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Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur den ideella 

organisationen Djurens Rätt använder influencer marketing som en kommunikationsstrategi 

för att skapa engagemang och sprida sitt budskap. Utifrån syftet har följande tre 

forskningsfrågor formulerats: 

 

• Hur ser Djurens Rätts arbete med influencer marketing ut? 

• Hur skapar influencers engagemang för Djurens Rätts frågor hos sina följare? 

• Hur kan influencer marketing ses som varumärkesbyggande?  

 

Metod och material: Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ intervju i kombination 

med en retorisk analys av sex Instagram-inlägg. För att bearbeta och analysera vårt insamlade 

material har vi använt oss av en induktiv ansats. 

 

Huvudresultat: Influencer marketing har en betydande roll i de kommunikationsstrategier 

som Djurens Rätt använder sig av och i denna studie kan vissa slutsatser dras gällande hur en 

ideell organisation arbetar med influencer marketing. De opinionsbildande verktyg som 

sociala medier erbjuder medför att ideella organisationer kan förbättra sin kommunikation 

med enklare medel med fokus på relationsbyggande och en värdeskapande grund i inläggen. 
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1. Introduktion 
Sociala medier har blivit ett allt vanligare element i vår vardag. Med dess tillhörande 

plattformar bevakar vi omvärlden och upprätthåller social kontakt. De sociala medierna 

tillåter människor och organisationer att uttrycka sig och skapa en identitet på ett sätt som 

inte var möjligt för ett antal år sedan. Diskussionen gällande hur företag och organisationer 

använder sig av sociala medier har ökat i takt med digitaliseringen och fokus för vår uppsats 

är att undersöka en begränsad del av detta. Vår uppsats fokuserar på Instagram och hur 

Djurens Rätt som en ideell organisation använder sig av influencers som en del av deras 

kommunikationsstrategi. Djurens Rätt är en partipolitisk obunden organisation som genom 

demokratisk opinionsbildning och politisk påverkan vill skydda djur mot våld och utsatthet 

(Djurens Rätt, 2018).                

 

I den här uppsatsen har vi valt att undersöka Djurens Rätt och deras arbete med influencers. 

Influencer marketing som begrepp har på senare tid fått en allt mer framträdande roll inom 

marknadsföring och kommunikation, influencers besitter allt större makt gällande påverkan. 

Beträffande organisationer och deras koppling till influencer marketing som verktyg anses 

det av organisationer vara mer kostnadseffektivt, men även att det skapar en större 

trovärdighet. Influencer marketing som verktyg är någonting nytt inom marknadsföring, både 

vad gäller kunskap och dess praktiska användning. Begreppet handlar brett om när en person 

med ett stort antal följare på sociala medier, och således når ut till många individer, talar gott 

om ett företag, en tjänst eller en produkt. 

                                                                                                            

Studien grundar sig i begreppet influencer marketing, vilket har blivit ett vanligt medel för 

företag som allt oftare väljer att marknadsföra sig genom influencers. Sociala medier är idag 

ett av de mest kraftfulla verktygen för organisationer och företag att bygga relationer och 

marknadsföra sig med, vidare kan det även fungera som en kanal att vårda relationen med 

sina befintliga kunder. Organisationer använder sig av influencer marketing med syfte att 

skapa nya relationer och bygga upp sitt varumärke genom en viss typ av influencer. 

Influencers blir därmed en viktig kanal som kan styrka ett företags värderingar, policys och 

tjänster. Det finns gott om studier som talar om hur vinstdrivna organisationer använder sig 

av influencer marketing, ett område som dock förefaller ha givits mindre uppmärksamhet är 
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sättet ideella organisationer använder sig av det ovannämnda verktyget. Ideella organisationer 

är beroende av bidrag vilket gör att dess ekonomi ofta är begränsad och således drabbar 

budgeten för marknadsföring.  

 

Med avstamp i begrepp som ’sociala medier’ och ’relationsmarknadsföring’ syftar vår 

uppsats till att bidra till forskningen gällande influencers och ideella organisationer kopplat 

till hur de skapar engagemang genom influencer marketing. Med hjälp av en retorisk analys 

av inlägg från influencers på Instagram samt en kvalitativ intervju med en kampanjansvarig 

på Djurens Rätt hoppas vi kunna uppfylla den ovanstående ambitionen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad kunskap och förståelse för hur en ideell 

organisation som Djurens Rätt använder sociala medier och influencers för att kommunicera, 

skapa och underhålla relationer till sina existerande samt potentiella medlemmar. Vi har som 

syfte att bidra till en ökad kunskap och forskning gällande ideella organisationers arbete med 

influencers, då det finns en begränsad mängd tidigare forskning kring ämnet. 

                      

Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

❖     Hur ser Djurens Rätts arbete med influencer marketing ut? 

❖     Hur skapar influencers engagemang för Djurens Rätts frågor hos sina följare?  

❖     Hur kan influencer marketing ses som varumärkesbyggande?  
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  Bakgrund 
                                                                 

2.1 Djurens Rätt 
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och skyddsorganisation som är partipolitiskt 

obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till 

egna liv. Djurens Rätts ekonomi är beroende av deras gåvogivare och deras frivilliga stöd. 

Organisationen har funnits sedan 1882 och arbetar med att förhindra att djur ska lida, såsom 

att förhindra djurförsök, livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som 

på andra sätt utnyttjas av människor så att de inte får utlopp för sina naturliga beteenden. De 

vill genom demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan och attitydförändring förverkliga 

sina mål. Organisationen verkar till störst del i Sverige men samverkar även med andra 

organisationer och nätverk internationellt och inom EU (Djurens Rätt, 2018). 

 

2.2 Ideell organisation 
En ideell organisation har som främsta syfte att samla ett antal människor med ett gemensamt 

intresse i en organiserad form. Ordet ideell har i organisationers fall olika syften, ett exempel 

kan vara en organisation eller förening som bedriver en kommersiell verksamhet med en stor 

omsättning av pengar och anställda, men ändå ha ett ideellt syfte (Lindblad & Lundén, 2008). 

Definitionen av en ideell organisation kan förtydligas genom att sätta det i kontrast till en 

ekonomisk förening, vilken Hemström (2010:96) beskriver som: “[…] ekonomisk 

verksamhet med syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen”. Utifrån detta 

beskrivs en ideell organisation som det motsatta genom något som ” […] inte kombinerar 

ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen” 

(Hemström 2010:96f). Skatteverket definierar en ideell organisation som en förening vilken 

både bedriver ideell verksamhet, eller både ekonomisk och ideell verksamhet (Skatteverket, 

2014). 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

De teoretiska perspektiv som utgör denna studies utgångspunkt är tvåstegshypotesen, sociala 

medier, word och mouth, influencers och relationsmarknadsföring. Teorierna som vi har 

utgått ifrån i denna studie är förankrade i en traditionell marknadsföring, vilket kan förklaras 

som en marknad för idéer. AMA (American Marketing Association) definierar 

marknadsföring som: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large” (American Marketing Association, 2013). 

 

4.1 Tvåstegshypotesen     
Tvåstegshypotesen beskriver hur medier förmedlar budskap genom inflytelserika personer 

vilka överför information till den stora massan (Katz & Lazarsfeldt, 1955). Katz och 

Lazarsfeldts tvåstegshypotes kan sammankopplas till det som idag kallas för influencers, en 

makt som tidigare varit mer eller mindre exklusivt reserverad för politiker och talare. 

Tvåstegshypotesen ersatte de tidigare kommunikationsmodellerna som menade att medierna 

har en direkt påverkan på medborgare, som i sin tur var isolerade individer. Denna teori säger 

något om nyhetsspridning, det vill säga att opinionsledarna har möjlighet att påverka nyheten 

när den spridits vidare. Tvåstegshypotesen är av relevans att använda sig av då den syftar till 

att förklara hur en del av populationen inte tar till information från traditionella medier utan 

påverkas av opinionsledare vilket i detta fall kan vara influencers. I modern tid kan 

tvåstegshypotesen tolkas som att exempelvis politiker bör använda sig av sociala medier för 

att nå ut till dess målgrupp (Falkheimer, 2006:177). Opinionsledare kan finnas inom 

medierna och politiken men även inom nöjesbranschen i form av tv-personligheter och 

kändisar. Det som definierar en opinionsbildare är att de förmedlar ett budskap till samhället 

utan att vara i en officiell maktposition. Det som tidigare kallades opinionsbildare enligt 

teorin om tvåstegshypotesen kan idag överföras till den digitala medievärlden och hur en 

influencer granskar material och modifierar budskap och information till publiken. De 

budskap som en opinionsledare tillmötesgår stärks och de budskap som de tvivlar på 

försvagas (Gripsrud, 2011). 
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Under det sena 1900-talet har kritik gällande tvåstegshypotesen uppstått och Gripsrud 

kritiserar tanken om att människor fortfarande bor i samhällen där det endast finns få 

människor med makt som kan tolka mediers budskap till de övriga invånarna. Författaren 

menar att människor i det moderna samhället i mindre utsträckning litar på auktoriteter då det 

finns allt fler medier att tillgå, vilket i sin tur innebär att opinionsledarens roll inte är lika 

stark (Gripsrud 2011:55).  

 

 
Figur 1. Tvåstegshypotesen (Katz & Lazarsfeld 1955) från Falkheimer, 2001:171).  

 

4.1.1 Vidareutveckling av tvåstegshypotesen 
Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes har i och med den digitala utvecklingen utökats i form 

av en ny modell (Uzunoglu & Misci Kip 2014). Utbytet av information behöver inte längre 

ske ansikte mot ansikte utan kan ske digitalt. Uzunoglu och Misci (2014) menar att 

exempelvis bloggare och influencers är en viktig grupp av opinionsledare. Kopplat till detta 

har de utvecklat en modell som synliggör hur utbytet av information sker genom influencers 

på digitala plattformar. I denna modell förstås Instagram och Facebook som mikrobloggar. 

Processen startar med att varumärket kommunicerar med influencern och ger ut information 

till denna. Vidare kommunicerar influencern denna information genom blogg eller 
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microblogg som därmed når deras läsare och vänner. Därefter skapas ett digitalt tvåstegsflöde 

då detta kan utmynna i diskussion genom kommentarer.  

 

 

 
Figur 2. Brand communication through digital influencers-model (Uzunoglu & Misci Kip 

2014: 592). Anpassad och översatt av uppsatsförfattarna.  

 

4.2 Sociala medier som en plattform för kommunikation  
Fuchs (2014) menar att sociala medier är ett brett begrepp eftersom alla medier har möjlighet 

att ses som sociala. Hans definition av sociala medier innebär en plattform där 

kommunikation mellan minst två individer äger rum. Han syftar till att kommunikationen på 

dessa plattformar bygger på en tillhörighet bland människor som gör att det skapas grupper 

med gemensamma intressen. Medierna blir sociala när det finns en social aktivitet och då 

människor inom gruppen utbyter information och arbetar tillsammans (Fuchs, 2014:5).  

Makten ligger inte längre endast hos de traditionella medierna såsom tidning och TV, istället 

det nya medieklimatet bidragit till att mindre resursstarka organisationer och företag har 

möjlighet att uttrycka sig. Tidigare har marknadsföring och opinionsbildning varit starkt 

sammankopplade med ekonomiska resurser vilket har inneburit att ideella organisationer inte 

har haft samma möjlighet att komma till tals. Sociala medier är ett mer kostnadseffektivt sätt 
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samtidigt som det kan nå ut till en stor mängd människor och samt inriktas till en specifik 

målgrupp (Larsson 2014: 50). 

 

I dagens digitaliserade samhälle kan en människas kontaktnät innefatta personer över hela 

världen som går att nå enklare än någonsin tidigare. Detta innebär att företag eller 

organisationer kan nå en målgrupp med geografisk spridning. Larsson menar att i takt med 

utvecklingen av sociala medierna så har gränser suddats ut mellan det kommersiella och 

ideella samt det privata och det offentliga. Som organisation eller företag äger du inte längre 

ditt varumärke på samma sätt, då en dålig nyhet om varumärket kan vara förödande om det 

sprids på sociala medier. Därför är det som varumärke viktigt att fokus i regel ligger på att 

bygga relationer och öka förtroendet hos mottagare, snarare än att sälja tjänster eller 

produkter (Larsson, 2014).  

 

Enligt Haenlein & Kaplan är det viktigt att välja rätt typ av digital plattform beroende på 

organisationens syfte och målgrupp. Att vara närvarande och synas på Instagram är mer 

kostnadseffektivt än att synas i traditionella medier och av denna anledning är det väsentlig 

för ideella organisationer att utnyttja sig av dessa medier i sitt strategiska 

kommunikationsarbete (Haenlein & Kaplan, 2011). Cho skriver om sociala medier och 

ideella organisationer och menar att ideella organisationer generellt ligger efter gällande 

användandet av digitala medier. Han menar att resurser som tid och ekonomi inte finns till 

förfogande i samma utsträckning för organisationer i jämförelse med kommersiella företag. I 

mindre organisationer finns det brist på personal då det ofta består av volontärer och de 

ekonomiska resurser som finns ofta går till organisationens ändamål snarare än 

marknadsföring. Cho styrker dock idén om att sociala medier är en tillgänglig resurs för 

ideella organisationer som bör utnyttjas för att skapa engagemang hos medlemmar och övrig 

målgrupp (Cho 2014: 565). 

 

Fenomenet influencers har på kort tid blommat upp men är egentligen ingen ny företeelse i 
vår tid. Varumärken har under en lång tid använt sig av inflytelserika personer i 
marknadsföringssyfte, men i och med de sociala mediernas uppkomst har det växt sig större. 
Influencers som verkar på sociala plattformar och då i synnerhet på Instagram, är med och 
påverkar människor mer än någonsin. Genom deras skaror av följare har de en möjlighet att 
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nå ut till ett större antal människor än tidningar och tv-kanaler. Genom denna typ av 
marknadsföring har varumärken möjlighet att precisera sig till deras exakta målgrupp vilket 
på senare tid har kommit att myntas som influencer marketing (Andersson, 2015). En 
influencer kan även liknas vid en ambassadör för ett varumärke och har som uppgift att 
förmedla företagets budskap på ett smickrande sätt. Enligt Rhonda Weiss bör en influencer 
vara en engagerad person som på ett positivt sätt kan förmedla information om 
organisationen till dess följare på Instagram (Weiss, 2014:16).  
 

4.3 Marknadsföring och opinionsbildning i ett digitalt medielandskap 
Det framväxande fenomenet gällande influencers har medfört en förändring inom den 

traditionella marknadsföringen. En influencer förklaras enligt Business Dictionary som en 

person som besitter en makt att påverka andra människors köpbeteende genom sin auktoritet 

och position i samhället (Business Dictionary, 2017). En influencer är ofta förknippad med en 

bloggare eller känd person som visar upp sitt liv på sociala medier. Organisationer eller 

företag som använder sig av influencers gör det till största del via internet som plattform.  

Influencers har som syfte att fronta företag och därefter inspirera sina följare till konsumtion.  

Elektronisk word of mouth, vilket även kan kallas för e-WOM, är en utvecklad version av 

teorin gällande traditionella word of mouth som innebär en marknadsföring som sker ansikte 

mot ansikte två konsumenter emellan. I och med internets uppkomst har teorin utvecklats till 

att inte längre behöva ske ansikte mot ansikte utan kan ske skärmar emellan (Hennig-Thurau 

et al. 2004: 38ff). Kommunikationen mellan konsumenter, word of mouth, får en allt större 

spridning genom de sociala medierna och ordet sprider sig längre. Den nya tiden med sociala 

medier har medfört att negativa ord om ett varumärke som tidigt spridit sig till max tio 

personer kan få en enorm spridning på en väldigt kort tid. Ord gällande en organisations 

varumärke som kommer från privatpersoner kan uppfattas mer trovärdiga än ord som 

kommer från företaget själva via deras egna kanaler. Detta gör det effektivt att ta hjälp av 

influencers för att sprida budskap om ett varumärke då det i sin tur kan leda till ett ökat 

intresse för organisationen (Sveningsson, 2013).  

 

Då uppsatsen innefattar Djurens Rätt och influencer marketing handlar det i stora drag om 

hur organisationen arbetar med kommunikation och relationer. I och med detta så är 

relationsmarknadsföringen av relevans då det handlar om marknadsföring med relationer, 
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interaktion och nätverk i fokus (Gummesson, 2002:16). Reichheld har forskat om 

relationsmarknadsföring och skriver i sin bok att långsiktiga relationer med kunder skapas 

genom en tvåvägskommunikation. Teorin gällande relationsmarknadsföring påstår att det är 

lika viktigt att upprätthålla de befintliga relationerna som att skapa nya (Reichheld, 2001:5). 

Inom samma ämne förklarar Grönroos (2008) relationsmarknadsföringens historia och det 

nya perspektivet som uppkom på 1970-talet, då fokus ändrades till interaktionen mellan 

kunderna och organisationer. Han menar att kunder ställer högre krav och att dess 

köpbeteende i större utsträckning påverkas av hur de blir behandlade av organisationen. 

 

Relationsmarknadsföringens syfte är att underhålla och bygga upp ett nätverk med enskilda 

konsumenter. Interaktionerna behöver kontinuerligt underhållas för att stärka relationen så att 

båda parter drar nytta av det. Detta genomförs genom individualiserade interaktioner mellan 

kund och leverantör samt genom att erbjuda tjänster med mervärde (Grönroos, 2008: 32). 

Inom marknadsföring och opinionsbildning i det digitala medielandskapet är även begreppet 

“varumärkesbyggande” relevant. Begreppet uppkom under 1800-talet med influenser från 

både USA och Storbritannien. Förekomsten av massproduktion, massdistribution och 

masskommunikation medförde att begreppet varumärke fick en större betydelse. Detta då 

företag hade som syfte att utvidga kvantiteten varor med varumärkets logotyp till ett brett 

spektrum av målgrupper. Under 1900-talet kom detta att utvecklas i form av strategier för 

varumärken att nå ut och bygga sig starkare (Farquhar, 1989). Utifrån detta skapades tre 

kriterier som organisationer och företag bör förhålla sig till: Hur bygger man ett varumärke? 

Hur ska varumärket underhållas på lång sikt? Hur kan ett företag expandera med hjälp av 

varumärket? Nu för tiden anses varumärkesbyggande hos företag som en strategisk resurs 

snarare än ett strategiskt hjälpmedel. Genom detta går det att förstå att ett varumärkes 

identitet är starkt sammankopplat till en expansion av målgrupper (Melin, 1999).  

 

4.4 Sammanfattning av teoretisk och begreppslig referensram 
Sammanfattningsvis består vårt teoretiska ramverk av tre teorier som senare kommer att 

användas i vår analys och slutdiskussion. Tvåstegshypotesen tar upp förhållandet mellan 

opinionsledare kopplat till dagens begrepp influencers och hur dessa har en påverkan på 

allmänheten. Teorin har en stor betydelse i arbetet då den kan kopplas till hur Djurens Rätt 
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som en ideell organisation använder sig av influencers för att skapa trovärdighet och opinion. 

Den andra teorin är sociala medier och kan kopplas till dagens kostnadseffektiva plattformar 

att nå ut på, vilket kan användas av ideella organisationer i deras resurseffektiva arbete. Den 

tredje teorin handlar om marknadsföring i ett digitalt medielandskap och lyfter upp teorin 

word och of mouth. Teorin är en utvecklad version av den traditionella word of mouth som 

innebär en marknadsföring som sker ansikte mot ansikte två konsumenter emellan. Genom att 

använda oss av elektronisk word of mouth kan studien ge en illustration om hur 

marknadsföring kan ske genom sociala medier och influencers.  
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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att koppla tidigare utförd forskning inom relationsmarknadsföring, 

sociala medier, tvåstegshypotesen och elektronisk word of mouth till ideella organisationer 

och influencer marketing. Då denna studie syftar till att bidra i den forskningslucka som finns 

gällande ideella föreningar och influencer marketing så kommer denna del behandla 

närbesläktade forskningsområden. 

 

Olson och Boyer (2005:92) nämner i sin artikel vikten av nätverkskommunikation för att 

organisationer i dagens samhälle ska överleva ekonomiskt. De menar vidare att det är av en 

större betydelse för ideella organisationer då det inte bara räcker att överleva med hjälp av 

bidrag och donationer på en konkurrenskraftig marknad. Olson och Boyer pekar på vikten av 

att konkurrera mot andra organisationer genom att använda och utmärka sig genom sociala 

medier. 

 

Influencer marketing som är en del av sociala medier blev ett vedertaget begrepp under 

finanskrisen på 2000-talet. I sin studie beskriver Brown & Hayes (2008:105) hur företag med 

fördel väljer en influencer utifrån deras varumärke och inte utifrån storlek och antal följare. 

Vidare visar studien att trovärdigheten hos målgruppen ökar då en personlig infallsvinkel 

används (Brown & Hayes, 2008). I en separat studie gjord av Brown pekar han på skillnaden 

mellan att anställa en influencer för att förmedla företagets åsikter och inte den vederbörande 

influencerns egna åsikter. Vidare tar han upp konflikten mellan trovärdighet och ekonomisk 

ersättning. Då det blir transparent att en influencer är betald för sina åsikter minskar också 

trovärdigheten. Brown menar dock att det är viktigt att vara tydlig för sina kunder om 

åsiktsbäraren är betald eller inte. 

                                                                                                            

Detta styrker Lu, Chang & Chang (2014) då de skriver om influencer marketing ur ett 

konsumentperspektiv. Det är viktigt för företag att komma ihåg att konsumenter inte vill bli 

översköljda av kampanjer och budskap. Att ha för många sponsrade inlägg kan uppfattas som  

avskräckande och i vissa fall leda till att influencers och företag tappar sina följare. Dagens 

influencers engagerar sina följare genom att dela med sig av sitt liv vilket medför att 

människor söker och följer deras åsikter och råd (Cakim, 2010:30). Denna beskrivning går in 
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i definitionen av en opinionsledare, vilket Uzunoglu och Misci Kips (2014) går in på i deras 

studie gällande hur företag använder sig av influencers. Riktning i studien är hur influencers 

kommunicerar och interagerar med sina följare samt företaget de arbetar med. Denna studie 

utmynnade i en ny modell: ”brand communication through digital influencers”, vilket är en 

vidareutveckling på Katz och Lazarfelds teori om opinionsledare. De utrycker också vikten 

för företag att använda sig av rätt influencer för att nå ut till önskad målgrupp av kunder 

(Uzunoglu & Misci Kips, 2014). En influencer kan även liknas vid en ambassadör för ett 

varumärke och har som uppgift att förmedla företagets budskap på ett smickrande sätt. Enligt 

Rhonda Weiss bör en influencer vara en engagerad person som på ett positivt sätt kan 

förmedla information om företaget till dess följare på Instagram (Weiss, 2014:16).  

                                                                                                            

Mangold och Faulds visar i en undersökning att människor är trötta på reklam samt att tilltron 

till reklam sjunker. Därmed blir det relevant för företag att hitta sätt att forma kampanjerna så 

att de sticker ut och överensstämmer med företagets mål på ett tydligt sätt. Trots detta visar 

även undersökningen att få vill leva i ett samhälle helt utan reklam och man tar gärna del av 

reklam som man själv valt, tycker är intressant eller fått rekommenderad (Mangold & Faulds, 

2009). Hur man navigerar sig i det nya medielandskapet och skapar kampanjer med 

influencers som styrker och inte drar ner varumärket är idag en uppenbar utmaning. Kotler & 

Andreasen (1996:60) skriver om de hot som en ideell organisation kan ställas inför, däribland 

bristen på intresse som kan uppstå hos givare. Studien menar att ideella organisationer bör 

arbeta med marknadsföring och sprida deras budskap till både rådande givare samt framtida 

givare. 

 

Kavouraa och Stavrianeab (2014) skriver i sin studie Network Effects and Personal 

Influences: The Diffusion of an Online Social Network att tidigare forskning har påvisat hur 

effektiv word of mouth är då människor i väldigt stor grad påverkas av närstående personer. 

Då det rådande digitala medielandskapet medför att företag som Djurens Rätt kan vara nära 

deras medlemmar genom sociala medier så ger det även en möjlighet för dem att påverka 

deras köp- eller opinionsbeslut.  

Kopplat till detta skriver Zubcsek och Sarvary (2010) att marknadsförare alltid haft ett 

intresse för personer med stark opinion. I denna studie konstateras det att personer med behov 
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av att ingå i en grupp är mer benägna att bli påverkade av åsikter på sociala medier. Därmed 

är dessa personer mer mottagliga för att ta in det som influencers skriver på deras kanaler.  

Jämfört med traditionell ord of Mouth där en individ för vidare budskapet till ett par vänner, 

kan en användare av sociala medier informera ett stort antal individer via en datorskärm. 

Således har elektronisk word of mouth potential att generera i större effekter både på gott och 

ont (Mangold & Faulds, 2009). Elektronisk word of mouth som får en enorm spridning på 

sociala medier brukar kallas för viral marknadsföring, då den sprids väldigt snabbt (Kaplan & 

Heinlein, 2011). 

 

I detta kapitel har vi redovisat tidigare forskning som är närbesläktad med vårt studerade 

ämne. Forskningen visar på att det finns tendenser hos dagens publik som tyder på att de är 

trötta på reklam och de många budskap som de nås av dagligen. Studier visar att reklam som 

är personifierad och framförd av en trovärdig källa får större genomslag. Genom sociala 

medier får människor en större känsla av att tillhöra en grupp vilket enligt tidigare forskning 

gör dem mer lättpåverkade av budskap. Forksningen visar på att sociala medier kan vara en 

viktig del i de ideella organisationernas framgång, ett sätt att synas på och därmed få in mer 

ekonomiska medel.  

 

Vi kan slutligen konstatera att det finns outforskade delar i forskningen om influencer 

marketing i relation till ideella organisationer, vilket kan bero på att fenomenet influencer i 

modern form fortfarande är relativt nytt. Den tidigare utförda forskningen inom samma 

ämnesområde har sitt främsta fokus på ekonomiska aspekter, där ideella organisationer inte är 

inkluderade. Vår studie innefattar en organisation där ekonomin syns mer som en aspekt av 

förtroende, snarare än ekonomisk vinning.  
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5. Metod 
I kommande kapitel presenteras studiens metodval tillsammans med en metodkritik och urval.  

 

5.1 Val av metod 
I detta avsnitt presenteras de olika metoder som ligger till grund för vår analys och resultat.  

Denna studie är av kvalitativ natur vilket är till fördel att använda för att få mer djup 

förståelse i analysen. Att studera något genom en kvalitativ metod medför att generella 

slutsatser inte lika enkelt kan dras, något man exempelvis kan göra vid ett kvantitativt 

metodval. I boken ”Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation” förklarar Eksell och 

Thelander att kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens egenskaper. Kvalitativ 

data mäter inte saker utan snarare undersöker de hur saker fungerar, vart de förekommer och 

kan därmed urskilja känslor, beteenden och upplevelser (Eksell & Thelander, 2014).  

 

De metoder som används i vår studie är en retorisk analys i kombination med en kvalitativ 

semi-strukturerad intervju. Dessa metoder är valda då vi anser att de besvarar studiens 

frågeställningar och syfte. I den retoriska analysen vill vi svara på hur influencers 

engagemang framkommer genom att studera inläggets natur och innehåll ur en retorisk 

synvinkel. För att studien ska få mer djup och trovärdighet har vi genomfört en intervju med 

en kampanjsamordnare på Djurens Rätt, vilket syftar till att bidra med en bild utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. För att bearbeta och analysera vårt insamlade material har vi 

använt oss av en textanalys med en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att vi inte har 

några förutbestämda kriterier utan drar slutsatser av vårt empiriska material (Thurén, 2007). 

Olsson betonar vikten av att tematisera sitt material på ett sätt som är relevant för studiens 

forskningsfrågor och teoretiska ramverk (Olsson, 2008:107). Våra forskningsfrågor berör 

kommunikationsstrategier och influencer marketing som vi sedan tematiserat vår analys 

utifrån. I samband med intervjun skapades mönster i vårt material som bidrog till en 

utformning av teman. Med utgångspunkt i dessa teman har vi brutit ner analysen i mindre 

delar för att förtydliga tolkningsprocessen. De teman som vi skapat är: 

kommunikationsstrategier, ekonomiska begränsningar, värderingar, begreppet influencer och 
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influencer marketing samt engagemang och målgrupper. Utifrån dessa har vi redovisat och 

analyserat intervjupersonens syn på de olika tematiseringarna.  

 

5.2 Kvalitativ semi-strukturerad intervju 
Kvalitativ intervjumetod syftar till att försöka gå på djupet i forskningen av ett fenomen samt 

att komma åt det perspektiv som informanten har på fenomenet. Intervjumetoden förutsätter 

att forskaren är flexibel i intervjutillfället så att bilden som återges av verkligheten är så lik 

som möjligt. Kvalitativ intervjumetod av en semi-strukturerad natur ingår i vårt metodval då 

vi valt att intervjua en kampanjansvarig på Djurens Rätt. Semi-strukturerad innebär att man 

på förhand har ett antal tydligt angivna frågor som man sedan följer upp med följdfrågor. 

Detta medför att intervjun blir en dialog mellan vi som forskare och intervjupersonen (Ahrne, 

Eriksson- Zetterquist, 2011:37). I en intervju kan man få information om hur en person eller 

en grupp människor gör i praktiken och vilka rutiner de använder sig av. Intervjuer ger oss 

också möjlighet att samla in information om intervjuobjektets känslor, språkbruk och normer 

vilket är något som är svårt att ta reda på via andra metoder (Ahrne & Svensson, 2011:56). 

 

Von Platen och Young (2014:31) skriver om att intervjua personer med 

kommunikationsansvar och menar att telefonintervju är ett bra alternativ då personer i dessa 

positioner kan ha svårt att avsätta stora mängder tid och resurser i sitt schema. Det finns både 

för- och nackdelar med telefonintervjuer. En nackdel kan vara att det känns svårare att få 

förtroende och tillit till en person över telefon. Viktigt att tänka på för att lyckas med en 

telefonintervju är att veta redan innan ungefär hur mycket tid man har till förfogande så att 

man får möjlighet att utforma intervjuguiden utifrån detta. Vi valde en semistrukturerad 

telefonintervju då vi ansåg att detta låg inom vår tid- och resursplan samt att det skulle vara 

relevant för syftet i vår studie. En intervjuguide formulerades innan med tydliga teman och 

frågor för att få en struktur och enklare kunna analysera resultatet. För att kunna analysera 

intervjun spelades denna in med hjälp av en telefon för att sedan kunna transkribera vad som 

sagts. 
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5.3 Retorisk analys 
För att undersöka hur influencers skapar engagemang hos mottagare har vi valt att analysera 

deras Instagram-inlägg men hjälp av retorisk text- och bildanalys. Den retoriska analytiska 

metoden har haft en stor betydelse inom medie-och kommunikationsvetenskaplig forskning 

och härstammar från början från antikens Grekland. Vigsø beskriver retoriken som ett 

verktyg för att övertyga någon om något på ett visst sätt, på en bestämd tid och plats (Vigsø, 

2010:217). Vigsø menar att retoriken har gått från att fokusera på det talade ordet till den 

numera omfattande retoriken som kan ske i bild, text och rörligt material. Aspekter såsom 

musik, klippning och färgval spelar minst lika stor roll som ordval för att få en publik att 

påverkas i en fråga. Likaså är det i den moderna retoriken inte lika centralt med vackra 

formuleringar och estetiskt skönt språk, istället ser man allt oftare på hur effekten av det 

retoriska språket blir. 

 

Vigsø utgår i sin bok från vissa frågor som man bör ställa sig i retorisk analys för att försöka 

beskriva den retoriska situationen:  

 

1. Vem är det som försöker övertyga?  

2. Vem är det som man försöker övertyga?  

3. Vad är det man vill övertyga om?  

4. Vilken kontext sker det i? I vilken tid och plats?  

5. Hur försöker man övertyga? 

(Vigsø, 2010:217) 

 

Relationen mellan mottagare och avsändare kan skapa en betydelse i tolkning och analys av 

en text. Vigsø menar att med hjälp av dessa frågor vill man ta reda på vem mottagare och 

avsändare är och om dessa är explicita eller implicita. Det är också relevant att i en retorisk 

analys försöka hitta den kulturella kontexten då denna har en betydelse då man pratar om 

textens syfte. Likaså är det viktigt att identifiera vilken typ av retorik som används - ethos, 

pathos eller logos.  
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Vidare redogör Vigsø de tre apellformerna logos, ethos och pathos. Logos syftar till förnuft 

och mottagarens rationella sätt att läsa av något. Den andra apellformen ethos syftar till 

avsändarens karaktär och bygger på avsändarens trovärdighet gentemot mottagaren. Den 

tredje och sista apellformen är pathos som är situationsbunden, det vill säga att man här som 

avsändare kan dra nytta av mottagarens känslor för den specifika situationen. Denna form kan 

ofta innehålla värdeladdade ord och känslofyllda bilder. Vilken typ av apellform som 

används i retoriskt syfte beror på vilken avsändaren och mottagaren är. Exempelvis, är 

mottagaren negativt inställd till ämnet så kan det vara fördelaktigt att använda logos för att 

övertyga. I en retorisk analys kan man alltså tyda hur avsändaren ser på sina mottagare 

genom hur de använder sig av olika typer av apellformer (Vigsø, 2010).  

 

Vi har i den retoriska bildanalysen, liksom i textanalysen brukat retorikens begrepp; ethos, 

logos och pathos för att se hur dessa kommer till uttryck i bilderna. Retorik på visuellt sätt 

syftar till att planera, strukturera och skapa en bild som ger en önskad påverkan på 

mottagaren. De tidigare nämnda begreppen ethos, logos och pathos kan överföras från den 

talade och skrivna retoriken till den visuella, men det finns också komponenter som skiljer 

dem åt (Gripsrud, 2011). Retorik på bild kan till skillnad från i tal och skrift inte delas upp i 

början och slut. I en bild får mottagaren ta till sig hela budskapet samtidigt och man kan som 

avsändare inte helt och hållet välja vilken del som ska avläsas först. Ytterligare en skillnad 

mellan den visuella och talande retoriken är att det tar ofta längre tid att lyssna på ett tal eller 

läsa en text än att se en bild. Detta gör att man ofta behöver fånga mottagaren mer direkt med 

en bild, så att den kan stanna kvar och begrunda budskapet (Vigsø, 2010:220).  

 

För att analysera kommer vi att ta hjälp av en retorisk ingång där det centrala fokuset ligger i 

hur influencern övertygar, talar och engagerar mottagaren i sina inlägg. Vi har utgått från de 

retoriska verktygen ethos, logos och pathos för att se avsändarens sätt att använda dessa för 

att övertyga mottagaren. Fokuset vid den retoriska textanalysen har bottnat i 

språkanvändning, vid den retoriska bildanalysen har bildval och symboler varit det primära.  
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Till vår hjälp har vi använt oss av analysverktyg i form av frågor som är utformade genom 

Vigsøs beskrivning av retorisk analys och de grundläggande retoriska apellformerna (Vigsø, 

2010:217). Dessa frågor har utformats för att förstå hur influencers använder retoriska 

verktyg för att övertyga, engagera och influera sina mottagare. I den kvalitativa text- och 

bildanalysen har vi använt frågor som: Vilka retoriska verktyg använder influencern och 

hur försöker influencern skapa engagemang hos mottagaren? För att räkna ut förekomsten av 

de retoriska verktygen har vi utformat ett analysschema för att konkretisera resultat. Genom 

denna typ av innehållsanalys kan företeelser kvantifieras i texter utifrån ett specifikt 

forskningssyfte (Boréus & Bergström, 2012:50). Kopplat till detta har vi valt att formulera en 

tabell för att schematisera förekomsten av de retoriska verktygen i inläggen. Tabellen är 

uppdelad i ethos, pathos och logos där X står för identifikation av ett begrepp i inlägget (Se 

bilaga 2). 

 

Analysen är baserad på Instagram-inlägg publicerade av influencer initierade av Djurens Rätt. 

Vi har valt att analysera och utvärdera bilderna med tillhörande text på respektive inlägg och 

utifrån detta identifiera vilka retoriska verktyg som influencerna använt sig av. Analysen är 

strukturerad genom de retoriska begreppen ethos, pathos och logos.  

 

Vi har utgått ifrån Vigsøs frågor för att kunna beskriva den retoriska situationen. Genom att 

identifiera retoriska verktyg har vi syftat att besvara: “Vem är det som man försöker 

övertyga?”, “Vad är det man vill övertyga om?”, “Vilken kontext sker det i? I vilken tid och 

plats?” samt “Hur försöker man övertyga?”. Vi hänvisar till inläggen genom inlägg 1-6, där 

de två första är influencer 2 och de fyra sista är influencer 1. 

 

5.4 Material och urval 
Det kvalitativa material uppsatsen behandlar är en intervju, samt sex inlägg från två olika 

influencers. Materialet är avgränsat till plattformen Instagram och urvalet motiveras med att 

influencer-profilerna är aktiva inom Djurens Rätt och samtliga har haft kontakt med Djurens 

Rätt. Det är viktigt för uppsatsens reliabilitet att respondenten som intervjuas är erfaren och 

kan delge relevant och pålitlig information till vår undersökning. Vi har i vår studie använt 

oss av ett målstyrt urval och valde en respondent som har goda kunskaper och lång erfarenhet 
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inom organisationen som studien undersöker. Inom kvalitativa forskning använder man ofta 

målstyrda urval som betyder ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att man väljer ut en eller 

flera intervjupersoner som är relevanta för undersökningen då man inte har som syfte att välja 

deltagare genom ett slumpmässigt urval (Bryman 2011: 350). 

 

Bryman (2011) förklarar att det alltid behöver göras ett urval i materialet som sedan behöver 

sorteras så att det blir lätthanterligt för läsaren. Ett urval innebär alltid en avgränsning, men 

att analysera samtliga inlägg på Instagram kopplat till Djurens Rätt och influencers skulle 

överskrida studiens utrymme samt göra vår analys ytligare. Då ett målinriktat urval görs är 

det relevant att ha i åtanke att nya teman och kategorier kan uppstå. Vi hade i början av vår 

studie en idé om att analysera flera inlägg men då ”teoretisk mättnad” (Bryman, 2011) 

uppstod och vi ansåg oss få djupgående och omfattande information från de första inläggen 

valde vi att använda oss av det befintliga material vi hade samlat in. Ett färre antal bilder 

bidrar istället till att analysen kan fördjupas, vilket vi vägde in i vårt val av material.  

 

Bakgrundsinformation om intervjuobjektet  

Peter Nilsson - Kampanjsamordnare på Djurens rätt, anställd i 18 år. 

 

Bakgrundsinformation om influencerna 

Influencer 1 - Influencer, yrkesmässigt aktiv på sociala medier sedan 2015.  

Influencer 2 - Influencer, yrkesmässigt aktiv på sociala medier sedan 2015.  

 

 

5.5 Metodkritik 
Då vår studie är av kvalitativ natur så finns det enligt Bryman en risk att studien kan sakna 

viss objektivitet och bli färgad av personliga tolkningar (Bryman 2011:368). Bryman menar 

att författarens tolkningsprocess kan variera och att det kan förekomma en risk av att 

resultatet påverkas av personliga tolkningar och bedömningar. Ord kan missförstås om 

forskaren och intervjupersonen har olika sociala och kulturella erfarenheter (Bryman, 2011). 

För att undvika detta i högsta möjliga mån så har vi spelat in vår intervju så att vi kunde 
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återberätta den så korrekt som möjligt. För att möjliggöra fler perspektiv så har vi båda 

uppsatsförfattare deltagit under intervjun. 

 

Det finns även en risk med att använda sig av intervjupersoner som man anser har 

expertkunskaper. Dessa expertkunskaper behöver nödvändigtvis inte vara absoluta sanningar 

vilket kan påverka studiens analys och resultat (Bryman, 2011). I vår analys så har vi försökt 

att vara så neutrala som möjligt och har undvikit att ta in våra personliga åsikter och 

värderingar i analysprocessen.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet avgör om uppsatsen har ett vetenskapligt värde. Validitet syftar till 

studiens värde och trovärdighet vilket handlar om att undersöka det man vill undersöka. 

Enligt Bryman kan det vara svårt att avgöra validiteten i kvalitativ undersökning då man 

använder sig av intervjumetoder. Detta på grund av att det är svårt att vara helt säker på att 

respondenten svarar ärligt på intervjufrågorna och huruvida det därmed blir en helt ärlig bild 

av verkligheten (Bryman, 2006). I denna uppsats har validiteten testats då den intervjuade har 

en expertis inom området tillsammans med lång erfarenhet. 

Med reliabilitet syftar man till om resultaten blir detsamma om studien gjordes om igen.  

Genom att vara uppmärksam och noggrann vid insamling av allt material så ökar uppsatsens 

reliabilitet. Vi har ökat möjligheten att genomföra samma studie igen genom att ingående 

förklara hur vi gått tillväga i metodkapitlet. I och med att denna studie är uppbyggd på en 

intervju så är det svårt att garantera att den är upprepningsbar då respondenten skulle kunna 

svara annorlunda andra gången. I vår studie använder vi oss av en person med mycket 

erfarenhet vilket styrker chansen till att studien skulle kunna genomföras på liknande sätt.  

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet bör en vetenskaplig studie uppnå vissa krav, ett övergripande sådant 

är forskningskravet som innebär att studien ska medverka till förbättrad kunskap. Vi hoppas 

att vår studie kommer bidra till en ökad och mer fördjupad kunskap kring ett ännu relativt 

outforskat ämne såsom influencer marketing. 
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Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav, vilka vi samtliga har övervägt i vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att den intervjuade samt organisationen 

själva har tackat ja till att medverka i uppsatsen. Vi kontaktade intervjupersonen Peter 

Nilsson vid Djurens Rätt i god tid innan intervjun genomfördes och personen fick själv 

godkänna att namnges i studien. Det andra kravet är informationskravet vilket innebär att 

intervjupersonen har informerats om studiens utformning och syfte. Vi gav vår intervjuperson 

rikligt med information kring vår studie innan intervjun genomfördes. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till hur forskare nyttjar känsliga uppgifter kring enskilda 

personers integritet. Då vår intervju och studie inte behandlar känsliga frågor utan snarare har 

ett övergripande perspektiv kring ett begrepp, ansåg vi inte att det var nödvändigt att 

anonymisera den intervjuade. Vi ansåg att studiens validitet skulle öka om vi inkluderade 

namn på organisation och den intervjuade. Vi informerade dock den intervjuade om att 

möjligheten till anonymisering fanns om personen önskade det. 

Det fjärde kravet från vetenskapsrådet är nyttjandekravet och berör frågan om de insamlade 

uppgifterna kring medverkande personer. Vi informerade den intervjuade om att 

informationen enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

 

Vi har under studiens gång diskuterat vidare om vi skulle anonymisera influencerna i vår 

studie och kom fram till att fingera deras namn med influencer 1 respektive influencer 2. 

Trots att de är offentliga personer så är de även privatpersoner. Då vi inte fick kontakt och ett 

godkännande av någon av dem valde vi att anonymisera dem för att vara på den säkra sidan.  
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6. Resultat/empirisk analys 
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat. Resultatet presenteras kopplat till de 

formulerade frågeställningarna. Vi presenterar resultatet av intervjun med Djurens Rätt, 

därefter utfallet av de retoriska verktygen kopplat till innehållsanalysen. Avslutningsvis ges 

en sammanfattning av resultatet.  

 

6.1 Kommunikationsstrategier hos Djurens Rätt 
6.1.1 Digitalisering 
Digitaliseringen har haft en central roll för Djurens Rätt menar Peter då han talar om 

kontraster mellan nuläget och det tidigare medieklimatet. Under de 18 år som Peter arbetat på 

organisationen har mycket hänt och Peters åsikter går i linje med Larsson (2014), som menar 

att makten inte längre enbart ligger hos de traditionella medierna såsom tidning och TV, utan 

att det nya medieklimatet bidragit till att mindre resursstarka organisationer och företag har 

möjlighet att uttrycka sig. Peter gör ett jämförande mellan då han började engagera sig och de 

kunde trycka upp 30 000 foldrar som de sedan delade ut vid en manifestation på stan. Idag 

kan det vara minst lika effektivt att skapa en digital kampanj där man når hundratusentals 

människor. Den stora förändringen är att målgruppen finns att nå via sociala medier och inte 

på stan samt att de inte tar lika mycket hjälp av tryckprodukter, istället satsar de på att skapa 

närvaro och kontinuitet på sociala medier. Sociala medier är kostnadseffektivt och genom 

dessa kan sprida sitt budskap till en bred men också specifik målgrupp (Larsson, 2014:50). 

Mangold och Faulds (2009) har i sin undersökning visat att tilltron till reklam sjunker vilket 

innebär att det blir viktigt för företag att hitta sätt att skapa kampanjer som sticker ut. Peter 

styrker detta genom att förklara att en av de viktigaste riktlinjerna som Djurens Rätt har i sitt 

marknadsföringsarbete är den konstanta utvecklingen.  

 

Vi har ett övergripande strategidokument som säger hur vi uttrycker oss i sociala 

medier. Men mycket handlar om att försöka lära och utvärdera från dag till dag. I 

och med det digitala medieklimatet så är det viktigt att vara förändringsbenägen, vi 

försöker hänga på aktuella trender och frågor.  

Intervju med Peter 2018-05-03 
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Han menar att det är viktigt att vara föränderlig i rollen som kampanjsamordnare då 

medieklimatet är i konstant utveckling. För bara några år sedan var Facebook det viktigaste 

mediet men idag är Instagram större. Genom att välja rätt social plattform för organisationens 

syfte skapas större möjligheter att nå ut till sin önskade målgrupp (Haenlein & Kaplan, 2011). 

I dag har Djuren Rätt valt att satsa allt mer på sociala medier vilket innebär planering och att 

våga testa olika typer av strategier. Organisationen arbetar mycket med kampanjer som är en 

stor del av deras kommunikativa strategiarbete. Dessa kampanjer styrs av rådande trender och 

aktuella frågor vilket gör det svårt för organisationen att hålla sig till ett fast 

strategidokument. Detta är en stor skillnad från exempelvis ett kommersiellt företag där man 

kan planera långt innan vilka inlägg och kampanjer som ska publiceras.  

 

Vårt material visar inslag av både positiva och negativa följder på digitaliseringen och sociala 

medier hos Djurens Rätt, som även kan kopplas till andra ideella organisationer. I samband 

med att Peter talar om digitaliseringen tar han upp svårigheter som uppkommer med 

spridning av sociala medier. Peter menar att negativa påföljder kan vara den snabba 

spridningen av information och svårigheterna att kontrollera vad följare kommenterar på 

sociala medier såsom Instagram. Kaplan & Heinlein (2011) hänvisar den snabba spridningen 

på sociala medier till elektronisk word of mouth och viral marknadsföring, vilket kan påverka 

en organisation på ett förödande sätt som inte var möjligt tidigare. 

 

Folk skriver kritiska kommentarer angående människor vi samarbetar med eller om vi 

publicerar något som inte är helt i linje med deras åsikt. Det är en utmaning, det 

handlar ju ganska mycket om att hitta rätt personer att samarbeta med, som inte ena 

dagen säger något för oss och nästa dag köper en pälsjacka. 

Intervju med Peter 2018-05-03 

 

Peter hänvisar till deras arbete med influencer marketing och hur de influencers som 

organisationen arbetar med väljer att uttrycka sig. Hur organisationen ställer sig till 

samarbeten i relation till Djurens Rätts värderingar återkommer vi till i analysen.  
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6.1.2 Ekonomiska begränsningar 
Djurens Rätt är en ideell organisation och Peter menar att deras begränsade resurser påverkar 

arbetet med influencers och skiljer dem från kommersiella företag. Peter förklarar att de 

främst arbetar med att hitta så kostnadseffektiva sätt som möjligt att nå ut på, vilket 

genomsyrar hela kommunikationsarbetet. Han arbetar ensam som kampanjansvarig och 

kommunikationsavdelningen är relativt liten för en stor organisation.  

 

Det faktum att Peter arbetar som ensam anställd med kampanjer och sociala medier på 

Djurens Rätt kan ha en inverkan på kommunikationsarbetet. Detta menar vi beror på de 

ekonomiska begränsningar organisationen har då den verkar ideellt och inte har budget för en 

stor kommunikationsavdelning. Detta kan ses som begränsande för kommunikationsarbetet i 

sig och innebär att behovet av kostnadseffektiv marknadsföring är stort. Det kan också ge 

större möjligheter om man jämför under en längre tidsperiod. Som vi nämner i vårt 

teorikapitel har tidigare marknadsföring och opinionsbildning varit starkt sammankopplade 

med ekonomiska resurser vilket har betytt att ideella organisationer inte har haft samma 

möjlighet att komma till tals. Idag kan de digitala kampanjerna riktas ut till en specifik 

målgrupp som man tidigare kanske haft svårt att nå.  

 

Olson och Boyer (2005) talar om vikten av digital kommunikation för att ideella 

organisationer ska vara resurseffektiva. De menar att det är viktigare för ideella 

organisationer än andra företag då det finns ekonomiska begränsningar att förhålla sig till och 

den digitala kommunikationen är ett kostnadseffektivt sätt att synas på. Detta är något som 

känns igen i Djurens Rätt då Peter ofta återkommer till den ekonomiska aspekten och vikten 

av att utnyttja internets resurser så gott det går.  

 

Då organisationen inte har en budget eller resurser att lägga på exempelvis TV-reklam blir 

det därför viktigt att hitta kostnadseffektiva sätt att nå ut på i ett medieklimat med 

konkurrerande företag med större budget. Precis som Haenlein och Kaplan (2011) skriver så 

är närvaro och att synas på Instagram är mer kostnadseffektivt än att synas i traditionell 

media och av denna anledning är det väsentligt för ideella organisationer att utnyttja sig av 

dessa medier i sitt strategiska kommunikationsarbete. Instagram och influencer marketing är 
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relevanta delar i Djurens Rätts kommunikationsarbete, menar Peter. Organisationens 

begränsade resurser påverkar arbetet med influencers och skiljer dem från kommersiella 

företag, samarbetena ser inte ut på samma sätt. Peter poängterar att den största skillnaden är 

det faktum att de sällan betalar influencerna för samarbeten, vilket ytterligare förstärker deras 

strategi att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Djurens Rätt samarbetar i regel bara 

med personer som de vet har ett intresse i deras frågor och har ett engagemang som gör att de 

vill få ut budskapet. De arbetar inte heller med korta samarbeten, de influencers som arbetar 

med Djurens Rätt har haft en längre relation med organisationen och dess arbete. Peter ger ett 

exempel på ett samarbete som de gjort med influencer 1 och som gått otroligt bra då de själva 

inte lagt några ekonomiska resurser på det, utan endast använt sig av Instagram som kanal 

och influencer marketing som strategi.  

 

Influencer 1 är en av dem som vi har samarbetat mest aktivt med, vi har en löpande 

dialog med henne angående våra aktuella frågor. Hon hade en insamling då hon 

siktade mot att få in 100 000 kr, men det resulterade i att vi fick in en halv miljon. Det 

var väldigt givande och coolt. 

Intervju med Peter 2018-05-03  

 

I linje med tidigare forskning (Olson & Boyer, 2005) menar Peter att det är svårt för ideella 

organisationer att kommunikationsmässigt överleva med hjälp av endast bidrag och 

donationer på en konkurrenskraftig marknad. Fokus på den ekonomiska aspekten finns 

genom hela vårt intervjumaterial vilket också beror på att vi undersöker begreppet influencer 

och influencer marketing. Intervjusvaren visar på att kommunikationsstrategier som 

innefattar influencer marketing kan vara en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod för en 

ideell organisation.  

 

6.1.3 Värderingar 
Peter förklarar att det är viktigt för organisationen att hålla fast vid relationen till medlemmar 

och Djurens Rätts grundvärderingar, trots att detta ibland kan vara svårt att kontrollera i en 

digital värld där man inte kan styra allt som publiceras och sprids. De flesta som Djurens Rätt 

arbetar med är personer som de vet har ett intresse i deras frågor. För att hålla koll på detta 
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använder de sig av mediebevakning i de berörda frågorna och utifrån detta hittar dem 

personer som kan vara aktuella att arbeta med. Peter upprepar vid flertal tillfällen hur viktigt 

det är att personerna de samarbetar med verkligen står för Djurens Rätt frågor. I deras arbete 

med influencers är det inte kvantiteten som är viktigt, utan snarare kvaliteten. Peter säger att 

dem försöker välja med omsorg, istället för att skicka ut förfrågningar till 100 personer, kan 

de hitta enstaka individer som genuint står för samma saker som Djurens Rätt gör.  

 

Ibland kanske vi är väl försiktiga, kanske att vi missar saker som kan bli jättebra. 

Men bättre så, än att hamna i en situation där vi måste lägga tid på att försvara och 

motivera varför vi gjort något med någon som inte var så bra. 

Intervju med Peter 2018-05-03 

 

Djurens Rätt som ideell organisation skiljer sig från kommersiella företag, vilket Peter främst 

förklarar genom att de säljer ett budskap och värderingar. I stort handlar det för dem att hitta 

rätt personer, som inte ena dagen propagerar för Djurens Rätt och andra dagen köper en 

pälsjacka eller en köttbit. Han förklarar att det är en utmaning att arbeta med engagerande 

frågor utan att det upprör bland kommentarer på sociala medier. Djurens Rätt försöker alltid 

att samarbeta med personer som står för deras värderingar fullt ut, men ibland sker det 

misstag som förargar publiken. I linje med det Reicheld (2001) skriver om 

relationsmarknadsföring, handlar det om marknadsföring med relationer, interaktion och 

nätverk i fokus. Reichheld har forskat om relationsmarknadsföring och menar att långsiktiga 

relationer med kunder skapas genom en tvåvägskommunikation med kunder. Peter förklarar 

att de satsar på att skapa långsiktiga relationer med influencers för att på så sätt ha en dialog 

om de frågor som organisationen driver. I Djurens Rätt fall handlar det mer om att säga till 

personen att den gärna får skriva eller säga någonting, mer okontrollerat i jämförelse med 

kommersiella företag. Kommersiella företag som kan betala personer för samarbeten har mer 

kontroll att lägga upp en tidsplan med exakta detaljer och önskemål. En stor vikt läggs vid att 

personen genuint brinner för Djurens Rätt och vad de står för. Både influencer 1 och 

influencer 2 har varit i deras kontaktnät under en längre tid, och måste nödvändigtvis inte 

bara vara involverade under en specifik kampanj.  
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6.2 Djurens Rätts arbete med influencers 
6.2.1 Begreppet influencer och influencer marketing 
Peters huvuduppgift som samordnare på Djurens Rätt är att planera och genomföra alla 

kampanjer som sker under året. Han ansvarar även för organisationens sociala medier såsom 

Facebook, Instagram och Twitter där de dagligen lägger upp inlägg utöver kampanjerna. En 

vanlig dag ska ungefär tre inlägg på varje kanal publiceras, både i bild och text. Att vara 

ansvarig över de sociala kanalerna innefattar också att svara på de kommentarer och frågor 

som kommer in via dessa plattformar. Han förklarar att influencer marketing har vuxit fram 

under de senaste tio åren och nu är en stor del av kommunikationsarbetet. Peter menar att 

begreppet influencer är svårdefinierat men att han själv anser en influencer vara en person 

som har en publik. Detta skiljer sig från den definition som presenterats i vår tidigare 

forskning då Weiss (2014) beskriver en influencer som en engagerad person som på ett 

positivt sätt kan förmedla information om företaget till dess följare på Instagram. Man kan 

spekulera i om Peters definition är påverkad och färgad av att han är självlärd och inte har en 

utbildning inom sociala medier och kommunikation. 

 

Vidare förklarar Peter om komplexiteten kring begreppet influencer och ger ett exempel på 

då Djurens Rätt arbetat med Suzanne Axell som är journalist och programledare på SVT. 

Hon är i 60-årsåldern och har varit Djurens Rätts ansikte utåt i en kampanj gällande att hjälpa 

hemlösa katter. Att Axell varit ansiktet utåt i denna kampanj är ett strategiskt val för att nå en 

äldre målgrupp som vanligtvis är svår att nå för Djurens Rätt. Peter ser Susanne som en 

influencer och menar att en influencer inte endast behöver vara en Youtuber, utan även kan 

vara en person som når andra målgrupper. Då Djurens Rätt arbetar med att kommunicera ett 

budskap som är aktuellt för den stora delen av samhället så är det viktigt att hitta en så bred 

publik som möjligt. Peter menar att genom att rikta in sig mot olika målgrupper kan de sprida 

sitt budskap till fler. Personen som de samarbetar med måste nödvändigtvis inte vara en 

influencer, utan kan även vara en person som har möjlighet att nå ut till ett stort antal 

personer.  
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I intervjun berättar Peter att de vid ett tillfälle arbetat med en PR-byrå som vid detta tillfälle 

fungerade som en brobyggare mellan organisationen och ett antal influencers. Då det var PR-

byrån som ansvarade för vilka influencers som skulle fronta kampanjen förlorade Djurens 

Rätt kontrollen på vilka dessa personer var, vilket kunde sänka trovärdigheten. Brown och 

Hayes (2008) beskriver hur företag bör välja en influencer utifrån varumärkets riktlinjer och 

inte utifrån storlek och antal följare då detta ökar trovärdigheten hos målgruppen då personlig 

infallsvinkel används. Det är av stor vikt att influencern är konsekvent i deras värderingar och 

budskap på sociala medier. Om detta inte upprätthålls sänks Djurens Rätts trovärdighet och 

organisationen kan hamna i en oönskad situation. Tendenser i intervjun styrker begreppet att 

influencer är den moderna tidens opinionsbildare, då de verkar ha en stor påverkan på dess 

publik och på hur publiken uppfattar Djurens Rätts varumärke. 

 

Lazarsfeldts teori om tvåstegshypotesen talar om att opinionsbildare inte endast finns i 

politiken utan också i medierna. Han menar att ett budskap förstärks då en 

förtroendeingivande person med stor publik talar. Under intervjun medger Peter att de i 

överlag är nöjda med arbetet med influencers då det öppnat upp dörrar för fler arenor att 

marknadsföra sig på samt bredda räckvidden till potentiella målgrupper. Han kan inte nämna 

någon negativ erfarenhet, vilket han tror beror på att de arbetar med så pass få influencers 

som varit med under längre tid och därmed byggt upp en bra relation till. Peter poängterar att 

som ideell organisation är det inte vinstmarginalen som är av störst betydelse utan att få ut 

budskapet och därmed locka till sig bidragsgivare.  

 

Den stora skillnaden gällande influencer marketing hos oss som ideell organisation 

är att det handlar om relationer. Vi har inte möjlighet att erbjuda stora summor 

pengar i en influencer marketing-kampanj. Som influencer i samarbete med oss får 

man kanske en t-shirt men man också tillbaka mycket engagemang. 

Intervju med Peter 2018-05-03  

 

På frågan gällande huruvida Djurens Rätt ser influencer marketing som varumärkesbyggande 

menar Peter att det är svårt att ge ett konkret svar, då han anser det svårt att mäta hur 

varumärket stärks eller stjälpts med influencers. Han talar om magkänslan och hur viktigt det 

är för honom att följa denna i arbetet med influencers. Han menar dock att främst positiva 
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följder kommit från sociala medier och många har hittat till deras sociala medier via 

influencers, vilket tyder på de arbetat på rätt sätt. Peter förklarar att känslan på organisationen 

är att influencer marketing är något fördelaktigt som de vill fortsätta att arbeta med, men att 

det är viktigt att fortsätta hålla det i kontrollerade former och alltid följa magkänslan.  

 

6.2.2 Engagemang och målgrupper 
Peter tror att engagemang bland följarna skapas då influencern själv är engagerad. Han menar 

också att i och med att de influencers de arbetar med inte får betalt kan de inte styra vad de 

ska skriva och fota för att skapa engagemang hos sina följare. Engagemang som önskas 

uppnås beror på vilken kampanj inlägget är kopplat till, men oftast vill man att det ska leda 

till någon typ av handling och inte stanna på de sociala medierna. Exempel på engagemang 

kan vara att skriva på en protestlista, bli medlem eller skänka en gåva. En kampanj kan också 

ha som mål att lyfta en viss fråga och sprida kunskap om ett visst ämne eller vara av mer 

generell natur. Målgruppen som Djurens Rätt ofta riktar sig till är unga kvinnor då de i regel 

är mest medvetna och engagerade. Detta menar Peter är något som både är på gott och ont, 

men att det mest är dessa som Djurens Rätt utgår ifrån då det bevisligen fungerar bra och ger 

resultat.  

 

Då Peter talar om målgrupper nämner han att det finns en grupp människor som 

organisationen haft svårt att nå ut till, detta är personer som inte har en nordisk bakgrund. Det 

är en ambition och ett mål att kunna hitta sätt att nå ut till dessa människor som de i nuläget 

arbetar med för att lyckas uppnå. Influencers som Djurens Rätt samarbetar med i dagsläget är 

främst vita tjejer som har en målgrupp som mest består av vita, unga tjejer. Peter tycker att 

det är en utmaning att nå ut till personer med varierad bakgrund då de inte kan välja fritt vilka 

influencers, utan måste begränsa sig till hur personens engagemang i djurfrågor ser ut. 

Människor har en tendens att i stor grad påverkas av närstående personer vilket även kan 

innefatta den metoden influencers använder för att nå publiken och dess målgrupp. Både 

influencer 1 och influencer 2 har en stark opinion vilket Kavouraa och Stravrianeab (2014) 

menar medför att dem kan påverka deras riktade målgrupps åsikter och beslut. Djurens Rätt 

arbetar med opinionsbildning vilket styrks då de inte mäter antal sålda produkter utan snarare 

mäter antal delning och kommentarer, vilket visar på engagemang. Genom detta kan de även 
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identifiera vad det är för personer som delar och kommenterar och därmed identifierar 

målgrupp. Eftersom de arbetar med opinionsbildning finns även en möjlighet att mäta 

engagemang genom opinionsundersökningar för att se huruvida åsikter ändras. Detta går 

samman med elektroniska word of mouth marknadsföringen vilket syftar till att skapa ett 

starkt och brett socialt nätverk samtidigt som ett positivt budskap kan nå ut med stor 

slagkraft. En influencer har ofta ett stort nätverk i form av personer som aktivt valt att följa 

denne. Genom att använda en influencer ökar engagemanget då det många gånger ger en 

starkare tillit och känsla av lojalitet. Detta styrker tanken om att influencers är den moderna 

tidens opinionsledare, som av Falkheimer (2006) definieras som en person som förmedlar ett 

budskap till samhället utan att vara i en officiell maktposition. Detta kan idag överföras till 

den digitala medievärlden och hur en influencer granskar material och modifierar budskap 

och sedan skapar sin egna bild av det. 

 

En målgrupp som Djurens Rätt har desto svårare att nå ut till är äldre personer, vilket kan 

bero på att de inte har samma tillgång till sociala medier och mobila verktyg. För att 

inkludera alla i dess räckvidd är det viktigt att förstå hur olika målgrupper tänker och var de 

finns. Larsson (2014) talar om sociala medier som ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra 

sig på samtidigt som budskapet kan inriktas till en specifik målgrupp. Detta visar sig vara 

svårt i praktiken då inte alla målgrupper inte finns på sociala medier i dagens samhälle. 

Djurens Rätt har tidigare arbetat med att nå äldre personer med hjälp av att annonsera i 

tidningar, men har nu gjort ett försök att nå dem via sociala medier. Personen som är ansiktet 

utåt är en äldre kvinna vilket gör att hon kan ge olika infallsvinklar. Peter hoppas att i takt 

med att sociala medier växer så kan också äldre personer hitta till dem, likaså barn. I 

intervjun säger Peter att de i nuläget inte arbetar med barn då det finns en skepticism hur 

metoden ska se ut. 

 

Vi har fått frågor från barn som är runt 11 år, stora på Musica.ly som vill göra film 

med oss, men det har vi inte gjort än. Det kan jag tycka är lite svårt att, om det känns 

okej att jobba med någon som är ett barn. Det skulle kanske kunna vara något att 

göra i framtiden. Det är ju lite svårare, för då skulle vi börja jobba med barn och 

rikta oss till barn. 

Intervju med Peter 2018-05-03 



 

 

 31 

 

Detta bör egentligen vara i större fokus då finns potential att nå en ny generation med Djurens 

Rätts budskap, då barn ofta är aktiva på sociala medier. I både influencer 2s och influencer 1 

kommentarsfält går det att se att det är en stor del barn som engagerar sig, vilket styrker den 

elektroniska word of mouths framväxt. Att bygga relationer kan därför vara en bra idé för att 

bredda målgruppen, i synnerhet då det ger ett försprång i Djurens Rätts arbete för framtiden. 

Djurens Rätt har även en önskan att öka räckvidden för att nå politiker. Genom att arbeta med 

influencers som innehar ett politisk inflytande kan även dem nås. Senast Djurens Rätt arbetat 

med en person med politiskt inflytande var för två år sedan då de bjöd in filmskaparen Kip 

Anderson som producerat dokumentärfilmen Cowspiracy till Stockholm. Kip Anderson har i 

och med dokumentärfilmen fått ett stort inflytande gällande frågor om kött och miljö. 

Politiska frågor kan ofta vara av slaget som skapar engagemang då det finns många åsikter 

från många personer.  

 

Som tidigare nämnts är det vita unga tjejer som är deras huvudsakliga målgrupp vilket 

medför att de väljer att samarbeta med den typen av influencer, exempelvis influencer 1 och 

influencer 2. Influencer 1 och influencer 2 är även de influencers som de arbetar mest med i 

nuläget, vilket även begränsar de målgrupper som nås ut till. Att det är två unga vita kvinnor 

som är de mest profilerade influencerna som Djurens Rätt använder sig av gör att omfånget 

av målgrupp minskar. Då Djurens Rätt besitter en medvetenhet gällande vilken deras största 

målgrupp är kan en idé vara att försöka bredda detta. Unga vita män är en målgrupp som inte 

nämns under intervjun vilket också kan tänkas vara en grupp som kan nås med rätt influencer.  

 

6.3 Retoriska verktyg i Instagram-inläggen 
Forskningsfrågan som vi haft som utgångspunkt för att besvara frågeställningarna är “På 

vilket sätt skapar influencers engagemang för Djurens Rätts frågor hos sina följare?”. 

Dispositionen i denna del är utformad genom att först granska inläggen och därefter 

identifiera vilka retoriska verktyg som influencern använder sig av. För att förtydliga 

analysen har vi utformat ett analysschema.  
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Tabell 2: Användning av retoriska verktyg i Instagram-inlägg 

 
 

6.3.1 Ethos 
I samtliga inlägg är influencern i centrum och kan ses som ett effektivt verktyg för att uppnå 

ett ethos. Ethos som anspelar på talarens karaktär och dess tendens att nå publiken kan ses 

som ett verktyg av Djurens Rätt för att skapa en hög trovärdighet hos mottagarna. I det första 

inlägget skriver influencer 2 en konkret punktlista med uppmaningar om vad som kan ändras 

för att göra fler medvetna val.  

 

 
Figur 3: Skärmdump inlägg av influencer 2 (Instagram)  
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Efter listan följer detta stycke ovan där influencer 2 poängterar att hon själv inte är perfekt 

men att alla kan göra något för att bidra. Detta stycke kan ses som en form av ethos där 

avsändaren målar upp sig själv som kunnig, men samtidigt visar en omtanke till sin publik. 

Genom det retoriska verktyget ethos kan man visa ödmjukhet samtidigt som hon längre ner i 

inlägger genom sitt förtroende uppmanar publiken att själva engagera sig och ge tips i 

kommentarsfältet. 

 

I influencer 1s inlägg om Guldråttan talar hon om sin utmärkelse och framställer därmed sig 

själv till en person som innehar en viss expertis. Samtidigt uppmärksammar hon också sina 

följare och menar att de tillsammans har gjort en skillnad, vilket kan skapa en igenkänning 

hos publiken. Det finns en röd tråd i influencer 1 inlägg då hon hänvisar till uppmärksamhet 

hon fått i samband med djurrättsfrågor vilket bygger förtroende, samtidigt som hon 

uppmärksammar sina följare på ett ödmjukt sätt. De retoriska bildvalen förstärker influencer 

1s ethos då hon övertygar sina följare att hon har fått uppmärksamhet i samband med 

djurrättsfrågor vilket skapar ytterligare ett förtroende. 

 

 
Figur 4: Skärmdump inlägg av Influencer 1 (Instagram) 



 

 

 34 

Genom att visa upp bilder på tidningsomslag föreställande dem själva kan ethos identifieras. 

Detta visar på talarens expertis och karaktär och kan ses som en metod att övertyga publiken 

vilket kan kopplas till en av Vigsøs (2010) frågor i manualen för retorisk analys: “hur 

försöker man övertyga?”. I inlägg 1 av influencer 2 ligger ett tidningsomslag på henne där 

hon är fotograferad i ett underifrån-perspektiv, vilket ur ett bildretoriskt sammanhang kan ses 

som ett maktverktyg. Även två andra av influencer 1s inlägg är bestående av en bild på ett 

omslag av henne själv där hon är fotad rakt framifrån. Båda fotona är tagna i porträttformat 

där hon är ensam på bilden vilket sätter ett större fokus på henne som person. Vigsø (2010) 

talar om att man ofta behöver fånga publiken direkt med en bild, vilket detta kan ses som ett 

exempel på då man inte använt några andra symboler eller utsmyckningar i bilden som tar 

fokus från henne. Genom att influencer 1 lägger upp en bild av Djurens Rätts medlemstidning 

låter hon denna gestalta ethos och skapar då en högre trovärdighet av situationen och även för 

organisationen.  

 

6.3.2 Logos 
Det finns en avsaknad av logos i vissa av inläggen som vi har analyserat, då många av 

inläggen har fokus på känsloladdade argument. Ett exempel där logos går att identifiera är i 

inlägg 1 där influencer 2 hänvisar till källor som belägg för att öka trovärdigheten i inläggets 

budskap.  
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Figur 5: Skärmdump inlägg av influencer 2 (Instagram) 

 

I inlägget skriver hon “Följ djurrättsorganisationer på sociala medier så som Djurens rätt 

och PETA”. Detta kan ses som ett argument och därmed logos då det tolkas som att dessa 

källor innehar en expertis och vill uppmana åskådaren att agera. Kanske är detta för att 

övertyga de som är kritiska. Vigsø menar att om mottagaren är negativt inställd till ämnet så 

kan det vara användbart att bruka logos för att övertyga (Vigsø, 2010). Influencer 1 använder 

i sina inlägg statistik som argument för att övertyga sin publik att stödja Djurens Rätt. Hon 
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presenterar siffror på insamlingens belopp vilket anspelar på att publiken bör skänka pengar 

då andra följare redan har gjort det.  

 

 
 

Figur 6: Skärmdump inlägg av influencer 1 (Instagram) 

 

Detta exempel visar på hur influencern använder sig av logos i textform. Trovärdigheten till 

organisationen kan öka då statistik presenteras av en person med högt inflytande.  

Inläggen som har en avsaknad av logos går möjligen att förklara genom det faktum att ideella 

organisationer tenderar att fokusera på känslor och värderingar, snarare än att presentera 

fakta. Möjligen är detta på grund av att ideella organisationer i större utsträckning är 

beroende av medlemmar och bidragsgivare.  

 

Även i bilderna återfinns logos men inte i lika stor uträckning som de andra apellformerna. I 

inlägg 2 av influencer 2 har hon publicerat en video där hon sakligt berättar om vad grisarna 

utsätts för samtidigt som hon tittar in i kameran. Detta bidrar till en känsla av att hon talar 

direkt till personerna som tittar på videoklippet vilket syftar till publikens förnuft. Genom att 

använda sig av en video kan influencer 2 bestämma i vilken ordning argumenten ska 

presenteras och kan därmed anpassa de retoriska begreppen till publikens egna förnuft. Precis 

som Vigsø (2010) skriver, så finns inte denna möjligheten då man endast använder sig av bild 

som retoriskt verktyg. I videon har hon även använt sig av text för att förstärka argumenten, 

men når genom detta även en bredare publik vilket kan kopplas till Vigsøs (2010) analytiska 



 

 

 37 

fråga; “vem är det man försöker övertyga?”. Den publikgruppen blir bredare då hon även når 

ut till personer med hörselnedsättning och detta stämmer överens med Djurens Rätts önskan 

om att nå ut till en bredare målgrupp.  

 
Figur 7: Skärmdump av influencer 2 (Instagram) 

 

Inlägg 6 av influencer 1 visar logos som bildretoriskt verktyg då hon presenterar siffror på 

insamlingen i bilden med stora bokstäver. Lite längre upp i bild syns Djurens Rätts logga och 

siffrorna är skrivna i samma blåa färg som är symbolisk för organisationen. Vigsø (2010) 

skriver att man i en retorisk bildanalys kan förstå hur användaren ser på sin publik genom den 

typ av apellform som används. Han menar att logos är fördelaktigt att använda då man vill 

övertyga en negativt inställd publik. Man kan anta att influencer 1 utgår från att hennes 

publik är negativt inställda och vill därmed publicera konkreta resultat för att övertyga.  
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Figur 8: Skärmdump inlägg av influencer 1 (Instagram) 

 

6.3.3 Pathos 
I två av de sex inläggen finns ett tydligt pathos, vilket talar för att avsändaren anspelar på 

känsloargument. I ett inlägg av influencer 2, syns pathos som tydligast. Detta kan 

exemplifieras genom detta citat från influencer 2:  
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Figur 9: Skärmdump av influencer 2 (Instagram) 

 

Detta stycke talar till människors känslor kopplade till djurplågeri och lidande för djur i och 

med människans konsumtion. I och med att hon talar utifrån sitt egna perspektiv och hela 

tiden jag-form lyser hennes personliga engagemang igenom och känsloargumenten får mer 

tyngd. Även om hon i sina inlägg tar upp saklig information så ligger fokus på de 

känsloladdade argumenten som är fler än de informativa.  

 

I videoklippet ligger fokus på influencer 2 då hon står och ser rakt in i kameran samtidigt som 

hon uppmanar sina följare till att skriva på uppropet och stödja kampanjen. Detta är ett 

exempel på pathos som är situationsbunden, det vill säga att man här som avsändare kan dra 

nytta av mottagarens känslor för den specifika situationen (Vigsø, 2010). En kort scen 

innehåller bilder på grisar vilket gestaltar pathos men centralt ligger ändå fokus på influencer 

2s vädjan till sina följare. En anledning till att influencer 2 själv får mycket utrymme i 

videoklippet kan vara för att hon sedan tidigare har tagit upp samhällsfrågor och byggt upp 
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pathos som retoriskt verktyg. Detta innebär att hennes följare har ett förtroende för henne och 

litar på hennes kunskap. I inlägg 3 ser vi att avsändaren som i detta fall är Influencer 1 

använder sig av pathos då hon väljer att publicera sin nominering till Guldråttan. På bilden 

tillhörande inlägget kan man också se olika typer av djur, vilket kan vara ett medvetet val för 

att engagera och anspela på människans känslor. Ofta innehåller pathos värdeladdade ord och 

känslofyllda bilder (Vigsø, 2010). 

 

6.4 Sammanfattning 
Resultatet och analysen av intervjun med Peter vid Djurens Rätt valde vi att tematisera i fem 

olika delar: Digitalisering, ekonomiska begränsningar, värderingar, begreppet influencer och 

influencer marketing samt engagemang och målgrupper. Dessa stödpelare är baserade på vad 

som nämns mest frekvent under intervjun kopplat till våra frågeställningar.  

 

Digitaliseringen har påverkat Djurens Rätt arbete med marknadsföring på ett positivt sätt då 

de med enklare medel når ett större antal människor. Peter har arbetat på Djurens Rätt i 18 år 

vilket innebär att han varit med under skiftet från de traditionella medierna till det digitala 

medielandskapet. Det främsta som digitaliseringen resulterat i för Djurens Rätt är att dem 

som mindre resursstark organisation har möjlighet att uttrycka sig på större arenor och mer 

kostnadseffektivt. Kopplat till detta syftar stödpelare två till de ekonomiska begränsningar 

som Djurens Rätt som ideell organisation har. De har en begränsad budget vilket påverkar 

arbetet med influencers då de sällan kan betala för samarbeten vilket går in i stödpelare tre, 

vilket syftar till värderingar. Influencers som Djurens Rätt samarbetar med är personer som 

de vet har ett engagemang i deras frågor och som delar samma värderingar. Värderingar är 

därför en viktig del i deras arbete. Peter är tudelad kring begreppet influencer och anser det 

som svårdefinierat. Då de arbetar med både influencer 1 och influencer 2 vilket gör att dem 

arbetar med influencers likaså med influencer marketing. I deras arbete med influencer 

marketing talar han om engagemang och målgrupp. I rådande stund arbetar de till störst del 

med unga vita kvinnor som målgrupp där engagemanget är som högst. De vill gärna nå en 

äldre målgrupp vilket arbetas med i nuläget i form av en äldre kvinna som ansiktet utåt.  

Samtliga Instagram-inlägg består av flera inslag av retoriska verktyg. Genom vår analys kan 

vi se att ethos och pathos har störst förekomst och många inlägg är lika varandra då 



 

 

 41 

influencers tenderar att använda sig av likartade metoder för att övertyga. Ethos är 

dominerande i bildspråk då både Influencer 1 och Influencer 2 visar upp tidningsomslag där 

dem har uppmärksammats för sitt engagemang, vilket styrker talarens karaktär. Influencer 1 

visar även upp utmärkelser och insamlingsresultat vilket kan ses som en symbolik för ett 

förtroende och expertis. Detta kan kopplas till Vigsøs frågor som man bör ställa i en retorisk 

analys: “Vem är det som försöker övertyga?” och “Vem är det som man försöker övertyga?”. 

Det syns tydligt vem avsändaren är i samtliga inlägg då de anspelar på ethos och bygger på 

trovärdighet och relationer som influencern byggt upp via Instagram. Inläggen har 

gemensamt att de samtliga har personliga inslag och inte framstår som köpta eller betalda av 

organisationen. Detta kan ses som ett exempel på relationsmarknadsföring och e- WOM som 

innebär marknadsföring som sker via en eller flera personer på internet. Denna typ av 

marknadsföring kan ha en positiv påverkan på en organisation om varumärket presenteras på 

ett bra sätt.  

  

Logos är desto svårare att identifiera i inläggen, vilket möjligen kan förklaras genom att 

målgruppen som influencerna riktar sig mot möjligen inte är lika mottagliga för statistiska 

fakta. Pathos har en relativt stark dominans i inläggen då flera av dem tar upp känslor 

kopplade till djur och således publikens känslor.  
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7. Slutsats/Slutdiskussion 
Genom studiens resultat och analys har slutsatser nåtts kring ideella organisationen Djurens 

Rätts användande av influencer marketing. I denna slutsats presenteras därför de uppgifter 

som besvarar uppsatsens tre frågeställningar: “Hur ser Djurens Rätts arbete med influencers 

ut?”, “Hur skapar influencers engagemang för Djurens Rätts frågor hos sina följare?” och 

“Hur kan influencer marketing ses som varumärkesbyggande?”.  

 

I denna studie kan vissa slutsatser dras gällande hur en ideell organisation arbetar med 

influencers och influencer marketing. De verktyg och digitala lösningar som sociala medier 

erbjuder medför att ideella organisationer kan förbättra sin kommunikation med enklare 

medel. Ett problem som en ideell kommunikation kan stå inför är den ekonomiska aspekten 

då budgeten ofta är begränsad. Detta medför att influencers som Djurens Rätt arbetar med 

sällan får ersättning för samarbeten utan kräver att de har ett genuint intresse i frågorna. 

Denna företeelse är mest troligt inte unik för Djurens Rätt utan berör även andra ideella 

organisationer som driver specifika frågor. Djurens Rätt är måna om att personer som sprider 

deras budskap genuint står för deras frågor och värderingar. Detta kan styrkas genom den 

tidigare forskningen gällande begreppet influencer som en engagerad person som förmedlar 

ett positivt budskap. I linje med det Larsson tar upp då han talar om sociala medier så blir det 

allt svårare att begränsa kommunikationen på de digitala plattformarna. Vi återfinner 

liknande åsikter i vårt empiriska material då det visar på hur viktigt det är för Djurens Rätt 

som organisation att bygga goda relationer hos sin publik.  

 

Djurens Rätt använder sig av övergripande strategidokument för att planera sin externa 

kommunikation. För att rätta sig efter det växande digitaliserade medieklimatet har strategisk 

planering blivit allt viktigare för dem. Det tidigare fokuset som låg på manifestationer och 

tryckt material har suddats ut och ersatts med stora möjligheter till marknadsföring inom 

sociala medier. Kopplat till ett medie- och kommunikationsperspektiv så har 

tvåstegshypotesen och dess betydelse ändrats i takt med ett digitaliserat medieklimat. Dagens 

information- och nyhetsspridning är än mer beroende av opinionsbildarna som agerar genom 

de sociala medierna. Vår studie visar på att Katz och Lazarfeldts definition av 
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tvåstegshypotsesen fortfarande är högst relevant då man talar om hur organisationer sprider 

information och strategiskt arbetar i det digitala medielandskapet.  

 

Då Djurens Rätt arbetar med att kommunicera ett budskap som är aktuellt för den stora delen 

av samhället så är det viktigt att hitta en så bred publik som möjligt. Peter menar att med 

hjälp av att rikta in sig mot olika målgrupper kan de sprida sitt budskap till fler. Personen som 

de samarbetar med måste nödvändigtvis inte vara en influencer, utan kan även vara en person 

som har möjlighet att nå ut till ett stort antal personer. Utöver detta kan ideella organisationer 

som Djurens Rätt förbättra sitt arbete med att nå ut till fler målgrupper. De besitter en 

medvetenhet kring att deras största målgrupp som nås ut till är unga, vita kvinnor och lägger 

sitt främsta fokus på dessa. För att vidare sprida deras budskap bör dem bredda detta arbete 

för att nå ut till andra målgrupper såsom barn, unga män och personer med andra kulturer.  

I vår retoriska analys av inläggen ser vi att influencern själv har stort spelrum i vad som ska 

sägas och visas upp visuellt. Innehålllet speglar ofta dem själva och är skapat utifrån deras 

egna perspektiv. I enighet med Fuchs (2014) definition av sociala medier så fungerar de som 

bäst då de skapas en tillhörighet på internet, genom att skapa en större bredd på influencers 

kan förmodligen också tillhörigheten breddas. 

Influencers skapar engagemang för Djurens Rätt hos sina följare genom att använda retoriska 

verktyg samt genom att driva frågorna och värderingar på ett genuint sätt. Genom studiens 

retoriska innehållsanalys konstaterades det att influencers som arbetar med Djurens Rätt 

tillämpar retoriska verktyg för att nå ut till deras följare på Instagram. Enligt 

innehållsanalysen används det retoriska verktyget ethos i högst grad, medan pathos används 

desto mindre. Logos används också i stor uträckning genom att ge konkreta argument och 

fakta samt statistik och siffror. Att Djurens Rätt gärna arbetar med influencers på att 

långsiktigt plan lyser igenom, då både influencer 1 och influencer 2 återkommande skapar 

inlägg till Djurens Rätts fördel. 

 

Inom vår teoretiska ram kopplat till sociala medier och kommunikation benämner vi Fuchs 

definition av sociala medier. Han förklarar sociala medier som en plattform där 

kommunikation mellan minst två individer äger rum, vilket vi kan se sker till hög grad i vårt 

empiriska material. De sociala medierna och kommunikationen som sker där är en 

tvåvägskommunikation som kan användas av organisationer för att skapa debatt och 
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engagera. Detta innebär att makten att påverka och göra individens röst hörd i stor 

utsträckning har förflyttats från de traditionella medierna till de sociala medierna.  

 

Influencer marketing kan vara varumärkesbyggande, men är i Djurens Rätts fall svårt att 

svara på då det inte går att mäta om ett samarbete går bra eller dåligt. Ett lyckat samarbete 

kan vara varumärkesbyggande och i synnerhet om det är en välprofilerad influencer som är 

ansiktet utåt. I intervjun med Peter säger han att det handlar om att få ut sitt namn i andra 

målgrupper och att förknippa sig med rätt personer. Vidare menar han att rätt person kan 

sprida ordet om Djurens Rätt och skapa en större kännedom om organisationen. Detta kan 

mätas genom huruvida de får fler följare på Instagram och att organisationen bli mer välkänd 

i folkmun. Detta går att tolka som att det i deras fall är varumärkesbyggande då det går 

samman med hur ett varumärkes identitet sammankopplas med en utvidgning av målgrupp 

(Melin, 1999). Även om Djurens Rätt inte har några konkreta verktyg för att mäta samarbeten 

och kampanjer så menar Peter att det blir allt fler som kontaktar dem i syfte att samarbeta, 

vilket ger bevis på att fler känner till dem som organisation. Han menar att arbetet med 

influencers kopplat till varumärkesbyggande kan både vara positivt och negativt beroende på 

vilka personer som agerar ansikte utåt. Om en person som inte är konsekvent i dess åsikter 

och inte står i linje med Djurens Rätts värderingar kan det snarare sänka varumärket då det 

skapas en skepticism mot organisationen. Den retoriska analysen visar på att samtliga 

influencers använder sig av det retoriska verktyget ethos i sina inlägg, detta tyder på att man 

bygger på sin trovärdighet och karaktär som talare. I kommersiella influencer-samarbeten så 

är det troligtvis vanligare att företaget skriver eller utformar inläggen och sedan köper 

annonsplatsen hos influencern som publicerar inlägget. Hos Djurens Rätt blir det viktigare att 

värna om värderingarna kring varumärket i kombination med de ekonomiska 

begränsningarna, vilket gör att influencern har ett genuint intresse av att publicera och skriva 

inlägget själv. Larsson (2014) menar att fokus hos en organisations eller ett företags 

varumärke bör ligga på att bygga relationer samt förtroende hos sina mottagare. Som tidigare 

förklarat i relation till sociala medier som teori äger en organisation inte längre sitt varumärke 

fullt ut, vilket vi ser stämmer även hos Djurens Rätt. Det empiriska material vi använt oss av 

visar att influencern själv har möjlighet att skapa en bild av varumärket utifrån personens 

egna preferenser. Materialet visar att influencern har valt att använda ethos flitigt vilket 

bygger på att personen bygger på sin egna trovärdighet. Detta kan ses som styrkande för 
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Djurens Rätt som varumärke då influencern har en hög trovärdighet och starka reltioner med 

sin publik. I linje med det teoretiska begreppet relationsmarknadsföring har Djurens Rätt 

arbetat på rätt sätt med varumärkesbyggande genom influencer marketing-strategier då de 

spridit sitt varumärke genom influencers och därmed ökat kunskapen och intresset kring 

organisationen hos allmänheten. De har även nått ut till en bredare grupp människor då de 

kan använda sociala medier istället för att behöva trycka upp fysiskt marknadsmaterial, ett 

sätt att marknadsföra sig som vi återfinner i teorin gällande elektronisk Word Of Mouth.  

 

Avslutningsvis har denna studie undersökt hur en ideell organisation som Djurens Rätt 

använder sig och resonerar i sin användning av influencer marketing. Vår studie visar på att 

influencers har en stor betydelse i den externa kommunikationen på Djurens Rätt. Dagens 

influencers kan liknas vid det allra första fenomenet opinionsledare och agerar idag som 

inflytelserika personer som sprider positiva budskap för organisationen. Betydelsen av 

influencers styrks då det är en ideell och medlemsstyrd organisation som genom ett 

kostnadseffektivt sätt kan använda influencer marketing för att stärka varumärket och skapa 

opinion.  

 

7.1 Vidare forskning 
Denna studie undersöker hur influencer marketing används ur en organisations perspektiv, 

genom en djupintervju med en kampanjansvarig på organisationen. Vi har även studerat hur 

influencer själva väljer att porträttera organisationens budskap genom Instagram-inlägg i 

form av influencer marketing. Vi har haft vissa begränsningar i vår studie vilka vi nämnt i 

metoddiskussionen, vilket medför att det är svårt att ge en generaliserbar bild av verkligheten. 

Exempelvis hade det varit intressant att undersöka fler organisationer samt därmed göra fler 

intervjuer.  

För att ge ett större djup till studien så hade förslag till vidare forskning kunna vara att 

undersöka hur publikens engagemang ser ut i relation till influencer marketing. Detta skulle 

kunna göras i form av receptionsanalys eller en observerande netnografisk studie. Det hade 

även varit givande att studera huruvida olika typer av engagemang ställer sig till varandra. 

Engagemang på sociala medier kan se ut på flera olika sätt. Om influencer marketing hade 

resulterat i ett specifikt engagemang hade detta varit bidragande inslag till forskningen.  
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Vidare hade det varit intressant att göra en jämförande studie, eller en studie som innefattar 

fler organisationer vilket hade kunnat öka tillförlitligheten ytterligare. En jämförande studie 

hade kunnat innefatta ett eller fler vinstdrivna företag i relation till ideella organisationer där 

man kunnat se hur dessa skiljer sig åt gällande influencer marketing. 

Denna uppsats är genomförd med utifrån medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv men vi anser att studien och det aktuella ämnet kan anpassas och studeras även 

inom andra områden. Exempelvis skulle man kunna studera influencer marketing ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv då man ser på hur influencers skapar ekonomisk vinst för 

företag och organisationer. Vår studie har fokus i det sociala mediet Instagram då det är här 

influencer marketing är mest frekvent använt. Att vidare undersöka andra medier i relation till 

begreppet skulle förmodligen ge ett annat utfall. Exempel på medier att undersöka kan vara 

bloggar eller Youtube.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Peter Nilsson Djurens Rätt, Kampanjsamordnare 
 
Biografiska öppningsfrågor 
Vad är din befattning på Djurens Rätt? 
Hur länge har du arbetat på Djurens Rätt? 
Vilka tidigare anställningar har du haft inom samma område?  
Vad har du för utbildning?  
 
Yrkesrollen 
Vilka är dina viktigaste uppgifter på Djurens Rätt? 
Om du skulle sammanfatta din yrkesroll på Djurens Rätt med några ord, vilka ord skulle du 
använda?  
Hur har din yrkesroll på Djurens Rätt förändrats de senaste åren?  
Hur tror du att det nya medieklimatet påverkar Djurens Rätt?  
 
Djurens Rätts arbete med marknadsföring 
Hur arbetar ni på Djurens Rätt i rådande stund med marknadsföring?  
Har ni riktlinjer gällande arbetet med marknadsföring? 
Är det något speciellt som ni som ideell organisation har i åtanke med er marknadsföring? 
Hur har arbetet skiljt sig åt på de arbetsplatser du har arbetat på? 
 
Influencer marketing 
Hur arbetar ni på Djurens Rätt med influencers och i vilket syfte? 
Ser ni något resultat i det arbetet? Till exempel med att sprida Djurens Rätts syfte och vad ni 
står för. Vidare, hur mäter ni resultatet?  
Anser ni att arbetet med influencers vara varumärkesbyggande?  
Hur önskar ni att de influencers som ni arbetar med engagerar sina följare?  
Har ni på Djurens Rätt strategier som ni använder för att skapa engagemang och därefter får 
mer “uppmärksamhet”? 
Ser du någon problematik med influencer marketing? 
 
Avslutande frågor 
Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 2. 
 
 
Tabell 1: Mall för användning av retoriska verktyg: Instagram-inlägg 
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