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Förord 
Vårt val att fokusera på affiliate marketing uppkom ursprungligen från ett intresse för 

marknadsföring i kombination med den ökade internetanvändningen, då internet är en 

självklarhet i dagens samhälle. Statistiska Centralbyrån (SCB, 2015) har i sin rapport 

sammanställt användningen av och tillgången till internet hos privatpersoner inom 

Sverige. Hela 89 % eller 6,9 miljoner individer mellan åldrarna 16-85 har tillgång till 

internet. Vidare visar statistiken att 75 % av de som har tillgång till internet använder 

det dagligen, vilket bevisar omfattningen av internet. För företag utgör internet en 

substantiell marknad; Handelns utredningsinstitut (HUI, 2015) har författat en studie 

som visar på e-handelns omsättning inom Sverige. Statistiken förtäljer att e-handelns 

årliga omsättning uppnår 50 miljarder kronor och att den utgör ca 7 % av den totala 

handeln i Sverige.   

 

Internets uppkomst och utveckling har förändrat företagen i grunden, Bandyo-

padhyay (2001) och Chaffey (2009) menar att världen har blivit en mindre plats där 

de geografiska gränserna har suddats ut. Genom internet har företagen en möjlighet 

att med små medel nå ut till kunder över hela världen. På internet har marknaderna 

och dess utbud exploderat, vilket gör att kunder kan välja och vraka. Detta leder i sin 

tur till att kunderna kan ställa högre krav på produkterna och dess kringtjänster. 

Bandyo-padhyay (2001) menar att företagens huvudfokus har skiftat från produkterna 

till kunderna; att attrahera och behålla sina kunder. 

 

Det är en självklarhet att internetanvändningen påverkar företags möjligheter, men 

utgör också ett krav att synas och finnas där människor befinner sig. Samtidigt är 

internet präglat av många intryck, det gäller därför att sticka ut för att synas i 

mängden, samt att rätt människor och målgrupp ges möjlighet att ta del av budskapet. 

Affiliate marketing är en metod som uppkommit för dess möjlighet att kvalitativt nå 

sin målgrupp, och tillsammans med goda uppföljningsmöjligheter och chanser att 
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kunna följa besökarnas process på hemsidan men också inför ett köp. I gruppen 

tyckte vi att denna marknadsföringsmetod lät effektiv, vilket väckte vår nyfikenhet 

och vilja att få fördjupade kunskaper om metoden.   

 

I uppsatsen kommer vi att använda lämpliga engelska termer; bland annat just 

affiliate marketing och affiliates, då vi anser att det inte finns lämpliga översättningar 

med korrekt innebörd. Vi definierar affiliate som följer: den aktör som marknadsför 

produkten eller tjänsten på sin hemsida i utbyte mot provision. Även om alla tre 

parter i studien är företag benämns (1) affiliates alltid som affiliates i studien, (2) det 

marknadsförande företaget benämns som företaget eller det marknadsförande 

företaget och (3) affiliatenätverk benämns alltid som affiliatenätverk eller nätverk. 

 

Begrepp och förkortningar som används i studien: 

Affiliaten - en affiliate i bestämd form, singular 

Affiliatsen - två eller fler affiliates i bestämd form, plural. 

Cashbacksajter – hemsidor som ger tillbaka ett mervärde då ett köp genomförs. Detta 

kan vara bonuspoäng eller monetära värden. 

CPA: Cost-per-Action – ersättning för varje genomfört sälj, kan också kallas 

provision. 

CPL: Cost-per-Lead – ersättning för visat intresse, provision betalas ut då en 

intressent lämnat ut sin information, exempelvis nyhetsbrev-registrering eller tecknat 

medlemskap. 

CPC: Cost-per-Click – ersättning för varje klick som genomförs på reklamen. 

Influence marketing/marketeers – en typ av marknadsföring som där en 

opinionsledare har inflytande på målgruppen som han eller hon attraherar. I 

rapportens kontext innefattar det bland annat bloggare, Instagram-profiler och 

Facebook-profiler.  
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Sammanfattning 
Försäljning via internet ökar för varje år, därför är det naturligt för företag att synas 

på arenan. Ett marknadsföringsverktyg som blivit populärt för sin kostnadseffektivitet 

är affiliate marketing, där företag endast betalar då en affiliate presterar. En hemsida 

exponerar material, och företag som anlitar dem betalar då de konverterar. 

Problematiken med detta verktyg är att företag inte exakt kan styra hur exponeringen 

sker, eller på förhand veta hur de kommer kommunicera budskapet till sin målgrupp. 

Detta innebär en risk för företagets varumärke. Ett företag kan i teorin ha oändligt 

med affiliates, dock existerar en viss problematik kopplat till detta; exploatering av 

varumärket och att kontrollen av affiliates blir svårare i takt med ett ökat antal.  

 

Syftet med rapporten är att utveckla kunskap kring valprocessen av affiliates, och hur 

de har en påverkan på varumärket. I teorin görs en genomgång av affiliate marketing, 

varumärke och target marketing som studiens referensram. Rapporten har en 

kvalitativ ansats; semistrukturerade intervjuer användes vid insamling av empirin. 

Intervjuer genomfördes med marknadsföringsansvariga och individer som 

uteslutande arbetade med affiliate marketing. Intervjuerna genomfördes via telefon 

eller Skype. 

 

Affiliate-nätverk är att föredra då det underlättar administrativt arbete samt att en 

presentationav förslag på potentiella affiliates gör att nya samarbeten lätt kan inledas. 

De kriterier som främst utvärderas på en affiliate-hemsida innan samarbetet inleds är 

följande: hemsidans målgrupp, ett seriöst och professionellt intryck samt dess trafik- 

och konverteringspotential. För att hitta de affiliates som presterar bäst handlar det 

om att våga prova flera affiliates, och sedan utvärdera dem och eventuellt fortsätta ett 

närmare samarbete. Vi har också kommit fram till att affiliate marketing inte används 

för att bygga ett varumärke utan främst för att generera sälj på ett kostnadseffektivt 

vis.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Edberg (2013) har sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och 

bloggar, blivit en naturlig plats för människor världen över att mötas och befinna sig 

på. Samtidigt visar statistik att ca 70% av den svenska befolkningen använder sig av 

e-handel. Sammantaget gör detta att de människor som befinner sig på sociala medier 

blir potentiella konsumenter för företagen, vilket i sig ökar angelägenheten för 

företagen att synas i dessa sammanhang (Edberg, 2013; Chaffey, 2009). Det finns 

också möjligheter med marknadsföring på sociala medier, då det exempelvis går att 

rikta och filtrera exponeringen för de personer som kan tänkas vara intresserade av 

den. En unik aspekt i sociala medier är även den makt och inflytande användare kan 

ha på dess omvärld, genom att mötesplatserna online har en enorm vidd kan budskap 

och uppmaningar spridas och delas mycket snabbt. Detta gäller för såväl positiva som 

negativa rykten och åsikter. Det är också vanligt att människor blivit populära via 

sociala medier för att de har ett visst intresse, kunskap eller uttryck kring särskilda 

ämnen eller områden vilket har lett till att andra människor med liknande intressen på 

sociala medier ”följer dem” för att få aviseringar när personen publicerar nya inlägg. 

Dessa ”följare” kan genom följandet skapa en tilltro och uppleva en personlig relation 

till personen de följer. En produkt som rekommenderas av någon vi har ett förtroende 

för skapar högre tilltro till produkten; detta fenomen kan uppnås via den personliga 

relationen till följare på sociala medier, menar Edberg (2013). Chaffey (2009) 

samstämmer med ovanstående åsikt och förtydligar att upp till 64 % av konsumenters 

köp kommer från rekommendationer. 

 

En digital marknadsföringsmetod som växt fram under de senaste åren är affiliate 

marketing. Metoden innebär att två, legalt sett, oberoende parter når ett 

samarbetsavtal; den ena parten, en affiliate, genomför marknadsföring och reklam åt 

den andra parten, en försäljare. (Duffy, 2005; Edelman & Brandi, 2015; Goldschmidt, 

Junghagen och Harris, 2003). Affiliate marketing har kommit att utvecklats till en 
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egen bransch, där specialiserade företag, s.k. affiliate marketing nätverk, har byggt 

hela sin verksamhet kring att upprätthålla och förvalta affiliate marketing-program. 

Nätverken samlar flertalet affiliates och försäljare på en gemensam plattform, och de 

spelar en oberoende, mäklande roll mellan affiliates och försäljare, genom att sköta 

de administrativa och kontrollerande uppgifterna (Goldschmidt, Junghagen och 

Harris, 2003). Affiliate marketing är provisionsbaserad, vilket innebär att en affiliate 

får provision när den avtalade prestationen är uppfylld. Tanken är att potentiella 

kunder ska bli exponerade för produkter eller tjänster i den områdesspecifika kontext 

denne besöker på interne, varpå en länk till försäljaren ska finnas tillgänglig. Om 

besökaren klickar på länken och fullgör en transaktion kompenserar företaget som 

köper marknadsföringen berörd affiliate, detta utifrån förutbestämda kriterier (Duffy, 

2005; Edelman & Brandi, 2015).Transaktionen är en interaktion som kunden fullgör 

på företagets hemsida, också kallat landningssida. Det kan röra sig om att fullborda 

ett köp eller anmäla sig till ett nyhetsbrev. Transaktionen är kopplad till syftet med 

affiliate marketing, vilka är av olika karaktär där den vanligaste är att öka försäljning, 

att öka exponering eller att stärka varumärket är andra syften. 

 

Genom affiliate marketing kan ett varumärke exponeras och byggas, ofta 

kostnadsfritt för försäljaren (Goldschmidt, Junghagen & Harris, 2003). Ett varumärke 

är en av de mest värdefulla tillgångarna ett företag har, menar Armstrong, Kotler, 

Harker och Brennan (2012). Ett varumärke är inte bara ett namn, en term eller en 

symbol som identifierar ett företag, utan det är också en representation av kundens 

uppfattningar av företaget. Varumärket är företagets löfte att erbjuda konsekvent 

tillfredsställande fördelar, tjänster eller upplevelser till kunden. Ett starkt varumärke 

kan fånga kunders preferenser och lojalitet genom att ha skapat djupa förbindelser 

med kunderna. Företag måste konsekvent förvalta sitt varumärke; kommunikation 

och interaktion med kunder är a och o. Det ä viktigt för företagen att skapa 

igenkännande och bygga varumärket, samt ha kontroll över vart varumärket 

exponeras och med vad det associeras eftersom det kan skadas om det sker på 
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tvivelaktiga hemsidor (Armstrong et al, 2012; Goldschmidt, Junghagen och Harris, 

2003).   

 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom affiliate marketing bygger på att ett samarbete inleds och upprätthålls är 

valet av partner centralt. Då metoden är prestations- och provisionsbaserat innebär 

det att i teorin kan ett företag ha ett obegränsat antal affiliates-samarbeten 

(Goldschmidt, Junghagen och Harris, 2003; Papatla & Bhatnagar, 2002). Däremot 

anser Papatla och Bhatnagar (2002) att detta varken är rekommenderat eller 

realistiskt, eftersom det dels kräver mer resurser och tid från företaget, och dels blir 

det svårt att uppnå och upprätthålla starka och effektiva samarbeten. Affiliate 

nätverksföretag kan underlätta och avlasta detta tryck, men samtidigt har nätverken 

ett ansvar gentemot sina kunder, företagen, att inleda och upprätta effektiva 

samarbeten med rätt affiliates (Goldschmidt, Junghagen och Harris, 2003; Duffy, 

2005). Mariussen, Daniele och Bowie (2010) instämmer och menar att effektiviteten 

av marknadsföringen är starkt kopplad till att rätt målgrupp exponeras för 

marknadsföringen.  

 

Inom teorin råder det delade meningar angående urvalet. Goldschmidt, Junghagen 

och Harris (2003) argumenterar för att valet av rent praktiska skäl ligger på affiliates 

ansvar, eftersom de är övertaliga till antalet. Samtidigt poängterar författarna att 

företaget har ett ansvar i valet av affiliates, eftersom det finns risker kopplade till att 

samarbeta med fel affiliates, framförallt med hänsyn till lönsamheten och 

effektiviteten. Papatla & Bhatnagar (2002)  instämmer med åsikten, och lyfter fram 

att företag måste välja ut affiliates med omsorg, då exponeringsytorna på hemsidorna 

är begränsade. Vidare lyfter Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) fram att 

affiliate nätverksföretagen har en roll i urvalsprocessen, genom att i deras nätverk 

som består av affiliates och företag kan hitta potentiella matchningar med parter som 

är relevanta för varandra.  
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En annan hänsynspunkt som påverkar valet av affiliates är varumärket och dess 

exponering. Enligt Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) får försäljaren en 

gratis exponering och förstärkning av varumärket genom metoden, eftersom affiliates 

inte betalat för just det. Eftersom affiliates tar över marknadsföringsåtaganden från 

försäljaren minskar också försäljarens kontroll över sitt varumärke och vart den 

exponeras. Sammantaget medför detta potentiella risker att försäljarens varumärke 

kan komma att exponeras och associeras med oetiska hemsidor som kan skada 

varumärket. Samma dilemma utsätts affiliates för; en oetisk försäljare kan komma att 

skada affiliates eget varumärke och trovärdighet (Goldschmidt, Junghagen & Harris, 

2003; Lindstrom, 2001). Därav behöver båda parter vara uppmärksamma och 

proaktiva inför valet av samarbetet. Slutligen påpekar författarna Goldschmidt, 

Junghagen och Harris (2003) att ett ömsesidigt godkännande från både försäljaren 

och affiliates måste upprättas innan samarbetet inleds.  

 

Den forskning vi har hittat behandlar området affiliate marketing generellt, men 

någon djupare forskning kring hur valet av samarbetspartner går till saknas. Papatla 

och Bhatnagars (2002) studie erbjuder en förklaring till hur valet går till med 

inriktning på internet-återförsäljare. Författarna utgår från ett antagande; om en part 

saluför produkter som är relevanta för den andra partens produkter kommer ett 

lyckosamt samarbete uppstå. Författarna menar att relevansen grundas på strikta 

substitutprodukter, strikt kompletterande produkter eller delvis av båda typerna. 

Studien ger insikter i att återförsäljare måste välja samarbetspartners med omsorg och 

författarna anser att ett företag ska ha åtminstone 2-3 samarbetspartners. Studien 

belyser inte hela kontexten med affiliate marketing såsom att en affiliate kan vara en 

personlig hemsida, som en blogg, eller hur varumärket påverkas av samarbetet. 

Därför vill vi undersöka detta område djupare, för att kunna erbjuda ytterligare 

förståelse för hur företag som är aktiva inom affiliate marketing väljer ut affiliates, 

och vice versa, med hänsyn till varumärket.  
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1.3 Problemformulering 

Hur väljs affiliates ut och hur påverkar affiliate marketing företagets varumärke? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att utveckla kunskaper kring valet av affiliates, vad som är väsentligt för 

valet, och hur företags varumärke påverkas. 

 

1.5 Avgränsningar 

Goldschmidt Junghagen och Harris (2003) skriver att det finns en typ av affiliate 

marketing som kallas exposure based affiliate. Denna typ innebär att företag betalar 

för själva exponeringen. Författaren hävdar att den är svår att särskilja från andra 

digitala annonser, som exempelvis banner-annonser, som kan finnas på bland annat 

Facebook. Edelman och Brandi (2015) och Duffy (2005) påpekar att det inte är en typ 

av affiliate marketing. På grund av att exposure based affiliate är svår att särskilja, 

och inte nämns av andra författare, kommer forskningen inte att innefatta området. 

 

En central beståndsdel av affiliate marketing är själva länken. Den inre mekaniken 

inom länken kommer inte behandlas ingående för vår rapport, men kortfattat innebär 

det att efter varje gång en individ surfat in på hemsida lämnas ett spår på individens 

dator - detta spår kallas för cookie. När en affiliate vidarebefordrar en kund till 

försäljarens sida lagras en cookie, och när sedan kunden fullbordar en transaktion 

görs en kontroll av cookien som avslöjar vart kunden kom ifrån, vilket säkerställer att 

rätt affiliate får provision (Edelman& Brandi, 2015). 
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2 Teori 

2.1Affiliate marketing 

Affiliate marketing är en marknadsföringsmetod där två oberoende parter når en 

överenskommelse om att en av dessa tar över marknadsföringen åt den andra i utbyte 

mot provision (Armstrong et al, 2012; Mariussen, Daniele & Bowie, 2010; Morozan 

& Enache, 2013; Duffy, 2005). Affiliates publicerar reklam på sina hemsidor; bilder, 

produktbeskrivningar eller rekommendationer följt av en länk, detta för att försöka 

motivera besökarna att trycka på länken. Syftet med affiliate marketing varierar 

beroende på företags specifika kontext; syftet kan vara öka exponeringen, stärka 

erkännande och attityden för varumärket eller generera utbyten i form av försäljning 

(Goldschmidt, Junghagen & Harris, 2003; Mariussen, Daniele & Bowie, 2010). 

Författarna Goldschmidt, Harris och Ljunghagen (2003) betonar att företagets 

övergripande marknadsföringsmål ska spegla syftet med affiliate marketing. Genom 

affiliate marketing kan företag inkludera utförandet av marknadsföringen till 

affiliates, som i sin tur får provision när de avtalade prestationerna möts. 

 

Det centrala inom affiliate marketing är den länk som affiliates publicerar på sin 

hemsida; länken kan vara i utformad som ett textinlägg, produktbild eller andra bilder 

som ska uppmana kunder till att prestera. Genom länken får försäljaren kontroll över 

vart kunderna har hänvisats ifrån och vilken affiliate som lockat kunden, detta 

möjliggör att företag kan kompensera rätt affiliate med den avtalade provisionen 

(Goldschmidt, Ljunghagen & Harris, 2003).  

 

En annan väsentlig del för området är transaktionen. Goldschmidt, Ljunghagen och 

Harris (2003, s. 44) definierar transaktionen som ”ett ekonomiskt motiverat utbyte av 

produkter och tjänster, i vilket slutanvändaren, försäljaren och affiliate är 

involverad”. Transaktionen uppstår med andra ord när kunden interagerar med 

företaget genom en affiliates marknadsföring, och utgör grunden för provision.  
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Det finns tre vanliga provisionsformer inom området vilka baseras på olika 

transaktionskriterier (Goldschmidt, Ljunghagen & Harris, 2003; Edelman& Brandi, 

2015): 

 Cost-per-action (CPA): baseras på försäljningar; när slutkonsumenten gör en 

beställning på försäljarens sida och ett monetärt utbyte genomförs. Den 

affiliate som hänvisat kunden får en viss procent av den genererade 

försäljningen.  

 Cost-per-lead (CPL): grundas på alstrande av tips, vilka bygger på att 

potentiella kunder lämnar information eller registrerar sig för exempelvis 

nyhetsbrev eller medlemskap på försäljarens sida. Den affiliate som hänvisat 

kunden får ofta provision som baseras på fast belopp, som varierar utifrån 

försäljarens verksamhet och hur viktigt potentiella kunder bedöms vara för 

försäljaren.   

 Cost-per-click (CPC): baseras på att kunder att klickar på en affiliates 

publicerade länk och blir vidarebefordrade till försäljarens sida. Kunderna 

behöver inte fullborda ett köp eller någon annan ytterligare prestation. 

Provisionen utgår alltid från ett fast belopp. 

 

2.1.1 Intern eller mäklad affiliate marketing 

Både Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) och Chachra, Savage och Voelker 

(2015) menar att affiliate marketing kan delas in i två olika typer: intern eller mäklad. 

Vid den interna typen sköter företaget självmant programmet genom sina egna 

anställda, vilket inbegriper att de ska upprätta samarbeten med affiliates, utforma 

marknadsföringen, stadga transaktionskriteriet och provisionsstorleken. Relationerna 

som skapas inom en intern affiliate marketing kan karaktäriseras som en ”en-till-

flera”-relation, vilket innebär att ett företag har flera samarbeten med affiliates, 

medan affiliates enbart samarbetarföretaget. Detta ger företaget kontroll över 

samtliga affiliates. Edelman och Brandi (2015) menar att företag måste överväga 

kontrollmöjligheterna för affiliates och deras marknadsföring, gentemot de ökade 
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arbetsuppgifterna som den interna typen medför. Dessutom ska en övervägning göras 

gentemot de fördelarna som finns hos de specialiserade nätverksföretagen, som 

besitter specialiserade kompetenser och tekniska plattformar. 

 

Den mäklade typen innebär att ett företag vänder sig till ett affiliate marketing-

nätverk, vilka är specialiserade företag som samlar affiliates och försäljare på en 

plats. De specialiserade företagen har en mäklande, oberoende roll som sköter 

ansvaret för de administrativa och tekniska uppgifterna (Duffy, 2005). Styrkan ligger 

i själva nätverket, att det finns fler aktiva affiliates tillgängliga för företag som vill 

marknadsföra via programmet. Relationerna inom dessa nätverk kan karaktäriseras 

som ”flera-till-flera”-relationer, vilket innebär att försäljare har samarbete med flera 

affiliates, och affiliates har samarbeten med flera företag (Chachra, Savage & 

Voelker, 2015;Goldschimdt, Junghagen & Harris, 2003). Författarna Chachra, 

Savage och Voelker (2015) menar att de stora administrativa uppgifterna tillsammans 

med den ständigt utvecklande teknologin inom internet gör att många företag väljer 

att outsourca metoden till ett nätverksföretag. Även om affiliate nätverk har potential 

att skapa större exponering för en organisation, menar författarna att riskerna är 

större. Chachra, Savage och Voelker (2015) menar att nätverken utgör större risk för 

bedrägeri än om företagen genomförde processerna internt, eftersom det finns ett 

stort antal aktörer inom nätverken (Chachra, Savage & Voelker, 2015; Goldschmidt, 

Junghagen & Harris, 2003). 

 

2.1.2 Företags, affiliates och nätverkens roller 

Företagets roll inom affiliate marketing är att tillgodose ett tillfredsställande innehåll 

såsom information, produkter eller tjänster, som kunder lockas av. Detta är 

grundläggande för programmet eftersom provisionen är prestationsbaserat, om inga 

kunder blir lockade att göra en transaktion kommer varken företaget eller affiliates att 

generera intäkter. Företaget skall också tillhandahålla kreativt material, såsom färdiga 

bilder, erbjudanden eller länkar, som affiliates ska ha tillgång till. Goldschmidt, 

Junghagen och Harris (2003) betonar att det är viktigt att företagen utformar sina 
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transaktionskriterier och provisionsstorlekar efter vad de vill uppnå med sin 

marknadsföring. Vidare är det av vikt att företagen är flexibla och har olika 

provisionsstorlekar för olika affiliates och deras uppnådda prestationer. Målbilden för 

företagen är att få till stånd ett ömsesidigt gynnsamt samarbete med sina affiliates 

(Duffy, 2005; Goldschmidt, Junghagen & Harris, 2003).   

 

Affiliates ska se till att en stadig ström av kunder, villiga att genomföra en 

transaktion, skickas till företagens sida. Det finns olika sorters affiliates, som kan 

rangordnas utefter storlek på sin besökartrafik; från hobby-affiliates, som är små 

sidor som kan liknas som bloggare som generar liten trafik, till super-affiliates, vilka 

brukar vara prisjämförelsesidor eller rabattsidor som drar mycket trafik. Den trafik 

som en affiliate genererar, skapas av det innehåll som publicerats, exempelvis 

nyheter, underhållning eller personlig information kompletterat med specifik 

information. En viktig aspekt för framgången för en affiliate är om denna lyckas 

bygga relationer med sina läsare. Om en stark relation byggs upp, kommer läsarna i 

högre utsträckning lita på informationen, framförallt om personliga åsikter lyfts fram 

(Goldschmidt, Junghagen & Harris, 2003).  

 

Nätverkens roll inom affiliate marketing är att förvalta programmet. Deras uppdrag är 

att medla, organisera och främja utbytet mellan företag och affiliates. 

Nätverksföretaget utvecklar en teknisk plattform som marknadsföringsprogrammet 

opererar i, vilket ger dem möjlighet att samla in och förfoga över information 

kopplad till slutanvändarnas köp-process. Genom denna information kan nätverken se 

vilka trender som råder inom nätverket, vilken slags kund en affiliate attraherar samt 

erbjuda rådgivning för vilka slags program företagen ska använda för att nå ut till rätt 

affiliates. Nätverken hjälper företagen att definiera målen och stadga 

provisionsstorlekarna för programmet, vilka är starkt kopplade till företagets 

produkter och tjänster. Vissa företag väljer att inkorporera hela sitt utbud av 

produkter och tjänster med en och samma provisionsstorlek, medan andra företag 



 

  15 (67) 
 

erbjuder olika storlekar på produkterna eller enbart vill marknadsföra specifika 

produkter genom programmet, menar Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003).   

 

2.1.3 Val av affiliates 

Eftersom det är ett samarbete som ska inrättas och upprätthållas ska ett ömsesidigt 

godkännande finnas från båda parter (Goldschmidt, Junghagen och Harris, 2003). 

Däremot Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) hävdar att valet av 

samarbetspartner till största del ligger på affiliates ansvar, då det rent praktiskt finns 

betydligt fler affiliates än företag som vill ha marknadsföring. Likaså hävdar 

författarna att affiliates är mer beroende av att generera intäkter för dess överlevnad 

genom marknadsföringsmetoden än försäljarna. Detta gör att affiliates måste välja ut 

den försäljare vars produkter är mest relevanta för sin egen målgrupp. Författarna 

benämner detta fenomen som ett ”bottom-up” relationsskapande med ett 

decentraliserad beslutsfattande av valet (Goldschmidt, Junghagen och Harris, 2003).  

 

Nätverken hjälper till med urvalsprocessen av affiliates, där de kan bistå med förslag 

till potentiella samarbeten via deras nätverk av affiliates och företag (Duffy, 2005). 

Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) menar att för en ökande framgång för 

affiliate marketing måste företag vara proaktiva i att lokalisera och övertyga 

potentiella affiliates att ansluta sig till programmet. Detta sker i synnerhet då de har 

identifierat en hemsida som de bedömer som väsentlig för dem. Eftersom hemsidor 

inte automatiskt ansluter sig till affiliate marketing-program, måste företagen 

övertyga dem genom att erbjuda incitament som gör att hemsidan ansluter sig. 

Papatla och Bhatnagar (2002) menar att företag måste välja affiliates med omsorg 

eftersom det endast finns en begränsad yta på hemsidorna att marknadsföra produkter 

på. Maruissen, Daniele och Bowie (2010) är av samma uppfattning, och de menar att 

effektiviteten är beroende av att marknadsföringen är speciellt riktad till rätt 

målgrupp. 
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Även om det rent teoretiskt inte finns någon begränsning i antal affiliates ett företag 

kan samarbeta med är det i praktiken varken rekommenderat eller realistiskt, 

eftersom det är förknippat med både ökade risker och kostnader (Papatla & 

Bhatnagar, 2002). Exempelvis skulle de kontrollerande och administrativa 

uppgifterna över affiliates bli överväldigande för försäljaren, inte minst skulle 

möjligheten att upprätthålla starka och effektiva relationer med affiliates försvåras 

(Papatla & Bhatnagar, 2002). Edelman och Brandi (2015) påpekar att det kan vara 

kostsamt för företag, om de väljer felaktiga affiliates som exploaterar verktyget för 

egen vinning. Även om juridiska åtgärder kan återfå de förlorade resurserna är det 

tidskrävande för företag. Företagen kan kringgå en del av problemen och riskerna 

genom att ansluta sig till affiliate nätverk, men det eliminerar inte riskerna helt, då 

riskerna för exempelvis exploatering kvarstår (Goldschmidt, Junghagen & Harris, 

2003). 

 

2.2 Varumärke 

Ett varumärke definieras som en egenskap som särskiljer organisationen från andra. 

Detta kan exempelvis innebära illustrationer av varumärket som logotyper. 

(Armstrong et al., 2012; Aaker, 1991). Armstrong et al. (2012) och Ghodeswar 

(2008) påpekar att det inte är den illustrerade avbildningen av varumärket som gör 

det unikt, utan det är de känslor som varumärket väcker hos individer. Författarna 

påpekar att ett starkt varumärke gör att långvariga lojala relationer skapas gentemot 

sina kunder. Enligt Aaker (1991) och Aaker och Joachimsthaler (2000) behövs 

förståelse för marknaden, kunden och konkurrenterna för att kunna etablera ett 

framgångsrikt varumärke. Ytterligare en viktig egenskap, är att företaget har 

stödjande processer gör det möjligt för företaget att faktiskt leverera det som utlovats 

till kunden.  

 

Positionering är en viktig aspekt för att bygga ett starkt varumärke. En organisation 

behöver använda sig av innovativa metoder för att kommunicera sina produkter till 
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den önskade målgruppen. Detta gör att företaget kan sticka ut ur mängden. 

Marknadsföringskanaler som ger målgruppen en möjlighet att aktivt delta, gör att de 

uppnår fördelar jämfört med sina konkurrenter (Ghodeswar, 2008; Chaudhuri & 

Holbrook, 2001). Produktegenskaper spelar roll för ett varumärke, däremot kan de 

egenskaperna kopieras av andra varumärken. Detta leder till att en konkurrens 

uppstår om vilket av produkterna som har ”bäst” egenskaper, istället för att 

differentiera sig från mängden (Armstrong et al., 2012; Ghodeswar, 2008). Resultatet 

blir att resurser inte utnyttjas på ett effektivt sätt, då Ghodeswar (2008) menar att det 

är effektivare att differentiera sig från mängden.  

 

Events och evenemang sponsras ofta av företag som vill exponera sig eller förändra 

sin brand image. Trots detta är inte sponsorskapet alltid är önskvärt av deltagare. 

”Rätt” organisation behöver associeras i rätt kontext, effekten kan annars bli att 

negativa attityder skapas gentemot både eventet och organisationen (Carrillat, 

Solomon & d’Astous, 2015; Gwinner & Eaton, 1999; McAlister, Kelly, Humphreys 

& Cornwell, 2012).  

 

2.2.1 Varumärkets påverkan inom affiliate marketing  

En gynnsam följd av affiliate marketing är att den exponerar företagets varumärke, 

utan att företaget behöver betala för det. Eftersom prestations- och provisionskriteriet 

utgår från att en transaktion genomförs kommer inte affiliates få någon provision om 

kunden inte uträttar det. Besökarna på en affiliates sida kommer likväl att ha 

exponerats för varumärket, då affiliates i samband med marknadsföringen av 

produkten eller tjänsten har nämnt varumärket (Goldschmidt, Junghagen & Harris, 

2003).  

 

Att associeras med ett starkt varumärke är en ömsesidig önskan för både affiliates och 

företag, eftersom det är fördelaktigt för båda parter. En affiliate som är välkänd och 

anses trovärdig kommer gynna företag som får sina produkter eller tjänster 

marknadsförd av den affiliate; på samma sätt kommer en affiliate som får 
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marknadsföra åt ett företag med ett välkänt varumärke gynnas. Omvänt kan också 

varumärket skadas om det associeras med en affiliate eller ett företag med oetiskt 

förfarande, menar Lindstrom (2001).  

 

En av de främsta riskerna som förknippas marknadsföringsmetoden är att företagens 

kontroll för varumärkets exponering och association minskas eller förloras 

(Mariussen, Daniele & Bowie, 2010). Genom att ha för många affiliates kan 

företagets varumärke riskeras att bli utspätt genom att exponeringen sker alltför brett 

och ofokuserat. Författarna Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) menar att det 

är svårt för företag att kontrollera samtliga affiliates om de är för många, istället bör 

fokus ligga på vid valet av affiliates genom att lägga upp strategier för vilken sorts 

affiliate företagen vill ha. Försäljare med känsligt varumärke avvisar uppemot 90 % 

av affiliates som önskar marknadsföra åt dem, betonar Goldschmidt, Junghagen och 

Harris (2003).  

 

2.3Target marketing 

Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) anser att när företag ska ansluta sig till 

affiliate marketing, måste de veta vad de vill åstadkomma och framförallt vilka 

kunder de vill nå. Att försöka nå ut till att kunder som finns på marknaden är inte 

genomförbart, menar såväl Armstrong et al (2012) och Chaffey (2009), då de är 

alltför många, alltför utspridda och framförallt har de inte samma behov och 

önskemål. Företag behöver istället identifiera den del av marknaden med berörda 

kunder som de anser kunna förvalta mest framgångsrikt och lönsamt. Detta görs 

genom target marketing (Armstrong et al, 2012; Chaffey, 2009). Men för att 

genomföra en target marketing behöver först en uppdelning av marknaden göras, en 

marknadssegmentering. Uppdelning utgår från olika karaktäristiska såsom behov, 

önskemål och beteenden (Armstrong et al, 2012). Syftet med marknadssegmentering 

är att göra en homogen uppdelning av kundsegment så att behoven och önskemålen 

kan gemensamt betjänas av ett marknadsföringsprogram (Ström & Vendel, 2015). 
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När marknadssegmenteringen är genomförd, och potentiella segment har identifierats 

inleds nästa steg. Företagen måste utvärdera och välja ut hur många och vilka 

segment som är bäst lämpade att rikta sig mot. Det eller de segment som väljs ut 

kallas för målgrupp, och består av konsumenter som har gemensamma behov eller 

karaktäristiska som företaget vill tjäna (Armstrong et al, 2012). 

 

När det gäller att utvärdera segmenten finns det tre fundamentala faktorer – 

segmentets storlek och tillväxt, segmentets strukturella attraktivitet samt företagets 

mål och resurser, enligt Armstrong et al (2012). Genom att samla in och analysera 

data kring segmentets nuvarande försäljning, tillväxttakt och förväntad lönsamhet, 

kan de segmenten som har rätt storlek och tillväxt lokaliseras. Armstrong et al (2012) 

poängterar dock att ”rätt” är ett relativt mått, och diskuterar att även om ett segment 

är störst och har snabbast tillväxt är det inte säkert att det är det mest attraktiva för 

vissa företag. Segmenten kan vara förknippade med alltför hård konkurrens, eller att 

segmenten är för stort för att kunna förvaltas fullständigt. Vidare ska segmentets 

strukturella attraktivitet utvärderas, genom att bl.a. analysera konkurrensen inom 

segmentet eller förekomsten av substitutprodukter som kan minska lönsamheten för 

segmentet. Likaså kan obalans i marknadsmakten hos antingen kunderna eller 

leverantörerna medföra att lönsamhetsutsikterna förminskas. Då konsumenterna har 

övermakten kan de diktera villkoren på marknaden, som exempelvis pressa företagen 

att ha låga priser eller bättre villkor till konsumenternas fördel. Om leverantörerna har 

makten kan de styra över prissättningen eller på produktkvaliteten. Sammantaget kan 

denna obalans i maktfördelningen bidra till att segmentet är oattraktivt eftersom en 

lönsamhet kan vara svår att uppnå, menar Armstrong et al (2012). Slutligen ska en 

övervägning om företagets egna långsiktiga mål och resurser överensstämmer med 

segmentet och dess förvaltning. Armstrong et al (2012) betonar att företag enbart ska 

träda in i segment där de kan erbjuda överlägset värde och nå konkurrensfördelar. 

 

Att välja ut målgrupper kan genomföras på ett flertal olika sätt, från ett brett 

angreppssätt genom odifferentierad marknadsföring, till ett smalt angreppssätt genom 
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mikromarknadsföring. Nischad marknadsföring är ett mellanting mellan de båda 

föregående nämnda angreppssätten (Armstronget al, 2012). Författarna Goldschmidt, 

Junghagen och Harris (2003) anser att affiliate marknadsföring lämpar sig bra som ett 

verktyg för att nå ut till nischade segment. 

 

Med nischad marknadsföring fokuserar företag på att förvärva en stor andel av en 

eller flera mindre marknadssegment eller nischer, istället för en liten andel av ett 

större segment (Armstrong et al, 2012). Toften och Hammervoll (2013) anser att 

nischad marknadsföring är värdefull för alla slags företag, stora som små, 

nyetablerade som redan etablerade företag. Genom att fokusera på en liten, nischad 

marknad kan företag förskansa sig större kunskaper av sina kunders behov inom 

segmentet och därmed höja effektiviteten genom att finjustera erbjudanden och 

marknadsföringen för att tillfredsställa kundernas behov. Detta kommer i sin tur 

generera en större vinstmarginaler och konkurrensfördelar, menar Toften och 

Hammervoll (2013).Enligt Armstrong et al (2012) startar många företag med att 

inrikta sig på nischade marknader för att få ett fotfäste mot de större konkurrenterna, 

och med Internets uppkomst med sina låga inträdes- och kommunikationskostnader 

kan effektiviteten och lönsamheten öka ännu mer.  

 

Viktiga aspekter för området är varumärkets uppfattning samt word-of-mouth, där 

användare och berörda parter sprider information om företaget och dess produkter, 

menar Toften och Hammervoll, (2010). Detta kan jämföras med vad Goldschmidt, 

Junghagen och Harris (2003) anser är en idealistisk bild av affiliate marknadsföring. 

Då affiliates tar över marknadsföringen och genomför olika annonseringar genom 

länkar och bilder, kan detta ses som en word-of-mouth, men eftersom de får sitt 

material från försäljaren blir det inte en sann word-of-mouth, utan snarare en 

kontrollerande variant. Nischad marknadsföring inbegriper en större risk gentemot de 

andra metoderna, eftersom framgången är beroende av det nischade segmentets 

reaktioner och mottagande, följaktligen menar Armstrong et al (2012) att företag 
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tenderar att bredda sig mot flera nischade segment. Därför menar Toften och 

Hammervoll (2010) att det är av vikt att bygga relationer med kunderna eller 

samarbetspartner, där information om trender och kunskaper inom marknaden kan 

nås.   
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ forskning 

Affiliate marketing är ett brett ämne och vi vill kunna utvinna specifika data som 

behandlar beslutsunderlag och tankeprocesser kring att välja affiliates och dess 

påverkan på varumärket på ett djupare, mer beskrivande plan. Därför har vi valt en 

kvalitativ studie istället för en kvantitativ studie. Intervjuer är en passande form för 

vår studie då vi vill att respondenten själv beskriver området med egna ord och för att 

kunna fånga personens helhetsupplevelser och tankar kring valet av affiliates. 

Bryman och Bell (2013) menar att inom kvalitativ forskning vill man förklara ett 

fenomen och dess uppkomst genom att djupare studera ett fåtal fall eller personer på 

ett mer ostrukturerat sätt. Ofta genom intervjuer eller observationer utan tydliga 

regler kring vilket innehåll som skall tas upp. Detta till skillnad från en kvantitativ 

forskningsansats som skall ha en tydlig struktur med begränsade möjligheter till 

avvikelser i studien för att kunna samla in data från många källor och att exempelvis 

frågor uppfattas lika av alla och besvaras på samma vis. 

 

3.2Litteratursök 

Litteraturen som används i denna studie hittades via sökningar på Linneuniversitetets 

biblioteks sökmotor Onesearch och Google Scholar. Vi började genom att läsa böcker 

och artiklar som innehöll begreppen affiliate, social media och marketing. Detta ledde 

oss in på underbegrepp som brand identity, brand positioning, brand influence, 

affiliate fraud och choosing affiliate. När vi läste vidare om området insåg vi att det 

fanns kopplingar mellan att välja affiliates och inverkan på såväl det säljande 

företagets varumärke som för affiliates. Studien tog nu en inriktning mot att hitta rätt 

affiliates för att stärka sitt varumärke och litteratursökningarna hädanefter bestod av 

kombinationer av dessa begrepp tillsammans med underbegreppen och liknande 

begrepp. Genom att begränsa sökningen till att enbart visa artiklar som var 

vetenskapligt granskade minskade vi resultaten från sökningarna samtidigt som 

reliabiliteten för artiklarna ökade. För att välja ut artiklar läste vi först 
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sammanfattningen för att göra en bedömning om artikeln kan vara av relevans för 

studien innan vi läste hela artikeln. Vi hade ambitionen att använda oss av så nya 

artiklar som möjligt och hade en gräns vid att främst använda artiklar som var skrivna 

år 2000 eller men i vissa fall har vi hittat äldre artiklar men bedömt att innehållet 

relevant och giltigt, vilket är anledningen till att några artiklar är äldre.       

 

3.3 Urval 

För studien har ett icke-sannolikhetsurval använts. Med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval har respondenter valts ut för studien då vi valt ut företag som 

arbetar med metoden som vi hittat via sökningar online. Detta för att vi ville intervjua 

och få åsikter från personer med kompetens inom området. Senare gavs 

rekommendationer för ytterligare individer som kunde vara av intresse för studien 

och ett snöbollsurval tillämpades även. Bryman och Bell (2013) skriver att ett 

bekvämlighetsurval inte kan vara representativt för populationen, eftersom 

respondenter medvetet har valts ut och vilken kategori urvalet representerar.  

 

Bryman och Bell (2013) påpekar att ett snöbollsurval inte är trovärdigt att 

representera populationen. De menar dock att det inte är helt omöjligt, men i de flesta 

studier går det inte att dra generaliseringar utifrån urvalet. Däremot påpekar de att 

generaliseringsmöjligheterna för kvalitativa studier inte är lika centrala för 

populationen som vid kvantitativa. Dock utgår vi ifrån att vi inte kan generalisera 

utifrån vårt urval. Det är inte heller rapportens syfte att skapa ett generaliserbart 

resultat. 

 

3.4 Respondenter 

För rapporten intervjuades sju företag, varav två stycken togs bort, eftersom det 

framkom att de inte använde sig av affiliate marketing, eller den definitionen som 

erhållits från teorin. Företagen som blev kvar var två affiliatenätverk och tre företag. 
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3.5Semistrukturerad intervju 

Genom att välja en semistrukturerad intervju kunde vi använda oss av frågor och 

teman som vi genererat fram via operationaliseringen för att säkerställa att dessa 

frågor behandlades under intervjun och inte uteblev. I denna typ av intervju kunde 

respondenten ändå svara och förklara fritt med egna ord och vi hade möjlighet att 

ställa följdfrågor. Bryman och Bell (2013) beskriver att semistrukturerad intervju 

utgår från en intervjuguide beståendes av teman och frågor som skall behandlas under 

intervjun. Frågeföljd och diskussionen behöver dock inte följa samma följd som 

intervjuguiden. Intervjuguiden bör ses som ett antal förberedda punkter som finns 

med för att de inte skall glömmas bort och därmed undvika att ämnen och frågor 

uteblir under intervjun. Utifrån de svar som respondenten ger kan nya frågor såsom 

följdfrågor eller frågor om kringliggande ämnen diskuteras för att exempelvis få 

respondenten att utveckla sitt resonemang i ett svar. Då respondentens svar styr 

intervjun kan den röra sig i olika riktningar, det är intressant att notera riktningen då 

det ofta tyder på vilka delar av svaren som betonas av respondenten och vad som 

därmed verkar vara viktigast i svaren. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har valt att intervjua personerna via telefon eller Skype då de personer som svarat 

och gått med på intervjuerna befunnit sig i olika städer i Sverige. Telefonintervjuerna 

sparar oss tid och resurser på att åka och möta personerna och gett respondenterna en 

större känsla av anonymitet vilket också Bryman och Bell (2013) styrker genom att 

förklara att telefonintervjuer kräver mindre resurser. Dock har vi inte kunnat avläsa 

kroppsspråket på respondenten, som kan avslöja om personen känner sig förvirrad 

eller obekväm av frågorna, det finns också en möjlighet att personen blivit störd av 

händelser i omgivningen som vi inte haft möjlighet att notera när vi inte befunnit oss 

på samma plats som respondenten (Bryman & Bell, 2013). Vi bemötte detta genom 

att ha frågor som inte försöker avslöja några affärshemligheter, klargöra för 

respondenten att de inte behöver besvara specifika frågor om de inte vill och 

samtidigt erbjuda anonymitet, vilket tre av företagen önskade. Då kunde vi ändå 
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genomföra intervjuerna utan att respondenterna var rädda att något i rapporten skulle 

exponera hemligheter eller skada varumärket på annat vis. Bryman och Bell (2013) 

menar att telefonintervjuer kan upplevas mer anonym och även känsliga frågor kan i 

vissa fall besvaras lättare över telefon när personerna inte är i samma fysiska närhet. 

Förtroendet mellan forskare och respondent kan vara svårare att bygga över telefon 

och ibland får man inte lika uttömmande svar och intervjun riskerar att bli för kort. 

Våra intervjuer varade dock i cirka en timme per intervju, vilket visar på ett 

engagemang från respondenterna.  

 

Genom att spela in intervjuerna kunde vi lyssna upprepade gånger och leta efter 

betoningar och hur svaren formulerades, det gjorde också att vi inte glömde bort svar 

eller delar av svar. Bryman och Bell (2013) menar att spela in en intervju skapar 

fördelar då intervjun kan spelas upp flera gånger i efterhand för att undvika att delar i 

svaren glöms bort och uteblir från analysen. Det blir också lättare att transkribera hur 

respondenten svarat och vad som betonats i svaren.  Med en inspelning av intervjun 

kan forskaren ta del av innehållet igen om forskaren byter teoretisk grund eller vill 

studera något snarlikt. Inspelningen gör det även möjligt för andra forskare ta del av 

intervjun i dess ursprungliga form för användning vid andra studier eller för att kunna 

replikera studien. 

 

3.6Operationalisering 

Se bilaga 1 – Operationalisering. 

 

3.7 Etiska överväganden 

För vår studie har vi respekterat och bemött de etiska överväganden som är kopplade 

till forskningsstudier, vilka berör frivillighet, integritet och anonymitet för berörda 

parter (Bryman & Bell, 2013). Först och främst sökte vi att uppfylla 

informationskravet, vilket är att forskaren ska informera respondenterna om studiens 

syfte och undersökningsmoment (Bryman & Bell, 2013). Detta gjorde vi genom att 
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först presentera oss själva, vilket lärosäte vi kom ifrån, samt vad syftet för vår studie 

var tillsammans med hur vi skulle gå tillväga. Vidare gav vi respondenten möjlighet 

att ta ställning till huruvida de ville åberopa anonymitet eller ej, där vi inför deras 

ställningstagande förklarade vad anonymitet innebar. I de fall där respondenten 

önskade vara anonyma, gav vi dem ett fiktivt namn och företagsnamn. Detta 

genomfördes för att uppfylla anonymitetskravet, vilket innebär att de uppgifter som 

samlas in under studien ska behandlas konfidentiellt (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi framhöll även att respondenten inte behövde besvara de frågor som de ansåg 

beröra känslig information, något vi på förhand tagit i beaktning vid utformandet av 

frågorna. Vi informerade om att vi skulle spela in intervjun, för att säkerställa att 

empirin inte förvrängs utan att den är sanningsenlig. Ytterligare informerade vi att 

enbart vi skulle använda den insamlad data för vårt forskningsändamål, och att den 

inte skulle behandlas av någon annan part eller ändamål. Slutligen frågade vi om 

respondenten var villig att medverka i studien och ställa upp på en intervju. Detta 

förfarande uppfyller sammantaget både nyttjandekravet och samtyckeskravet, vilka 

innefattar att i tur och ordning att de uppgifter som forskaren samlar in får endast 

användas i forskningsändamålet, samt att respondenterna är medvetna om att deras 

medverkan är frivillig och de har rätt att avbryta när de så önskar (Bryman & Bell, 

2013). 

 

3.8Kvalitetsmått 

I detta metodkapitel, förorden och via metatexter innan vissa stycken har vi försökt 

presentera processen för hela studiens genomförande så tydligt som möjligt och även 

belysa vilka brister det finns i vår metod. Detta för att öka pålitligheten i studien så att 

andra forskare skall kunna följa vår metod och kunna genomföra studien på nytt och 

uppnå samma resultat. Enligt Bryman och Bell (2013) uppnår forskaren hög 

pålitlighet genom att fullständigt redogöra forskningsprocessen och att resultatet skall 

bedömas bli det samma som forskarna upprepar processen efter den beskrivna 
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metoden. Vi har också försökt belysa valet av affiliate marketing och dess 

varumärkespåverkan från flera synvinklar för att få en bredare förståelse och åsikter 

från olika sidor av marknadsföringsmetoden från kompetenta personer inom området 

genom att intervjua marknadsförande företag och affiliatenätverk, vilket ökar 

tillförlitligheten i studien då detta är relevanta respondenter för studien. Dessutom har 

de semistrukturerade intervjuerna gjort det möjligt för respondenterna att beskriva 

ämnet med egna ord och även möjlighet att lägga till ytterligare synpunkter, vi gav 

också respondenterna möjlighet att inte behöva svara på specifika frågor om de inte 

ville. 

 

Vi höll ett lugnt tempo för att inte stressa respondenten och varje intervju varade i 

cirka en timme, de långa intervjuerna visar på ett engagemang från respondenterna 

och att vi fick svar på våra frågor och följdfrågor i samtliga intervjuer. Vi erbjöd inte 

respondenterna per automatik att ta del av och kommentera den transkriberade 

intervjun vilket i viss mån kan sänka tillförlitligheten för studien, men i de fall där de 

efterfrågade den transkriberade intervjun så skickade vi materialet och lät 

respondenten lägga till, ändra eller ha ytterligare åsikter. Detta efterfrågades endast i 

en av intervjuerna. Docksäkerställde vi att det inte fanns något att lägga till eller om 

respondenten hade övriga kommentarer i slutet av varje intervju. Vi gav också 

samtliga respondenter möjlighet till att maila kompletterande åsikter eller svar i 

efterhand vilket är stärkande för tillförlitligheten.  

 

Vi anser dessutom att studien håller en hög tillförlitlighet genom vår bredd av 

respondenter, vi genomförde totalt sju intervjuer från små till mycket stora företag. 

Två av intervjuerna valdes bort då de inte kunde svara på frågor som rörde den typ 

och definition av affiliate marketing som vi använder för studien i tillräckligt stor 

utsträckning. Det var viktigt för oss att frågorna uppfattades lika och att 

respondenterna arbetade på liknande sätt med affiliate marketing för att kunna 

jämföra intervjuerna mot varandra på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Enligt Bryman 
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och Bell (2013) uppnås hög tillförlitlighet genom att följa de regler och normer som 

finns och att ha grunder för att studien genomförts mot relevanta undersökningsobjekt 

och personer och de skall ha möjlighet att lägga till åsikter och återkoppla på 

materialet. Studien skall återspegla området i verkligheten och ta upp åsikter och 

resultat som motsvarar bredden av området. 

 

3.9 Analysmetod 

I studiens analyskapitelanalyserades det empiriska materialet tillsammans den 

teoretiska referensramen, för att försöka besvara rapportens syfte. Vi lyfter fram 

meningsskiljaktigheter och samförstånden sinsemellan respondenterna, och gör 

jämförelser med den teoretiska referensramen. Strukturen på analysen har formats 

utefter det empiriska kapitlet, där rubrikerna återanvänds för att 

förtydligasammankopplingen mellan studiens olika kapitel, samtidigt syftar även 

detta till att öka läsbarheten för läsaren.  
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4 Empiri 

De fem intervjuer vi bygger den empiriska grunden i studien på är från två 

affiliatenätverk och tre företag som använder affiliate marketing som en del av deras 

totala marknadsföring. De personer vi har intervjuat på företagen är de som har 

affiliate marketing som arbetsuppgift och därmed har erfarenhet och kompetens om 

marknadsföringsmetoden. Samtliga tre marknadsförande företag önskade att delta 

anonymt i studien vilket gör att namnen och företagsnamnen Anders på Företag X, 

Håkan på Möbler AB och Jens på Detaljhandlarn är påhittade.  

 
Adrecord, var ett av affiliatenätverken, det grundades 2010. Jonny Elofsson som är 

grundare av företag har själv arbetat som affiliate innan Adrecord startade och har 

därför tidigare erfarenheter utöver de 6 år han har drivit affiliatenätverket. Grundidén 

bakom affiliatenätverket var att Jonny ansåg att affiliatenätverken kunde genomföras 

på ett bättre och mer transparent sätt. Då företaget grundades fanns det cirka 10-15 

affiliatenätverk i Sverige, och det är ungefär samma mängd i dagsläget då några 

tillkommer medan andra försvinner.  

 

Det andra affiliatenätverket som intervjuades var WordOn som grundades 2009. De 

är en mediabyrå med ett affiliate nätverk, och är unika i bemärkelsen att de har 

många kunder verksamma inom finanssektorn; vanligtvis är kunder till 

affiliatenätverk företag verksamma inom e-handeln. Maria, som var respondenten, 

har tidigare jobbat som projektledare, men även med affiliate marketing på det nu 

nerlagda företaget Affelix. Efter att företaget lades ner började hon jobba som 

affiliate manager på WordOn och har idag jobbat med affiliate marketing i cirka 6 år. 

 

Det största av de tre intervjuade företagen var Företag X. Vi intervjuade Anders som 

arbetar som affiliate manager på företaget. Anders har arbetat i 15 år med affiliate 

marketing och startade genom att själv upprätta en affiliatesajt som handlade om 

casinospel online och syftade till att dirigera trafik och kunder till olika nätcasinon. 
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Efter de egna projekten startade Anders sin tjänst på Företag X, som är ett stort 

börsnoterat e-handelsföretag som har en mycket bred produktportfölj och erbjuder 

såväl praktiska redskap som produkter för nöje och saker till hemmet. Anders arbetar 

med att hitta nya affiliate-samarbeten men även med att bevara och underhålla 

relationerna med företagets befintliga affiliates. 

 

Möbler AB var också ett av de tre företaget som intervjuades, de är aktiva inom 

möbel- och heminredningsbranschen och grundades av Håkan tillsammans med sin 

sambo, 2010. Företaget är enbart verksamma inom e-handeln, och har haft en stark 

utveckling de senaste åren. Håkan själv har en civilekonomutbildning i ryggen, och 

har en bakgrund som affiliate. Innan Möbler AB bedrev Håkan en del sidoprojekt 

som affiliate, där han drev ett par olika sidor för att generera trafik åt 

marknadsförande företag. Håkan är självlärd och har därmed fått erfarenheter och 

kunskaper som han kan nyttja idag då han numera är på andra sidan av 

trafikköpandet, som Håkan beskriver det. 

 

Det tredje företaget som intervjuades var Detaljhandlarn som startade i en stor svensk 

stad, 2011 och levererar idag varor inom detaljhandeln inom Sverige. Företaget säljer 

nischade produkter och vill leverera produkter av hög kvalitet, till ett bra pris och 

genom e-handel förenkla inköpen av dessa. Jens har många års erfarenhet av 

marknadsföring och arbetar sedan 2015 som marknadsförare på Detaljhandlarn och 

har därmed ansvar för företagets totala marknadsföring och då även företagets 

affiliate marketing. 

 

4.1 Adrecord – Jonny 

4.1.1 Val av affiliate 

När en ny kund, ett företag som vill ha marknadsföring via affiliates, tillkommer i 

nätverket skapar Adrecord ett affiliate-program tillsammans med dem utifrån vad 

företaget (kunden) vill uppnå, där provisionsstorlekar, kreativt material och specifika 
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regler stadgas. Sedan kommuniceras programmet ut, dels på nätverkets egen hemsida 

men även på externa annonssidor. Jonny påpekar att många affiliates som har affiliate 

marketing som inkomstkälla aktivt övervakar dessa, och självmant ansluter sig till 

programmet. Ett annat tillvägagångssätt är att kunden förklarar på vilken hemsida 

eller plattform de inte syns i dagsläget och vart de vill synas, tillsammans med vilken 

målgrupp företaget vill nå. Utifrån denna profil inleds en process i att identifiera och 

matcha parter. Jonny menar att affiliates har bra koll på vilken målgrupp det är som 

besöker deras hemsida. Utifrån den informationen har Adrecord skapat profiler, som 

möjliggör att Adrecord kan skapa ett underlag med potentiella matchningar, 

tillsammans med vilka affiliates som ska visa vilka annonser och vid vilken tidpunkt 

de ska visas. Om företaget har valt att låta Adrecord ansvara helt för urvalet går 

Adrecord vidare och inleder programmet med berörda affiliates, annars ger Adrecord 

förslaget till företaget som egenhändigt får göra valet av vilka affiliates de vill ha. 

Dock poängterar Jonny att affiliates har en talan i beslutet; de måste också vara 

intresserade och villiga att marknadsföra åt företaget.   

 

Till en början anser Jonny att företag bör vara bredare i sitt val av affiliates. Han 

förklarar att det är ett bra sätt att starta på, då resultat kan följas upp och sedan spetsa 

till sina önskemål utifrån uppföljningen. Generellt sett vill företag arbeta med 

affiliates som har uppdaterade hemsidor, kreativa exponeringslösningar, och affiliates 

som driver trafik och försäljning till kunden. Företag vill generellt sett inte vara 

associerade med en affiliates som uttrycker sig politiskt, eller driver en politisk sida. 

Andra kunder är ännu mer specifika och vill endast synas på hemsidor som är 

förknippade med deras produkter. Vissa företag undviker även att samarbeta med 

affiliates som konkurrerar om samma sökresultat på sökmotorer som exempelvis 

Google.  

 

Jonny påpekar att antalet affiliates en kund bör anlita är i principen obegränsat. 

Däremot är det viktigt att en affiliate sköter marknadsföringen på ett sätt som gör att 
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samarbetet blir lönsamt. Detta innebär att denna bör följa de utsatta reglerna för 

samarbetet, och ha kreativa lösningar på hur de kan få konsumenter att dirigeras till 

en hemsida eller genomföra ett köp. Många affiliates är duktiga på att driva trafik till 

kundernas hemsidor. Bland annat är hemsidor som är nischade driver mycket trafik 

till Google, som förhoppningsvis driver trafiken till en av Adrecords kunder. Då 

Adrecord kan mäta klick kan de även se om en konsument har varit inne på en av 

deras affiliates hemsida, som sedan resulterade i en försäljning.  Även affiliates som 

är recensionshemsidor är bra på att dirigera trafik till deras kunder.  

 

4.1.2 Samarbete med affiliates 

Vid inledandet av ett samarbete mellan parterna hjälper Adrecord till med att upprätta 

en kontakt och föra en produktiv dialog. Jonny påpekar att en affiliate är den som i 

slutändan bestämmer om denna vill inleda ett samarbete med en kund. Till en början 

brukar de testa att exponera produkten, och fungerar det bra ökar de exponeringen. 

Provisionsintervallet kan sträcka sig mellan 3-20%, dock påpekar han att långsiktig 

stabilitet är mer värdefull än exempelvis en provision på 20 % som nästa dag sänks 

ned till 3 %. Det återspeglas också i företagens gemensamma önskemål är att strävar 

efter långsiktiga samarbeten, med en ständig utveckling och förbättring.  Därför 

understryker Jonny att det är viktigt att vara ständigt aktiv i utvecklingsarbetet, och 

att jobba med att hålla kvar sina affiliates så att de inte går till konkurrenter. 

Exempelvis kan företag använda sig av tävlingar i sina affiliate-program för att dels 

uppmuntra sina affiliates att prestera, och dels för att göra det mer lukrativt. Viktiga 

indikatorer att titta på vid utvecklings- och förbättringsarbetet är provisionen, 

ordervärdet och konverteringen för affiliates. Företagen kan med fördel ha olika 

provisionsstorlekar, för att belöna de affiliates som presterar bäst. Ordervärdet ska 

också tas i beaktning, det vill säga om det rör sig om stora belopp vid varje order, kan 

man ha mindre provisionsstorlekar eftersom det ändå blir en substantiell provision för 

affiliates. Slutligen används konverteringen, alltså den procentuella andel av besökare 

som genomför ett köp, i utvärderingsarbetet. 
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Jonny menar även att då antalet affiliates ökar som exponerar en produkt åt ett 

företag, behöver också kommunikationen och övervakningen öka. Detta är främst för 

att undvika missförstånd men också en kontroll och övervakning för eventuellt fusk 

eller bedrägeri. Det händer att bedrägeri uppkommer på Adrecords plattform, dock 

påpekar Jonny att det är ganska ovanligt. För att identifiera potentiella bedragare, 

använder det sig av ett program som märker om det är stora avvikelser i en affiliates 

konvertering. Avvikelser kan innefatta bland annat att en affiliate plötsligt genererar 

enorma mängder klick via sin plattform. Dock resulterar det i väldigt få försäljningar, 

vilket är en indikator på en typ av bedrägeri. Det kan också vara att vissa ordervärden 

är extremt höga jämfört med vad de vanligtvis är, vilket också skickar en signal om 

att något kan vara fel.  Detta tar det sedan upp med deras kund. Visar det sig vara en 

falsk order så hinner den stoppas innan kunden skickar iväg några produkter. Jonny 

påpekar att det är viktigt att kunderna har förtroende för affiliate-nätverket.  

 

4.1.3 Varumärke 

Ytterligare påpekar han att inte endast en typ av affiliate påverkar en konsuments 

intryck av ett varumärke, utan flera kanaler bidrar till det. Det finns även affiliates 

vars hemsidor är baserade på att recensera produkter eller prisjämförelser. Hemsidor 

av den karaktären är inte alltid uppenbara för konsumenterna att de är affiliates. 

Därför är det viktigt att de är uppdaterade med den senaste informationen för att 

undvika missförstånd. Det förekommer att affiliates har missat att exempelvis 

uppdatera priser på produkter och det har en negativ påverkan för alla aktörer 

inblandade. Jonny berättar att det är viktigt att en affiliate följer reglerna och 

önskemålen som kunden har. Kunderna sätter reglerna medan Adrecord ser till att de 

följs. 

 

Företag som är nystartade eller små kan dra mer nytta av att använda sig av andra 

marknadsföringskanaler, menar Jonny. Det viktiga enligt honom är att då fokusera på 

sina produkter och ta hand om de redan existerande kunderna. Han menar att 

affiliates har svårt att marknadsföra en produkt som de knappt känner till eller vet 
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något om. Därför menar han att det kan behövas några år för att göra varumärket mer 

känt innan affiliate marketing bör appliceras. För större företag tycker han att de 

borde använda en stor del av sin budget för affiliate marketing. Däremot påpekar han 

att oavsett hur företaget exponerar sig så genererar det mer vetskap om deras kunder, 

som i slutändan brukar resultera i högre sälj genom Adrecords tjänster. 

 

4.2 WordOn - Maria  

4.2.1 Val av affiliate 

WordOn ansvarar för alla processer och förfaranden för sina kunders affiliate 

program, inklusive all kontakt och uppsökande av affiliates, berättar Maria. Vid 

uppstarten av ett nytt program behöver WordOn få en övergripande bild över 

kundens verksamhet, marknadsföringsmål, budget och målgrupp. Detta genomförs 

för att Maria ska kunna hitta och välja ut relevanta affiliates. Utifrån den 

informationen påbörjar Maria sökningar, först och främst utgår hon från sina 

nuvarande affiliates genom att jämföra med liknande program för att hitta dels 

relevanta affiliates och dels de som har presterat bra. Maria berättar också att det är 

viktigt att annonser sätts i rätt kontext. Det vill säga att annonserna sätts på rätt 

hemsidor med rätt målgrupp, annars generar inte reklamen någon försäljning, 

understryker Maria. Affiliates hemsidor måste också inspekteras så att de är lämpligt 

utformade och att innehållet inte har någon politisk eller religiös ställning. ”Det är ett 

krav att det är neutralt”, säger Maria, och förklarar att deras policy är att alla affiliates 

delaktiga i nätverket måste ha ett neutralt innehåll på deras sidor. 

 

I många fall behöver inte Maria själv söka upp affiliates, utan affiliates ansöker om 

att få vara delaktiga i programmet självmant. Alla ansökningar måste godkännas 

manuellt av antingen Maria eller någon annan på företaget, för att upprätthålla en bra 

kvalitet på affiliates och dess marknadsföring, förtydligar Maria. Hon uppskattar att 

cirka 25 % av de sökande affiliates nekas. Maria kontrollerar även affiliates 

reklammaterial innan publicering, vilka hon sedan jämför med vad kunden vill ha för 
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typ av marknadsföring. Maria berättar att i dagsläget kan hon göra en grov 

uppskattning av att 70 % av konverteringarna sker via textlänkar. Detta mycket mer 

än banners i dagsläget. Maria betonar att man inte endast ska köpa banner-annonser, 

utan man ska köpa innehåll på en sida och använda sig av banners som komplement. 

Hon påpekar att: ”Banner, ja det kanske var effektivt för cirka fem år sen när folk inte 

var så vana med annonsering på internet, men idag är folk så himla bannerblinda så 

det är inte värt”.  

 

Maria berättar att det egentligen inte finns ett tak för hur många affiliates man kan 

arbeta eller bör arbeta med. Man ska börja brett och ganska stort med ett långsiktigt 

perspektiv. Vidare menar Maria att man ska ha en mix av olika affiliates, från 

bloggare, till nischade hemsidor, till en stor rabattkodssida. Maria beskriver att 

trenden har gått från att många företag ville ha affiliates med rabattkodssidor, men att 

det blev problematiskt att hålla kontroll på vilka koder som var aktuella och på vilka 

sidor de fanns. Företag blev också oroliga att man skulle skapa ett 

”rabattkodsbeteende”, vilket innebär att kunden bara vill genomföra köp till ett 

rabatterat pris, menar Maria. Hon beskriver nu att trenden har gått till att man 

samarbetar med enbart en rabattkodssida, som man håller tät kontakt med, för att  

skapa lite mer exklusivitet åt rabattkoden och att de driver mycket trafik. 

 

4.2.2 Samarbete med affiliates 

Många företag tror att det räcker att bara välja program, sedan fungerar programmet 

av sig självt. Maria påpekar dock att det är otroligt viktigt att arbeta med relationerna 

till sina affiliates för ett lyckat samarbete. Vi trycker på våra kunder att de ska jobba 

tätt med sina affiliates för att hålla dem engagerade, berättar Maria. Interna tävlingar 

och kontinuerlig kontakt är viktigt för en framgångsrik relation.  

 

Vidare lyfter Maria att man måste ständigt utvärdera och mäta resultat, för att höja 

effektiviteten på programmet och för att lokalisera de bästa affiliatsen, som man ska 

värna om, menar Maria. Efter att man börjat med annonseringen, så börjar man samla 
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in mätdata. Mätningen består utav bl.a. att titta på trafikvolym och konvertering. Efter 

6-9 månader görs sedan utvärderingar utefter mätresultaten. Då blir det ofta blir det 

ganska stora utrensningar, eftersom som Maria uttrycker det: ”Affiliates är väldigt 

lata, de vill ha allt serverat på ett silverfat”. Vilket visar sig i att marknadsföringen får 

en dålig konvertering eller trafikvolym; generellt sett är det ungefär 5-10 affiliates 

som skapar 99 % av all konvertering, menar Maria. Det är dessa, som presterar bäst, 

som Maria håller tät kontakt med.  

 

Med en kontinuerlig övervakning kan man också se till att affiliates har korrekt och 

aktuell information i sin reklam. Detta blir svårare desto fler affiliates man har, menar 

Maria. Men fokus ligger på de affiliates som presterar bäst, de håller man kontakt 

med så att de får aktuell information. Hon påpekar också att affiliates ”skvallrar” på 

varandra. Det vill säga om en affiliate missköter sig, får de ofta höra det av deras 

andra. Övervakningen syftar också till att uppmärksamma fusk eller bedrägerier, även 

om det ibland är svårt att upptäcka. Ett vanligt fusk som upptäcks är stora avvikande 

volymer i konvertering, då tar vi en närmare titt på vad det är för något. 

 

4.2.3 Varumärket 

Maria påpekar att det finns affiliates som presterar väldigt bra, men de kan också vara 

skadliga för företagets varumärke då de kan skylta felaktig information. Hon berättar 

att hon har haft affiliates som har haft enorm konverteringsgrad, men uppförandet har 

varit väldigt dåligt. Bland annat att de har förvrängt kundens kommunikation, men 

inte brytt sig eftersom det genererat mycket trafik till deras hemsida. Ställer de sig 

inte efter riktlinjer som upprättas avslutar WordOn samarbetet med affiliates själva. 

Detta är för att skydda kundens varumärke, men även så att företaget inte blir 

missnöjda med WordOns tjänster.  

 

För att granska hur varumärket har påverkats berättar Maria att större företag borde 

genomföra en årlig brand equity kontroll.  Detta kan göras med bland annat en så 

kallad infomapper, där man skriver in fem nyckelord förknippade med varumärket 
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och dess produkter, sedan visas allt skrivet om varumärket över hela världen. Sedan 

delar programmet in det i positiva åsikter och negativa.  

 

Hur pass mycket inverkan en affiliate har på varumärket beror helt på storleken, 

större företag ger positiv exponering för affiliates, men stora affiliates ger även 

mycket exponering för varumärket, menar Maria. Det är alltså ett förhållande där 

båda kan dra nytta av varandra. Dock påpekar Maria att det är viktigt att vara 

medveten om vad de stora affiliates säger om annonsörerna. Maria menar att det är 

ganska vanligt att det händer att varumärket utnyttjas, men det är så det fungerar i 

affiliate marketing-branschen. 

 

4.3 Företag X - Anders 

4.3.1 Val av affiliate 

Företag X har en mycket bred produktportfölj och det finns intresse för alla typer av 

affiliates och därför samarbetar de med affiliates av varierande slag. När företaget 

lanserar en ny produktkategori satsar de extra på att synas på sajter som är mer 

nischade med rätt målgrupp för att snabbt uppmärksamma konsumenterna om att 

Företag X erbjuder dessa produkter. Enligt Anders kan affiliate marketing även 

användas för att exponera varumärket i sig och då vilja öka sin totala exponering, i de 

fallen vill de synas på så många sajter som möjligt och har bredare kriterier för vilka 

affiliates som är intressanta att använda för kampanjen. Det viktiga är att synas på 

lämpliga ställen beroende på produkt och syftet med marknadsföringen. Har man till 

exempel problem att sälja en särskild produkt är bäst-i-test sidor att rekommendera, 

däremot när det handlar om lockvaror som skall bedriva trafik och förhoppningsvis 

leda till merförsäljning av andra produkter är det rabattsidor som är lämpliga att 

använda sig av. Anders förklarar också att affiliates måste kunna erbjuda personliga 

textinlägg och inte bara banners, eftersom personliga textinlägg har en mycket högre 

konverteringsgrad, det resulterar alltså i fler sälj. Företag X kan även utveckla 

specifika skräddarsydda kampanjer tillsammans med sina affiliates och strävar alltid 
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efter vinn-vinn situationer, som innebär att både affiliates och Företag X ska få ut 

något och känna sig nöjda med en kampanj. Då blir även relationen tätare och öppnar 

för ytterligare lyckade samarbeten. Ett exempel på detta är att Företag X är en stor 

aktör med ett välkänt och populärt varumärke vilket gör att till exempel bloggare 

gärna vill vara förknippade med varumärket, samtidigt som Företag X gärna vill vara 

förknippade med populära bloggare och exponeras för deras besökare. Båda parter 

utvinner då mer än bara ekonomiskt värde av samarbetet. 

 

Företag X är med i ett affiliatenätverk, som presenterar potentiella affiliates som har 

visat intresse för att arbeta med företag X. Därefter är det Anders själv som gör en 

bedömning av affiliates och om han ser potential till ett samarbete. Den första 

bedömningen görs utifrån affiliatens språk och affiliatens sajt ser seriös ut i övrigt. 

Då kan de ibland accepteras automatiskt, förutsatt att det är mindre affiliate-uppdrag 

som exempelvis banners. Vid större samarbeten eller om Anders har svårt att se hur 

samarbetet ska lyckas så kontaktar han den potentiella affiliaten och inleder en dialog 

för att kunna göra en bättre bedömning och reda ut eventuella tvivelaktigheter innan 

han tar det slutgiltiga beslutet. Dialogen är viktig då affiliates själva har bra koll på 

vilka besökare de har, vilket gör att man kan fråga affiliaten själva om deras 

målgrupp. Det i en kombination med sunt förnuft gör att man oftast kan få en bra bild 

av vilka läsare en sajt har. Men även om man kan få en bild av vilken målgrupp som 

rör sig på en viss sida är det ändå väsentligt att prova med ett flertal affiliates för att i 

efterhand utvärdera vilka som levererade bra och gå på det i första hand. Ibland får 

man tänka kreativt förklarar Anders, till exempel kan en sida där det rör sig kvinnor 

med sminkintresse vara intresserade av typiska manliga produkter eftersom det kan 

vara presenter till sin man, bror, pappa etc.  

 

Eftersom Företag X är en stor aktör inom e-handel, arbetar de med väldigt många 

affiliates och nya affiliates tillkommer kontinuerligt. Det finns i praktiken inget tak 

för hur många affiliates ett företag kan eller bör arbeta med eftersom metoden i sig 
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oftast är provisionsbaserad, förklarar Anders, men lyfter samtidigt en varning för att 

arbeta med för många om man saknar kunskap om marknadsföringsmetoden "du 

måste fortfarande vara försiktig så de inte utnyttjar systemet". Anledningen är att det 

förekommer fusk och han menar att det finns kreativa människor som hittar lösningar 

för att utnyttja brister i metoden om det finns några, och när antalet affiliates ökar blir 

det svårare att kontrollera dem. Det kan samtidigt vara svårt att ha en nära relation till 

sina affiliates när antalet affiliates ökar vilket i sig är viktigt enligt Anders som säger 

"du behöver ha en god relation med dina affiliates för att kunna då ut det maximala i 

samarbetet". Det går dock att uppnå en nära relation till vissa av affiliates genom att 

fokusera på att täta relation till de allra bäst levererande affiliates och låta de övriga 

vara mer självgående. 

 

4.3.2 Samarbete 

Affiliatenätverket underlättar den första kontakten mellan affiliates och Företag X 

men det gäller ändå att attrahera affiliates till att bli intresserade av ett samarbete och 

då får man enligt Anders "hitta nya vägar till olika typer av samarbeten, komma på 

kreativa saker som kunderna fastnar för, som gör att de väljer oss". Affiliates som 

visat intresse och sedan accepterats av Företag X kan sedan enkelt se statistik, som 

sin egen försäljning av Företag Xs produkter i affiliatenätverkets system men 

affiliatenätverket underlättar även annan administration, så som till exempel 

utbetalningar till affiliatsen. Företag X följer och utvärderar hur det går för sina 

affiliates kontinuerligt och det blir lätt överskådligt att se vilka som presterar bra. 

Anders lyfter dock att även ett affiliate-samarbete som har visat sig prestera dåligt i 

måttet av säljsiffror är värdefullt, då kan de dra lärdomar från detta. Dessa lärdomar 

hjälper till att förbättra relationen, tillvägagångsätt och erbjudandet med övriga och 

nya affiliates. Alla samarbeten är därmed i viss mån lyckade eftersom erfarenheterna 

används som en del i förbättringsarbetet av företagets affiliate marketing.  

 

Anders på Företag X berättar även om den negativa sidan med vissa samarbeten, det 

är affiliates som hittar vägar att manipulera trafik- och säljsiffror, alltså fuska sig till 
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goda resultat. Detta undviker Anders genom att följa trafik och försäljningssiffror 

dagligen, då upptäcker Anders avvikelser från det normala direkt, detta går även att 

automatisera och att företaget då får en notis om ovanligt beteende. Efter det 

avvikande beteendet upptäckts studerar Anders dessa specifika fall, säljsiffror och 

deras sajter noggrannare samt kopplar ihop orders med returer för att kontrollera att 

allt stämmer.   

 

4.3.3 Varumärke 

Anders berättar att affiliates gärna vill vara förknippade med seriösa försäljare och 

varumärken för att själva framstå som seriösa, ryktet kan likväl påverkas negativt om 

de sidor som de rekommenderar visar sig vara oseriösa. Med tanke på att Företag X 

är ett stort och erkänt varumärke så kan affiliatsens förtroende öka om de 

representerar Företag X. Anders förklarar också att tack vare Företag X erkändhet på 

marknaden och storlek är risken för att deras varumärke blir påverkat negativt av 

enstaka oseriösa affiliates, ganska låg. Anders förklarar att det inte går att ha 100% 

kontroll på samtliga affiliates hela tiden men påpekar att affiliates ofta har bra koll på 

varandra och om det är någon som missbrukar kampanjer eller skriver ut fel 

information får de ofta tips om det omgående från andra affiliates. Detta beror delvis 

på att de har nära relationer till många av sina affiliates, vilket gör att de gärna är 

hjälpsamma. Det förekommer även att kunderna själva hör av sig när de sett 

information som inte stämmer när de klickar sig vidare på sajten. När felaktigheter är 

ett faktum tar Anders genast kontakt med affiliaten för att starta en dialog, visar det 

sig att felaktig information fortsätter att användas avslutar han samarbetet. Med tanke 

på att problemet tas itu med direkt minskar även det risken för att Företag X 

varumärke ska kunna påverkas negativt av oseriösa affiliates. Kunder som hört av sig 

gällande fel information och erbjudanden som inte stämmer är oftast förstående när 

Företag X förklarar hur samarbetet fungerar och vad som inträffat. 

 

Anders på företag X menar också att affiliate marketing skall ses som en viktig, men 

inte ensamstående, del av den totala marknadsföringen och det är i kombinationen 



 

  41 (67) 
 

med annan marknadsföring som affiliate marketing blir mest effektiv. Till exempel 

kan en TV-reklam skapa ett intresse för en produkt, vilket gör att konsumenter vill 

läsa mer och se produkten utvärderas av personer som de har ett förtroende för vilket 

gör att de surfar in på sajter som skriver om produkten och kan i nästa steg länkas 

vidare till en återförsäljare. Det skapas en synergieffekt mellan 

marknadsföringsmetoderna och det hela kan ses som en process som konsumenten 

går igenom innan beslutet för köpet tas. Anders rekommenderar affiliate marketing 

till alla e-handelsföretag och särskilt för nystartade företag då det viktigt att nå ut till 

marknaden snabbt, synas på många ställen och exponera sitt varumärke. Ibland kan 

det dock vara svårt att attrahera affiliates om företaget är okänt.  

 

4.4 Möbler AB – Håkan 

4.4.1 Val av affiliate 

Det är både Möbler AB själva och affiliate nätverksföretaget, som de samarbetar 

med, som väljer ut affiliates, förklarar Håkan. De flesta ansökningar sköter 

nätverksföretaget, eftersom det inte är hållbart för Möbler AB själva att granska varje 

ansökan, hävdar Håkan. Som exempelvis för bloggare som vill ansluta sig till 

programmet, så har Håkan lämnat över ansvaret helt till nätverksföretaget. Men 

Håkan vill samtidigt poängtera att Möbler AB fortfarande proaktivt söker efter nya 

potentiella affiliates men i en mindre utsträckning än tidigare. Processen har fått en 

lägre prioritering med åren, eftersom det varken är lönsamt eller särskilt effektivt att 

lägga tid och pengar på att söka efter enskilda affiliate, menar Håkan.  

 

När Håkan söker efter potentiella affiliates själv så utgår han efter vissa produkter 

som han vill sälja, och genom sökningar via Google försöker han hitta nischade 

hemsidor, som ska matcha och vara relevant för produkten. Håkan lägger stor vikt vid 

att den potentiella sidan har bra sökresultatsplacering, alltså att sidan hamnar högt 

upp bland sökresultaten på Google. Håkan gör en bedömning av trafikvolymen en 

specifik hemsida skulle kunna leverera. Vidare vill Håkan ha en ”bra magkänsla” av 
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sidan, vilket han förklarar som att sidan ser proffsig och strukturerad ut, med bra 

språk och layout. Möbler AB försöker således att matcha sin målgrupp med den 

potentiella hemsidans målgrupp, vare sig det är utefter en specifik produkt eller om 

det är en livsstil, menar Håkan.  Håkan vill nå kunder som är genuint intresserade, 

inte bara kunder som är ute efter ett billigt köp. Kunder med ett intresse, kommer mer 

sannolikt återkomma och bli lojala, anser Håkan. Dessa tror Håkan att han hittar via 

de nischade sidorna, som har behov och önskemål som Möbler ABs produkter kan 

uppfylla.  

 

Håkan upplever att de har ett förhållandevis stort affiliate-konto, där de samarbetar 

med runt 100 stycken aktiva affiliates. Vidare poängterar Håkan att antal affiliates är 

upp till vilken bransch man är aktiv inom; han beskriver med ett exempel om 

bläckpatroner. Om ett företag vill sälja bläckpatroner och toners så kommer det finns 

väldigt få relevanta affiliates, kanske 10 stycken, eftersom det är så tråkiga och 

oengagerade produkter. Därmed kommer det inte finnas så många affiliates som vill 

marknadsföra dem, menar Håkan. Möbelbranschen däremot har produkter som, ur 

kundperspektiv, är djupt engagerande och interaktiva, vilket gör att det finns mängder 

med potentiella trafikkällor till hemsidan, säger Håkan. Vidare har Håkan upplevt att 

det är relativt få affiliates som driver stor trafikvolym, snarare generar affiliates 

kanske 3-6 försäljningar per månad. Håkan menar att Möbler AB inte är beroende 

utav en eller några affiliates som ska driva trafik, även om det finns vissa som Håkan 

skulle kunna benämna som ”nyckel-affiliates”, så har Möbler AB generellt sett flera 

mindre affiliates som ska driva trafiken tillsammans. ”Många bäckar små”, som 

Håkan beskriver det. Dessa är små, nischade hemsidor eller bloggare, som arbetar 

utifrån ett CPA-upplägg. Detta återspeglas i vad Möbler AB vill uppnå med sin 

affiliate marketing: ”försäljningar primärt, trafik sekundärt”, menar Håkan. För att 

öka försäljningar så krävs det trafik med tanke på att alla besök inte konverteras till 

köp, poängterar Håkan. Detta belyses också i hur Håkan ser på e-handel generellt: 

”E-handel handlar om att finnas överallt. Det handlar inte om att hitta EN kanal som 
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ska driva trafiken, utan man måste bredda sig och ha en mix av flera 

marknadsföringskanaler”. Därför är affiliate marketing-programmet bara en av 

många trafikkällor i deras arsenal, säger Håkan. 

 

4.4.2 Samarbete med affiliates: 

Vid inledandet av ett samarbete underlättar nätverket mycket gällande att knyta 

kontakt och upprätta en dialog, menar Håkan. Men i de fall där Håkan själv har 

lokaliserat potentiella affiliates tar han egenhändigt kontakt med dem, där han 

presenterar sitt företag och att han är intresserad av ett samarbete genom affiliate 

marketing. För att sedan locka hemsidan att ansluta sig till Möbler ABs affiliate 

marketing-program så måste man ge starka incitament för att de ska övertygas, menar 

Håkan. Bland annat erbjuder Möbler AB ibland dubbel provision i 30 dagar till en ny 

affiliate som ansluter sig.  

 

Möbler AB samarbetar med en rad olika typer av affiliates, vilket härstammar ur att 

de vill testa sig fram. ”Det är så man gör inom online-marknadsföringen … att testa 

sig fram för att sedan utvärdera det”, hävdar Håkan. Möbler AB:s affiliate marketing-

program har inbegripit affiliates från större sidor som samlar och publicerar 

rabattkoder, till små personliga bloggar som annonserar banners eller produktinlägg. 

Genom testandet och utvärderingen, har de upptäckt att rabattkodssidor inte generar 

mycket värde för Möbler AB. Rabattkodssidorna är bra på att generera trafik men till 

en alltför stor kostnad, beskriver Håkan. Detta då dels så ska rabattkodssidan ha sin 

provision för sin affiliate-prestation, dels så ska kunden få rabatt på sitt köp, vilket 

sammantaget blir alltför dyrt, anser Håkan. Således har detta lett till att Möbler AB 

letar efter mindre, nischade hemsidor som vill arbeta utefter ett CPA-upplägg, till sitt 

marknadsföringsprogram. 

 

Håkan är medveten om att samarbetet är en relation som måste vårdas för att uppnå 

en ömsesidig lönsamhet. Håkan försöker visa sig aktiv för sina affiliates, genom att 

anordna diverse aktiviteter som exempelvis tävlingar, för att visa att han bryr sig om 
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sina affiliates. Det är väldigt viktigt, menar Håkan. Vissa ”nyckel-affiliates” träffar 

även Håkan personligen, för att försöka stärka och förbättra relationen. För att 

ständigt försöka förbättra samarbeten har Möbler AB satt upp specifika mål som 

sedan utvärderas. Dessa mål är att affiliates ska sträva efter en utveckling som ska 

följa branschutvecklingen, om branschen växer med 30 % ska affiliates trafik med 

samma procent. Samtidigt jobbar Möbler AB ständigt med att expandera sitt eget 

affiliate-konto, för att försöka följa med branschutvecklingen och öka trafikvolymen 

in till sin hemsida, som i slutändan ska generera försäljningar.  

 

4.4.3 Varumärke 

Möbler AB vill vara det självklara valet på marknaden, eller som Håkan uttrycker 

det: ”Man ska vara det första kunderna tänker på, man ska vara top-of-mind”. Håkan 

understryker att ett högt kundvärde otroligt viktigt för varje företag. Möbler AB 

försöker uppnå detta genom att erbjuda ett brett sortiment, bra leveranser och bra 

priser, menar Håkan. Vidare berättar Håkan att kunder tenderar att vara väldigt 

illojala, det vill säga att de byter leverantör väldigt lätt. Därför man vara transparent 

och försöka maximera kundvärdet, för att få lojala kunder som kommer tillbaka. 

 

Håkan anser att affiliates inte har någon direkt inverkan på varumärket: ”Affiliates 

tänker bara på avkastningen, om att försöka maximera den. De bryr sig varken om sitt 

eller vårt varumärke. De lägger inte kraft eller energi på branding eller att försöka 

förstärka varumärken. De vill bara tjäna pengar”. Håkan poängterar också att om han 

själva skulle göra en aktivitet för att förstärka sitt varumärke, då skulle han vända sig 

till traditionella marknadsföringskanaler, medexempelvis tv, som han sedan 

kompletterar och följer upp med event eller dylikt. Håkan menar att affiliates 

annonsering inte är ute efter att förstärka varumärket, det är bara att generera trafik 

och försäljningar. Däremot menar Håkan att man kan tillvarata på den trafiken som 

affiliates genererat, genom att försöka ge ett högt kundvärde på Möbler AB:s egna 

hemsida, som i sin tur kan stärka varumärket. Håkan anser att affiliate marketing inte 

är till för att bygga varumärke, det är till för att generera försäljning. 
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Det finns alltid en risk kopplad till varumärket och dess exponering i samband med 

affiliate marketing, menar Håkan. Det kan hända att det inte blir en bra matchning, 

mellan våra produkter och en affiliate, eftersom man inte kan detaljstyra varje 

affiliate, så är det inte genomförbart, anser Håkan. Håkan tar denna risk med bero, 

eftersom det sällan blir en långvarig effekt och att det tenderar att lösa sig 

automatiskt: ”Affiliates är försäljningsdrivna, om deras marknadsföring inte generar 

någon försäljning, får de ingen provision. De kommer då själva att plocka bort 

reklamen eller gå ur samarbetet.”. Håkan låter alltså affiliates själva styra över 

marknadsföringen, men Håkan vill ändå poängtera att Möbler AB gör en granskning 

varje halvår för att se om det finns några affiliates som har oseriösa sidor eller dylikt.  

 

4.5 Detaljhandlarn – Jens 

4.5.1 Val av affiliate 

Detaljhandlarn jobbar med cirka 50 godkända affiliates. De använder sig av två 

nätverk, dels ett eget internt och dels externa affiliatenätverk. Detta är för att mindre 

affiliates ska kunna tracka sin försäljning, men för de större affiliates vill de jobba 

med dem personligen. Jens på Detaljhandlarn påpekar att företaget har väldigt låg 

vinstmarginal, därför tjänar de väldigt lite om nätverket tar 30 % av vinsten. 

Anledningen till att de jobbar med nätverket överhuvudtaget är för att de inte har tid 

att ta hand om alla affiliates, speciellt de små som har få sälj per månad. Genom att 

ha dem i ett affiliatenätverk, kan de själva se hur mycket de säljer, men även hur 

mycket de tjänar.  Ytterligare påpekar Jens att nätverken hjälper dem att hitta nya 

affiliates. Generellt sett så anser Jens att ju fler affiliates, desto bättre för företaget, så 

länge en Cost-per-Action (CPA) modell används.  Jens berättar att ”de endast betalar 

per avslut, så det är en väldigt bra modell.” 

 

Jens på Detaljhandlarn berättar att tillvägagångssättet att hitta affiliates själva, är att 

de kollar på potentiella affiliates hemsidor, om de har mycket trafik och om hemsidan 
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är välutformad. Jens använder även Facebook för att kolla vilka typer av sidor som 

olika individer gillar, och vilka andra sidor de är intresserade av. Med informationen 

får han en uppfattning om vilken typ av målgrupp det rör sig om. Han påpekar dock 

att arbetet just nu är ganska begränsat på grund av tidsbrist, men det finns mycket att 

hämta inom området. Målgruppen de vill nå är individer eller familjer som har en 

stabil karriär, då den typen av konsumenter har störst potential för mest och lättast 

sälj. Studenter och den äldre målgruppen har inte lika stort potential, eftersom värdet 

på varje order är mindre. Jens påpekar att det han letar efter då de väljer sina 

affiliates, är att: ”De har potential för trafik och de kan man se på olika sätt, eller 

kolla på olika listor. Man kan se liksom, är det inga kommentarer på några inlägg, så 

är det kanske inte så mycket engagemang”. Ytterligare påpekar Jens att designen på 

hemsidan, och att sidorna är sökmotorvänliga är viktiga kriterier. Jens fortsätter och 

berättar att även om en affiliates hemsida inte direkt handlar om deras produkter, kan 

det fortfarande vara relevant för dem, då han menar att livsmedel inte är ett lika 

kostnadskrävande köp som exempelvis nya skor. Dock försöker de hitta hemsidor 

som riktar sig mot den målgrupp som de vill rikta sig till. 

 

I framtiden har de ambitioner på att samarbeta med influence marketeers som 

exempelvis Instagram-profiler, han nämner dock återigen att tidsbristen förhindrar 

dem från att göra satsningar på det i dagsläget. De försöker också inleda samarbeten 

med cashbacksajter och jämförelsesajter, dock är dessa svåra att få tag på, då de 

många redan är anslutna till nätverk. Företag som de inte vill arbeta med är bland 

annat rabattkodssajter, eftersom det leder till att företaget går med förlust om 

konsumenter ska få rabatter på köp. Dessutom genererar det ”gratisjägare” och det 

blir svårt då de redan har väldigt små vinstmarginaler, trots att dessa sajter skapar 

mycket trafik.  

 

4.5.2 Samarbete med affiliates 

Vid inledning av ett samarbete med affiliates berättar Jens att alla affiliates som är 

med i ett nätverk kan se när det ansluter sig en ny kund. I nätverket finns det 
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kontaktuppgifter till Detaljhandlarn, och är en affiliate intresserad kan de kontakta 

dem. Sedan kontrolleras hemsidan för att se till så att den är modern och uppdaterad. 

När väl samarbetet har inletts så förser Detaljhandlarn affiliaten med banners. Är den 

en typ av nyhetsutskick affiliates arbetar med, kan de ibland hjälpa till med input, 

men det kan även göras utan deras hjälp. Jens påpekar att ju mer de kan hjälpa 

affiliaten, desto bättre, eftersom affiliates är generellt sett ganska lata. Det 

förekommer också att affiliates har gjort dubbla orders för att tjäna mer, dock påpekar 

han att det är ytterst ovanligt. Företaget kan koppla upp sig på affiliatenätverkets 

system och se om det har blivit en dubbel order. Visar det sig att det är felaktigt så 

betalar de inte ut provision för ett falskt sälj. Dock påpekar han att det är väldigt 

ovanligt ”…det kanske är en av tio som inte går igenom.” 

 

För att värna om relationen mellan affiliaten och företaget menar Jens att interna 

tävlingar och unika möjligheter för affiliates är viktigt. Han påpekar att det måste 

finnas en anledning för att en konsument ska vilja klicka på textlänken som affiliaten 

har på sin hemsida. Därför behöver materialet eller erbjudandet kännas unikt så att 

det skapas ett incitament för det. 

 

4.5.3 Varumärke 

Jens berättar att målsättningen med affiliate marketing är främst att hitta nya kunder. 

Han menar att de inte har några speciella mål att bygga varumärket eller positionera 

varumärket med verktyget, utan vill uppnå mer försäljning helt enkelt. Jens anser att 

det är en bra modell för att hitta nya kunder, eftersom de betalar för utförd prestation, 

men det är inte ett bra verktyg för att bygga sitt varumärke. Däremot menar han att 

verktyget inte borde användas av företag ”Om man är lite skraj för vilken miljö man 

ska hamna i, så är det kanske inte det bästa alltid sådär”. Det kan vara mindre bra om 

företag har affiliates som gör e-postutskick som kan tolkas som spam, och mottagaren 

tror att det kommer från företaget. Därför är det viktigt att man omvärlds-bevakar och 

inte automatiskt godkänner alla affiliates, utan gör det manuellt. 
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Även om Jens har påpekat att affiliate marketing inte är särskilt varumärkes-

byggande, berättar han att informationen som förmedlas av deras affiliates behöver 

vara korrekt. Detta har dock inte varit något större problem för dem hittills, utan han 

menar att ”Ibland så ser man att dem kanske har skrivit lite fel och sådär, och då 

brukar jag bara skicka ett mail till nätverket, och så kontaktar dem den affiliate sen 

som får korrigera”. Det har hänt att affiliates har använt sig av en gammal logotyp, 

eller att priserna varit felaktiga, men det går fort att korrigera enligt honom. Han 

påpekar att ”De har inte sett det som ett stort problem så, det har mest varit bra eller 

rätt, tycker att de flesta affiliates har rätt så bra koll”. Genom att omvärldsbevaka och 

domänbevaka, får de snabba uppdateringar om vad olika affiliates lägger upp för 

innehåll om företaget. Därför ser de inte småfel som ett stort problem, eftersom det 

går snabbt att korrigera. Jens avslutar med att säga att i slutändan drabbas affiliaten 

hårdast, eftersom försäljningen drivs genom dem. Det är i deras bästa intresse att 

skylta med rätt information menar han. 
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5 Analys 

5.1 Val av affiliates 

Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) menar att valet av affiliate innebär att ett 

samarbete ska inledas, det blir centralt att lämpliga affiliates väljs ut för att 

samarbetet skall kunna etableras och vara gynnsamt för bägge parter. Företag X, 

Möbler AB och Detaljhandlarn använder sig alla tre av affiliatenätverk. Både Duffy 

(2005) och respondenterna Företag X, Möbler AB och Detaljhandlarn menar att det 

finns flera anledningar till att arbeta med affiliatenätverk; dels underlättas den första 

kontakten med potentiella affiliates då de kan visa sitt intresse för ett företag, och dels 

samlar och förmedlar affiliatenätverken dessa kontakter omgående via 

automatiserade system som företagen får tillgång till. Adrecord och WordOn som är 

affiliatenätverk menar att affiliatsen själva aktivt övervakar nätverkens nya företag 

och dess affiliateprogram, vilket gör att det ofta går snabbt för nya affiliates att visa 

sitt intresse och i sin tur snabbt för företagen att hitta nya affiliates på det här sättet. 

Genom att de skapar en uppfattning av det marknadsförande företaget och skriver ut 

vissa ramar och regler kring hur företagets marknadsföring får gå till kan affiliatsen 

enkelt se om det är ett samarbete de anser vara lämpligt.  

 

Både Maria på WordOn och Jonny på Adrecord förklarar att de även arbetar med att 

matcha företag med affiliates. Det kan handla om affiliates som tidigare har arbetat 

med företag som säljer liknande produkter eller mot en liknande målgrupp, där 

samarbetet fungerade bra med goda konverteringsresultat. Det finns sedan olika 

strategier för valet av affiliates, Möbler AB har låtit deras affiliatenätverk välja ut och 

acceptera passande affiliates åt dem, vilket sparar dem tid för egen research. 

Detaljhandlarn och Företag X vill däremot göra egna granskningar innan en ny 

affiliate väljs ut även om granskningarna oftast är grundläggande och går snabbt, om 

affiliate-samarbetet är av mindre karaktär. Alla tre företagen delar åsikten att 

affiliatesajten måste ge en bra känsla utifrån sunt förnuft och givetvis ha rätt 

målgrupp för sina produkter, även Toften och Hammervoll (2013) påpekar att 
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nischad marknadsföring mot sin specifika målgrupp skapar fördelar och kan höja 

kunskapen kring hur erbjudandet skall förfinas för att öka sina vinstmarginaler och 

konkurrensfördelar. Anders på Företag X menar att affiliatsen själva ofta har bra koll 

på deras besökare vilket gör att man ofta kan fråga affiliaten om målgrupp och föra 

en dialog kring hur ett samarbete skulle kunna se ut och vad det kan ge, en åsikt som 

även Adrecord delar.  

 

De tre företagen och de två affiliatenätverken delar alla åsikten om att affiliatsens 

språkbruk, om sidan upplevs som seriös, att sidan har mycket trafik och att det finns 

potential till ett bra samarbete med mycket försäljningar är det centrala kriterier vid 

bedömning av en affiliatesajt inför ett samarbete. Detaljhandlarn och Möbler AB 

söker även proaktivt själva för att hitta affiliates, även om det minskat med åren för 

dem båda. Goldschmidt, Ljunghagen och Harris (2003) delar åsikten om att ett 

företag har fördel av att själva vara proaktiva och söka och attrahera affiliates som är 

lämpliga att samarbeta med. Håkan på Möbler AB anser dock att det egna sökandet 

efter affiliates inte är särskilt lönsamt. Detaljhandlarn har en mer positiv syn på att 

söka affiliates själva när det gäller större affiliates som har en hög konverteringsgrad 

då de anser att slippa dela med sig av vinsten till affiliatenätverk, eftersom deras 

marginaler redan är små, men samtidigt kräver ett eget nätverk mer tid för 

kommunikation till affiliatsen och det egna sökandet har ändå kommit till att 

prioriteras bort för Detaljhandlarn. WordOn, Adrecord, Goldschmidt, Junghagen och 

Harris (2003) samt Chachra, Savage och Voelker (2015) menar att det är en fördel att 

använda sig av affiliatenätverk då det underlättar administrationen för företagen. 

Affiliates kan enkelt se sin försäljning via nätverkens tekniska lösningar och få 

samlade utbetalningar från flera marknadsförande företag samtidigt. Nätverken står 

även för kommunikation med både affiliatesen och företagen vilket underlättar för 

bägge parter.    
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Företag X samarbetar med flera olika typer av affiliates, valet beror på vilken 

kampanj och vad målsättningen med kampanjen är. WordOn lyfter att man ska ha en 

blandning av olika typer av affiliates, Adrecord fortsätter med att det inte alltid går att 

veta på förhand vilka typer av affiliates som passar bäst för produkten, genom att 

testa sig fram med olika affiliate-typer kan man i efterhand utvärdera och se vilka 

som levererar bra. Detta leder till att man kan korrigera önskemålen och vilka typer 

av affiliates man skall rikta sig mot. Möbler AB utgår från sina produkter och vill 

använda sig av affiliates vars besökare har ett genuint intresse för produkterna och 

inte bara vill göra ett billigt köp. Även Jens på Detaljhandlarn påpekar att de gärna 

undviker kunder som endast är ute efter billiga köp och rabatter, eftersom de inte är 

lika lojala och främst handlar när marginalerna blir som lägst.  

 

Goldschmidt, Junghagen & Harris (2003), Detaljhandlarn och Möbler AB är överens 

om att rabattkodsajter driver mycket trafik men Detaljhandlarn och Möbler AB är 

ändå kritiska mot rabattkodsajter. Delvis är det på grund av konsumenterna på dessa 

sajter, som är ute efter billiga varor och inte efter varumärket eller produktens 

egenskaper i sig. Rabattkodsajter sänker även marginalerna mer än andra affiliates, 

genom att de precis som andra affiliates ska få sin ersättning men dessutom ska 

kunden få ytterligare rabatt på köpet. Maria på WordOn påpekar att företag numera 

vill arbeta med rabattkodsajteri mindre utsträckning, det har visat sig problematiskt 

att hålla flera rabattkodsajter uppdaterade med rätt rabattkoder och företagen var 

rädda att de lockade fel typ av kunder. Men hon rekommenderar ändå att vara med på 

en stor rabattkodsajt för dess möjlighet att driva trafik. Jens på Detaljhandlarn menar 

att även om det är kostsamt, kan det ibland vara bra att locka konsumenter till ett 

första köp och då visa hur smidigt det är att göra en beställning från dem, i hopp om 

att några kunder skall fortsätta konsumera och bli långsiktiga kunder. Goldschmidt, 

Junghagen och Harris (2003) menar att besökarna på en sajt har större förtroende för 

inlägg av personlig karaktär. WordOn uppskattar att cirka 70% av konverteringen 

sker via textlänkar, vilket därmed är den typ av länkar som är att föredra. Detta är 
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också anledningen till att Företag X föredrar inlägg av personlig karaktär och vill 

samarbeta med affiliates som kan erbjuda detta.   

 

Papatla och Bhatnagar (2002), Adrecord, Företag X och WordOn menar att antalet 

affiliates ett företag bör arbeta med i princip är obegränsat eftersom metoden är 

provisionsbaserad. Samtidigt hävdar de att en nära relation till sina affiliates är 

viktigt. Adrecord, Företag X och WordOn lyfter att man ska börja med ett stort antal 

och ha ett långsiktigt perspektiv genom att på sikt välja ut de som levererar bäst och 

fördjupa relationen med dem. De som inte levererar lika bra kan få vara självgående 

utan att man lägger ner några resurser på att fördjupa relationen eller skräddarsy 

kampanjer för just dem. Papatla och Bhatnagar (2002) påstår dock att antalet bör 

begränsas till några få affiliates. Detta för att kunna kontrollera, administrera och 

kommunicera med sin affiliates utan att riskera att exploatera varumärket. De 

intervjuade företagen och nätverken fortsätter att hävda motsatsen. Möbler AB menar 

att om produkten passar en stor målgrupp kan man använda sig av många affiliates, 

de använder sig av cirka 100 affiliates och menar att det är viktigare att ha ett stort 

antal affiliates för att synas på så många ställen som möjligt. Dessa små affiliates 

driver lite trafik vardera, vilket tillsammans blir större volymer. Detaljhandlarn som 

arbetar med cirka 50 affiliates menar också att arbeta med många affiliates är viktigt, 

CPA-modellen möjliggör att det endast kostar vid försäljning och gör att det inte är 

något hinder att använda sig av stort antal affiliates. Företag X påpekar att kunskap 

och kontroller av fusk är viktigt när antalet affiliates ökar, och har man kunskapen 

ska man inte begränsa sig. Samtliga intervjuade företag och affiliatenätverk är 

överens om att valet av affiliate skall ses som en kontinuerlig process och genom att 

ständigt prova nya affiliates för att sedan utvärdera dem kan man enkelt se vilka som 

presterar bäst.    
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5.2 Samarbete med affiliates 

Både Duffy (2005) och Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) beskriver att 

målbilden av ett affiliate-samarbete är att uppnå ett ömsesidigt gynnsamt samarbete 

mellan båda parter. Detta bekräftas konsekvent av samtliga respondenter i studien, 

och något som eftersträvas och önskas är ett långsiktigt samarbete. Förståelsen för att 

relationen är grundstenen inom ett lyckat affiliate-samarbete finns hos 

företagsrespondenterna. Endast WordOn lyfter fram att deras kunder (företagen) visar 

på en oförståelse att det rör sig om ett samarbete med en levande relation som måste 

förvaltas. Något som alltså står i kontrast mot den bilden som företagsrespondenterna 

målar upp. Detta kan härledas till att företagsrespondenterna har gedigna erfarenheter 

och kompetenser av området; två av dem har en bakgrund som affiliates själva, vilket 

medför att de är medvetna om hur affiliates tänker och agerar. Respondenterna är 

genomgående överens om att det handlar om att aktiva förvalta och vårda relationen, 

och interna försäljningstävlingar och kampanjer tycks vara vanliga och lämpliga 

förfaranden hos respondenterna för att uppnå ett starkt samarbete.  

 

Vid inledandet och utvecklandet av samarbeten spelar affiliate-nätverken en central 

roll, beskriver såväl företagsrespondenterna som nätverken själva. Detta styrks av 

Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003) teori om att en av nätverksföretagens 

roller är just att förvalta, organisera och medla mellan parterna. De samarbeten som 

inleds avgörs i stor utsträckning av nätverkens kompetenser och preferenser, som dels 

grundas i att den information de får om sin kunds (företagets) önskemål och 

målsättningar med programmet, och dels utifrån nätverkens erfarenheter av tidigare, 

liknande program. Något som Maria på WordOn tydligt förespråkar. Detta leder till 

att nätverket kan göra matchningar och inleda samarbeten. Denna fas är av en 

testande karaktär, det vill säga att man ska börja stort och brett. Denna åsikt delas av 

både nätverken och företagen. Denna utforskande ansats torde härstamma ur att 

affiliate marketing är provisionsbaserat, det vill säga att för företaget blir det bara en 
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kostnad i samband med att en prestations uppfylls. Genombordas inte en transaktion, 

kostar det inget för företaget.  

 

Den fortlöpande utvecklingen av samarbeten baseras på en utvärdering av 

mätresultat, som syftar till att ständigt förbättra och effektivisera. Det finns alltid 

förbättringar att göra och lärdomar att dra, anser Jonny på Adrecord. Något som 

ytterligare stärker bilden av att lyckade samarbeten uppkommer genom ett 

kontinuerligt testande och utvärderande, som i slutändan genererar att långsiktigt, 

ömsesidigt gynnsamt samarbete. 

 

Något som kan tyckas vara paradoxalt berör respondenternas åsikt om att det inte 

finns något tak på antalet affiliates kan samarbete med, och åsikten att samarbetets 

lönsamhet grundas på en stark relation. Likt Papatla och Bhatnagar (2002) hävdar, 

blir det svårt att upprätta starka relationer om man har ett stort antal affiliate-

samarbeten. Men i praktiken har företagen olika starka relationer med olika affiliates. 

Detta kommer från den ständiga utvärderingen av mätresultaten, vilken gör att de bäst 

presterande affiliates lokaliseras, och det är med dem man håller en tät kontakt med 

för att stärka relationen. De affiliate som presterar sämre får antingen fortsätta med 

samarbetet, men utan någon tätare relation, eller så avslutas samarbetet. Detta kan 

också kopplas till att resurser och tid är begränsat, det är inte möjligt att förvalta alla 

relationer med ett stort antal affiliates, utan det handlar om prioritering, ett förfarande 

som samtliga respondenter utför. Men det är särskilt framstående för Detaljhandlarn, 

som har sitt egna interna nätverk. Detta kan kopplas direkt till Papatla och Bhatnagars 

(2002) åsikter kring ökade kostnader med stort antal affiliates.  

 

Risken för fusk inom samarbeten tycks vara relativt låg, dock visar respondenterna en 

medvetenhet om att det fortfarande finns försök till fusk och bedrägerier. Däremot 

tycks både nätverken och företagen ta risken med lugn. Mycket av fusket kan 

systemen hos nätverken upptäcka, vilka genom sina övervakningar kan följa 
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avvikelser, antingen i form av trafik eller i antal orders. Genom övervakningen kan 

affiliate-nätverken skapa ett förtroende gentemot sina kunder (företagen). Enligt 

respondenternas åsikter om ämnet tycks nätverken ha lyckats bygga ett förtroende. 

 

5.3 Varumärke 

Alla företagen delar gemensamt att positioneringen och uppbyggnaden av varumärket 

inte sker speciellt mycket genom affiliate marketing. Anders menar att det mycket väl 

kan fungera som exponeringsmetod för nystartade företag, men det är inte verktygets 

huvudsakliga syfte, som även påpekas av Goldschmidt, Junghagen och Harris (2003). 

Respondenterna verkar dela gemensamma uppfattningar om att affiliate marketing 

inte ska användas för att bygga upp varumärket, dock råder det delade meningar om 

vilken annan kanal företag bör använda sig av. Däremot avråder Jonny helt företag 

från att använda sig av verktyget om de är nystartade, då han menar att de bör 

fokusera på andra möjligheter. Jens ger däremot delade intryck av 

varumärkespåverkan, då han menar att det inte har någon större effekt, men företag 

som är rädda om miljön de kan hamna i, borde avrådas från att använda det. Detta 

kan innebära att mindre företag, eller nystartade företag kan påverkas av detta, dock 

är det svårt att fastställa eftersom vi inte har en definierat vad ett litet företag är. 

Däremot finns det underlag att anta att företagen som intervjuades, var tillräckligt 

stora att inte bli drabbade av det. Både Håkan på Möbler AB och Jens på 

Detaljhandlarn håller med om att verktyget främst ska användas för att generera 

försäljning och inte bygga varumärket, utan det finns bättre metoder för det. Detta 

talar för att affiliate marketing inte innefattar varumärkes positionering, då budskapet 

kommer från företaget, men konsumenter kan uppfatta det som att det kommer från 

affiliates. Då företagen inte heller bestämmer exakt vad som ska skrivas och 

publiceras, kan det utgöra svårigheter att få positionera varumärket så att 

konsumenter upplever speciella egenskaper hos ett varumärke, eller förknippa 

varumärket med positiva känslor som Armstrong et al. (2012), Aaker (1991), Aaker 

och Joachimsthaler (2000) och Ghodeswar menar. Det innebär att i vårt fall kan 
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teorierna inte appliceras för just affiliate marketing i denna studie, men det kan inte 

generaliseras, eftersom ett bekvämlighetsurval har använts för att hitta respondenter.  

 

Det alla respondenter har gemensamt är att en koll görs på en potentiell affiliates 

hemsida, för att fastställa om det verkar vara en seriös aktör, och om informationen 

på hemsidan är uppdaterad. Alla företagen förutom företag X godkänner företagen 

manuellt, vilket kan vara en av anledningarna till att de inte anser att varumärket 

påverkas särskilt negativt. Det finns underlag som föreslår att utsållningen som sker 

innan, gör att de mesta av de ”dåliga” affiliatesen försvinner vid segmenteringen, 

därför tar det inte stor hänsyn till varumärkets påverkan. Det är ytterligare värt att 

nämna att de affiliates som faktiskt förvränger företagens kommunikation, får sitt 

samarbete avslutat om de ändrar sig, som Maria på WordOn, Anders på Företag X 

och Jonny på Adrecord påpekat. Mycket riktigt som Lindstrom (2001) påpekar, har 

alla företagen gemensamt att de vill komma åt de välkända affiliatsen, eftersom de 

genererar mest trafik. Men varumärkesinverkan författaren påpekar, framkommer 

mest från Jonny på Adrecord, som menar att både företag och affiliate kan dra nytta 

av varandra när det gäller varumärkesexponering.  

 

Den generella strategin för marknadsföring via affiliate marketing är utifrån empirin 

att arbeta med så många som möjligt, så länge de är relevanta och når ut till rätt 

målgrupp. Dock påpekar de att det sker felaktigheter med affiliates de arbetar med, 

och det behövs kontroll. Detta är dock inget större problem för något av företagen 

som intervjuades, då det finns tillgängliga verktyg som gör det enkelt för dem att 

övervaka sina affiliates. Ytterligare påpekar Anders på företag X och Maria på 

WordOn att affiliates är duktiga på att skvallra på varandra, om någon har misskött 

sig. Mariussen, Danielle och Bowie (2010) och Goldschmidt Junghagen och Harris 

(2003) lyfter att detta kan vara ett problem. Dock framkommer det inte att det innebär 

större svårigheter för företag, utan det kan leda till att det kräver mer tid att korrigera 
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felaktig information från affiliates, men det är inget som företagen anser fördelarna 

oftast överväger nackdelarna.  
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6 Slutsats 
 

Det är tydligt i rapporten att arbetet med affiliates kan underlättas genom att anlita 

affiliatenätverk. Det är en samlingsplats för både företag och affiliates som 

underlättar den första kontakten och förenklar valet av affiliate. Genom 

affiliatenätverkens kompetens och erfarenhet kan de bistå med hjälp för att föreslå 

affiliates och även med själva urvalet om företaget önskar. De kriterier som bedöms i 

första hand inför valet av affiliates är att en sajts besökare består av rätt målgrupp för 

produkten, att sajten ger ett proffsigt och seriöst intryck, att sajten har mycket trafik 

och dess potential till konvertering. Att söka affiliates proaktivt själva är något som 

förespråkas av teorin men det empiriska materialet har visat att det är en aktivitet som 

bortprioriterats . Det är inte tillräckligt lönsamt och resurserna kan användas mer 

effektivt på andra aktiviteter. Det har också visat sig vara fördelaktigt att våga testa 

många olika affiliates och utvärdera dem i efterhand för att fastslå vilka som levererar 

bäst. Det är svårt att på förhand veta vilka sajter som har en hög konverteringsgrad 

därmed måste valet ses som en kontinuerlig process med tester och utvärderingar av 

sina affiliate-samarbeten. Det förespråkas en blandning av de olika typerna av 

affiliates, allt från små nischade hemsidor och större hemsidor med mycket trafik som 

tillsammans skapar en mer komplett marknadsföringskanal. Rabattkodsajter är en typ 

av affiliate som kan generera mycket trafik men är dock en mer kostsam affiliate än 

andra och dessa bör användas med försiktighet. Det är lämpligt att välja ut en större 

rabattkodsajt för trafikens skull men begränsa sig att exklusivt arbeta med den.  

 

Det empiriska resultatet visar att det inte finns några begränsningar med antalet 

affiliates att samarbeta med förutsatt att kunskapen kring metoden finns och en CPA-

modell används. Det är dock vanligt att ett fåtal av affiliatsen står för den större delen 

av konverteringen och därmed är det fördelaktigt för företaget att förtäta relationen 

till dessa och låta de mindre affiliatsen vara självgående utan att lägga ner större 

resurser på dessa. Ett långsiktigt samarbete med de bäst presterande affiliatsen är 
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något alla företag eftersträvar. Med en stark relation är det större möjlighet att 

affiliaten vill stanna i samarbetet och underlättar en effektivare kommunikation. 

Företagets roll i relationen är att motivera dessa affiliates, vilket kan göras genom 

säljtävlingar och skräddarsydda, exklusiva erbjudanden som bara den specifika 

affiliaten har tillgång till. Att använda affiliatenätverk underlättar även genom att de 

sköter administrativt arbete åt företagen och har system för att kontrollera sina 

affiliates. Det finns en påtaglig men liten risk att fusk förekommer, ingen av 

företagen tar särskilt stor hänsyn till detta då de inte upplever det som ett problem. 

Det kan vara ytterligare bevis på att affiliatenätverkens övervakning av fusk fungerar 

och att de lyckats skapa ett förtroende gentemot företagen.  

 

I vår studie framkommer det att affiliates inte har någon större påverkan på ett 

varumärke. Företag är medvetna om att metoden har en viss påverkan, men det tar 

inte någon större hänsyn till det, eftersom de anser att det sker i en så pass liten grad. 

Anledningen till detta är att företagen som samarbetar med affiliates valt ut dem som 

de tror kan prestera och är seriösa. Det är även i affiliates bästa intresse att följa 

upprättade regler, då de är beroende av företag. Affiliate marketing används därför 

inte för att bygga ett varumärke, utan andra marknadsföringskanaler är mer effektiva 

om företag vill fokusera på den typen av marknadsföring som är 

varumärkesbyggande. Det huvudsakliga syftet med affiliate marketing är att driva 

försäljning på ett kostnadseffektivt sätt.  
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7 Reflektioner 

Under studiens gång, märktes det att det var väldigt lite utvecklad teori kring området 

affiliate marketing, och hur marknadsföringsmetoden kan användas. Mycket av teorin 

som fanns kunde inte appliceras för vår studie, vilket gjorde att studien förlitade sig 

på färre källor än vad som förväntades. Detta skulle kunna säkerställa att vår 

definition av affiliate marketing stämmer överens med teorin, vilket ytterligare 

styrker studiens tillförlitlighet. Utifrån denna studie tror vi att insikterna skulle kunna 

användas för att genomföra en liknande studie med en kvantitativ ansats. Detta för att 

möjliggöra generaliseringsmöjligheter, om hur valet av affiliate ser ut och hur det 

påverkar varumärket. Detta är intressant, då det som tidigare nämnt finns få insikter 

om valet av affiliates. Därför tror vi att en kvantitativ studie skulle kunna utveckla 

modeller eller bidra med koncept som kan användas i olika kontexter.  

 

I studien så var vår uppfattning att företag som bedrev affiliate marketing använde sig 

av ett eget affiliateprogram. Dock under intervjuerna visade det sig att de flesta 

använde sig av ett affiliatenätverk, eftersom det underlättade för företagen att 

använda sig av dem. Främst på grund av att nätverken gav företagen och affiliates 

verktyg med ett flertal funktioner som underlättade för företagen att bedriva 

marknadsföringen. Det enda företaget som använde sig av ett eget affiliateprogram 

var Anders på Detaljhandlarn, och även han menade att det var tidskrävande att 

arbeta med affiliates via dem, speciellt om de var affiliates som konverterade särskilt 

mycket då det krävde mer tid än vad det gav företaget. Dock var deras åsikt också att 

ju fler affiliates desto bättre. Därför hade det varit mer intressant att undersöka fler 

företag med interna affiliateprogram och se om åsikterna förändras, det vill säga om 

företag drar större nytta att arbeta med ett fåtal affiliates som teorin anser. Ytterligare 

hade det även varit intressant att undersöka hur säkerheten skiljer sig mellan 

affiliatenätverk och interna affiliateprogram. Teorin påpekade att risken för bedrägeri 

och fusk högre i affiliatenätverk, men eftersom vi endast hittade ett företag som hade 

ett eget affiliateprogram, men även arbeta med nätverk var det svårt att säkerställa. 
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Istället visade resultatet att affiliatenätverk har bättre kunskap om affiliate marketing 

och även verktyg för att identifiera fusk och därmed det säkrare alternativet för att 

undvika fusk.  

 

Framtida forskning skulle vara att undersöka influence marketing och marketeers, då 

detta verkar vara en växande marknadsföringskanal. Många av respondenterna 

påpekar att det är i det området de vill göra satsningar i framtiden, men det är i 

dagsläget ganska outforskat. Ytterligare skulle ett område vara att jämföra hur 

affiliate marketing förhåller sig till andra digitala marknadsföringsmetoder. Särskilt 

nystartade företag kan dra nytta detta, då de ofta inte har tillräckligt med resurser att 

synas via traditionella kanaler som exempelvis TV. Kunskapen skulle därför kunna 

bidra dem med beslutsunderlag för vilken kanal som kan användas för att exponera 

sitt varumärke, samt driva försäljning. 
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Bilaga 1 – Operationalisering 

Kategori Underkategori Ämne Fråga Källa 

Affiliate 

marketing 

Val av affiliate Beslutsunderlag Hur gick ni tillväga för att 

hitta affiliates? 

 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003); 

Papatla och 

Bhatnagar, 2002); 

Edelman och 

Brandi (2015); 

Mariussen, 

Daniele och 

Bowie (2010) 

Affiliate 

marketing 

Val av affiliate Strategi, 

marknadsförings

mål 

Vad vill ni uppnå med 

affiliate marketing? 

 

Goldschmidt, 

Junhagen & 

Harris (2003); 

Duffy (2005); 

Mariussen, 

Daniele och 

Bowie (2010); 

Papatla och 

Bhatnagar, 2002) 

Affiliate 

marketing 

Val av affiliate Strategi, 

målgrupp 

Vad var viktigast för er 

vid valet av affiliates? 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003); 

Papatla och 

Bhatnagar, 2002); 

Edelman och 

Brandi (2015); 

Daniele och 

Bowie (2010); 

Armstrong et al. 

(2012) 

Affiliate 

marketing 

Val av affiliate Affiliate, sort Vilka typer av affiliates 

arbetar ni med? 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003) 

Affiliate 

marketing 

Val av affiliate Kritisk massa 

 

Hur många affiliates 

arbetar ni med? 

 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003); 

Papatla och 

Bhatnagar (2002) 

 

Affiliate 

marketing 

Samarbete med 

affiliates 

Kommunikation

, relation 

Hur gick ni tillväga för att 

skapa ett samarbete med 

affiliates? 

 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003);  
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Affiliate 

marketing 

Samarbete med 

affiliates 

Kontroll, 

övervakning 

Hur vet ni om samarbetet 

är lyckat? 

 

Goldschmidt, 

Junghagen och 

Harris (2003); 

Mariussen, 

Daniele och 

Bowie (2010); 

Edelman och 

Brandi (2015) 

Affiliate 

marketing 

Samarbete med 

afifliates 

Fusk Hur undviker ni fusk? Chachra, Savage 

och Voelker 

(2015) 

Varumärk

e 

Varumärke Branding, 

varumärkesposit

ionering 

Hur vill ni att ert 

varumärke ska upplevas? 

Armstrong et al., 

(2012); 

Ghodeswar, 

(2008); Aaker 

(1991) & Aaker 

och 

Joachimsthaler 

(2000) 

Affiliate 

marketing 

Varumärke Association, 

effekter av 

samarbete 

Hur hjälper affiliaten er 

att positionera 

varumärket? 

 

Ghodeswar 

(2008); 

Chaudhuri och 

Holbrook (2001); 

Aaker (1991) & 

Aaker och 

Joachimsthaler 

(2000) 

Affiliate 

marketing 

Varumärke Association, 

effekter av 

samarbete 

Hur påverkas affiliaten av 

ert varumärke? 

Goldschmidt, 

Junhagen & 

Harris ( 2003); 

Lindstrom 

(2001); 

Mariussen, 

Daniele & Bowie 

(2010) 

Affiliate 

marketing 

Varumärke Kontroll, 

övervakning 

Hur följer ni upp 

affiliatsens rykten för att 

säkerställa att de agerar på 

sätt som ert varumärke 

vill vara förknippade 

med? ex skandaler/starka 

åsikter. 

 

Goldschmidt, 

Junhagen & 

Harris ( 2003); 

Lindstrom 

(2001); 

Mariussen, 

Daniele & Bowie 

(2010) 

Affiliate 

marketing 

Varumärke Kommunikation

, samarbete 

Har ni upplevt kunder 

som reagerat/klagat på 

felaktig information på 

Goldschmidt, 

Junhagen & 

Harris ( 2003) 
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affiliatsens sidor? 

 


