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REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH 
MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER 
 

INLEDNING 
 
Under de senaste åren har många företag insett vikten av att bygga upp en relation med 
inflytelserika opinionsbildare i sociala medier, precis som med övriga intressenter och traditionell 
media.  
 
Att företag knyter an till opinionsbildare eller så kallade “influencers” för olika samarbeten i sociala 
kanaler så som bloggar, vloggar och instagram, är idag en vedertagen kommunikationsåtgärd.  
Att kommunicera genom tredje part förpliktigar företaget att skilja mellan köpt (reklam) och 
förtjänad (pr) publicitet.  Sveriges Annonsörers kommitté för pr har utformat en kort 
rekommendation för hur du som företag bör förhålla dig till opinionsbildare i sociala medier - oavsett 
kanal. 
 

KÖPT ELLER FÖRTJÄNAD PUBLICITET? 
 
Arbetar du med pr, och kommunicerar via tredje part, så bör du tänka på att arbeta mot 
opinionsbildare i sociala medier precis som mot traditionella medier. Det vill säga med respekt för 
den fria åsikten. Dock bör man känna till att dessa skribenter och kanaler skiljer sig något åt.  
Journalistens roll är att ha en kritisk inställning till det som sägs och att göra en objektiv bedömning. 
Marknadsavdelningen är skild ifrån redaktionen för att det redaktionella materialet inte ska påverkas 
av att ett företag investerar stort i annonser. Svenska Journalistförbundet har yrkesetiska regler och 
regler mot textreklam, som också arbetar för att ge läsaren en objektiv bild av verkligheten.  
 
Sociala medier har vänt på begreppet objektivitet. Alla har sin egen kanal och kan uttrycka sin 
personliga, subjektiva åsikt om saker och ting. En bloggare väljer själv vad de vill skriva om efter 
egna principer och efter tycke och smak. Inläggen styrs inte av en chefredaktör som sållar och väljer.  
Men, många bloggare och andra opinionsbildare i sociala medier är unga och har inte samma 
utbildning som journalister. Det betyder att man som företag har ett särskilt ansvar att se till att 
marknadskommunikationen inte strider mot marknadsföringslagen eller ICC:s regler för Reklam och 
Marknadskommunikation.  
	  

 
 
	  
 



	  
	  

 
 
Rekommendationer för dig som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier 
Sveriges Annonsörers mediekommitté för pr 2015 

 

VILKA RIKTLINJER GÄLLER FÖR SAMARBETEN I BLOGGAR OCH SOCIALA 
SOM TRADITIONELLA MEDIER? 
 
Pr = förtjänade kanaler: En gemensam nämnare är att ett företag inte kan påverka varken 
innehållet eller utfallet vare sig i sociala eller traditionella medier. Företaget kan inte räkna med att 
bestämma varken vad som sägs eller hur det sägs.  
 
Marknadsföring = köpta kanaler: Om det uppstår ett uppdragsförhållande mellan ett företag 
där man betalar en bloggare eller influencer, och där syftet är att främja avsättningen av eller 
tillgången till produkter och tjänster eller för att påverka konsumenters beteenden är det 
marknadsföring och ska i så fall annonsmärkas. Annars klassas det som dold marknadsföring. 
En bloggare kan till exempel inte lova i förväg, och företaget kan inte kräva, att bloggaren ska skriva 
om en produkt för att bloggaren får produkter eller tjänster gratis. Det skapar ett indirekt 
uppdragsförhållande mellan bloggare och företag och produkten eller tjänsten kan då ses som en 
ersättning för utfört arbete och det redaktionella inlägget bör då också annonsmärkas. 
 
Annonsmärkning 
Om du som annonsör ingår i ett samarbete med en opinionsbildare så ska du annonsmärka 
samarbetet med text där det omedelbart framgår att det är ett samarbete och vem annonsören är; 
”Detta är ett samarbete”, ”Detta är en annons” eller allra helst annonsmärkt med annonsörens logga. 
Syftet är att en läsare ska kunna bilda sig en egen uppfattning om en produkt eller tjänst, om det nu 
gäller ett betalt samarbete. Ingen tjänar på att trovärdigheten i bloggar eller andra sociala kanaler 
minimeras och det riskerar också att reflektera tillbaka på ditt företag.  
 
Marknadsföringslagen och ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation är tydlig och gäller 
för alla medier såväl traditionella, som bloggar och andra sociala medier: 
 
ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation  
Artikel 9 Identifiering 
Marknadskommunikation ska vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. 
Används media som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras så 
att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. Se även artikel 10. 
Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det 
innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut 
för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en 
privatpersons blogg eller en oberoende recension. 
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5 STEG MOT FUNGERANDE SAMARBETEN MED INFLUENCERS I SOCIALA 
MEDIER 
	  

1. Rätt målgrupp! Först ska du ställa dig frågan om vilken målgrupp du vill nå och varför. Rör 
de sig överhuvudtaget i sociala medier och var?  Följer de bloggar, vloggar, eller någon 
opinionsbildare på Instagram. Eller når du din målgrupp i traditionella medier eller via 
varumärkets egna sociala kanaler? 
 

2. Gör en bra research. Hitta dina bästa ambassadörer som är engagerade i ditt varumärke 
och förmedlar saker som är relevanta för din målgrupp. Störst är heller inte alltid bäst. Välj 
’influencers’ som företaget kan förknippas med. De mest relevanta är kanske inte de som har 
mest läsare, tittare eller följare. Kvalitet istället för kvantitet.  
 

3. Vi fick krit ik.  Arbetar du med pr och förtjänade kanaler så får man också räkna med kritik. 
Kritisera aldrig ett negativt inlägg. Som nämnts tidigare så kan du som företag aldrig styra 
vad som skrivs. Det är en risk ni får ta. Men rör det sig om ett annonsmärkt samarbete så kan 
du naturligtvis ha åsikter om hur marknadsföringen kan se ut.  
 

4. Anpassa materialet.  Skriv bra copy och inkludera bra bilder anpassade för kanalen som 
gör det enkelt för mottagaren att använda.  

 
5. Det är okej med samarbeten. Men det är ditt ansvar som annonsör att annonsmärka 

inlägget om det rör sig om ett betalt samarbete. Säkerställ gärna att bloggaren eller 
opinionsbildaren också är införstådd med vilka regler som gäller för betalda samarbeten, 
speciellt då unga bloggare och opinionsbildare många gånger inte känner till pressetiska 
yrkesregler eller marknadsrättsliga regler. Om bloggaren är omyndig rekommenderar vi att 
kontakt tas med vårdnadshavare.  

	  

LÄNKTIPS 
	  
Svenska Journalistförbundets Yrkesetiska regler för journalister 
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler  
 
Svenska Journalistförbundets Riktlinjer mot textreklam 
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/riktlinjer-mot-textreklam  
 
ICC:s regler för Reklam och Marknadskommunikation 
http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf  
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Hör gärna av er till Sveriges Annonsörers kommitté för pr med frågor och funderingar!  
Vi hjälper gärna till. 
 

KONTAKT 
 
Maria Mossenberg 
PR & Corporate Communications Manager, L’Oréal  
/ Ordförande för Sveriges Annonsörers mediekommitté för pr 
0765 365 269 
maria.mossenberg@loreal.com 
 
Kontakta Sveriges Annonsörers förbundsjurister när du vill undvika obehagliga juridiska 
överraskningar i ditt arbete med marknadskommunikation. Tjänsten är exklusiv och helt kostnadsfri 
för dig som medlem! 
  
Niklas Briselius 
Tel: 08-545 252 36   
e-post niklas.briselius@annons.se 
 
Tobias Eltell   
Tel: 08-545 252 42 
e-post tobias.eltell@annons.se  
 


