar uppföljningen? 

5. Kan ett företag överexponeras? 

6. Hur arbetar ni med kontrollen (övervakning) av vilka affiliates varumärket 

exponeras på?  

 Skillnaden på kontroll av nya och befintliga affiliates? 

 Vilka resurser lägger ni på det? (Mätbarhet) 

7. Hur skulle man kunna förbättra kontrollen? 

8. Hur jobbar ni med utbildning av affiliates? 

9. Vad anser ni vara fördelarna respektive nackdelarna med AMF? 

10. Vilka företag skulle det vara mindre lämpligt för att använda AMF? 

 

Varumärke 

1. Vad har ni för syn på varumärkesuppbyggnad på Internet? 

2. Hur stor fokus har era samarbetspartners på varumärke och image? 

 Vilka frågor är viktigaste för dem när det gäller image och varumärke? 

3. Vilken syn har ni på affiliatemarknadsföringens kopplingen till ett varumärke 

och image för en marknadsförare? 

4. Hur ser ni på överexponeringen av varumärket via AMF? 

 Vilka positiva effekter respektive negativa effekter finns det? 

 Hur ser du på begreppet utspädning/exponering av varumärket som vi 

har stött på? 

5. Hur pass relevant måste kopplingen till en bransch vara i AMF? 

6. Har ni stött på klagomål från kunder som har fått fel information från 

affiliatesidor? 

 Hur löser man det i så fall? 
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7. Vad har ni för tankar kring den personliga risken i affiliates som t.ex. om en 

blogg skulle bli negativt ansedd av besökarna efter en speciell händelse? (Ljuga, 

översälja, etik) 

 

Framtiden 

1. Hur ser framtiden ut för AMF? 

 Hot 

 Möjligheter 

 Lagändringar? 

2. Hur ser den ut för ert företag? 

3. Hur ser den ut för onlinemarknadsföring över lag? 

4. Hur kan kontrollen av affiliates påverkas i framtiden? 

 

BILAGA B: Intervjuguide annonsörer 

 

Företag: 

Intervjuperson: 

Arbetsuppgifter: 

 

Verksamheten 

5. Berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter på företaget 

 Tid i företaget 

 Hur kommer det sig att ni hamnade här?  

6. Berätta lite om företaget 

 När grundades det? 

 Hur har utvecklingen sett ut för företaget? 

 Hur utmärker er gentemot konkurrenterna? 
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Marknadsföring 

1. Vilken marknadsföringsstrategi använder ni? 

2. Hur vill ni att varumärket ska uppfattas? 

 

Marknadsföring online 

1. Hur använder ni er av onlinemarknadsföring? 

2. Hur har ni upplevt onlinemarknadsföringens utveckling under tiden ni har varit 

verksamma? 

3. Vad anser ni vara fördelarna respektive nackdelarna med 

onlinemarknadsföring? 

4. Vad har ni för syn på varumärkesuppbyggnad på Internet? 

 

Varumärke 

8. Hur stort fokus har varumärket i er onlinenärvaro? 

9. Hur vill ni förmedla varumärket till konsumenterna? 

 Hur anser ni att ni lyckas förmedla varumärkets budskap på Internet? 

10. Vilken syn har du på AMF och kopplingen till varumärket och er image? 

11. Hur relevant är kopplingen till samma bransch för er vi AMF? 

12. Hur ser ni på exponeringen av varumärket via AMF? 

 Vilka positiva effekter respektive negativa effekter finns det? 

 Hur ser du på begreppet utspädning/exponering av varumärket som vi 

har stött på? 

13. Har ni stött på klagomål från kunder som har fått fel information från 

affiliatesidor? 

14. Hur ser ni på den personliga risken i affiliates som t.ex. om en blogg skulle bli 

negativt ansedd av besökarna efter en speciell händelse? (Ljuga, översälja, etik) 

15. Hur pass relevant måste kopplingen till er bransch vara i AMF? 
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Affiliatemarknadsföring (AMF) 

11. När började ni med AMF? 

12. Vad fick er att börja med AMF?  

13. Vilket syfte har ni med AMF? 

14. Hur arbetar ni med AMF?  

15. Hur många affiliates arbetar ni med? 

16. Hur pass nära relationer har ni med nätverksadministratörer och affiliates? 

 Hur ofta kommunicerar ni med varandra och hur? 

17. Hur arbetar ni med kontroll av vilka affiliates varumärket exponeras på? 

 Vilka resurser har ni för övervakning? 

18. Hur arbetar ni med utbildning och motivering för era affiliates? 

19. Hur många procent av marknadsföringsbudgeten lägger ni på AMF? 

20. Hur stor procentsats tar administratörerna för samarbetet vid varje 

transaktion? 

 Vilken procentsats betalar ni i provision till affiliates? 

21. Vad anser ni vara fördelar respektive nackdelar med AMF? 

22. Hur ser era annonser ut och vad har ni för tanke bakom dess utseende? (Sales 

Promotion) 

 

Framtiden 

5. Hur ser framtiden ut för AMF? 

 Hot 

 Möjligheter 

 Lagändringar? 

6. Hur ser den ut för ert företag? 

7. Hur ser den ut för onlinemarknadsföring över lag? 

8. Hur kan kontrollen av affiliates förbättras för marknadsförare? 


