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Abstract 
Creator or billboard? 
An interview study based on influencers’ participation and impact in a clothing 

company’s campaign. 

 

The purpose of this study is to examine six influencers’ experiences of participating in 

a clothing company's campaign. The aim is to acquire a deeper understanding of what 

impact the influencers have in the campaign.  
 

The method used is qualitative interviews with six of fifteen influencers who 

participated in a clothing company's campaign in October 2017. The influencers were 

given the ability to freely interpret what the company’s lifestyle meant for them by 

creating movies, pictures and text. 

 

The People’s Choice and two-step flow theory are used to mark the influencers’ 

impact on their networks, where they are working as opinion leaders. The Theory of 

Practice gives an understanding for how the influencers are positioning themselves 

with the company and also contributes with the concept of “social capital”. Trust in 

today's society shows a world which is changing quickly and the importance for 

companies to create relationships. Impression management helps with an 

understanding about the creation of oneself, and branding, identity, image and 

reputation gives an understanding about the creation of the company.  

 

The results are that they are given the opportunity to interpret and put their own 

interpretations on the company’s campaign even though there are implicit power 

structures who control the campaign. The influencers get to create freely - as long as 

they make a material that corresponds with the company's impression management, 

branding, identity, image and reputation.  

 

Keywords: influencer marketing, two step flow, theory of practice, trust, impression 

management, branding, image, influencers, qualitative method, qualitative interviews
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1. Inledning  
 
Tilliten till medier, företag, regering och organisationer har stagnerat 2018 efter 2017 

års tillitskris som var på lägsta nivå sedan fem år tillbaka (Edelman 2018). Orsakerna 

till den bristande tilliten är flera. Begreppet “fejkade nyheter” har blivit allmänt känt 

och togs i slutet av december 2017 in i Nyordslistan (Nyordslistan 2017). Mark 

Zuckerberg gjorde i januari 2018 om Facebooks algoritmer för att visa mer innehåll 

från våra familjemedlemmar och vänner, och mindre från företag. Anledningen? 

Forskning visar att tid som spenderas på sociala medier för att socialisera med 

människor vi bryr oss om får oss att må bra, medan passiv läsning av artiklar inte är 

lika positivt för välmåendet (Zuckerberg, 2018). 

 

I en värld som präglas av bristande tillit, fejkade nyheter, och nya algoritmer som 

visar mindre företagsinformation och istället mer personligt innehåll, erbjuder 

influencer marketing ett personligt sätt för företag att kommunicera i kanaler där tillit 

redan är etablerat.  

 

Mitt i allt detta kommer ett klädföretag i Sverige ut med en kampanj i oktober 2017. 

Företaget låter influencers tolka varumärket och sätta sin personliga prägel på det. 

Detta sker genom att influencerna skapar filmer, bilder och texter där de gestaltar sina 

uppfattningar av företagets livsstil. Kampanjen har uppmärksammats i stora 

branschtidningar såsom Resumé och Dagens Media. I tidningsartiklarna om 

kampanjen återkommer ord som “kreativt” och “personligt”, och influencerna 

benämns som kreatörer. Men hur kreativa tillåts influencerna egentligen vara när 

företagets varumärke står på spel, tillåts influencerna vara kreatörer eller är de enbart 

vandrande reklampelare? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex stycken influencers 

erfarenheter av att medverka i ett klädföretags kampanj. 

 

Utgångspunkten för studien är följande frågeställningar: 

 

•   Hur upplever influencerna Klädföretagets påverkan? 

•   Hur upplever influencerna att de får påverka kampanjen?  

•   Vad anser influencerna att det finns för möjligheter och risker med att låta 

dem själva skapa innehåll till kampanjen? 

 

1.3 Kampanjen 
 

I oktober 2017 lanserade ett klädföretag, hädanefter kallad Klädföretaget, i Sverige en 

reklamkampanj där 15 utvalda influencers fick i uppgift att i bilder, filmer och text 

tolka vad företagets livsstil var för dem. Klädföretaget har produkter inriktade på sex 

stycken olika livsstilar och alla influencers tilldelades en kategori. Kampanjen pågick 

under tio veckor med en ny influencer varje vecka. De kanaler som användes för 

kampanjen var Instagram, Facebook, Vimeo, Pinterest, webben, fysiska butiker och i 

företagets public relations. Influencerna publicerade även materialet på sina egna 

sociala plattformar.  

 

Klädföretaget är välkänt och ett av Sveriges större klädmärken. Deras kläder tillhör en 

dyrare prisklass och företaget rör sig inom sport och vardagsmode. De kategoriserar 

sina kläder utifrån olika aktivitetsområden. De är främst etablerade i Europa, men 

finns också på andra ställen i världen.  



	   3	  

2. Teori och tidigare forskning  
 

2.1 Opinionsledare 
 

2.1.1 The People’s Choice och tvåstegshypotesen 
 

Den första studien som undersökte influencers som fenomen var The People’s 

Choice, även om de då kallades opinionsledare. Studien undersökte hur massmedier 

påverkade väljare i det amerikanska presidentvalet under 1940-talet. Avsikten var att 

se vilken roll massmedier hade i beslutsprocessen. Det visade sig att de hade låg 

påverkan i relation till personlig påverkan (Severin och Tankard 2010:190). 

Respondenterna i studien menade snarare att de ändrade besluten på grund av samtal 

och konversationer. Det fanns människor som var kunniga inom specifika områden 

och som påverkade medborgarna i deras beslut (Sullivan 2013:43) vilka kallas för 

opinionsledare. 

 

Studiens resultat bidrog till att sociologerna Paul Lazarsfeld och Elihu Katz fortsatte 

forska inom området. Den här teorin kallas för tvåstegshypotesen, och innebär att 

medierade budskap överförs till opinionsledaren som sedan sprider informationen till 

personer i sin närhet (Sullivan 2013:43). Opinionsledaren infinner sig ofta vid 

situationer där beslut ska tas och dessa opinionsbildare påverkar människor som är på 

samma sociala nivå som de själva. Opinionsledare ses som experter inom sina 

specifika områden och sällan inom flera områden. De exponeras mer i massmedia än 

de som inte är ledare samt är väl medvetna om att de är en informationskälla som har 

möjlighet att påverka andra (Weimann 2001:2317). Opinionsledarna ses som en 

mellanhand mellan medieinstitutioner och befolkningen och agerar som en grindvakt 

mellan dem (Laughey 2007:24). Genom den här teorin skapas förståelse för 

influencerna som opinionsledare och vilken roll de spelar i kampanjen för 

Klädföretaget. För att få en djupare förståelse kring influencers presenteras nedan 

tidigare forskning inom området.  
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2.1.2 Influencers  
 

Liu et al (2015:34) har forskat om influencers påverkan på köpbeslut och menar att 

rätt utvalda influencers, som är aktiva på sociala nätverk, har möjlighet att påverka 

konsumenternas köpbeslut. De menar att influencernas påverkan beror på att de har 

etablerat tillit i sina följarskaror. Väljer företag ut rätt influencer ökar effekten av 

deras marknadsföring. Företag kan dra fördelar av att använda sig av influencers. 

Bland annat kan företagens kommunikationsinsatser direkt nå och erbjuda fördelar till 

en specifikt utvald målgrupp (Liu et al. 2015:51). Rätt influencers väljs ut genom att 

ta reda på vilket område influencern är verksam inom, vilken mängd tillit som finns 

till denne och var influencern befinner sig i tidscykeln (Liu et al. 2015:34). Forskarna 

skiljer på tre typer av tidscykler som influencers befinner sig i. Dessa är emerging 

influencers, holding influencers och vanishing influencers, vilket visar influencers 

popularitet över tid (Liu et al. 2015:34) vilket möjliggör att se hur effektiv influencern 

är. I cyklerna tas hänsyn till vilket förtroende influencern har, vilket område hen 

verkar inom samt i vilken tidscykel hen befinner sig i. Emerging influencers är de 

som inte är populära just nu, men som är på väg att bli. Holding influencers är de som 

är populära och har makt just nu och vanishing influencers är de vars popularitet 

minskat (Liu et al. 2015:42,43).  

 

Uzunoğlu och Misci Kip har forskat kring bloggares roll i varumärkeskommunikation 

och menar att bloggare har fått en större makt att påverka genom sina nätverk. Detta 

har blivit en ny kommunikationsmöjlighet för varumärken (Uzunoğlu och Misci Kip 

2014:592). Studien utgår från two-step flow teorin och visar hur företag kan arbeta 

med bloggare, vilka ses som opinionsledare. De har kartlagt sju stora 

problemområden – blogger selection, criteria, digital integration, power of bloggers, 

long-term relationship building with bloggers, measurement, and budgetary issues 

(Uzunoğlu och Misci Kip 2014:592). De har föreslagit modellen “Brand 

Communication through digital influencers” som möjliggör att spåra bloggarens roll 

som påverkare från two-step-flow teorins perspektiv (Uzunoğlu och Misci Kip 

2014:592). Modellen visar att bloggare har möjlighet att påverka sina följare och 

bloggare är därför viktiga opinionsledare (Uzunoğlu och Misci Kip 2014:598). 

Modellen kartlägger den makt bloggare har genom att avkoda och tolka budskapet för 
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att sedan sända ut det till läsarna som i sin tur tolkar materialet och eventuellt gillar 

eller delar budskapet vidare. De har också kommit fram till att människor tenderar att 

lita på dem som är lika sig själva, och att bloggare som delar intressen med sina 

följare därmed ses som viktiga för att bygga relationer med följarna (Uzunoğlu och 

Misci Kip 2014:598). 

 

Abidin och Ots har forskat kring influencers samarbeten med företag och menar att 

det saknas juridiska gränser och industriella normer inom influencerindustrin. Studien 

handlar om sex influencers på sociala medier som har deltagit i kampanjer där 

avsikten varit att baktala leverantörer inom telekommunikationsbranschen (Abidin 

och Ots 2016:153). Författarna menar att företag allt mer använder sig av influencers 

för att sända ut budskap istället för den traditionella marknadsföringen. Influencers 

ses som mikrokändisar som är nischade inom ett område. Deras sociala kapital och 

den nära relationen till följarna skapar värde för företaget och influencers fungerar 

som en mellanhand mellan företag och konsument. Det är viktigt att influencers 

upprätthåller sin trovärdighet för att kunna växa på sina sociala kanaler samt för att de 

varor och tjänster de rekommenderar ska få effekt på marknaden. Enligt Abidin och 

Ots (2016:154) forskning är konsumenter allt mer medvetna om influencernas 

kommersiella och redaktionella innehåll vilket de är skeptiska mot. Influencers 

riskerar hela tiden att tappa tillit från följare och företag då de är känsliga för det som 

anses vilseledande (Abidin och Ots 2016:153). Influencers har därför en ständig press 

att leva upp till fastställda normer (Abidin och Ots 2016:153).  

 

De Veirman, Cauberghe och Hudders har studerat influencers följare i relation till den 

påverkan det ger. De har även forskat kring divergenta produkter och 

varumärkesattityder. Den första delen av studien hade som avsikt att kartlägga vilken 

influencer som är bäst lämpad för ett visst företag att använda sig av i 

marknadsföringssyfte i relation till mängden följare influencern har (De Veirman, 

Cauberghe och Hudders 2017:799). Resultatet visade att influencers med stort antal 

följare sänder ut positiva attityder och uppfattas som populära och omtyckta. Däremot 

menar författarna att influencern per automatik inte behöver ses som en 

opinionsledare för att hen har högt antal följare (De Veirman, Cauberghe och Hudders 

2017:807).  

 



	   6	  

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017:800) andra del av studien undersöker hur 

influencers med högt följarantal har möjlighet att påverka varumärkesattityder. 

Resultatet av studien visade att det inte alltid är mest effektivt att använda influencers 

med stor följarskara när företag ska marknadsföra divergenta produkter. Resultatet 

visade att en produkt som marknadsförs av influencers med stora följarskaror inte 

upplevs unik då flera personer blir intresserade av produkten (De Veirman, 

Cauberghe och Hudders 2017:813). Författarna menar att företag bör ta hänsyn till 

influencers publik, intressen och aktiviteter (De Veirman, Cauberghe och Hudders 

2017:814).  

 

De här influencerna fungerar som opinionsledare vilka publiken ofta ser upp till. Det 

kan kopplas samman med hierarkier och hur människor positionerar sig utifrån det 

kapital de har.  

 

2.2 Theory of Practice 
 

Pierre Bourdieus ”Theory of Practice” och begreppen habitus, fält och kapital 

möjliggör att granska sociala strukturer och mekanismer. Dessa styr hur människor, 

eller aktörer som Bourdieu kallar det, positionerar sig, där relationer anses vara 

avgörande för människors agerande och beteende i samhället.  

 

2.2.1 Habitus 
 

Habitus är vad som styr aktörers handlingar, tankar och hur de fungerar i världen 

(Engdahl och Larsson 2011:39) alltså hur aktörer beter sig på fältet och hur de agerar 

mot varandra. En persons habitus skapas genom tidigare upplevelser och styr 

beteendet såväl medvetet som omedvetet. Habitus både skapar, och skapas av, 

samhället (Ihlen 2009:65) då människors agerande är vad som reproducerar och 

skapar sitt habitus (Laughey 2007:187). Människor kan alltså genom reflektion motstå 

sitt habitus och utveckla detta. Genom att studera habitus skapas förståelse för hur 

aktörer ser på den sociala världen och varför konsumenter agerar som de gör och att 

de önskar sig det de vill (Ihlen 2009:65). Det är exempelvis habitus som avgör vilka 
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värderingar influencerna har, vad de uppfattar som viktigt i världen och vad som 

avgör hur de beter sig. 

 

2.2.2 Fält 
 

På fältet möts aktörerna och relationer uppstår. Aktörerna positionerar sig sedan 

beroende på hur högt kapital aktörerna har jämfört med varandra (Ihlen 2009:62). Det 

sker exempelvis genom olika yrkesroller (Laughey 2007:190). Aktörerna anammar 

antingen dominans, underordning eller ekvivalens (Ihlen 2009:66) gentemot varandra. 

Varje fält har egna hierarkier, som styr hur kulturen skapas och framställs (Laughey 

2007:190). Inom Klädföretaget positionerar sig de anställda, men även influencerna 

och Klädföretaget möts och positionerar sig gentemot varandra. 

 

Alla separata fält hör ihop med och styrs av ett överliggande fält. Exempelvis styrs ett 

separat företags fält av ett övergripande företagsfält (Ihlen 2009:66). Inom olika fält 

värderas kapital olika högt. Inom exempelvis företagsfältet är ekonomiskt kapital mer 

värt än vad ekonomiskt kapital kan vara i andra fält (Ihlen 2009:66). Genom 

användning av detta begrepp möjliggörs förståelse för varför influencerna ges makt 

att påverka, och hur Klädföretaget och influencerna positionerar sig i förhållande till 

varandra samt vilka kapital som anses viktiga. 

 

Hur och varför människor agerar som de gör styrs av habitus och fältet. Fältet, där 

relationer uppstår, påverkas ständigt av hur människor lever. Fältet strukturerar 

habitus. Habitus i sin tur är anledningen till hur aktörer förstår sina liv vilket 

strukturerar hur de lever sitt liv på fältet (Maton 2014:51). För att positionera sig på 

fältet jämför aktörerna sitt kapital med varandra. Kapital kan ses som fördelar, och 

den med flest fördelar har starkt kapital och positionerar sig därmed högre upp på 

fältet. Genom att studera kapital möjliggörs kartläggning av hur makten fördelas. 

Detta baseras på vem som innehar kapital och vilket förhållningssätt influencerna och 

Klädföretaget intar gentemot varandra.   
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2.2.3 Kapital  
 

Kapital handlar om ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, och socialt kapital (Ihlen 

2009:66). Tillsammans utgör de ett symboliskt kapital som aktörerna lägger samman 

för att positionera sig. Ekonomiskt kapital berör pengar och investeringar samt avgör 

och strukturerar hur individer konsumerar och agerar ekonomiskt (Laughey 

2007:187). Kulturellt kapital omfattar kunskaper och utbildning (Ihlen 2009:66) samt 

andra sätt där aktörer visar sin egen kompetens (Laughey 2007:187). Det avgör vilken 

kulturell smak individer har gällande exempelvis litteratur och musik (Engdahl och 

Larsson 2011:244). Positionering görs med hänsyn till jämförelser utifrån hur mycket 

kapital aktörer har i relation till varandra (Ihlen 2009:66). 

 

Socialt kapital är de kontakter och relationer en aktör har (Engdahl och Larsson 

2011:244) och hur denne socialiserar, samarbetar och etablerar samhällen samt de 

nätverk som uppstår (Luoma-aho 2009:234). Exempelvis har influencerna högt socialt 

kapital då de har ett stort nätverk av följare. Det är inom nätverken som information 

om saker reproduceras, koordineras och kommuniceras. Det är här uppfattningar och 

rykten om företag uppstår (Luoma-aho 2009:324) vilket gör det viktigt för företagen 

att diskuteras inom de sociala kapitalen. Socialt kapital handlar också om att tillit 

byggs upp inom nätverken (Temple 2000:1). 

 

Socialt kapital styr hur vi inkluderar och exkluderar, exempelvis i detta fall aktörer 

och organisationer. Aktörer på ett visst fält klassificerar varandra utifrån de 

uppfattningar och den smak aktörerna har, samt utifrån information om kulturellt och 

ekonomiskt kapital. De två kapitalen styr människors smak för hur de konsumerar och 

även för att människor tenderar att omge sig med personer som har samma 

uppfattningar och liknande kapital inom dessa områden som de själva (Laughey 

2007:188).  

 

Putnams teori kring socialt kapital och hur människor idag ”even bowl alone” 

diskuteras av Luoma-aho (2009:232). Individer drar sig från de sociala nätverken och 

grupper och organisationer och gör mer själv. Det gör det problematiskt för företag att 

skapa relationer med målgruppen. (Luoma-aho 2009:232). Putnam menar dock att 

människor spenderar mycket tid på de nya medierna (Luoma-aho 2009:232). 
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Exempelvis kan en av de nya medierna vara Instagram, där publiken kan ta del av 

influencers material. Detta gör det lättare för företagen att nå målgruppen på de forum 

där människor spenderar mer tid. Organisationer med högt socialt kapital är ofta mer 

kreativa och vågar ta större risker (Temple 2000:2) vilket leder till att de vågar testa 

nya kommunikationsvägar.  

 

Begreppet socialt kapital kan användas för att förstå hur sociala strukturer fungerar 

och samspelar för att påverka individer och deras beteenden. Det handlar också om 

individer samt företags sociala nätverk och den trovärdighet, norm och ömsesidighet 

som uppstår i dem samt långsiktiga relationer som ger sociala fördelar. Socialt kapital 

har blivit allt viktigare idag då allt fler människor drar sig undan från olika 

organisationer och grupper (Luoma-aho 2009:232). Idag finns ett risksamhälle, som 

pekar på att tilliten minskar och att människor agerar utifrån riskberäkning. Då blir 

det allt viktigare med relationsskapande och att bygga tillit.  

 

2.3 Tillit  
 

Risksamhället har blivit ett begrepp i och med dagens samhälle. Risker handlar om att 

förutse och undvika katastrofer och därefter ta beslut för agerande (Engdahl och 

Larsson 2011:319). Giddens som diskuteras av Falkheimer (2009:109) menar att den 

tid vi lever i idag präglas av globaliseringen och att världen förändras snabbt. Detta 

har lett till att risker ökat och tilliten minskat (Falkheimer 2009:113). Tidigare var tid 

och rum sammankopplade, och individer tog del av händelser enbart om de befann sig 

på platsen (Giddens 1999:26). I och med globaliseringen (Giddens 1999:26,27) och 

även medierna har denna koppling suddats ut och händelser som sker långt borta 

känns närmare (Laughey 2007:97). Exempelvis då internet tillåts förflytta nyheter och 

information direkt till oss, var vi än är. Sociala relationer utspelar sig därmed inte 

enbart på den plats människor befinner sig på utan kan förflyttas från platsen och 

sättas in i en ny. På så vis blir tid och plats separerade från varandra (Giddens 

1999:28). 

 

Genom kommunikation och public relations kan företag kontrollera och påverka 

uppfattningar i det avstånd som uppkommer när tid och rum skiljs från varandra. De 



	   10	  

avstånden fylls upp med exempelvis bloggar och email (Falkheimer 2009:113,114). I 

och med att tid och rum suddas ut uppstår det en delning mellan vad som ses för 

publiken (frontstage) och vad som inte ses (backstage), och att människor inte vet 

som händer bakom, utan bara ser det som visas utåt (Falkheimer 2009:114). Giddens 

(1999:29) kopplar tillit till sitt “tid och rum”-begrepp och menar att tillit idag inte 

kräver att vi behöver se vad som sker, eller att vi behöver tolka handlingar med våra 

egna ögon, för att känna tillit. Giddens hänvisar till att det idag finns system som 

människan sätter tillit till. Trots dessa tillitssystem präglas dagens samhälle dock av 

låg tillit, osäkerhet och hanteringen av risker och att individer vänder sig inåt och 

fokuserar på sig själva (Laughey 2007:97).  

  

Förändringen till samhället som det ser ut idag, menar Giddens enligt Falkheimer 

(2009:110), har medfört en ny livsstil. Tidigare hade vetenskapsmän och olika 

experter stor auktoritet och människor litade på dem, medan individer idag tenderar 

att påverkas av massmedia i större utsträckning. Som en konsekvens av detta har nya 

relationer uppstått och publiken kräver tillit och legitimitet (Falkheimer 2009:110). 

Att skapa relationer ses därmed som en viktig strategi för att organisationer ska kunna 

arbeta med samhällets problem gällande risker och tillit (Falkheimer 2009:113). 

Världen har också blivit mer global vilket gör att företag behöver vara mer 

multikulturella och globala (Falkheimer 2009:114). 

 

Samtliga teorier här ovan ger förståelse för hur individer fungerar och beter sig i 

relation till andra, samt vilka faktorer som påverkar dem. Människors beteende 

påverkas alltså av vilka uppfattningar vi får av, och ger varandra, något impression 

management skapar förståelse kring. 

 

2.4 Impression management  
 

Impression management handlar om att individer medvetet och strategiskt skapar 

önskade uppfattningar av sig själva med hjälp av kommunikation och interaktion 

(Johansson 2009:122) och tar till tekniker för att spela ett önskat uttryck (Laughey 

2007:79). Individen tar till strategier för att påverka dessa uppfattningar (Goffman 
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1956:8). Det finns två delar av identitetsskapande som människor sänder ut, dels 

verbala symboler som är lätta att påverka och manipulera av de själva, dels icke-

verbala symboler som handlar om de uttryck de ger ut och är svårare att påverka 

(Goffman 2004:16). Publiken väger samman det verbala och det icke-verbala och 

skapar en uppfattning om personen utifrån hur dessa symboler överensstämmer eller 

ej. De känner sedan antingen cynism eller uppriktighet gentemot individen (Goffman 

2004:25) och ofta skiftar publikens inställning mot individen mellan uppriktighet och 

cynism (Johansson 2009:122). 

  

Impression management skapas både frontstage och backstage. Frontstage utgör det 

som publiken ser, där agerandet äger rum (Goffman 2004:95). Frontstage visar upp de 

strategier som tagits fram backstage för att skapa vissa uppfattningar (Laughey 

2007:81), till exempel kommunikationsstrategier (Johansson 2009:122,123). 

Exempelvis har influencerna skapat materialet som syns frontstage, men det styrs av 

kommunikativa strategier från Klädföretaget som publiken inte kan se. Förutom 

frontstage pratar Goffman också om backstage, som berör det som individen agerar 

för (Goffman 2004:129). Goffman menar att publiken enbart har tillgång till 

frontstage och att det som händer backstage strukturerar det som visas utåt.  

 

När människor möts uppstår förväntningar på varandra (Goffman 2004:11). Det finns 

två sorters uttryck i samband med dessa möten. Dels uttrycket en individ ger, dels 

uttrycket som ges av individen (Johansson 2009:121). Det som personen ger handlar 

om vad denne säger (Goffman 2004:12). Det uttryck som ges av personen handlar om 

hur denne beter sig och agerar i förhållande till vad den säger. Det ses snarare som ett 

framträdande för att framställa informationen på ett visst sätt (Johansson 2009:122). 

Framställningen av en person kan aldrig sluta helt, då individer ger ut uttryck utan att 

veta om det. Hur människor framställer sig själva påverkas delvis av medier som 

representerar och upprätthåller många sociala roller och normer som aktörer tar efter 

(Laughey 2007:80,81). 

 

Även organisationer bygger upp bilder av sig själva. Det gör de till stor del genom att 

arbeta med sitt varumärke och uppfattningar som finns kring företaget. 
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2.5 Varumärken  
 

Ett företags varumärke utvecklas hela tiden och uppstår utifrån hur konsumenter 

uppfattar märket (Kotler et al. 2013:237). Det kan ses som det rykte ett företag har om 

sig. Konsumenternas upplevelse av varumärket påverkas av företagets logotyp, namn, 

grafisk utformning (Keller 2013:2) men även under kontakt med företaget, det kan 

exempelvis vara genom att handla i företagets butiker och hur de blir bemötta av 

personal, företagets webbplats och annonsering (Kotler et al. 2013:258).  
 

Ett företag och dess varumärken behöver positionera sig gentemot andra företag och 

deras varumärken, och detta sker genom tre nivåer vilka är attribut, fördelar och 

värderingar. Attribut är de egenskaper en viss produkt har, exempelvis kan 

klädföretaget positionera sig med sportkläder som står emot svett eller som är 

regntäta. Varumärket kan också positionera sig genom att betona de fördelar som 

deras produkter ger (Kotler et al. 2013:245), exempelvis en härlig löpupplevelse utan 

att bli blöt. Slutligen kan företag positionera sig genom deras värderingar. Dessa 

grundas utifrån vilka uppfattningar konsumenterna har inför varumärket, exempelvis 

att det kan vara exklusivt eller genuint (Kotler et al. 2013:246). En och samma vara 

kan uppfattas olika mycket värda beroende på olika företags varumärken. Att 

människor väljer att handla från olika klädföretag kan exempelvis bero på att 

konsumenten föredrar ett visst varumärke framför ett annat även om de producerar 

likvärdiga kläder (Keller 2013:3). 
 

För att varumärket ska kunna positionera sig på ett visst sätt måste även anställda, 

exempelvis butikspersonal, vara medvetna om vad varumärket står för och leva efter 

detta för att kunna positionera sig på ett önskat vis (Kotler et al. 2013:258). All 

kontakt och upplevelser människor har grundar varumärket, vilket gör att även 

influencerna kan ge en viss påverkan på varumärket.  
 

Ett starkt varumärke kan ses genom att de har högre förtroende hos kunder vilket 

förbättrar lönsamheten, och också genom att de som företräder varumärket upplever 

en stolthet att representera varumärket (Kotler et al. 2013:259). 
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2.6 Image, identitet och rykte  
 
2.6.1 Image  
 

Image handlar om en viss bild en organisation strävar efter att ha hos konsumenterna 

(Larsson 2008:114). Image påverkas av exempelvis företagets produkter, deras 

grafiska utformning, hur de anställda inom företaget beter sig och hur väl ekonomiskt 

företaget sköter sig (Larsson 2008:114). En organisations image består av olika bilder 

som publiken samlar ihop vilket sen skapar en helhetsuppfattning om företaget. Image 

är en spegling över hur företaget uppfattas av andra människor (Löwensberg 

2009:239). Influencerna har möjlighet att påverka Klädföretagets image genom att 

skapa innehåll, vilket sedan sänds ut och påverkar publikens uppfattning om 

Klädföretaget.  

 

Image är viktigt för att skapa relationer då relationerna uppstår beroende på hur 

konsumenterna uppfattar företagets image (Larsson 2008:115). För att uppnå 

långsiktiga mål behöver organisationer arbeta med att både upprätthålla och skapa 

positiva bilder om företaget (Miller 2012:262).  

2.6.2 Identitet 
 

Identitet handlar om hur företaget och anställda uppfattar organisationen i förhållande 

till andra organisationer och omvärlden och de värderingar som finns inom 

organisationen (Larsson 2008:115). Exempelvis hur influencerna som har arbetat 

alternativt arbetar inom företaget uppfattar Klädföretaget och dess värderingar.  

 

En organisations identitet kan exempelvis vara visuella element som logotyper vilket 

porträtterar organisationen. Logotypen sänder ut karaktärsdrag som organisationen 

vill att publiken ska associera företaget med. Logotypen hjälper även företaget att 

skilja sig från andra organisationer (Löwensberg 2009:240). En organisations identitet 

kommunicerar ut budskap vilket i sin tur påverkar intressenternas bild av 

organisationen. Intressenterna formar automatiskt en image av en organisation 

eftersom de befinner sig i en social kontext. I organisationer finns det tendenser att det 

finns ett glapp mellan hur organisationen vill uppfattas gentemot hur de uppfattas. 
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Företaget kan påverka glappet genom att arbeta med public relations (Löwensberg 

2009:242).     

2.6.3 Rykte  
 

Ett rykte skapas av en individs olika erfarenheter av en organisation, vilket sedan vägs 

samman och skapar en helhetsuppfattning om organisationen (Löwensberg 2009:240). 

Ryktet kan exempelvis ses inom universitetsvärlden genom att en person sökt sig till 

en institution. Personen har samlat ihop olika erfarenheter av institutionen under 

tidens gång och är antingen nöjd med institutionen eller inte, och utifrån det så skapas 

ett rykte (Löwensberg 2009:241). Influencernas innehåll till kampanjen kan 

exempelvis vägas samman av individer vilket påverkar ryktet om Klädföretaget.  
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3. Material och metod  
 

3. 1 Material och avgränsning  
 

Det empiriska material som samlats in till denna studie utgörs av kvalitativa 

intervjuer. De som skapat den undersökta kampanjens material är influencers. De har 

därför intervjuats för att få en uppfattning om deras resonemang och tankar kring 

kampanjen samt för att möjliggöra analys av den. Studien avgränsades till ett företags 

kampanj. Detta för att förenkla arbetet i förhållande till Klädföretagets riktlinjer 

istället för att intervjua flera influencers som arbetat med olika företag på olika sätt. 

En annan anledning till att vi fokuserade på ett företag var för att vi inte strävat efter 

att göra en jämförande studie, utan velat skapa en mer djupgående förståelse kring 

informanternas uppfattningar av kampanjens utformning. Vi valde också att enbart 

intervjua influencers då vi främst var intresserade av deras uppfattning snarare än 

Klädföretagets.  

 

Vi intervjuade sex av totalt 15 stycken influencers som deltog i den undersökta 

kampanjen med Klädföretaget. Informanturvalet är ett bekvämlighetsurval där vi 

intervjuade lämpliga personer. Vi valde i första hand fyra informanter som är bosatta i 

Sverige. Enligt Trost (2010:143) är fyra personer en rimlig mängd informanter, då det 

inte bör vara ett för stort urval för att kunna förstå varje persons tankemönster. Vi 

utvärderade antalet informanter efter att dessa fyra intervjuer var genomförda och 

upplevde informationsmättnad. Vi valde dock att intervjua ytterligare två informanter 

för att säkerställa att materialet inte var för tunt. Larsson (2010:77) menar att det är 

lämpligt att avsluta intervjuerna när de inte ger några nya perspektiv. Fyra av 

informanterna var män och två var kvinnor. Tre pratade svenska, och tre pratade 

engelska. Informanterna tituleras i analysen med varsin bokstav från A-F.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika dagar och tider. Den första gjordes den 24 januari 

och den sista den 9 februari 2018. Intervjuerna anpassades utifrån när informanterna 

hade tid. Intervjuerna varierade i tid mellan 13 minuter och 32 minuter. Den kortare 

intervjun berodde på att denne informant samarbetat med en annan influencer. Därför 
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var denne inte lika insatt i planeringen varpå fokus lades på andra frågeområden. Från 

de övriga, som var mer insatta i kampanjen, varierade tiden enbart från kortast 23 

minuter till 32 minuter. Informanterna har inte fått möjlighet att komplettera sina svar 

och vi erbjöd inte att de skulle få läsa de transkriberade intervjuerna. Ingen av dem 

har heller bett om det. Intervjuerna spelades in på dator och telefon efter tillstånd från 

informanterna. Det gjorde vi för att kunna transkribera intervjuerna ordagrant och 

minska risken för feltolkning. 

 

3. 2 Metod 
 

Eftersom studien syftar till att se hur sex influencers har skapat den undersökta 

kampanjen krävs en kvalitativ metod. Anledningen är att den kvalitativa metoden 

möjliggör förståelse för hur människor skapar mening och tolkar världen för att skapa 

förståelse för varför saker görs (Hartman 2004:273). Fokusgrupper hade varit ett 

alternativ, men detta valdes bort då vi ville ha enskilda intervjuer. Vi hade inte heller 

möjlighet till fokusgrupper av geografiska skäl, då influencerna är bosatta i olika 

städer.  

 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer  
 

Det som skulle undersökas var den sociala värld och de strukturer som kretsade kring 

hur Klädföretagets kampanj utformats. Då det handlar om att skapa förståelse kring 

kampanjen och produktionen av materialet, snarare än statistik, är kvalitativa 

intervjuer lämpliga (Trost 2010:32). Kvalitativa intervjuer var det lämpligaste 

alternativet då de möjliggör svar som genom analys kan visa på mönster, samt att de 

kan ge fylliga och innehållsrika svar (Trost 2010:25).  

 

Intervjuguiden har varit semistruktuerad med fyra teman, vilka var allmänna frågor, 

planering, påverkan samt profiler. Frågor hade formulerats i förväg utifrån dessa 

teman. Intervjuguiden var öppen så att informanten skulle kunna uttala sig och berätta 

om det denne funnit intressant. Trost (2010:71) menar att intervjuguiderna måste vara 

jämförbara. Därför valde vi att ha samma intervjuguide vid samtliga intervjuer för att 

kunna jämföra resultaten. Intervjuguiden på svenska återfinns under Bilaga 1 och 
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under bilaga 2 för engelska. Guiden har följts strikt, men har influencern i tidigare 

svar gett svar på någon fråga har denna fråga inte ställts igen. Tillägg av frågor har 

gjorts vid behov då svar varit otydliga.  

 

Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal eller Skypesamtal utan video av 

tidsmässiga och geografiska skäl. Telefonintervjuerna var fyra stycken och 

Skypesamtalen var två. Vi båda intervjuade tillsammans. Intervjuerna hade låg 

standardisering, då språket anpassades till den som blev intervjuad. Intervjun byggdes 

även upp utifrån informanten och vilka svar hen gav samt möjliggjorde att ytterligare 

frågor kunde ställas om de dök upp under intervjuns gång (Trost 2010:39). Graden av 

standardisering styrdes av syftet, vilket var att undersöka hur influencerna upplever 

att de fått påverka kampanjen och vilka uppfattningar det finns kring detta. Av den 

orsaken är låg standardisering lämpligt.   

 

Arbetet med datainsamlingen har skett i tre steg, insamling, analys och tolkning 

(Trost 2010:147). Efter att intervjuerna var genomförda och insamlade 

transkriberandes intervjuerna för att underlätta analys och tolkning. Fördelar med 

transkribering är att analyser förenklas genom att intervjuerna struktureras (Kvale 

2007:94) samt att risken för feltolkning minskar om svaren transkriberats ordagrant 

(Kvale 2009:92). Vi transkriberade därför intervjuerna ordagrant, men svaren har i 

analysen anpassats till lässpråk för att göras tydligare. Efter transkriberingen söktes 

teman och gemensamma svar samt skiljaktigheter för att analysera och tolka 

materialet.  

 

3.2.2 Metoddiskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod utifrån begreppen reliabilitet och validitet, 

samt vilka etiska överväganden som tagits i beaktande. Reliabilitet innebär att en 

undersökning är pålitlig (Trost 2010:131). Validitet innebär att det som strävar efter 

att undersökas faktiskt undersökts (Trost 2010:133).  
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Kvalitativa intervjuer 

Problemet med kvalitativa intervjuer är att det är svårt att ha hög reliabilitet, det vill 

säga att undersökningen ska kunna återupprepas och ge samma resultat (Trost 

2010:131). Problemet i vår studie är att det är processer som undersökts vilket gör att 

resultatet kan variera över tid. Även om vi skulle ställa samma frågor till samma 

informant kommer det troligen inte bli exakt samma utslag, då informanten svarade 

oss utifrån det som existerade vid intervjutidpunkten samt troligtvis var baserat på 

personkemi och hur avslappnat/spänt samtalet var. Kommer en annan intervjuare ett 

år senare kan informantens minne både av det nu:et de svarar oss utifrån och 

situationen vara en annan. Däremot, kommer troligtvis samma slutsatser kunna dras 

och samma informationsspann att uppnås om en annan intervjuare använder samma 

utgångspunkter och guide. Det styrks av Kvale (1997:66) som menar att om en 

liknande procedur följs bör resultatet ha likheter.  

 

Våra tolkningar påverkar också reliabiliteten, vilket är oundvikligt vid kvalitativa 

undersökningar. För att minimera vår påverkan har vi löpande fört diskussioner med 

varandra vid tolkningsproblem och valt att transkribera ordagrant och inte ändrat 

något de sagt förutom att ha tagit bort tilläggsord såsom “eh”, “liksom”, “och sådär”.  

 

En utmaning som påverkat validiteten i vår studie har varit att informanternas 

beroendeställning till Klädföretaget kan ha påverkat deras svar. Larsson (2010:77) 

menar att det är viktigt att informationen är djupgående och sanningsenlig för att 

uppnå validitet. Klädföretaget, som de har en relation till, vilket kan ha gjort att de 

inte vågat säga negativa saker om dem. Detta var en av anledningarna till att vi valde 

att anonymisera informanterna. Den andra anledningen var att vi trodde att 

informanterna hellre ville delta i intervjuer om de garanterades anonymitet. 

 

I början av samtalen informerade vi informanterna kring vad vi undersökte och varför, 

samt vad svaren skulle användas till. Vi informerade dem även utifrån 

vetenskapsrådets etiska rekommendationer (Vetenskapsrådet 2002) att de hade rätt att 

avbryta intervjun samt hoppa över frågor om de önskade. Informanterna fick inte 

frågorna i förväg, däremot gavs de möjlighet att få höra intervjuguidens fyra teman 

innan intervjun startade.  
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Ett problem med att vi inte har intervjuat på plats är att vi missat informanternas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Kvale (2007:93) menar att intervjuer är en social 

interaktion som sker i nuet, och att det kan vara relevant att se till kroppspråk och 

dylikt. Detta är dock något som inte kan tas med i transkriberingen vilket gör att 

utomstående kan missa poänger som görs med dessa verktyg (Kvale 2007:93). Ett 

problem med att vi gjorde telefon- och Skypeintervjuer är att stora mängder 

information fallit bort, inte bara för utomstående utan även för oss. Vi har inte kunnat 

observera informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kunnat säga mer än 

det som sagts med ord. Detta fann vi dock inte möjligt av geografiska, tidsmässiga 

och ekonomiska skäl. Intervjuerna transkriberades efter att de var genomförda. Vi var 

medvetna om att vi skulle förlora informanternas känslouttryck. Exempelvis då 

informanterna ibland haft en humoristisk ton alternativt funderat länge på frågor, 

vilket inte framkommer i transkriberingen. Detta är dock ofrånkomligt. På grund av 

detta valde vi att transkribera ordagrant och har inte heller tagit med svar som kan 

tolkas annorlunda. I vår transkribering har vi markerat skratt och långa tankepauser 

för att inte misstolka i analysen, något vi dock inte lagt in i citaten.  

 

Etiska överväganden 

Vi valde att anonymisera de sex informanterna för att de skulle vara mer bekväma 

med att säga sina åsikter utan att fundera över hur Klädföretaget skulle reagera. Vi 

valde också i efterhand att anonymisera även Klädföretaget då vi upptäckte att det var 

svårt att behålla informanternas anonymitet. Under intervjuerna pratade informanterna 

om sin livsstil vilket kunde avslöja vilken kategori de tillhörde i kampanjen. Då det 

ibland endast är en influencer på respektive livsstil skulle det vara enkelt att ta reda på 

vem informanten var. Det var därför omöjligt att lova informanterna anonymitet om 

vi hade berättat vilket klädföretag undersökningen kretsar kring.  

 

Studien har en sned könsfördelning, vilket vi reflekterat över. Vi intervjuade fyra män 

och enbart två kvinnor. Vi hade gärna haft en jämn fördelning, men vi valde att 

intervjua de sex informanterna utifrån olika profilområden och inte kön. 

Könsfördelningen har inte heller något med syftet eller frågeställningarna att göra 

varpå detta inte är relevant. Informanter valdes inte utifrån ålder då detta är irrelevant 

för syftet samt våra frågeställningar. För studien är det viktigt att personer med 

relevant kunskap intervjuas.  
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4. Resultat och analys  
 

I följande kapitel redogörs för intervjuernas resultat samt analyser utifrån de valda 

teorierna och tidigare forskning. 

 

4.1 Hur upplever influencerna Klädföretagets 
påverkan? 
 

4.1.1 Implicit makt  
 

Influencerna har delade åsikter om det är de eller Klädföretaget som har mest 

möjlighet att påverka kampanjen. Tre influencers upplever att det är Klädföretaget 

som har mest makt att påverka då de avgör deadline, skapar riktlinjer och budget samt 

att det är Klädföretaget som har grundläggande företagsvision. 

 

“Det är Klädföretaget. De har någonstans grundläggande 

företagsvision, och sedan har de väl en årsplan med olika kampanjer de 

ska göra. Så där var det ju de till 110 procent” - influencer B  

 

“I och med att Klädföretaget har sin deadline så är det ju det jag har att 

förhålla mig till. Sedan så var det ett bra samarbete, men det var det 

enda som var väldigt, där är deadlinen. Det gick ju att diskutera lite, 

men på det sättet är det ju de som bestämmer, hur det ska släppas och 

när det ska släppas och sedan fanns det utrymme för diskussion” - 

influencer D 

 

“Probably the company. I don’t mind” - influencer E 

 

Influencerna A och C menar att det är de som har makten och influencer A menar att 

om hen inte haft makten hade hen inte deltagit i kampanjen.  
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“Jag kan ju bara prata om mitt fall, inte för alla. Jag tycker att jag hade 

ganska mycket att säga till om och annars hade jag inte gjort det” - 

influencer A 

 

“I think in this case the strength was actually me. Like my personality, 

rather than the company. That’s why the chose me, I think. They can 

reach my audience, so I think it’s probably me and then the brand” - 

influencer C  

 

Influencer F menar att det är en kombination av båda parterna. 

 

“I think it’s the combination of both” - influencer F 

 

När aktörerna möts på fältet intar de dominans, underordning eller ekvivalens 

gentemot varandra beroende på sina kapital (Ihlen 2009:62). Influencer B, D och E 

kan tolkas ha intagit ett underordnat förhållningssätt då de menar att företaget har 

mest makt. De är beroende av dem och intar då underordning. Det kan tolkas som att 

influencer A och C däremot intagit dominans gentemot företaget, och att influencer F 

intagit ett ekvivalent förhållningssätt.  

 

Samtliga influencerna upplever däremot att de har haft stor frihet i utformandet av 

kampanjen. Det kan tolkas som att Klädföretaget och influencerna förhåller sig 

ekvivalenta i förhållande till varandra då influencerna menar att deras roll har en stor 

betydelse då de erbjuder fördelar för företaget som de inte kunnat nå på egen hand.  

 

”Vi drog det till någon form av spets” - Influencer A som vidare nämner att 

influencerna skapat ett material som Klädföretaget inte kunnat skapa på egen 

hand.  

 

Influencer B menar att Klädföretaget bygger sig som ett intressant varumärke genom 

kampanjen. Influencer E menar att Klädföretaget får möjlighet att visa upp sina 

produkter för människor på sociala medier och menar att influencerna fungerar som 

lokala opinionsledare som sprider varumärket. Detta kan ses som att de tillsammans 

producerar material genom ett samspel och de skapar balans och förhåller sig 
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ekvivalenta till varandra istället för att den ene ska dominera och den andra inta 

underordning. 

 

En anledning till att influencerna upplever att de har stor möjlighet att påverka är 

medvetenheten kring hur viktigt deras sociala kapital är. Klädföretaget ingår i ett 

större företagsfält. I det stora företagsfältet ses ekonomiskt kapital huvudsakligen 

viktigt (Ihlen 2009:66). Influencerna bidrar till det ekonomiska kapitalet till företaget 

genom att de hjälper Klädföretaget att nå konsumenter vilket kan leda till att dessa 

köper Klädföretagets produkter. Framförallt bidrar influencerna dock med sina 

nätverk och lånar ut sitt sociala kapital till företaget. Influencer C pratar om att 

Klädföretaget kan nå hens publik vilka de inte kan nå utan hens hjälp. Flera 

influencers är medvetna om sitt sociala kapital, däremot använder ingen termen 

uttryckligen. Fem stycken influencers nämner återkommande sina följare, och 

beskriver dem i former av relationer och nätverk som beskrivs “personliga” och 

“vänner” vilket är deras sociala kapital.  

  

”Jag tror att jag passar in i någon slags profil för att spåra in på den 

målgruppen, men också för att jag har det nätverket jag har idag” - 

influencer A 

  

”I think it's a personal relationship with people that they can’t reach 

without using me, so basically they are talking to my friends” - 

influencer C 

 

“Jag tänker att alla mina följare är mina vänner. Man har någon typ av 

relation till dem” - influencer D  

 

Att influencers sociala kapital värderas högt och att de tillåts sätta sin egen personliga 

prägel på materialet kan tolkas som att Klädföretaget har svårt att bilda relationer med 

sin målgrupp på egen hand. Influencerna får makt att påverka kampanjen, då de kan 

positionera sig högt på fältet genom sitt höga sociala kapital. I deras sociala kapital är 

tillit och relationer mellan influencer och följare etablerat, vilket Klädföretaget vill nå. 

Det bekräftar Liu et al:s (2015:34) resonemang om att influencers etablerat tillit i sina 

följarskaror. Detta anser också Temple (2000:1) som menar att tillit byggs upp inom 
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personliga nätverk. Inom nätverk reproducerar och koordinerar människor 

uppfattningar som de kommunicerar (Luoma-aho 2009:324). Därför är det viktigt för 

Klädföretaget att varumärket diskuteras inom nätverken, särskilt idag, då företag har 

svårare att nå målgrupper. Det styrks av både Falkheimer och Putnam. Falkheimer 

(2009:113) menar att det blivit svårare då riskerna ökat och tilliten minskat i 

samhället. Putnam i Luoma-aho (2009:232) anser att människor idag tenderar att dra 

sig undan från sina sociala nätverk och grupper alltmer, och att de spenderar mer tid 

på de nya medierna. Genom att anlita influencerna kommer Klädföretaget åt önskade 

målgrupper på de platser där människor spenderar allt mer tid. Det ökar ytterligare 

influencernas makt att påverka, då de har en viktig plats i dessa nätverk.  

 

4.1.2 Explicita riktlinjer  
 

Alla influencers är överens om att företaget påverkat dem i form av riktlinjer. Alla 

uttrycker samtidigt att de haft möjlighet att arbeta konstnärligt fritt trots riktlinjerna. 

Influencer A menar att det var generella riktlinjer, exempelvis hur bilder och filmer 

skulle levereras. Influencer B ansåg att kanalerna var bestämda och influencer D fick 

exempel på hur kampanjen kunde se ut från Klädföretaget. Influencer F menar att de 

hade fria händer.  

 

“Det var generella do’s and don’ts riktlinjer, inklusive då i vilket format 

materialet skulle vara och hur bilderna och filmerna skulle levereras. 

Det var ganska vattentätt, läste man igenom det så fattade man ok det är 

det här det handlar om” - influencer A  

 

“Jag fick ju inte säga att jag inte vill göra på Instagram, och endast på 

Youtube och Facebook utan de bitarna var ganska satta men sedan var 

det inte såhär att jag fick en tvåhundra sidor lång pdf med deras 

bildpanel utan det var ju helt ur mitt eget öga egentligen” - influencer B  

 

“Jag fick exempel på hur kampanjen skulle se ut. Och det var egentligen 

bara såhär, vi ville representera en atletisk person som gör sin grej, så 
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det är väldigt brett och väldigt löst lagt vilket jag älskar för det får en 

att leka och tolka det på sitt eget sätt” - influencer D  

 

“Actually we had free hands for this project. And basically we just did 

the script and land the whole thing” - influencer F  

 

Klädföretaget har således inte påverkat influencerna mer än att ge dem grundläggande 

riktlinjer. Enligt Abidin och Ots (2016:154) forskning är konsumenter allt mer 

medvetna om influencers kommersiella och redaktionella innehåll. Detta innebär att 

företag inte bör ge influencers färdigt material att publicera, då det uppfattas som 

redaktionellt vilket konsumenterna är skeptiska mot. Detta innebär att influencerna 

behöver hitta nya sätt att kommunicera på för att inte uppfattas som “köpta”. Det är 

därför viktigt för influencers att leva upp till fastställda normer (Abidin och Ots 

2016:153). Genom att Klädföretaget låter influencers skapa material med “fria 

händer” riskerar inte influencerna att tappa trovärdighet från sina följare då de får vara 

sig själva. 

 

“I mean, that’s just being myself. I didn’t really change myself. I 

recorded my voice. I worked with my friends. I kind of directed the film 

with the filmmaker. Like, this is what I want, and so it was all me in the 

campaign with my friends. I didn’t to like have to act. I didn’t have to 

learn lines or you know I wasn’t like an actor. I didn’t have to be play 

Spiderman” - influencer C 

 

Detta kan tolkas som att influencerna inte upplever att de blivit påverkade av 

Klädföretaget. Det gör att skapandeprocessen upplevs komma från dem. Att de tillåts 

kreera fritt och att det uppfattas trovärdigt kan kopplas till impression management. 

Det innebär att individer medvetet och strategiskt skapar önskade uppfattningar av sig 

själva med hjälp av kommunikation och interaktion (Johansson 2009:122). 

Identitetsskapandet består av verbala symboler, som är lätta att manipulera och icke-

verbala symboler som handlar om de uttryck en individ ger ut. De senare är inte lika 

lätta att påverka (Goffman 2004:16). Det kan ses som att det influencerna säger och 

visar upp i kampanjen måste passa ihop med hur influencern uppfattas i övrigt. 

Filmerna som gjorts genomsyras av influencernas personligheter vilket gör att 
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materialet uppfattas genuint. Symbolerna ges ut till publiken som väger samman de 

verbala och icke-verbala symbolerna. Publiken skapar en uppfattning om influencern 

och känner antingen cynism eller uppriktighet (Goffman 2004:25) inför denne. Många 

influencers säger att de enbart gör samarbeten som känns “äkta” och att de får kreera i 

linje med sin image. De står bara för saker som de själva ställer sig bakom och som 

hjälper till att bygga den önskade bilden av dem själva. 

 

4.1.3 Redigering av material  
 

När det kommer till redigering av materialet menar fem av sex influencers att 

Klädföretaget inte ändrat något i deras material. Fyra av dessa influencers arbetar eller 

har arbetat åt Klädföretaget tidigare och ingen av dem har fått sitt material redigerat.  

 

“Jag haft kontakt med dem under lite olika omgångar under min 

karriär. Jag började min yrkesbana som fotograf egentligen och har väl 

haft en del med dem och göra” - influencer B  

 

“Actually I did a work with them managaing international sales 

meeting, where I was responsible for handling people, cause I speak 

english and I have a quite good network of people” - influencer C 

  

“Jag har jobbat som butiksbiträde i en av Klädföretagets butiker, så det 

var min första kontakt med märket” - influencer D  

 

”Actually I started working with them one year ago when I finished my 

studies in cultural production” - influencer F  

 

Det här kan kopplas till identitet och hur företaget och de som jobbar inom det 

uppfattar organisationen i förhållande till andra organisationer och omvärlden och de 

värderingar som finns inom organisationen (Larsson 2008:115). Influencerna som har 

arbetat alternativt arbetar inom företaget har en uppfattning om organisationen. De vet 

vad organisationen arbetar för och vilka värderingar som finns.  
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En organisations identitet kommunicerar ut budskap vilket i sin tur påverkar 

intressenternas bild av organisationen (Löwensberg 2009:242). När influencerna 

skapar kampanjmaterial tar de sig an organisationens identitet och kommunicerar ut 

budskapet till intressenterna. Influencerna vet vilken identitet Klädföretaget har. Det 

blir naturligt för influencerna att skapa en kampanj för Klädföretaget då de är 

medvetna om vad som ska genomsyra den. Därmed behövs inga strikta riktlinjer och 

influencerna kan med fria händer tolka vad varumärket är för just dem. En annan 

anledning till att riktlinjerna inte behövt vara strikta kan vara att Klädföretagets och 

influencernas image överensstämmer med varandra. Klädföretagets image skapas 

genom impression management och de tar till olika tekniker för att skapa en önskad 

bild (Johansson 2009:122). Klädföretaget har sedan valt influencers som känner till 

organisationens varumärke väl men också sådana vars impression management och 

image överensstämmer med deras egen. Genom att låta dem sätta sin personliga 

prägel på materialet, skapas även något som bekräftar och stärker företagets image. 

Det är inga större risker med kampanjen då Klädföretaget vet att influencerna 

kommer hålla sig inom företagets ramar när de skapar sitt material. Klädföretaget 

uppmuntrar dem att tolka vad varumärket är för dem eftersom det går i linje med hur 

de uppfattar varumärket.  

 

Influencer A och E känner inte till Klädföretagets identitet lika väl som de övriga, då 

de inte har arbetat inom eller med företaget. Däremot har de haft kontakt med 

Klädföretaget sedan tidigare. Influencer E menar att Klädföretaget inte redigerade i 

hens material och att hen troligtvis valdes för att hen redan gjorde det Klädföretaget 

ville att hen skulle göra. 

 

“They just send me a media with some lookbooks. It’s almost like free 

hands for me at the moment. But I guess that’s why they chose me in the 

first place, because there is nothing to change of what I’m doing 

already” - influencer E   

 

Influencer A nämner däremot att Klädföretaget ville att hen skulle redigera om 

materialet då det var för skrikigt.  
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“Vi skickade in en grovklippning och första versionen vi klippte var 

mycket skrikigare, tuffare, råare och de tyckte att vi skulle tona ner den 

och det gjorde vi och skickade in en ny kopia och den var godkänd rakt 

igenom” - influencer A 

 

Det kan tolkas som att Klädföretaget har underliggande makt att påverka 

influencernas innehåll. När en influencer inte känner till organisationen tillräckligt väl 

behöver Klädföretaget styra hen i rätt riktning. En anledning till det kan vara att 

Klädföretaget vill upprätthålla deras rykte. Ett rykte skapas av en individs olika 

erfarenheter av en organisation, vilket sedan vägs samman och skapar en 

helhetsuppfattning om organisationen (Löwensberg 2009:240). Det här kan kopplas 

till influencernas innehåll till kampanjen vilket sänder ut flera tolkningar av vad  

företaget är för dem. Att låta influencerna skapa material kan ses riskfyllt eftersom det 

kan gå emot hur Klädföretaget vill uppfattas. När Klädföretaget i viss mån styr 

influencernas innehåll behålls Klädföretagets önskade rykte. Det kan tolkas som att 

Klädföretaget strävar efter att influencerna ska få möjligheten att tolka varumärket 

helt själva. I kampanjen väljer de ut vilka de vill ska delta. När Klädföretaget sedan 

väljer två utomstående personer som inte arbetar eller har arbetat hos dem behöver de 

rikta dessa rätt för att sända ut något som överensstämmer med Klädföretagets image, 

identitet, impression management och rykte.  

 

I kampanjen har Klädföretaget jobbat med påverkan backstage, vilket är riktlinjerna, 

för att influencerna ska skapa ett önskat material som vid publicering syns frontstage. 

Frontstage visar upp de strategier som tagits fram backstage för att skapa vissa 

uppfattningar (Laughey 2007:81), exempelvis kommunikationsstrategier (Johansson 

2009:122,123) utifrån de riktlinjer som de fått. I glappet mellan backstage och 

frontstage finns en process där Klädföretaget behöver godkänna materialet. Enbart en 

influencer, som inte arbetat i organisationen tidigare, fick sitt material redigerat. Det 

kan tolkas som att det hen skapade inte överensstämde med Klädföretagets önskade 

image. Det kan således ses som att Klädföretaget anlitar influencers som strävar efter 

att skapa en liknande image som de själva, och när båda parter är ute efter att skapa 

samma önskade bild behöver de inte hårda riktlinjer. Om influencers skulle skapa ett 

material som inte är i linje med vad Klädföretaget önskar kan de justera det genom att 

påverka det i glappet mellan backstage och frontstage.  
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Klädföretaget har tagit fram kampanjen samt strategier och riktlinjer för att 

influencers ska veta hur de ska forma materialet. Det är också Klädföretaget som 

beslutar om publicering och eventuell redigering. Detta kan ses som att det är de som 

har den slutgiltiga makten att påverka även om influencerna fyller en viktig roll. Här 

speglas ekvivalensen, då de samarbetar fram ett material som ger både influencern 

och företaget makt att påverka varandras varumärken. Det handlar således om balans 

och en beroendeställning mellan båda parterna.  

 

Ovanstående avsnitt har behandlat hur företaget påverkat influencers i kampanjen. I 

följande kapitel utvecklar vi påverkansdelen av Klädföretagets kampanj och gör en 

djupare analys kring hur influencerna påverkar.  

 

4.2 Hur upplever influencerna att de får 
påverka kampanjen?  
 

4.2.1 Möjlighet att påverka  
 

Influencerna själva upplever att de har en stor möjlighet att påverka Klädföretagets 

kampanj. 

 

“Jag upplevde att de var väldigt lyhörda under processen. Jag var 

väldigt tydlig med att om jag ska göra det här så vill jag göra det på 

mitt sätt. Jag tar in en egen fotograf, vi klipper det själv så att ni får en 

färdig produkt och de var helt fine med det, så jag upplever att de var 

väldigt lyhörda. De hade en oerhörd tillit i den där kreativa processen. 

Sedan råklippningen som vi skickade in fick vi feedback på, med saker 

de ville att vi skulle finlira, och det gjorde vi också, men hela processen 

och skapandedelen fick jag göra precis som jag ville och det uppskattar 

jag som tusan så att det slapp gå igenom något filter” - influencer A 

 

“I think I had pretty much a 100 percent control of this, apart from of 

course the graphics that they send that you put on top of a film and the 
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link, and that sort of thing. I had full control so I was very happy” - 

influencer C 

 

“Jag fick göra det jag ville, det var ett självgående projekt så det var 

jättekul för mig att få göra ett projekt från scratch med mina egna idéer 

fast med deras stöd” - influencer D 

 

Alla influencers menar att de upplevt kampanjen som fri, men tre av dem menar 

samtidigt att de skulle gjort en del saker annorlunda om de fått. 

 

“Jag hade gjort den lite kortare och så hade jag försökt att välja, inte 

andra riktlinjer men andra moment, men som sagt, det handlar om 

innehåll”- influencer A 

 

“Det mesta handlar ju om tid och pengar. Det hade varit kul att göra en 

mer estetisk eller konstnärlig studioplåtning. Jag är själv ganska 

intresserad av just kontraster och ljus. Det tycker jag är väldigt 

intressant i just modebilder när det blir mer tidlöst än en kommersiell 

kampanj, för nu blev de här i bilderna inte så, men det blev ganska 

klassiskt, såhär någon form av streetstylebilder. Det hade jag nog fått 

göra, men det handlar ju också om tid och pengar. Det kostar att sätta 

ihop en sådan så det var nog det jag försökt gjort annorlunda, fiska upp 

lite mer produktionspengar” - influencer B 

 

Influencer D nämner att hen hade gjort en större produktion. De övriga är nöjda med 

materialet och har inget de ville ändra på. Detta kan tolkas som att de ändå anpassar 

sig efter vad de förväntar sig att Klädföretaget ska vilja ha trots att det inte finns några 

definierade riktlinjer. De rättar sig omedvetet utefter deras image, impression 

management och position på fältet trots att de säger att riktlinjerna varit fria vilket kan 

ses som att de styrs implicit. Samtidigt menar tre influencers att de inte velat ändra 

någonting. Det kan ses som att de faktiskt har fått kreera fritt så länge det håller sig 

inom riktlinjerna och inte utmanar Klädföretagets impression management för 

mycket.  
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4.2.2 Roll som influencer 
 

Genom influencernas höga sociala kapital och den tillit som finns i nätverken har 

influencerna en roll som opinionsbildare. Precis som Sullivan (2013:43) menar så 

påverkar opinionsledarna människors beslut mer än massmediernas. Opinionsledarna, 

i detta fall influencerna, påverkar sina följare och de fungerar som en mellanlänk 

mellan medieinstitutioner och befolkningen (Laughey 2007:24) eller som i detta fall, 

mellan Klädföretaget och deras konsumenter. Abidin och Ots (2016:154) menar att 

influencers sociala kapital och deras nära relation till följarna skapar värde för 

Klädföretaget.  

 

“I mean I guess the main thing is that they get to reach an audience in 

an personal way. If you put a massive billboard on the street, thousands 

and thousands gonna see it but no one would remember it. But if you are 

on Instagram and you see a friend doing something, you would probably 

be like wow good for her or him. I think it’s a personal relationship with 

people that they can’t reach without using me, basically they are talking 

to my friends” - influencer C  

 

Influencerna har, som tidigare nämnts, etablerat tillit i sina följarskaror (Liu et al 

2015:34) och där har de en viktig roll genom att påverka. Influencerna ser vilka 

fördelar de ger Klädföretaget och att de även vet om att företaget är i behov av just 

deras profil, vinkel och nätverk för att nå konsumenterna. Detta har gjort att de vågat 

sätta sin prägel på materialet, och vågat vara sig själva.  

  

“Sometimes when you do work for the brand you end up looking and 

feeling like their brand you know. This is like the brand is me, so they let 

me do that. I like that” - influencer C 

 

“I can act like an artist and producer - and it’s looking like me” - 

influencer E 
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4.2.3 Profiler  
 

Angående influencernas synvinkel kring vad de vill visa upp med kampanjen, är det 

dock bara tre influencers som uttryckligen säger att de vill visa upp varumärket i sina 

respektive profilområden. Varumärket utvecklas hela tiden och uppstår beroende på 

hur konsumenter uppfattar märket (Kotler et al. 2013:237). Genom att influencerna 

tolkar och sprider varumärket till deras följare utvecklas konsumenternas uppfattning 

av varumärket. Influencernas tolkningar av märket beror till stor del på deras profiler.  

 

“Jag vill få fram att Klädföretaget fungerar precis lika bra i en skitig 

källarlokal där knappt lampan lyser i taket som det gör i en [annan 

miljö*]” - influencer A [*fingrerad miljö för att garantera anonymitet] 

 

“Jag ville framhäva en dansares liv, hur man är otroligt beroende av 

kläder som fungerar bra för ens livsstil. Kläder är inte bara kläder, det 

är ens arbetskläder. Man behöver gå vidare till att fungera i sociala 

sammanhang och personliga sammanhang väldigt enkelt eftersom man 

kan gå från ett rep till ett möte tillbaka till att träna. Det var det jag ville 

framhäva mest och det budskapet fungerade väldigt bra med 

Klädföretagets kläder” - influencer D 

  

”Promote outdoor culture” - influencer E 

 

Influencer B menar att hen ville visa kläderna i ett naturligt sammanhang. De övriga 

influencerna pratar mer om att få synas i kombination med varumärket.  

 

“I mean it’s that extra exposure. Because the more exposure I can get 

then maybe the more work I can get with the company, or maybe a shoe 

company sees it and say hey like he did a good job with that company 

maybe we can do a good work with him as well” - influencer C  

 

“I wanted to challenge myself ‘cause the filming thing was new thing to 

me. But also I think it was a cool campaign and to me it was also a 
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possibility to step out, and that the company also mentioned me on their 

social media channels and stuff so I also got some new followers 

through it” - influencer F  

 

Det är samma influencers som svarat att de vill synas i relation till varumärket som 

uttalat säger att de vill ha fler samarbeten. De övriga influencerna nämner inte under 

intervjuerna att de ser kampanjen som ett sätt att öka sina följare eller dylikt. En av 

dem säger att det ser bra ut i hens CV att hen har jobbat åt Klädföretaget, men det är 

också det enda. 

 

Att samarbeta med Klädföretaget är ett val som samtliga influencers har gjort. Det 

kan tolkas som att de gillar Klädföretagets image, och att de ser samarbetet som en 

strategi för impression management där Johansson (2009:122) menar att individer 

medvetet och strategiskt skapar önskade uppfattningar av sig själva med hjälp av 

kommunikation. Däremot, verkar det vara två influencers som är mer medvetna om 

att de genom samarbetet med Klädföretaget faktiskt tillskriver sig deras image och ser 

det som en strategi att synas i relation till företaget. Genom att influencerna 

samarbetar med Klädföretaget höjs deras sociala kapital eftersom deras nätverk 

vidgas. Det styrks av Engdahl och Larsson (2011:244) som menar att socialt kapital 

innefattar de kontakter och relationer en aktör har. Detta gör att då influencerna får 

synas i Klädföretagets sociala medier blir de mer eftertraktade bland andra företag. 

 
Samtliga influencers har dock kopplat sina egna profiler till varumärket. Detta även 

om vissa av dem haft som mål på att visa upp sin specifika livsstil och andra valt att 

mer visa upp sina profiler generellt.  

 

Att de tillåtits och valt att visa upp sina profiler beror på att företaget är ute just efter 

deras tolkningar. Tolkningarna bidrar sedan till att skapa en viss önskad bild hos 

konsumenterna, alltså image. Image handlar om en viss bild en organisation strävar 

efter att ha hos konsumenterna (Larsson 2008:114). Image påverkas av exempelvis 

företagets produkter, deras grafiska utformning, hur de anställda inom företaget beter 

sig och hur väl ekonomiskt företaget sköter sig (Larsson 2008:114). Detta kan i 

kampanjen ses som hur konsumenterna uppfattar företaget och även deras produkter. 

Klädföretaget tilldelar influencerna kläder, vilket är företagets produkter. Då 
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influencerna också blir talespersoner för märket påverkar konsumenternas image även 

av deras tolkningar och beteenden kring märket. De ges möjlighet att påverka för att 

företaget vill knyta influencernas värderingar och bilder till sitt varumärke.  

 

När det kommer till vilken image influencerna får sända ut med sitt material har 

Klädföretaget i viss mån styrt genom att ha tilldelat influencerna kläder. Genom 

klädtilldelningen styr Klädföretaget vilken slags image influencerna bör och även 

tillåts sända ut. 

  

Hur influencerna kunnat koppla sina egna profiler till varumärket beror nämligen på 

vilken klädeskategori de blivit tilldelad. Kampanjen utgår ifrån klädkategorier och 

influencerna menar att de har olika upplevelser för hur de fått kläder till kampanjen. 

Influencer D menar att hen fick önska klädesplagg, influencer B, som inte skapat 

någon film men däremot en bildserie till kampanjen, menar att hen fick välja fritt. 

Influencer C nämner att hen redan bar kläderna på fritiden och att företaget valt ut 

kläder till hen inför kampanjen. Övriga tre nämner inte vilka klädesplagg de haft på 

sig. 

 

“Jag fick välja från den nya kollektionen som kom där, och då valde jag 

ut kläder som jag tyckte passade mitt bildspråk” - influencer B 

 

”I mean, first of all, I was already wearing the company’s clothes, but I 

wore the clothing that they wanted me to wear, so I mean I wear their 

clothes so I’m already influencing”- influencer C 

 

“Sedan fick man önska kläder som man ville ha som passade bäst, de 

var väldigt flexibla, de ville ge det man ville ha sedan om det inte fanns 

eller om det inte gick att lösa så löste man problemet” - influencer D   

 

Detta tyder på att Klädföretaget påverkar vilka kläder som ska vara framträdande i 

kampanjen. Influencer D menar att de fick önska kläder och att Klädföretaget försökte 

lösa det. Det går dock att ifrågasätta hur problematiskt det kan vara för Klädföretaget 

att få fram de kläder influencerna önskade. Vi kan anta att det inte handlade om att 



	   34	  

Klädföretaget inte kunde få fram de önskade kläderna, utan snarare att de hade en 

tanke om vilka kläder de ville skulle visas upp.  

 

Klädföretaget delade ut olika kampanjområden. Redan där har företaget påverkat vad 

influencerna får visa upp. Genom att de påverkar vilka kläder influencerna ska ha på 

sig minskar influencernas möjlighet till påverkan ytterligare. Troligtvis vill 

Klädföretaget visa upp olika klädesplagg från sina kollektioner. Därmed skapas 

begränsningar i vad som visas upp. Vi kan tolka detta som att de inte vill visa upp 

samma plagg på flera influencers, utan att de vill visa upp en så stor del av 

kollektionen som möjligt. Att Klädföretaget påverkat kan också bero på att de 

kategoriserat influencerna för att de vill att influencernas kampanj ska överensstämma 

med influencernas egna profil. Klädföretaget har flera kategorier, exempelvis urbant 

och skidåkning. De vill troligtvis inte att en influencer, som är känd för sin profil som 

löpare ska representera skidåkning då det inte klaffar med hens personlighet och 

livsstil eftersom det inte överensstämmer med den personens impression 

management. Den kampanjen skulle i sådana fall skicka ut icke-verbala signaler som 

inte stämt med vad hen tidigare sagt verbalt. Det är något, som enligt Goffman 

(2004:25), resulterar i att människor intar en cynisk position gentemot influencern. En 

större genuinitet upplevs om influencerna får kläder som redan passar in i hens liv och 

personlighet.   

 

Influencer B och F nämner även påverkan i miljö men varken influencer A, D eller E 

nämner något om påverkan där. Influencer C pratar om att hen valde att filma i 

Stockholm, men nämner inget om att Klädföretaget varit involverade i den tanken. 

Enligt vår tolkning har hen valt att filma just där och sedan genomfört det utan 

påverkan.  

 

“Om jag kommer ihåg rätt skickade jag tre förslag till dem på vad jag 

ville göra. Då valde de ett av de förslagen och sedan så var det upp till 

mig att göra någonstans min egna grej av det. Det var i Köpenhamn 

med en god vän till mig som egentligen är balettdansös och vi har 

jobbat ihop ganska mycket tidigare år. Så hen fick ju en påse, hen hade 

bara på sig de kläderna och så tog vi en rundtur i Köpenhamn. Det fick 

jag påverka helt själv, det var ju min idé” - influencer B 
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“The company wanted it to be very Helsinki based. We did it in different 

cities. So, each city was supposed to be places in Finland and Helsinki. 

It was like, how do we see our home city” - influencer F 

 

Det är dock inte bara kläderna influencerna sprider. I och med att de får sätta sin 

prägel på kampanjen och sätta in Klädföretaget i sin egen livsstil så får influencerna 

möjlighet att påverka Klädföretagets varumärke och image. Influencernas habitus är 

det som styr hur de tänker och agerar (Engdahl och Larsson 2011:39) och hur de 

fungerar i den sociala världen och på fältet (Ihlen 2009:65). Detta kan tolkas som att 

influencernas egna personliga prägel och förståelse för kampanjen samt hur de 

uppfattar företagets varumärke och image också kommer ifrån deras habitus. Habitus 

är grundat utifrån de tidigare erfarenheter som influencerna har (Ihlen 2009:65). Det 

gör att aktörernas agerande i positioneringen och deras egna förhållningssätt till 

Klädföretaget och kampanjen kommer från vad de tidigare upplevt samt hur de 

upplever sin roll som influencer.  

 

Att Klädföretaget påverkar influencerna kan bero på att de är rädda om sin image, 

men också att de behöver utforma kampanjen för att strukturera den. Genom deras 

tidigare möten med företaget, och även i tidigare reklam och kommunikation, har de 

plockat upp företagets image och identitet. Deras habitus har påverkat deras 

uppfattning av dessa. Tolkningarna kommer ifrån influencernas tidigare värderingar 

av Klädföretaget i kombination med sina egna livsstilar, vilket är det material som 

Klädföretaget vill komma åt. När influencerna anpassar filmen till sina egna 

profilområden anpassar de även den utifrån sin egen impression management. 

Klädföretaget och influencerna har valt att samarbeta med varandra då de båda strävar 

efter att skapa en image av sig själva genom impression management, som de kan 

hjälpa varandra att uppnå. Att samtliga influencer pratar positivt om vad varumärket 

står för, och kopplar det till egna erfarenheter kan tolkas som att de står bakom det 

Klädföretaget säger. Detta bekräftar att Klädföretaget och influencerna delar liknande 

image som de vill sända ut. 

 

“Vi tänkte väldigt lika inom väldigt mycket. Synsättet på träning och 

synsättet på en aktiv livsstil. Vi fortsatte vår kontakt sedan tidigare 
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egentligen och bara spann vidare på bra idéer och att vi kunde göra 

roliga grejer tillsammans och så. Jag blev kontaktad av dem och sen så 

hade vi ett väldigt bra inledande samtal och sen så lyckades det 

utvecklas på sikt till en väldigt bra symbios, ett samarbete” - influencer 

A 

  

“From the beginning, it used to be a little more of family and maybe a 

little bit boring and traditional and now it’s like cutting edge and you 

know, they are redefining the look so it’s something I would wear if I 

was working with the company or not” - influencer C 

  

De anpassar därefter omedvetet sitt material till organisationens identitet och image 

men lägger även till sina egna tolkningar som påverkas av habitus och hur de 

uppfattar världen omkring sig. Influencerna plockar även in sin impression 

management och skapar därefter filmen. 

 

4.3 Vad anser influencerna att det finns för 
möjligheter och risker med att låta dem själva 
skapa innehåll till kampanjen? 
 

4.3.1 Genuinitet och personlighet 
 

Tre influencers menar att företagssamarbeten behöver vara genuina, äkta och att de 

som influencers bör stå för varumärket. Detta menar de att de erbjuder Klädföretaget. 

Två av dem anser att de vill göra nytta och skillnad för Klädföretaget de samarbetar 

med. 

 

”Jag är otroligt selektiv när det gäller samarbeten. Det måste vara 

något jag genuint bottnar i och om det inte känns genuint bra eller att 

jag inte känner att det finns en vinning och att jag kan tillföra något åt 

företaget tackar jag nej i 99 fall av 100. Det blir inte roligt och det blir 
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inte trovärdigt, och då är inte jag rätt person att marknadsföra sig 

genom” - influencer A  

 

De samarbeten som influencerna tar på sig påverkar deras arbete med deras 

impression management. Influencerna menar att de bara gör saker de står bakom. Det 

kan ses som att de enbart tar på sig uppdrag som bidrar till deras önskade impression 

management. Impression management handlar just om olika strategier som individer 

tar till för ett önskat uttryck (Laughey 2007:79). Huruvida samarbetet uppfattas 

trovärdigt eller ej av publiken beror på om influencerns verbala och icke-verbala 

uttryck överensstämmer. Om det de säger inte samstämmer med icke-verbala uttryck 

(det personen gör, hur den uttrycker sig i agerande och omedvetet) känner sig 

publiken cyniska mot det influencern säger (Goffman 2004:25). Företag tar en stor 

risk genom att anlita andra människor som skapar materialet. Detta på grund av att det 

blir influencerna som avgör om kampanjen känns genuin eller inte, eftersom det är 

deras verbala och icke-verbala symboler som måste överensstämma. Klädföretaget 

har i denna kampanj plockat in människor som själva får tolka varumärket. Genom att 

influencerna får uttrycka sig fritt görs samarbetet trovärdigt eftersom de visar upp sin 

egen tolkning av vad Klädföretagets livsstil handlar om. Alla influencers menar att 

kampanjen handlar om människor som satt sin prägel på varumärket vilket skapar en 

genuinitet. Genuiniteten anses, enligt influencerna, komma från att de tillåts vara sig 

själva. 

 

“Maybe it started twenty years ago with reality-tv, like everything 

changed, it became about real people. And now with social media and 

Instagram, it’s like everybody is on their phone all the time. I never 

meant to be an influencer but that’s just what we’re called. I mean, we 

are just good people doing good things” - influencer C 

 

“Många av de influencerna i kampanjen var folk som syns regelbundet i 

deras kläder. Det blir mer genuint när man låter Klädföretagets fans 

och egna kunder tolka deras kläder på sitt egna sätt. Det blir mer 

genuint än en väldigt snygg, någonstans superöverstylad kampanjbild 

som man plåtat med någon sjuk livsstilsfotograf i någon studio 
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någonstans. Det blir mer intressant kommunikation om man låter andra 

tolka det”- influencer B 

 

“When you are working with an influencer you get it real. You get 

different stories, and real ones. And you can really have face for it for 

the campaign. When you are working with an influencer you know what 

kind of person it is, or what he or she represent, and it worked very well. 

We had a really nice group of influencers in this one” - influencer F 

 

Samarbetet mellan Klädföretaget och influencerna uppfattas som genuint eftersom 

influencern redan har en relation med sina följare (Abidin och Ots 2016:154). När 

influencerna får vara sig själva uppfattar konsumenterna det och ser hens egenskaper i 

samarbetet. Detta kan göra att genuiniteten stärks då deras verbala och icke-verbala 

uttryck samstämmer, precis som att kampanjen stämmer in i influencernas impression 

management-byggande av sig själva.  

 

En risk med att använda sig av influencers är att de kan göra andra samarbeten som 

krockar med det Klädföretaget gör. I och med att de tillåts representera märket kan det 

också hända att influencernas beteenden kopplas samman med varumärket även när 

de gör något företaget inte står för. I dagens risksamhälle beräknar människor vilka 

risker det för med sig att ta ett beslut, och agerar därefter (Engdahl och Larsson 

2011:319). Klädföretaget har minimerat risktagandet och vad det kan för med sig när 

man anlitar utomstående personer som sprider företagets varumärke. Detta då de valt 

ut influencers vars impression management stämmer överens med Klädföretagets 

impression management och som känner till företagets identitet och image. Det är 

även viktigt för Klädföretaget att känna de personer som anlitas för att säkerställa att 

influencern är trovärdig och genuint representerar varumärket.   

 

Giddens talar om tillitssystem där människor sätter tillit till system och experter 

(Laughey 2007:97). Där fyller influencer marketing en viktig funktion. Influencerna 

etablerar tillit i sina följarskaror och gör sedan reklam för företag och varumärken. 

Detta går också att koppla till tvåstegshypotesen där influencerna fungerar som 

opinionsledare. Alla intervjuade influencers talar om ”äkthet” och detta kommer ifrån 

att konsumenterna och influencerna “känner” varandra. Eftersom en relation är 
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upprättad kan publiken snabbt uppfatta hur influencerns verbala och icke-verbala 

signaler överensstämmer och därefter avgöra om äktheten uppstår.  

 

4.3.2 Målgruppsanpassning 
 

I intervjuerna pekar alla influencers upprepade gånger på vikten av att vara äkta. 

Detta förekommer också i den relation influencerna strävar efter att ha till sina följare. 

Samtliga influencers menar att de vill visa sig som en vanlig person. Tre av dem vill 

influera och inspirera följarna till saker som är viktiga för dem, exempelvis att 

uppmuntra till löpning. 

 

”I’m not like a fast runner or anything like that, I just think I represent a 

real person kind of thing” – influencer C 

  

Det gynnar också Klädföretaget då influencerna fungerar som opinionsledare. 

Människor tenderar att dras till personer som har samma uppfattningar som de själva 

(Laughey 2007:188). Detta kan kopplas till ”målgruppsspetsen” som influencer B 

pratade om i samband med att hen diskuterade influencers i stort och varför 

mikroinfluencers är effektiva. Klädföretaget har anlitat människor med olika 

bakgrunder och profiler där tillit finns etablerat i relationen. När influencerna, som är 

opinionsledare, säger ”detta står jag bakom” så påverkar det deras följare. Precis som 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017:814) menar så kan det vara effektivare att 

använda sig av influencers inom ett specifikt område med ett visst intresse och publik. 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017:798) för fram att en stor följarskara inte 

alltid resulterar i framgång då produkten som marknadsförs ses mindre unik. Genom 

att Klädföretaget anlitar influencerna, som redan har sina egna profiler inom olika 

aktivitetsområden, breddar de målgruppen och får möjlighet att påverka influencernas 

följare. Precis som Liu et al. (2015:51) menar säger en av influencerna att de 

möjliggör för företag att direkt erbjuda fördelar till en väldigt specifik målgrupp.  

 

”Mikroinfluencernas fanbase är mer vad ska man säga, inte köpsugna, 

men det träffar mer rätt när du använder dig av de här små influencerna 

än vad man gör kanske med de här jätteinfluencerna” – influencer B 
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En risk är dock att Klädföretaget bara når en viss typ av människor med en viss typ av 

intresse, även om det är olika profiler på influencerna. Genom att Klädföretaget 

anlitar mikroinfluencers nås inte lika många människor i relation till om man skulle 

använda sig av en stor influencer. Det gör att en stor del andra människor faller undan 

och inte nås av kampanjen. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017:807) menar 

att influencers med ett stort antal följare sänder ut positiva attityder och uppfattas som 

populära. De nämner dock inte något kring att influencers med mindre antal följare 

skulle vara mindre omtyckta.  

 

4.3.3 Mängd samarbeten 
 

Åsikterna om vilken mängd samarbeten som är lagom för en influencer att göra 

samtidigt varierar kraftigt bland influencerna. Två av dem menar att åtta till tolv 

samarbeten per år är att föredra. Influencer F försörjer sig som influencer och menar 

att hen gör två till tre sponsrade inlägg i veckan, vilket sammanlagt blir 130 till 152 

stycken samarbeten om året. I detta fall vet vi inte om samtliga samarbeten är med 

olika företag, men det vi vet är att oavsett om det är med olika företag eller ej, så gör 

hen den mängden totalt. Värt att nämna är också att influencern ifråga har olika 

plattformar. Varje samarbete behöver inte ske på alla plattformar, utan vissa 

samarbeten kanske enbart sker på en plattform. Hen menar dock att hen endast 

samarbetar med dem som hen står bakom. 

 

“I also say no to many companies. I want it to be very me. This 

company's brand and products, it’s very me. And I don’t know, I don’t 

think commercial stuff is a bad thing if it really suits you”- influencer F 

 

Tre influencers menar att risken med att ha för många samarbeten är att 

trovärdigheten minskar och då blir det heller inte roligt för dem själva.  

 

“I don’t work for money, I do it cause I really want do it. If I do fifty 

gigs a year they can’t all matter to me” - influencer C  
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Samtliga influencers säger att samarbetet måste vara trovärdigt, vilket de menar att 

det inte blir om de har för många samarbeten.  

 

”Folk gör för många samarbeten för tätt vilket gör att det minskar 

trovärdigheten att man faktiskt står bakom ett märke”- influencer D 

 

En influencer menar dock att det är en annan sak att försörja sig på influenceryrket än 

som hen som har ett annat jobb på sidan av.  

 

“Jag förstår de som kanske livnär sig på att vara influencers eller 

profiler i sociala medier där finns det ju så klart risken att om det inte 

rullar in tillräckligt många betalningar, då kan du inte ställa mat på 

bordet. Där kan det också många människor ibland tackar ja till saker 

för att det handlar om pengarna och inte den faktiska innehållsfrågan 

för att göra ett bra innehåll och bidra till det här varumärket” - 

influencer A  

 

Det här går i linje med Abidin och Ots (2016:154) som menar att influencers ständigt 

riskerar att tappa tillit till sina följare då de är känsliga för vad som kan upplevas som 

vilseledande. Detta i sin tur sätter press på att influencers behöver anpassa sig efter 

fastställda normer. Om influencerna väljer att samarbeta med olika företag hela tiden 

och det inte spelar någon roll vem man samarbetar med bör trovärdigheten 

ifrågasättas.  

 

Influencerna pratar också om hur många samarbeten som en influencer bör ha åt 

gången. En av dem menar att hen helst vill arbeta med ett företag åt gången för att ge 

företaget vad det vill ha och förtjänar och tycker att maxgränsen är två företag i taget.  

 

”Jag tycker max två i stöten bara för att man ska kunna ge företaget så 

mycket som de förtjänar eftersom de kliver in och tror på dig som profil. 

De kanske betalar dig massa pengar eller produkter eller vad det nu må 

vara och då tycker jag att det minsta du kan göra är att vidgå och 

delegera tiden till dem istället för att samköra det med massa andra” - 

influencer A 
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5. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna intervjustudie har varit att undersöka sex stycken influencers 

erfarenheter av att medverka i ett klädföretags kampanj. Studien har undersökt 

Klädföretagets påverkan, men också influencernas påverkan samt vad influencerna 

anser att de bidrar med till kampanjen.  

 

Vår främsta slutsats är att båda parterna är beroende av varandra. Företaget är 

beroende av influencernas sociala kapital, men influencerna är också i 

beroendeställning gentemot företaget. Klädföretaget bidrar med en plattform för 

influencerna att synas på, och det är även de som etablerat riktlinjer och har den 

grundläggande makten att styra kampanjen. Vi ser att de har intagit ekvivalens just på 

grund av de kapital de erbjuder varandra. I vår studie har det framkommit att 

influencerna och Klädföretaget verkar ha en god relation med varandra. Detta kan 

tolkas som att inga problem funnits. Men det bör också hållas i åtanke att relationen 

kan ha påverkat influencernas svar då de kanske inte vågat ta upp problem för att inte 

förstöra relationen. 

 

Vi har sett att influencerna upplever att Klädföretaget delvis påverkar dem genom 

riktlinjerna, men de framhåller också att de fått kreera fritt. Samtidigt anser vi att det 

inte går att undvika de underliggande maktstrukturer som influencerna tycks vara 

omedvetna om. Influencerna upplever sig fria medan det dock framkommit, och kan 

tolkas som, att Klädföretaget har påverkat dem mer än de tror. Klädföretaget har valt 

ut vilka influencers som fått möjlighet att skapa kampanjen. De har också påverkat 

materialet genom att be en influencer justera det då det föll utanför vad de ville ha. 

Klädföretaget har även påverkat klädval och miljö. Således kan vi se att Klädföretaget 

skapat ramar som påverkat influencerna, och detta för att kommunicera ut en önskad 

bild som överensstämmer med Klädföretagets image.  

 

Vi har även sett att samtliga influencers tycker att samarbeten behöver vara genuina 

och att det måste vara något de står för. Vi finner det intressant att samtliga menar att 

de gör “rätt” mängd samarbeten för att det ska upplevas genuint. Fem influencers 

menar att åtta till tolv samarbeten per år är att föredra. En influencer, vilken är den 
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enda som försörjer sig på influenceryrket, säger att hen gör två till tre samarbeten i 

veckan. På ett år blir det 130 till 152 samarbeten och här menar vi att genuiniteten bör 

ifrågasättas. Vi menar att det här kan bli problematiskt då det går att ifrågasätta om 

samtliga samarbeten kan vara viktiga och genuina, särskilt då det framkommit att 

majoriteten av influencerna själva anser att det inte blir genuint med för stor mängd 

samarbeten.  

 

Ännu en intressant slutsats är att influencerna ser sig som viktiga för Klädföretaget. 

Denna kampanj använder influencers på ett nytänkande vis, då influencerna får sätta 

sin prägel och skapa material själv. Samtidigt har det blivit oerhört vanligt att använda 

sig av influencers. Det är också många som är influencers idag, och allt fler företag 

anlitar och betalar en opinionsledare för att styra publikens uppfattningar. Detta ses 

som ett personligt sätt att kommunicera gentemot traditionell kommunikation, på 

grund av influencers tillit som etablerats med följarna. Människor har gått från att lita 

på experter, till att lita mer på personliga nätverk, vilket influencers kan ses ha idag. 

Det går dock att fundera kring hur viktig rollen som influencer är och hur länge 

människor litar på influencers som experter, när plötsligt alla kan vara en expert. 

Influencerna upplever sin roll som viktig, men vi ser också att de lätt kan bytas ut 

beroende på vilken influencer som företaget önskar för en kommunikationsinsats. Vi 

kan hålla med influencerna om att de erbjuder ett personligt sätt att kommunicera på 

genom deras sociala kapital, men vi anser däremot att det inte blir personligt när alla 

kan vara en influencer. 

 

Kreatör eller reklampelare?  

Vi anser att det är en fin gräns mellan att betraktas som en kreatör och en 

reklampelare då företag trots allt måste ta hänsyn till sin image, och därför i viss mån 

styra. Det går också att diskutera om inte alla influencers på ett eller annat vis är 

reklampelare, då de säljer utrymme till företag i sina sociala medier i utbyte mot att de 

verkar som opinionsledare. 

 

I den här kampanjen anser vi att Klädföretaget i viss mån tillåtit influencerna att sätta 

sin prägel på kampanjen, vilket troligtvis är vad som gjort att kampanjen har 

uppmärksammats i exempelvis Resumé och Dagens media och uppfattas som 

“kreativ” och “personlig”. Vi ser dock risker med den här sortens kommunikation. 
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Företagens styrning kan lätt slå över och kväva influencernas kreativitet i rädsla för 

att förlora varumärkets image hos konsumenterna. Det resulterar i att influencers 

enbart blir reklampelare. Genom att Klädföretaget tillåtit influencerna att visa sina 

personligheter och sin kreativa sida i kombination med sina respektive profiler anser 

vi dock att en genuinitet, som blir alltmer sällsynt, uppstått. 

 

Kampanjens utformning kan liknas vid ett pusselbyggande. Klädföretaget skapar 

tydliga hörn- och kantbitar som sätter en ram för hur de vill uppfattas. Klädföretaget 

lyfter sedan in andra pusselbitar som fyller en viktig funktion för att skapa och bygga 

ett önskat motiv. Tillsammans skapar Klädföretaget och influencerna en helhet och en 

på förhand önskad bild. Inget pussel utan motiv. Ingen kampanj utan kreatörer som 

får kreera fritt, men kantbitarna är i slutändan det som skapar den samlade 

helhetsbilden och inramningen. Tillåts inte influencerna bidra till pusslets bild, är det 

dock ofrånkomligt att influencerna istället för att bli kreatörer snarare blir vandrande 

reklampelare som bara sprider ett färdigmonterat pussel. 

 

5.1 Förslag på vidare forskning  
 

För vidare studier skulle det förslagsvis vara intressant att studera om “genuina” 

samarbeten. Är det möjligt att över 100 samarbeten om året kan spela roll för en 

influencer? Detta leder in på frågor kring effekten av en influencers samarbeten. För 

att få en djupare förståelse om användandet av opinionsledare skulle det vara 

intressant att undersöka i vilka syften det är mera effektivt att använda sig av 

mikroinfluencers i relation till stora influencers. Är det i varumärkesbyggande syfte 

eller är det mer effektivt för att öka ett företags försäljning eller är det en kombination 

av båda? Vidare hade det varit intressant att studera vilken påverkan ett långtgående 

samarbete har i relation till ett kort samarbete. Vilket är mest värdefullt för de båda 

parterna och med vilket syfte?  
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7. Bilagor 
 

Intervjuguide  

 

Intervjuguiden består av följande fyra teman: 

Allmänna frågor  

Makt  

Planering 

Profiler & egenskaper 

 

7.1 Bilaga 1 - intervjuguide på svenska  
 

Allmänna frågor  

Hur kom du i kontakt med Klädföretaget?  

Hur länge har du haft ditt instagramkonto? 

Vad tror du är anledningen till att du blivit en influencer? 

Hur har du tyckt att samarbetet har gått med Klädföretaget?  

Vad känner du att du fått ut av samarbetet med dem? 

Hur tänker du kring mängden samarbeten du gör? Vad tycker du är lagom många? Ser 

du några risker med att ha många samarbeten? Ser du några risker med att ha få 

samarbeten? 

Vad strävar du efter med att ha för relation till dina följare? Hur jobbar du med detta? 

 

Planering  

Vilka riktlinjer har Klädföretaget gett dig? 

Varför tror du att du blivit tillfrågad av Klädföretaget?  

Varför tror du att Klädföretaget valt att låta influencers göra kampanjen?  

Vad tror du att Klädföretaget får ut av att anlita dig som influencer att skapa 

materialet?  

Varför tror du att Klädföretaget har valt att inte göra kampanjen själva?  
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Påverkan 

Hur har du tolkat riktlinjerna i filmen när du skapade materialet?  

Hur mycket upplever du att ni fått styra kampanjen utefter vad du vill ha?  

Hur mycket har Klädföretaget ändrat i ditt material? 

Vad skulle du gjort annorlunda om du fått göra helt fritt?  

Hur tror du att det skulle mottagits av Klädföretaget? 

Hur tror du att det skulle mottagits av dina följare? 

Hur mycket har Klädföretaget pratat med dig om din roll i kampanjen? 

Vem anser du har mest makt att säga till om i planeringen i kampanjen, du eller 

Klädföretaget?  

 

Profiler & egenskaper 

Vad är Klädföretaget för dig?  

Vad vill du få fram med kampanjen?  

Hur har du satt din personliga prägel på ditt material? 

Vilka av dina egenskaper skiljer sig från de övriga influencerna? 

Hur ser du att Influencer marketing kommer utvecklas i framtiden?  

 

7.2 Bilaga 2 - intervjuguide på engelska   
 

General questions  

How long have you had Instagram?  

Why do you think you became an influencer?  

How do you feel the collaboration has gone with The company? 

What did you get out of the collaboration?  

What do you think about the amount of collaborations you do? What do you think is a 

good amount of collaborations? Do you see any risks with having too many 

collaborations?  

What kind of relation do you want to have with your followers? How do you practice 

it?  

 

Planning   

What guidelines have The company given to you?  
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Why do you think The company has asked you to create this campaign?  

Why do you think The company has chosen influencers to create the campaign?  

What do you think The company gets out of hiring influencers to create content?  

Why do you think The company has chosen to not create the campaign by themself?  

 

Power 

How have you interpreted the guidelines in the film?  

How much do you experience that you got to control the campaign in the way you 

wanted? How much of the content has been edited? 

If you could do anything different, what would you have done?  

How do you think The company would react to it? 

How do you think your followers would react?  

How much has The company talked to you about your role in the campaign? 

Who do you think has the most power in the campaign? Is it you or The company?  

 

Profiles and characteristics 

What is The company for you?  

What do you want to accomplish with the campaign?  

How have you put your personal touch on your material? 

Which of your characteristics are different from the other influencers?  

How do you think influencer marketing will develop in the future?  

 


