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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter 

Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och 

Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina 

sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet 

på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till 

sig själv som en vara. Uppsatsens syfte är att undersöka upprätthållande av den närhet 

till följare, som visats i tidigare forskning, parallellt med tillgodoseendet av det 

ekonomiska intresset i att de säljer reklamutrymme på sina sociala medier – vilket får 

följarna att framstå som kunder. Böckerna analyseras utifrån ett marxistiskt teoretiskt 

ramverk, med grunden i Georg Lukács teorier och begreppen reifikation och 

varufiering. Reifikation innebär en anpassning efter kapitalistiska samhällets strukturer 

och relationer, vilket tar sig uttryck i den borgerliga människans medvetande. 

Varufiering syftar till processen som gör saker, arbetskraft eller personer till varor.  

Studien visar att den upplevda närheten som beskrivs till följarna tycks upprätthållas 

genom objektivering av personliga egenskaper, till att fylla funktionen att få följarna att 

återvända till kanalen. Den kalkylerbarhet av egenskaperna som framstår i 

beskrivningarna av relationen liknar en anpassning efter den rationalisering som Lukács 

menar utmärker det kapitalistiska produktionssättet. Relationen tycks varufieras då 

företag köper utrymme för att marknadsföra produkter för influencerns följare. Det 

tycks dock som att en influencer samtidigt behöver förhålla sig till krav på öppenhet och 

ärlighet gentemot följarna, vilka uttrycks i böckerna, vilket jag tolkar som följarnas 

önskan efter någonting genuint mänskligt och icke-reifierat. Det ekonomiska intresset 

tycks tätt sammantvinnat med upprätthållandet av vad som framstår som en nära 

relation, och ställer krav den marknadsföring som görs att framstå som uppriktig. För att 

uppnå detta tycks en influencers hela liv reifieras till en arena för det personliga 

varumärket. Detta kan även ses som ett absurt uttryck av vad C.S Cremin kallar det 

post-ironiska tillståndet, där kapitalismens kultur inkorporeras i personen. 

Nyckelord 
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1.1 Inledning 

Något som möjligen förvånar […] är att en stor andel unga anser att förebilder för unga, t.ex. 

artister, bloggare och youtubers påverkar ungas hälsa. Är det ett tecken på att sociala medier-

profiler står unga mycket nära? Som en extrasyrra eller extrabrorsa på nätet, någon man kan få stöd 

av och samtidigt se upp till. (Ungdomsfokus 2018: 36) 

Citatet ovan kommer från den årligt återkommande undersökningen Ungdomsfokus som i år 

hade 2047 svarande mellan 15 och 29 år (ibid.: 7). Det framstår i undersökningen som att 

bloggare, youtubers och andra sociala medier profiler – även betecknade som influencers, blir 

allt viktigare förebilder för ungdomar (ibid. 89).  

”Ordet influencer betyder ungefär påverkare, alltså en person som har inflytande över sina följare i 

sociala medier. Det är ett nytt yrke som har vuxit fram de senaste åren. Influencers fyller sina sociala 

medier med innehåll och tjänar pengar på annonser och samarbeten med företag” (Bratt, 2018: 

1:35-2.00). 

Ovanstående beskrivning av fenomenet influencers presenterades i reportageserien Jobba, 

sova, dö (Bratt, 2018) som finns tillgänglig på UR-plays hemsida. Enligt Karlsson (2018) på 

Dagens analys, visar en undersökning genomförd av marknadsundersökningsföretaget 

Yougov att 20% av svenska ungdomar drömmer om att tjäna pengar på sina sociala medier. 

Institutet för reklam- och mediestatistik menar att investeringarna i influencer marketing ökat 

med 33% från 2016 till 2017 samt att omsättningen av denna marknadsföringsform år 2017 

låg på 660 miljoner kronor (IRM, 2018). I ett pressmeddelande delger de en prognos som 

förutsäger att influencer marketing under 2018 och 2019 kommer att öka samt vara högre än 

de digitala reklaminvesteringarna totalt (ibid.). 

Influenceryrket tycks utifrån det ovanstående inte bara vara ett nytt yrke, utan också ett som 

växer kraftigt, både i takten som det omsätter pengar och popularitet, framstår det som. Men 

Bratt (2018: 02.10-02.20) lyfter även att medan en del kallar influencers för smarta digitala 

entreprenörer så är det andra som menar att de har dåligt inflytande på ungdomar. 

Och nog kan det tyckas speciellt att influencers liknas med någon som står unga mycket nära 

samtidigt som influencer marketing tycks börja konkurrera med alla digitala 
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reklaminvesteringar tillsammans. Eftersom att fenomenet tycks ha blivit så pass stort kan det 

också tänkas säga någonting om vår samtid. 

Tidigare forskning på området menar att kändisskapet på sociala medier utmärks av att den 

kända personen skapar känsla av närhet till sina följare och samtidigt har ett förhållningssätt 

till den egna personligheten som en vara (Abidin, 2018 & Jerslev, 2016). I detta framgår 

någonting som för mig framstår som svårförenligt, å ena sidan relationen till följarna som 

tycks präglas av en känsla av närhet, å andra sidan vad som gör att en influencer kan tjäna 

pengar på det hen ägnar sig åt. Följarna ter sig på samma gång som nära influencern och som 

målgrupp för reklam, som konsumenter.  

Som uppsatsens titel avslöjar så ämnar jag använda mig av marxistisk teori och bland annat 

begreppet varufiering, begreppet syftar till processen som gör saker, arbetskraft eller personer 

till varor på en marknad. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att analysera föreningen av de två tillsynes svårförenliga 

förhållningssätten som en influencer tycks inta gentemot sina följare, vilka identifierats i 

tidigare forskning och beskrivningarna av yrket ovan. Förhållningssätten är å ena sidan den 

närhet till sina följare som i tidigare forskning beskrivits som utmärkande för kändisskap på 

sociala medier och å andra sidan den ekonomiska relationen som får följarna att framstå som 

målgrupp för riktad reklam. För att undersöka detta görs en kvalitativ innehållsanalys av tre 

relevanta karriärböcker inriktade på influencerskap. I studien används marxistisk teori, och 

specifikt Georg Lukács teorier om reifikationens fenomen (den moderna människans 

medvetande anpassat till samhällets ekonomiska relationer) samt begreppet varufiering (som 

syftar till processen som gör saker, arbetskraft eller personer till varor på en marknad). Jag 

anser att marxistisk analys erbjuder de teoretiska verktyg som behövs för att begripliggöra 

föreningen av de två olika förhållningssätten, då relationen i grunden tycks vara ekonomisk.  

För att skapa förståelse för i influenceryrket ämnar jag att undersöka framställningarna av de 

relationer mellan följare och influencer vars komplexitet beskrivits ovan. Jag ämnar därför, 
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utifrån de tre karriärböckerna och med hjälp av de teoretiska begrepp som presenterats, 

besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs en influencers upprätthållande av vad som framstår som en nära relation 

till sina följare, och hur kan denna relation förstås utifrån uppsatsens teoretiska 

ramverk? 

 Hur beskrivs föreningen av ovanstående relation med det ekonomiska intresset som 

finns i en influencers reklamsamarbeten, och hur kan denna förening förstås utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk? 

 

1.3 Bakgrund 

Då influenceryrket ännu är relativt nytt förefaller en kort presentation nödvändig. Jag 

undersöker fenomenet influencer som ett yrke, då en viktig aspekt av influencerskapet som 

jag intresserar mig för är kopplat till att de kan tjäna pengar på vad de gör.  

I statistiska centralbyråns yrkesregister återfinns inte influencer som ett yrke, bloggare är dock 

registrerat (SCB). Värt att betänka är att detta register upprättades år 2012 och används från 

och med 2014, att influencer inte är registrerat skulle alltså kunna bero på att det är så pass 

nytt att det bara inte skrivits in ännu.  

Några ytterligare anledningar till att influencerskapet kan betraktas som ett yrke är att det 

under 2018 har blivit föremål för hårdare regleringar, vilket skapar tydligare officiella ramar. 

Bland annat fällde patent- och marknadsdomstolen, i januari, influencern Alexandra Nilsson 

(känd som Kissie) för att inte ha reklammärkt ett sponsrat inlägg tillräckligt tydligt 

(Konsumentverket, 2018). Denna dom är vägledande för alla influencers och företag på 

sociala medier och innebär att tydlig reklammärkning av emottagna produkter eller 

samarbeten nu är praxis (ibid.). 

Skatteverket fastställde att arbetsgivare, från och med 2019, inom influencer marketing måste 

lämna arbetsgivardeklaration på individnivå för influencers (Capuder, 2018). Detta har lett till 

att bolaget boostified skall anställa över 1000 influencers kopplade till dem, bolaget förmedlar 

kontakt mellan influencers och företag som vill få sina produkter marknadsförda menar Albert 
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Capuder (ibid.), reporter på 8till5, HD-sydsvenskans näringslivstidning för regionen Skåne.  

Nu är det alltså möjligt att anställas som influencer, vilket ger yrket ytterligare legitimitet. 

Gymnasieskolan Thoren innovation school erbjuder från och med hösten 2018 utbildningar 

med inriktningarna youtuber och influencer som del av det estetiska programmet (Thurfjäll, 

2018). Beskrivningen av influencerprogrammet lyder som följer: ”Lär dig hur du skapar en 

blogg med texter och content som engagerar och får dina följare att vilja komma tillbaka varje 

dag. Det här är en bra grund om du vill bli en influencer, copywriter, journalist eller vill jobba 

med text på annat sätt i framtiden” (Thoren innovation school, 2018). 

Nedan presenterar jag några av de begrepp som återkommer i uppsatsen. 

Influencer marketing är den typ av marknadsföring som influencers ägnar sig åt. Institutet för 

reklam- och mediestatistik beskriver influencer marketing som: 

ett samlingsbegrepp för marknadsföringsformer som drar nytta av en influencers inflytande hos sina 

följare. En influencers inflytande utgår från en digital närvaro till exempel en blogg eller en vlogg 

eller en profil i sociala medier. Innehållet är av personlig karaktär snarare än redaktionell 

utformning (IRM, 2018) 

En blogg är kortfattat, enligt nationalencyklopedins hemsida (NE), en personlig och öppen 

dagbok på nätet. En vlogg är ungefär samma koncept, fast i videoformat.  

Eftersom att en influencer ofta är aktiv på flera sociala medier kommer jag i uppsatsen 

använda begreppet kanaler som samlingsbegrepp när jag hänvisar till flera sociala medier 

samtidigt.  

 

2.1 Teori 

För att uppnå studiens syfte använder jag mig av marxistisk teori för att analysera de tre 

karriärböckerna. Jag anser att det krävs ett materialistiskt perspektiv för att besvara studiens 

frågeställningar, då viktiga aspekter av de relationer som undersöks är ekonomiska. Det 

teoretiska ramverket bygger på den marxistiske teoretikern Georg Lukács text ”Reifikationen 

och proletariatets medvetande” från essäsamlingen Historia och klassmedvetande, som först 

utkom 1923 (Gunnarson, 1968: 17). De av Lukács begrepp som är centrala för studien 
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presenteras nedan. Lukács teorier kompletteras med C. Cremins teorier som presenteras i 

artikeln ”Personality culture in employment”, detta beskrivs senare i detta kapitel.  

Lukács (1968: 62) menar att det materialistiska perspektivet innebär att ”det är inte 

människornas medvetande som bestämmer deras vara, det är deras sociala vara som 

bestämmer deras medvetande”. Det är med denna utgångspunkt som min läsning av materialet 

görs, det innebär att jag undersöker på vilket sätt som texterna ger uttryck för de sociala 

relationerna (i Lukács beskrivning innebär de sociala relationerna de samhälleliga och 

ekonomiska). Detta kan ses till skillnad från till exempel ett konstruktivistiskt perspektiv som 

ser på medvetandet och språket som skapande av förståelsen av verkligheten (Bergström & 

Boréus, 2018: 27).  

Lukács (1968: 139) menar att Marx, i sin analys av samhället som helhet, lade stor vikt vid 

varan (och handeln med varor) då han ansåg att förståelsen för det kapitalistiska samhällets 

problem måste sökas i varuförhållandets struktur. Marx menar att som varuförhållandet 

egentligen är en relation mellan människor, men att de inom det kapitalistiska systemet 

framstår som relationer mellan ting (ibid.:140). Lukács (1968: 146)  menar att i och med 

rationaliseringen av arbetsprocessen, och atomiseringen av produktionen till kalkylerbara och 

allt mer specialiserade processer döljs de olika delarna av produktionen för varandra. Detta får 

konsekvensen att arbetande människan, som producerar varor, endast framstår som ett objekt i 

produktionsprocessen (ibid.:147). Kalkylerbarheten i arbetet och dess konsekvens - att den 

arbetande människan därigenom endast framstår som enbart ett objekt i en specialiserad 

process – är ett av de koncept som återkommer i analysen av materialet.  

Den ovan beskrivna rationaliseringen av produktionen menar Lukács (1968: 148) även 

påverkar människans förhållande till sig själv och sin egen arbetskraft i och med att 

arbetskraften säljs som en vara på marknaden. Säljandet av arbetskraften, mot samma värde 

som andra varor på marknaden – pengar, innebär att den också införs i samma system och 

binds under samma logik som resterande varor som cirkulerar – produceras, säljs och köps - 

på marknaden (ibid.150). Lukács (ibid.) menar vidare att uppfattningen av ”den frie 

arbetaren” uppstår just i denna atomisering av arbetet och produktionen, samtidigt som 

individen tvingas in i ett system vars förutsättningar framstår som lagbundna.  
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Varucirkulationen skapar vad Gunnarson, i förordet till Historia och klassmedvetande, kallar 

för konsumtionssfärens genomkapitalisering: 

Med konsumtionssfärens genomkapitalisering i och med att produkter och tjänster för 

masskonsumtion blivit föremål för storindustriell verksamhet, har en vidlyftig apparat för att bringa 

alla dessa varor och tjänster ut till massorna uppstått på basis av ett manipulationssystem, som 

utbrett sig till alla yttringar av samhälleliga liv […] den arbetande människan avlänkad från de 

problem som sammanhänger med hur han skall förvandla sin fritid till att vila och suggereras till att 

betrakta konsumtionen som hela livet uppfyllande självändamål. Själva livet blir till en förlängning 

av arbetstiden (Gunnarson, 1968: 22). 

Det som framgår ovan är alltså att den rationaliserade och kalkylerade produktionen ger 

upphov till en apparat som gör att konsumtionen framstår som ett för livet uppfyllande 

självändamål. Uppfattningen av livet som en förlängning av arbetstiden och konsumtionen 

som självändamål uppstår i det reifierade medvetandet. Detta innebär att den borgerliga 

människans medvetande formas efter de kapitalistiska samhällets ramar och produktionens 

strukturer (Lukács, 1968: 143).  

I Lukács (1968: 174 & 206) filosofihistoriska analys av ”[d]et borgerliga tänkandets 

antinomier” lyfter han de problem som han menar uppstår i det reifierade medvetandets 

struktur. Ett av dessa är den borgerliga människans förståelse av sig själv och sin ställning i 

världen (ibid.: 205). De reifierade strukturerna och det kapitalistiska samhällets betingelser 

som ramar för förståelse av världen ger upphov till en tvetydighet i begrepp såsom mänsklig 

naturlighet (ibid.: 206). Lukács (ibid.) menar dock att en verklig förståelse av människans 

naturliga väsen, endast kan uppstå bortom det produktionssätt som gör människor till varor – 

detta kan göras först då frihet och nödvändighet sammanfaller.  

I denna uppsats kommer de relationer som undersöks förstås utifrån det kapitalistiska 

systemets produktionsförhållanden som presenterats ovan. Influenceryrket placeras in i 

varucirkulationens process för att göras begriplig ifrån denna utgångspunkt. De, av de ovan 

presenterade begreppen, som är främsta fokus är reifikation och kalkylerbarhet, men hela den 

beskrivna teoretiska apparaten används i analysen. 

Som komplement till Lukács teorier används som nämnt C.S Cremins teorier om den post-

ironiska människan. Hon analyserar, i artikeln som jag använder mig av, jobbannonser i 

Yorkshire post från 1870-2003 och menar att det under de senaste femton åren (från artikelns 
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publiceringsår) har skett en ökning av önskemål på personliga egenskaper i dessa (C.S 

Cremin, 2003: 110). Av de annonser som undersöks från 2001 innehåller hela 70.58% 

referenser till personliga egenskaper, oavsett sektor (ibid.). Hon menar att det i samhället har, 

bakom vad som framstår som valmöjligheter och mångfald, formats en företagskultur som 

verkar gå bortom någonting enbart kulturellt, till att forma individens personlighet efter 

marknadens imperativ (ibid: 109).  

The more this ‘culture of enterprise’ extends and saturates, the harder it is to retain a critical 

perspective. Whether through ‘leisure’ or ‘work’, there appears to be an emphasis on the individual 

that circumscribes personality to a corporate, calculatively assembled, ethos. While groups and 

individuals may struggle against such pressures, there is a sense in which people have already 

succumbed not through resignation, but through willing collaboration in their own exploitation (ibid. 

109-110). 

Cremins beskrivning av företagskulturens påverkan på individens medvetande och 

personlighet liknar Gunnarsons beskrivning av reifikationens fenomen, citerad ovan, i 

konsumtionssfärens genomkapitalisering och livet självt som förlängning av arbetstiden.  

Cremin (2003: 115) beskriver detta som ett post-ironiskt tillstånd. Hon menar att ironi ofta 

används som ett sätt att skapa distans till - eller markera att ett påstående inte är uppriktigt 

menat, men att det nu finns alldeles för mycket i den sociala världen som kan tolkas ironiskt 

för att ironin skall registreras (ibid.). Vad som uppfattas som en absurd nivå av anpassning av 

självet och personligheten till att passa på en marknad, når nivåer där det övergår i att bli en 

internalisering av värderingar och det post-ironiska tillståndet blir både en överlevnadsstrategi 

och ett nedbrytande av motståndet mot varufieringen av personligheten (ibid.: 115-116). 

Personligheten blir till en vara, som likt Lukács (1968: 150) menar angående arbetskraften, 

säljs på marknaden.  

Som nämnt ovan så undersöker Cremin (2003: 125) jobbannonser, de krav som uttrycks i 

annonserna är alltså krav eller önskemål som företag har på personer de skall anställa, där hon 

menar att individen, som en del av ett jobbteam, reifieras till en företagsorganism. Hennes 

teorier går även att applicera på fenomenet influencers, då det post-ironiska behandlar 

varufieringen av personligheten och reifikationen av den samtida människan till ett objekt i 

varucirkulationens led (vilket kommer diskuteras vidare i uppsatsens analysdel). Den 

reifierade människan är dessutom själv medhjälpare till denna exploatering menar hon ”[a] 
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post-ironic individual is necessarily engaged in reflexive exploitation without perceiving it as 

exploitation as such, but as freely initiated project of self” (ibid.). 

Lukács och Cremins begreppsapparater utgör den teoretiska grunden för denna studie. Dess 

relevans ligger i att förståelsen för fenomen i en tid där ett kapitalistiskt produktionsätt är 

rådande måste förstås utifrån detta produktionssätts logik, här speciellt då den ekonomiska 

relationen som nämnt är en viktig aspekt av undersökningen. Och ur ett materialistiskt 

perspektiv är det sociala varat bestämmande över individers medvetande, inte tvärt om  

(Lukács, 1968: 62).  

 

2.2 Tidigare forskning  

Fenomenet influencers har undersökts inom flera vetenskapliga fält. I en svensk kontext 

består den forskning som jag har hittat övervägande av studentuppsatser på kandidat och 

mastersnivå, framförallt i ämnena företagsekonomi och mediestudier. I denna studie kommer 

jag att hänvisa till relevant internationell forskning. Den forskning som hänvisas till är även 

interdisciplinär. Jag ämnar skapa en överblick av fenomenets framväxt samt en förståelse för 

de tendenser som av forskare uppmärksammats gällande olika typer av influencers och sociala 

medier. Nedan presenteras begreppet mikrokändisskap och forskning kring det och dess 

karaktär samt studier av influencers och youtubers. I av slutet detta kapitel lyfts även 

forskning som använder liknande begrepp som ingår i det teoretiska ramverket för denna 

uppsats. 

Anne Jerslev (2016) undersöker mikrokändisskap (micro celebrity), ett begrepp myntat av 

Theresa Senf år 2001, i artikeln “In the Time of the Microcelebrity: Celebrification and the 

YouTuber Zoella” i vilken hon undersöker hur kändiskulturen har förändrats med sociala 

mediers framväxt. Artikelns empiri består av blogginlägg och vloggar av en brittisk youtuber 

vid namn Zoe Sugg, alias Zoella. Jerslev undersöker kändisskapet på sociala medier utifrån 

olika teorier om kändisskap, och jämför det med så kallat ”mainstream” kändisskap. Hon 

menar, likt Senf, att i och med sociala medier och mikrokändisskapets framväxt produceras 

jaget som ett varumärke och en vara (Jerslev, 2016: 5240 & Senf, 2013: 346). Detta 

framhåller hon även går hand i hand med skapandet av en känsla av autencitet (Jerslev, 2016: 

5240). En av anledningarna till att mikrokändisskapet skapar en autencitetskänsla menar hon 
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beror på att det inte är inbäddat i det mäktiga och kommersialiserade system som upprätthåller 

mainstream-kändisskapet, detta förmedlar en bild av autonomi och trovärdighet (ibid). 

Känslan av autencitet skapas delvis i en uppfattning av mikrokändisskapet som motsats till en 

institutionaliserad och penga-fokuserad kultur som ”mainstream”-kändisskapet står för menar 

hon (ibid.: 5244). Autenciteten och närhetskänslan skapas även genom frekvent uppdatering, 

också detta i motsats till den distans som utmärker ”mainstream”-kändisskapets 

svåråtkomlighet och tidsmässiga knapphet (2016: 5247). Jerslev (ibid.) menar även att det 

föreligger svårigheter i att röra sig mellan de olika typerna av kändisskap, detta demonstreras i 

att Zoella blivit anklagad för att försvaga sin trovärdighet när hon började övergå till ett mer 

svåråtkomligt och distanserat kändisskap.   

Jerslev framhåller att mikrokändisskapet innebär behandlandet av personligheten som en vara 

samt att de krav på autencitet som ställs på denna typ av kändisskap blir svårare att uppfylla ju 

mera känd personen blir utanför sina sociala medier. På så vis framstår de två typerna, mikro- 

och ”mainstream”-kändisskap, som varandras motsatser. Detta är relevant då upprätthållandet 

av en känsla av närhet parallellt med det kommersiella intresset är en viktig aspekt av 

influencerskap som undersöks i denna studie. 

Theresa Senf (2013: 346) myntade som nämnt begreppet mikrokändis, i artikeln som 

presenteras nedan undersöker hon hur fenomenet mikrokändisskap och förhållningssättet till 

sig själv som en vara har kommit att bli rådande bland vanliga internetanvändare. Hon menar 

att internet som en ”scen” (ibid.: 347) skapar en medvetenhet och oro kring vad som 

publiceras på sociala medier. Hon menar även ideologier kring köpande och säljande har rotat 

sig så djupt att det i princip blir omöjligt att undkomma den kommersiella sidan av internet 

(ibid.: 348). Detta innebär att internet blir till en marknad där internetanvändare förhåller sig 

till sig själva som köpare och säljare, men också till sig själva som varor (ibid.). 

Förhållningssättet till sig själv som vara kan för Senf (ibid.: 348-349) innebära att använda 

sina ”smart shopper skills” för att leta efter potentiella partners på dejtingsidor eller beräkna 

sin popularitet utifrån kommentarer på statusuppdateringar. Bland de olika sätt att behandla 

sig själv som en vara lyfter hon också byggandet av en identitet på nätet utifrån premissen att 

det alltid är möjligt att göra en bakgrundskontroll av någon genom en googling (ibid.: 348). 

Detta skulle kunna liknas med vad Cremin (2003: 124) lyfter som ett behov av att anpassa sig 
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själv efter marknaden och dess förutsättningar och krav, det post-ironiska tillståndets 

överlevnadsstrategi. 

Senf (2013: 350) menar vidare att den i den så kallade uppmärksamhetsekonomin (”attention 

economy”) som råder på internet så blir alla delaktiga i ickemateriellt arbete, vilket döljs 

bakom ord som delaktighet, diskussion och flirtande. Hon lyfter att Jonathan Beller menar att 

snarare än att generera olika former av uppmärksamhet utförs, genom deltagande, klickande 

och dylikt, ett obetalt arbete av medlemmar på kommersiellt ägda sociala medier (ibid.).  

Senf (2013: 350) undersöker i det stora hela inte personer som tjänar pengar på sina sociala 

medier utan snarare tendenser i den vanliga internetanvändarens förhållningssätt till sig själv, 

delvis genom att beskriva internet som en uppmärksamhetsekonomi. Hon menar dock att de 

som faktiskt upprätthåller ett kändisskap och tjänar pengar på internet inte gör detta enbart 

genom att de får uppmärksamhet, utan för att de har lyckats förvandla sig själv från person till 

ett företag ”vis-`a-vis the proprietary organization of the attention of others” (ibid: 351).  

Senf undersöker ”uppmärksamhetsekonmins” mekanismer på internet, samt hur de påverkar 

gemene internetanvändare, internetanvändaren lyfts även som utförare av obetalt arbete för 

sociala medier plattformer, vilket är relevant då jag i denna studie även undersöker hur 

följarens position beskrivs. Kändisskapet som genererar inkomst, på internet, innebär ett 

omvandlande av sig själv till ett företag menar hon, och med detta organiseringen av andras 

uppmärksamhet. 

Crystal Abidin har undersökt influencers i Singapore och menar att, trots att begreppet 

uppkom först 2010, fenomenet har sitt ursprung redan i mitten av 00-talet i så kallade 

blogshops (Abidin, 2018: 73). Hon beskriver influencers som: 

“a genre of internet celebrity […] who are vocational, sustained, and highly branded social media 

stars. They are a critical form of internet celebrity given their ability to attract and maintain a sizable 

following on their ability to attract and maintain a sizable following on their social media platforms, 

through highly engaging and personalized content production, which can be used as conduits of 

information to amplify messages (ibid.: 71) 

Abidin (2018: 94) menar att influencers inte bara förhåller sig till en 

”uppmärksamhetsekonomi” utan också en ”tillgivenhetsekonomi”. Hon menar att influencers 

bygger upp en performativ autencitet genom ett kalibrerat amatörskap (”calibrated 
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amateurism”) (ibid.: 91). Ofta använder sig influencers av olika typer av plattformar, vilka 

används på olika sätt och visar olika sidor av dem själva, vissa mer personliga än andra, de 

bjuder därav in sina följare till ett 360 graders perspektiv menar hon (ibid.: 93-94). När det 

kommer till annonssamarbeten trycker Abidin på vikten för en influencer att upprätthålla en 

”internet celebrity persona”, oavsett vilka varumärken som denne samarbetar med, då det 

egna varumärket är det viktigaste (ibid.: 94). Det är utifrån denna personas perspektiv som en 

influencer sedan utför sina annonssamarbeten, annonserna är också mest framgångsrika när de 

är skrivna med dennes egna ord, detta gäller speciellt influencers inom livsstilsgenren då det 

är deras vardagliga liv som är till salu på deras sociala medier (ibid.: 94-95). Säljandet av 

livsstilen har hon tidigare uttryckt som ”using their lifestyles as a vehicle to advertise goods 

and service” (Abidin, 2014: 1). Upprätthållandet av uppmärksamhet och utrymme på, vad hon 

menar är, ett mättat internet görs genom att etablera en meningsfull relation till sina följare 

(Abidin, 2018: 98). 

Abidin understryker en övergång från en ”uppmärksamhetsekonomi” till en 

”tillgivenhetsekonomi” där närhet och autencitet uttrycks som allt viktigare för möjligheterna 

att upprätthålla sin position och sina inkomstmöjligheter. Detta ger uttryck för den de två 

aspekterna, närhet och inkomstmöjligheter, som jag ämnar undersöka noggrannare. 

I ytterligare en artikel undersöker Abidin och Gwynne (2017: 397) kvinnors 

livsstilsbloggande, även detta i Singapore, de menar att skapandet av ett ”entrepreneurial self” 

är utmärkande för de bloggprofiler som de undersöker. De menar att dessa bloggares 

skapande av ett jag är tätt sammanvävt med konsumtion och tjänster som framstår som 

självförbättrande (ibid.). De menar även att livsstilsbloggarna som de undersöker reifierar de 

typer av makt som anses värdefulla i ”nyliberala ekonomier”, och ger uttryck för större 

förtroende till konsumtion än till sig själva (ibid.: 404)  

Här använder Abidin och Gwynne reifikationsbegreppet för att förklara livsstilsbloggarnas 

skapande av ett jag som passar in i den ”nyliberala ekonomin”. Detta är intressant för min 

studie då även jag använder begreppet reifikation, det ovan återgivna är ytterligare ett uttryck 

för en beskrivning av personligheten som en vara. I deras studie används 

reifikationsbegreppet mest i förbifarten, då det inte undersöks eller förklaras tydligare, i denna 

studie ämnar jag göra det då jag tror att det är nödvändigt för att skapa en djupare förståelse 

för fenomenet. 
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Den forskning som jag ovan hänvisar till återfinns beskrivningen av förhållningssättet till sig 

själv som ett till en vara, vilket kan innebära många saker inom en så kallad 

”uppmärksamhetsekonomi”. Senf (2013: 349 & 350) diskuterar även huruvida jaget som vara 

är en senkapitalistisk paradox eller ett eventuellt uttryck för en post-kapitalistisk marknad. 

Abidin och Gwynne (2017: 386) diskuterar livsstilsbloggare utifrån vad de kallar för ett 

senmodernt och avindustrialiserat samhälle. Dessa perspektiv skiljer sig från det som jag i 

denna studie intar. Då de varor som säljs och köps på internet, och i detta fall marknadsförs av 

influencers, fortfarande produceras inom ett kapitalistiskt system, därav är det relevant att det 

teoretiska ramverket bygger på en förståelse produktionsprocessen inom detta system.  

 

2.3 Avgränsningar och urval 

I denna studie undersöks tre karriärböcker för och av influencers, publicerade i Sverige, dessa 

är de enda som jag har hittat som är skrivna både av och för influencers och innehåller 

karriärråd för personer som vill jobba med sina sociala medier. Böckernas relevans ligger i att 

dessa tre, till skillnad från andra böcker på liknande teman som berör framgång på sociala 

medier i bredare termer, är adresserade till just influencers och beskriver influencerskapet 

utifrån en position där de tycks anse sig representera yrket. 

De tre utvalda böckerna är Mirza Bicos Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (143 sidor), 

Linda Hörnfeldts Yrke: Influencer (139 sidor) och Frida Boisens Digital passion (254 sidor). 

De är alla publicerade år 2018 och är därför högst aktuella. De innehåller även författarnas 

personliga erfarenheter av att jobba med sina sociala medier. Texterna behandlas inte som 

talande för alla som jobbar som influencers eller som faktadokument, utan just som dessa 

författares åsikter och perspektiv på sitt eget och andras influencerskap. De är dock relevanta 

då yrket är relativt nytt och därför alldeles nyligen börjat regleras, men ännu inte har några 

tydliga officiella ramar. Det är därför också troligt att dessa böcker kan komma att bli 

vägledande för personer som har som ambition att jobba med sina sociala medier i framtiden, 

då det är dessa som finns tillgängliga på marknaden i nuläget.  
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3.1 Metod 

Studiens metod är kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod för analys av text, 

genom organiserad nedbrytning av texter för att besvara forskningsfrågor, enligt Boréus och 

Kohl (2018: 50). De menar att nedbrytningen av texterna med fördel kan göras utifrån ett 

kodschema, det finns även olika metoder att koda, antingen med hjälp av ett datorprogram 

eller manuellt (ibid.: 58). I denna studie gjordes kodningen manuellt. Organiseringen och 

nedbrytningen av texten följde ett kodschema som fokuserade på beskrivningar av relationer i 

texterna, schemat presenteras på nästa sida. Under hela analysprocessen lästes studiens 

material och teorin parallellt. 

För att identifiera teman och besvara studiens forskningsfrågor fokuserades till stor del på 

relationer mellan följare, influencer och företag, med grund i studiens teori. Tabellen nedan 

visar det första kodschemat som användes för att bryta ned textmaterialet. Det konstruerades 

för att begripliggöra och operationalisera det teoretiska ramverket, då jag ansåg det 

nödvändigt att göra en tydlig uppdelning mellan beskrivningar av de subjektiva- och de 

objektiva relationerna, med andra ord de upplevda och det materiella (ofta ekonomiska).  

Denna uppdelning görs då Lukács (1968: 143-144) menar att produktionsprocessen på det 

objektiva planet utgörs av ting och förhållanden mellan ting, det vill säga ”denna värld som 

varorna och deras cirkulation på marknaden utgör”. På det subjektiva planet menar han att 

människans uppfattning och förhållande till sig själv påverkas till att framstå som en vara, 

vilken måste följa samma spelregler som varorna och dess cirkulation (ibid.). Beskrivningarna 

av dessa relationer är av relevans för studiens syfte och frågeställningar,  
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Tabell 1. Kodschema för den initiala kodningen 

Kod Exempel Beskrivning 

Subjektiva 

relationer (upplevda 

eller konstlade) 

Att den som påverkar snabbt kan bli 

stor i just sociala medier handlar 

mycket om att det är relativt enkelt att 

bygga nära relationer till väldigt 

många människor där. Och när jag 

säger ”nära relationer” menar jag inte 

[…] ens att man faktiskt behöver 

känna varandra. Nej men att man lätt 

kan bygga upp känslan av att stå 

varandra nära (Bico, 2018: 21). 

De subjektiva- , upplevda 

relationerna är de i vilka 

influencern skapar eller 

ämnar frammana känslor 

och uppskattning som gör 

att personer skall 

återkomma till dennes 

kanaler. 

 

Objektiva sociala 

relationer 

(ekonomiska)

  

Att skapa innehåll på löpande band tar 

tid och den tiden måste någon betala 

för. Och jag ser sällan följarna öppna 

plånboken och erbjuda sig att betala 

influencerns lön. Alltså måste 

antingen du själv betala för det med 

din tid eller så måste en annonsör 

betala (Hörnfeldt, 2018: 102). 

 

De ekonomiska 

relationerna är rent krasst 

relationer mellan 

influencern och den som 

betalar den pengar. Detta är 

också förutsättningarna för 

influencerskapet som 

inkomstbringande yrke. 

Sammanflätandet av 

de båda 

En influencers relation till sina följare 

går i många fall att likställa med en 

relation till en vän. Det är den 

relationen företagen köper in sig i 

(Hörnfeldt, 2018: 105) 

Sammanflätandet av dessa 

är när de båda relationerna 

beskrivs i förhållande till 

varandra. 

 

Jag beslutade mig sedan för att tematiskt organisera analysen då jag ansåg att det bästa sättet 

att begripliggöra hur relationerna hänger samman var att bena ut och etablera influencerns 
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funktion i relationen till de olika parterna – följare och företag, en i taget. Det tematiska 

upplägget ser ut som följer: 

Först och främst analyseras beskrivningarna av relationen mellan influencer och följare, 

denna analys är relevant för att besvara studiens första forskningsfråga. 

Det andra temat som undersöks är beskrivningarna av kraven på öppenhet och ärlighet 

gentemot följarna, även detta tema är relevant för att besvara den första forskningsfrågan 

Det tredje temat som undersöks är relationen mellan influencer och företag, vilken är relevant 

för besvarandet av min andra forskningsfråga. 

Det fjärde och sista temat som undersöks är hur influencerns relation till sig själv uttrycks. Då 

relationen till följarna beskrivs som nära ett genuinitetskrav på rollen som influencer har 

identifierats i materialet. Detta tema är relevant för besvarandet av båda forskningsfrågorna. 

Och kan även kopplas till tidigare forskning (Abidin, 2018 mfl.) som beskriver kändisskapet 

på sociala medier som präglat av förhållningssättet till sig själv som en vara.  

Trots att det föreligger en del skillnader mellan de tre böckerna, bland annat i upplägg och 

författarnas personliga erfarenheter, så har jag funnit att de råd och beskrivningar av 

influencerskapet som ges uttryck för är väldigt lika. Det är framförallt de aspekter i vilka 

författarna framstår samstämmiga som lyfts i analysen. 

De etiska avvägningar som gjorts inför utförandet har lett till publicerade böcker visat sig vara 

det bästa materialet att analysera för just denna studie. Då en undersökning av texter eller 

andra publiceringar på en eller flera influencers kanaler skulle skapa flera och svårare 

avvägningar gällande informerat samtycke från de som undersöks, vilket rekommenderas av 

vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017: 16). 

I ett tidigt skede av uppsatsen var det tänkt att intervjuer skulle genomföras som komplement 

till det skriftliga materialet. Jag var i kontakt med ett influencernätverk och fick hjälp att 

skicka ut förfrågningar om deltagande i studien till deras medlemmar, det tog dock för lång 

tid att invänta respons, vilket ledde till att metoden enbart blev textanalys. Trots det så har de 

intervjufrågor som författades till den tilltänkta intervjun fungerat som vägledande i analys 

och kodning av textmaterialet, då samma eller liknande frågor har kunnat ställas till texten. 

Fördelarna med att analysera text är dock många, och speciellt eftersom att de tre böcker som 
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utgör studiens primära data är både aktuella och skrivna av personer som är etablerade inom 

branschen.  

 

3.2 Presentation av material 

I detta kapitel görs först en kort presentation av böckernas författare; Linda Hörnfeldt, Mirza 

Bico och Frida Boisen. Sedermera följer sammanfattningar av de tre böckerna. 

Hörnfeldt bloggar, är grundare av nätverket Influencers of Sweden som hon också varit VD 

på (Hörnfeldt, 2018: 12 & Influencers of Sweden, 24 Oktober 2018). Bico har tidigare jobbat 

för Isabella Löwengrip, känd bloggare och entreprenör, samt driver ett framgångsrikt 

instagramkonto. Boisen jobbar på Bonnier and Brands, som också driver vad hon menar är 

nordens största influencernätverk (Boisen, 2018: 96-97). Författarna till böckerna är alltså 

personer som själva har lyckats med sitt influencerskap, men också jobbat med influencers på 

olika sätt, båda dessa aspekter gör böckerna relevanta för denna studie. De dubbla rollerna 

innebär dock också en dubbel intresseposition för dessa personer som är viktig att poängtera – 

positionen kan också diskuteras som två typer av maktpositioner, den ena med den typen av 

makt som en influencer har – en maktposition i relation till sina följare, och den andra typen 

av makt som är en maktposition i relation till andra influencers, detta gäller framförallt Boisen 

på Bonnier and Brands men också Hörnfeldt i sin tidigare position som VD för Influencers of 

Sweden.  

Hej, jag heter Mirza och jag är influencer är namnet på Mirza Bicos bok. I boken beskriver 

Bico hur han gjorde karriär genom sociala medier, karriären började då han fick jobbet som 

social media manager för Isabella Löwengrip (som lyfts som inflytelserik influencer och 

bloggare) och gick sedan vidare till att ägna sig på heltid åt sitt eget influencerskap och 

humorkontot @ellentvshow på instagram, som har över tre miljoner följare. Boken innehåller 

karriärråd och tips för personer som vill bli influencers, samt hans egna erfarenheter och hans 

förhållningssätt till såväl bilder och innehåll som samarbeten med företag. Trots att Mirza 

driver ett humorkonto, och kanske inte riktigt är den typ av influencer som beskrivits ovan så 

bedömer jag att hans bok är relevant, dels då han tidigare har jobbat med Isabella Löwengrip 

men också för att han själv tjänar pengar på sitt instagramkonto. Han är även relativt känd, 



 

 

 

 

 

17 

han beskriver sig bland annat bli igenkänd ibland ute bland folk, och behöver därför också 

förhålla sig till en publik och följarskara. 

Hörnfeldt grundade, som nämnts ovan, Influencers of Sweden. Boken Yrke: Influencer är, 

som hon menar, ett steg vidare i organisationens uppgift; ”att göra yrket influencer erkänt och 

professionellt. Att utbilda kring rättigheter och skyldigheter samt stötta våra medlemmar i 

deras roll som publicister” (Hörnfeldt 2018: 12). I boken erbjuds vägledning i hur man går till 

väga för att bli en inflytelserik person och bygger sitt varumärke - hur man blir en influencer 

(ibid.: 7). Inför skrivandet av boken har Hörnfeldt också intervjuat, vad hon menar är, några 

av våra främsta professionella influencers i Sverige (ibid.: 14). Delar av dessa intervjuer är 

citerade i hennes bok.  

Frida Boisen beskriver i sin bok Digital passion – så blir du en vinnare med sociala medier 

ett medielandskap under förändring, hon menar att sociala medier har vänt makten i samhället 

upp och ned, vilket innebär alla möjligheter i världen för sociala medier användare (Boisen, 

2018: 236). Boken innehåller tips och rekommendationer för personer som på något sätt vill 

nå framgång med hjälp av sociala medier, ”[o]avsett om du vill bli framgångsrik global 

företagare, bli agendasättande influencer, om du vill bli störst och bäst i byggbranschen […]” 

(Boisen, 2018: 21). Utöver att boken i sin helhet beskriver hur man går tillväga för att få 

spridning och nå framgång på sociala medier så innehåller den även kapitlet ”Så blir du en 

influencer”, vilket är det som är av mest relevant för denna uppsats.   
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4 Analys 

I den föregående delen av uppsatsen presenterades det teoretiska ramverket och dess relevans 

för studien samt uppsatsens metod. Detta utgör grunden för analysen som vi nu skall ta oss an. 

Analysen är uppdelad i fyra delar, vars titlar är citat från böckerna. Under titeln ”Digitala 

vänner i en digital tidsålder” (Boisen, 2018: 103) analyseras beskrivningarna av relationen 

mellan influencer och följare som framställs i böckerna. I kapitlet ”Du måste vara uppriktig 

och mena det” (Hörnfeldt 2018: 23) undersöks de krav på uppriktighet och ärlighet på 

influencern, som ges uttryck för i böckerna. Under ”Relationsmarknadsföring” (ibid.: 21) 

undersöks marknadsföringen och relationen mellan följare och företag, med influencern som 

förmedlare. I det sista kapitlet, ”Vi är alla säljare [a]v oss själva” (Boisen, 2018: 129-130) 

analyseras influencerns yrkesroll i förhållande till de ovanstående relationerna. 

 

4.1 Digitala vänner i en digital tidsålder 

I det analyserade materialet lyfts följarna flera gånger som de viktigaste för en influencer, 

”[s]om influencer är din viktigaste uppgift att bygga och vårda din målgrupp – dina läsare, 

tittare och följare. Det är för dem du skapar innehåll. […] Utan publik har du ingen chans att 

driva dina sociala medier som en business” menar Hörnfeldt (2018: 46). I detta kapitel 

undersöks och analyseras beskrivningar av relationen mellan följare och influencer utifrån det 

teoretiska ramverket.  

Frida Boisen menar att det som gör influencers framgångsrika är deras expertis i att vara 

trovärdiga och engagera sina följare, sättet som de förmedlar denna expertis är genom att; 

Du får komma riktigt nära. Du får lära känna personen, bygga något som påminner om en 

vänskapsrelation. Och om det är någon i ditt liv som såväl berör dig, som framstår som trovärdig i 

dina ögon och är en person som engagerar dig, så är det dina vänner. Influencers är, kan man säga, 

dina digitala vänner i en digital tidsålder (Boisen, 2018: 103). 
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Ett sätt att bygga denna närhet menar hon är att ”våga prata om någonting svårt, något 

tabubelagt eller en livskris”, hon menar att många influencers har nått framgång genom att 

dela med sig av någonting personligt (Boisen, 2018: 112). Att vara riktigt bra på någonting 

och att ”våga vara så personlig i din vlogg som du skulle vara med din bästa vän” menar 

Boisen är en framgångsstrategi och är någonting som gjort att influencers har fått många 

följare (ibid.).  

Hörnfeldt menar ”[a]tt vara influencer handlar om människor och relationer, inte om 

popularitet” samt att ”[d]et handlar om att bygga upp ett förtroende, nästintill en vänskap, 

med personer du aldrig kommer att träffa” (Hörnfeldt, 2018: 23). Om en influencer har gjort 

ett bra jobb, vilket enligt henne innebär att följarna ser på hen som en vän, kommer de att 

engagera sig i ens liv men också att förvänta sig ärlighet och öppenhet (ibid.: 73). Hon säger 

att detta kräver att influencern måste vara tydlig med villkoren för denna ”vänskap”, man 

måste själv sätta upp gränser mellan personligt och privat och vara transparent gentemot 

följarna för att ”det är just denna transparens och tydlighet som är nyckeln till en lyckad 

relation, vilken som helst, men speciellt den mellan dig och din publik” (ibid.: 74).  

Men Bico (2018: 21) beskriver ”[a]tt den som påverkar snabbt kan bli så stor i just sociala 

medier handlar mycket om att det är relativt enkelt att bygga nära relationer till väldigt många 

människor där” han menar att man inte egentligen behöver känna varandra ”men att man lätt 

kan bygga upp känslan av att stå varandra nära”. 

Denna relation beskrivs genomgående som att den är ”nästintill”- , ”liknar”- eller ”skapar en 

känsla av” vänskap, detta vittnar om att det som skall framstå som en vänskap i själva verket 

tycks röra sig om någonting annat. Att det förefaller viktigt för influencern att uppfattas som 

en vän. 

Det som citerats och återgivits ovan visar bland annat hur författarna uttryckt influencerns 

behov av att relationen till följarna skall uppfattas på ett visst sätt. Som lyftes i början av detta 

kapitel är det enligt Hörnfeldt (2018:46) angeläget att vårda relationen till följarna då de är 

förutsättningen för drivandet av influencerns sociala medier som en ”business”. Därför är en 

viss interaktion viktig då hon även menar att ”[o]m människor känner sig sedda, så skapas och 

byggs relation och förtroende, och det betyder att personer återkommer till din kanal” (ibid.: 
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77). Det framstår som viktigt för en influencer att relationen till följarna uppfattas som en 

vänskapsrelation. De medel som används för att upprätthålla denna uppfattning - visa 

öppenhet, vara personlig och interagera för att bygga trovärdighet hos följarna - fyller också 

som visat funktionen att få dem att stanna kvar eller återvända till hens kanaler. Detta tyder på 

en kalkylerbarhet och ett beräknande av egenskaper som vid andra tillfällen kanske snarare 

skulle ses som enbart mellanmänskliga, i detta fall får dessa fylla en funktion för influencern.  

Boisen (2018: 111) menar ytterligare att ett sätt att nå framgång och upprätthålla sin 

trovärdighet hos följarna är att publicera ofta i sina kanaler för att om man slarvar med sina 

uppdateringar så finns risken att ens följare letar upp någon annan influencer ”som de kan lita 

på. Igen: Trovärdighet vinner”. I Boisens beskrivning presenteras regelbunden publicering 

som en strategi, detta vittnar både om en konkurrens och en kalkylerbarhet i den regelbundna 

uppdateringen för att upprätthålla följarnas tillit. Influenceryrket kan tyckas långt ifrån 

fabriksarbetarens löpandebandsarbete som Lukács till största del beskriver i sina analyser, 

men han beskriver också tendenser i ett genomkapitaliserat samhälle. Liknande mekanismer 

återfinns i den kalkylerbarhet som beskrivs i förhållningssättet gentemot följarna. Han menar 

att upplösningen av produktionens helhet i mindre delar samt rationaliseringen av 

arbetsprocessen gör att den (arbetsprocessen) framstår som ett ”objektivt kalkylerbart 

arbetspensum”, mekaniseringen av produktionen blir grundvalen för den rationella kalkylen 

(Lukács, 1968: 145). Uppfattningen av arbetet som ett objektivt kalkylerbart arbetspensum 

(alltså mängden utfört arbete) inom det kapitalistiska systemet framstår som en obetvinglig 

process. Den regelbundna uppdateringen framstår i detta fall som en av de kalkylerbara 

metoder för att behålla följare, frekvent uppdatering blir ytterligare ett sätt att mäta relationens 

upprätthållande, i den regelbundna uppdateringen blir detta även i tidsbestämmande termer – 

trots att det som nämnt är just människor och relationer som det sägs handla om.  

Relationens tillsynes tvingande kalkylerbarhet innebär att ”[t]ill och med hans [arbetarens] 

psykologiska egenskaper avskiljs från hans totala personlighet och objektiveras i förhållande 

till denna för att kunna infogas i rationella specialsystem och bringas i överenstämmelse med 

kalkylens begrepp” (ibid.: 146). Lukács syftar till arbetaren som i detta fall gäller både 

följaren – konsumenten (som också själv kan antas vara arbetare) och den som arbetar som 

influencer. Följaren då dennes känslor gentemot influencern blir en av förutsättningarna för 

influencerns fortsatta arbete, och influencern själv då ärligheten och öppenheten blir till 
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strategiska verktyg för att upprätthålla följarens känslor gentemot denne. Känslor och 

egenskaper blir objektiverade i en kalkylerad process. Han menar vidare att rationaliseringen 

innebär ett fullständigt uteslutande av arbetarens kvalitativa, mänskliga och individuella 

egenskaper (ibid.: 145). Vilket kan ses som gällande då dessa egenskaper i kalkylen, eller 

varucirkualtionen framstår som enbart kvantitativa. 

Samhällets hela behovstillfredsställelse äger rum i form av varuutbyte. Producentens skiljande från 

produktionsmedlen […] bidrar till att ersätta ursprungliga förhållanden som tidigare öppet visade de 

mänskliga relationerna [syftande till förkapitalistiska samhällen], med rationellt reifierade 

förhållanden (ibid.: 149).  

De reifierade förhållandena döljer både de objektiva ekonomiska relationerna i de faktiska 

materiella varornas produktion och på ett välkalkylerat (om ej inte nödvändigtvis medvetet -  

då Lukács ju menar att det rör sig om medvetandets reifiering) och kalibrerat sätt byggs en 

vänskapsrelation enligt varuutbytets logik. 

Beskrivningarna av influencerns yrkesroll, citerade i inlednings- och bakgrundskapitlet, som 

en påverkare med inflytande över sina följare återkommer även i de analyserade texterna. 

Boisen (2018: 101) beskriver bland annat rollen som ”en informell ledare som har inflytande 

över andra. Oavsett titel. Någon som med sina idéer, tips, tankar, ord, filmer, bilder, åsikter, 

får andra att tänka och prova nytt, kanske göra nya val i sitt liv”. Det framstår utifrån detta 

som att influencern antar en vägledande roll för sina följare. 

Bico beskriver på ett liknande sätt: 

En influencer som har extremt många följare […] har alltså ofta också extremt stor makt och kan   

påverka sina följare med det material han eller hon väljer att publicera i sina sociala kanaler. Vi kan 

påverka våra följare kring allt från vilka typer av åsikter man ska ha om ett visst ämne till vilket 

klädmärke man ska eller inte ska bära. Vi kan förstås också påverka våra följare att köpa en viss 

produkt […] (Bico, 2018: 22). 

Beskrivningarna ovan om inflytande över andra och makten att påverka sina följares val och 

åsikter återkommer i samtliga texter och vittnar om ytterligare en roll eller funktion som 

influencern tycks fylla gentemot sina följare. En påverkare eller en förebild, som kan påverka 

i många aspekter av deras liv, slutligen också till att ”köpa en viss produkt”. 

I, vad Gunnarson (1968: 22) beskriver som, konsumtionssfärens genomkapitalisering kan en 

influencer således ses som vägledande i det massiva manipulationssystem som han menar 
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förvandlar konsumtionen till ett självuppfyllande ändamål. Bico (2018: 22) fortsätter 

nämligen ovanstående citat: ”det är här som influencers plötsligt blir riktigt intressanta för 

företag […] företaget [ser] till att anlita en person med nära relation till sina många följare. En 

som vet exakt vad följarna vill ha och när de vill ha det”. Med konsumtionen som 

självändamål för livet blir influencerns påverkan till konsumtion mer begriplig som ytterligare 

ett led i varucirkulationen. Som Bico menar vet influencern vad följarna vill ha och när de vill 

ha det, vilket även detta visar på kalkylerbarheten i förståelsen av följarnas önskemål och 

behov, för att uppnå ett resultat.  

Ovan lyftes beskrivningarna av kraven på öppenhet och ärlighet gentemot följarna, som några 

av de krav som ställs på influencerns yrkesroll. De strategier som beskrivs i böckerna, för att 

tillgodose dessa krav, analyserades. Dessa krav, och råden för att uppfylla dem, analyseras 

som beskrivna på ett kalkylerande och beräknande sätt som liknar varucirkulationens logik. I 

slutet undersöktes även influencerns roll som påverkare av sina följare, där påverkan handlar 

om flera saker, men vad som är intressant för denna undersökning är influencerns påverkan 

till konsumtion – vilket analyserade som ett led i konsumtionssfärens genomkapitalisering och 

konsumtionen ett självändamål. Men innan jag går vidare till att analysera de ekonomiska 

transaktionerna och influencer marketing noggrannare, skall jag stanna upp vid de egenskaper 

som i böckerna presenteras som efterfrågade av följarna. 

 

4.2 Du måste vara uppriktig och mena det 

Som har visats menar alltså författarna att en influencer skall framstå som en vän till sina 

följare för att få dem att komma tillbaka till deras kanaler. Öppenhet och ärlighet är några av 

de ord som har använts för att beskriva förhållningssättet som krävs för att detta skall kunna 

åstadkommas. Användandet av dessa ord (samt andra som på olika sätt anspelar på genuinitet 

– transparens, autencitet, osv) kan analyseras på liknande sätt som Lukács analys av begreppet 

naturlighet. Han menar att det under den kapitalistiska produktionen oundvikligen uppstår 

”förvrängningar och tvetydigheter i begrepp som är avgörande för den borgerliga människans 

förståelse av sig själv och sin ställning i världen” (Lukács, 1968: 204-205). Gällande 

begreppet naturlighet kan det å ena sidan anta formen av ett värdebegrepp, där civilisationen 

och moderniteten anses förstörande av människans naturlighet, i denna betydelse är 
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naturligheten ”den reservoar, i vilken alla de inre tendenser samlas, som verkar mot den 

tilltagande mekaniseringen, andliga utarmningen och reifikationen” (ibid.: 205). Å andra 

sidan kan begreppet också användas för att beskriva den uppfattade lagbundenheten av det 

kapitalistiska samhällets tillstånd -  som sakernas naturliga ordning (ibid.: 198). 

En liknande tvetydighet kan skönjas i kraven på genuinitet (vilket är ordet jag i fortsättningen 

använder för att referera till kategorin öppenhet, ärlighet osv.), då det som ovan visats 

efterfrågas någonting som är ”äkta”, ”nära” och kopplat till en verklig människa och 

personlighet att sätta tillit till. Samma eller liknande ord används dock när influencern börjar 

tjäna pengar på sina kanaler. Detta framträder i Hörnfeldts (2018: 22) beskrivning: ”Det 

handlar nämligen om människor här. Att lita på någons omdöme och ta ett beslut baserat på 

det. Det handlar om att bygga upp en relation, inte bara mellan företag och influencer, utan 

också mellan företag och slutkund, följaren”. Vidare menar hon att ”[d]u måste vara uppriktig 

och mena det. Du måste verkligen bry dig och det måste dina följare också” (ibid.: 23). 

Genuiniteten sägs på samma gång innefattar verkliga människor och relationer, och på samma 

gång en relation mellan ett företag och en influencer.  

Den egenskaper som sägs efterfrågas av följarna framstår som den första betydelsen av 

genuinitet, en motvikt till ”den andliga utarmningen och reifikationen” (Lukács, 1968: 205), 

Hörnfeldt (2018: 102) menar nämligen att det är många följare som blir provocerade när en 

influencer börjar introducera annonser, vilket kan resultera i att de slutar följa personen i 

fråga. Följarnas åsikter och önskemål är som visat någonting som en person som jobbar som 

influencer behöver förhålla sig till och försöka tillgodose. 

Den andra betydelsen av genuinitet, framträder i ett av Boisens råd för att lyckas med 

annonssamarbeten. Hon menar att det är viktigt att enbart ingå i samarbeten som man kan stå 

för, ”[d]ina följare känner dig. Det känns direkt, om det inte är äkta” (Boisen, 2018: 124-125). 

I detta blir genuinitet även beskrivande av en ekonomisk relation. Vidare menar dock Boisen 

(2018: 125) att följare, enligt undersökningar, inte har problem med samarbeten så länge de 

samarbetar med ett företag som känns trovärdigt och att det är tydligt kommunicerat att det är 

ett samarbete. I detta framstår de ekonomiska förhållandena som lagbundna och relationen till 

företag uttrycks som äkta.  
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Dessa krav drar tvetydigheten till sin spets. Bico (2018: 79) menar att om annonssamarbeten 

görs på fel sätt så finns risken att de uppfattas som för ”säljigt”. Hörnfeldt (2018: 108) varnar 

för att framstå som en ”sell out”, vilket hon menar kan hända om en influencer gör reklam för 

något som inte stämmer överens med dennes person. Att göra ”genuin” reklam framstår här 

som en lösning, för då tycks inte reklamen verka så mycket som reklam.  

Ovan analyserades kravet på genuinitet som beskrivs i böckerna, samt tvetydigheten i 

begreppets användning. Detta jämfördes med den tvetydighet som Lukács menar omgärdar 

begreppet naturlighet, förvrängningar och tvetydighet menar han kan återfinnas i begrepp som 

är avgörande för människans förståelse av sig själv. Han menar ytterligare att detta är en 

konsekvens av att en förståelse för människans natur inte går att uppnå inom det kapitalistiska 

produktionssättets ramar, och jag menar att genuinitetskravet som ges uttryck för i böckerna 

innebär en liknande typ av problem. Nedan analyseras den marknadsföring som bedrivs av 

influencers, samt hur, de ovan etablerade, kraven på genuinitet hanteras i marknadsföringen. 

 

4.3 Relationsmarknadsföring  

Vanliga sätt för influencers att tjäna pengar på sina sociala medier eller bloggar är genom 

samarbeten med företag, genom annonssamarbeten eller ambassadörstjänster, menar Bico 

(2018: 76). Och Hörnfeldt har en benämning, utöver influencer marketing, för den 

marknadsföring som influencers ägnar sig åt; relationsmarknadsföring:  

”De […] är innovatörer inom en helt ny form av marknadsföring: relationsmarknadsföring. Den är 

långsam och långsiktig, men otroligt stark eftersom att den bygger på ett förtroende som arbetas upp 

under lång tid. Många av dem som nu tjänar stora pengar på sitt influencerskap är de som byggt upp 

sina varumärken och relationen med sina följare under lång tid” (Hörnfeldt, 2018: 21). 

Ytterligare menar hon att vi lever i en marknadsföringsvärld där allting skall gå fort, men att 

influencer marketing bör vara det som drar ner takten ”[a]tt lita på någons omdöme och ta ett 

beslut baserat på det. Det handlar om att bygga en relation, inte bara mellan företag och 

influencer, utan också mellan företag och slutkund, följaren” (ibid.: 22). Tidigare i analysen 

diskuterades beskrivningarna av relationen mellan influencer och följare, dels funktionen för 

influencern, för att följarna skall återvända men också hur den önskas framstå som lik en 

vänskapsrelation. I det ovan beskrivna presenterar Hörnfeldt relationen även som en mellan 
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företag och följare, och följaren beskrivs här som en kund. Den trovärdighet som en 

influencer byggt upp får därmed ytterligare en funktion, att skapa förtroende för ett (eller 

flera) företag.  

Författarna menar att det som intresserar företagen är vägen till följaren, ”slutkunden”, det 

förtroende som influencern byggt upp till dessa får därmed ett värde även för dem. Hörnfeldt 

(2018: 105) menar nämligen även att ”[e]n influencers relation till sina följare går i många fall 

att likställa med en relation till en vän. Det är den relationen företagen köper in sig i”. 

Förtroende och relationen till följarna blir för en influencer inkomstbringande egenskaper, på 

samma sätt som arbetskraften blir till en vara när arbetaren säljer den på arbetsmarknaden, så 

varufieras dessa egenskaper när de säljs till ett företag. Det strategiska sätt som dessa 

egenskaper diskuteras i texterna visar ytterligare på deras kalkylerbarhet och ett rationaliserat 

förhållningssätt (medvetet eller omedvetet) till relationerna. Trovärdighet beskrivs som 

”säljande” (Boisen, 2018: 120), följarnas tillgivenhet som en förutsättning för att kunna driva 

sina sociala medier som business (Hörnfeldt, 2018: 74) och influencerns 

påverkansmöjligheter som intressanta för företag (Bico, 2018: 22). En influencers primära 

inkomst kan således uttryckas som säljandet av de varufierade egenskaperna - trovärdighet 

och relationen till följare – till företag.  

Bland de råd som Boisen (2018: 119) ger för lyckade annonssamarbeten skriver hon att ”[f]ör 

att ett samarbete ska bli riktigt framgångsrikt måste det finnas en trovärdighet i grunden, att 

mediehuset/influencern gillar varumärket som ska marknadsföras”. Hon menar att det finns 

flera sätt för influencers att samarbeta med företag, genom att berätta vilka kläder man har på 

sig, rekommendera produkter och annat, framgången i detta skriver hon beror på ”att passion 

och trovärdighet konverterar. Trovärdig kommunikation är lika med trovärdig reklam, och det 

säljer” hon tillägger att personer tenderar att lita mer på en väns rekommendation än en vanlig 

reklamfilm (med vän syftar hon här på influencern) (ibid.:120). Detta understryker ytterligare 

vad som lyftes i föregående kapitel, att ”genuin” reklam inte framstår som reklam. Men 

Hörnfeldt (2018: 104) framhåller att vinstresultaten för influencer marketing är elva gånger 

större än traditionell digital marknadsföring. Alltså tycks det: ”genuin” reklam framstår inte 

som reklam, men har mycket bättre vinstresultat än vanlig reklam. 

Dessa egenskaper beskrivs även som en tillgång för företagen, vilket består i att en influencers 

rekommendation tycks kunna påföra en trovärdighet även på produkten eller företaget. Detta 
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värde tycks ytterligare hänga samman med det uttryckta kravet på genuinitet. Bico (2018: 78) 

menar, i linje med det ovan återgivna, att det är viktigt att endast göra samarbeten med företag 

som man faktiskt kan stå för. Och Boisen (2018: 40-41) framhåller att värderingar blir allt 

viktigare när konsumenter skall välja en produkt, samt att uttryckandet av värderingar ”bäddar 

för ökad försäljning” och en lojal kund. Uttryckandet av värderingar motiveras med ökad 

försäljning och skapandet av en lojal kund, någonting som följer det tidigare påvisade 

mönstret av kalkylerbarheten av egenskaper. 

Det subjektiva värde som företagen eller produkten erhåller i och med en influencers 

rekommendationer innebär inte nödvändigtvis någon förändring i en produkts kvalitet eller 

användbarhet (även om det så klart kan tänkas att det sker ett urval i vad som rekommenderas, 

så förblir produkten i sig densamma) utan tycks snarare röra sig om ett associationsvärde. I 

det långa led som utgör produktionsprocessen så blir influencern en ytterligare mellanhand, i 

de flesta fall troligtvis långt ifrån den faktiska produktionen av en vara, då hen enbart fyller 

funktionen som marknadsförare av denna. Lukács menar att: 

Produktens enhet som vara sammanfaller inte längre med dess enhet som bruksvärde. Att de partiella 

processerna bakom varans uppkomst blir tekniskt självständiga tar sig under samhällets totala 

kapitalisering uttryck i att de partiella processerna också ekonomiskt blir självständiga, i en växande 

relativisering av en produkts varukaraktär på olika stadier av produktionsprocessen (Lukács, 1968: 

146) 

Varukaraktären relativiseras i produktionsprocessens atomisering, vilket också döljer de 

sociala relationerna som produktionen i själva verket utgör. I slutändan framstår det bara som 

ett ting, vars varukaraktär blir något mer åtråvärd då det associeras med en person eller ett 

koncept som har byggt upp ett förtroende och en tillit till sig själv. 

Som Boisen menar så är värderingar viktiga för försäljningen, detta kan liknas med 

varucirkulationen som: 

obetvingliga, egenmäktiga krafter. Kunskapen om dessa krafters spel kan alltså utnyttjas av individen 

till hans egen fördel utan att det därmed också skulle vara möjligt för honom att genom sin aktivitet 

utöva ett modifierande inflytande över dem (Lukács, 1968: 144).  

För att trots Hörnfeldt (2018: 107) uttrycker att annonserna endast skall komplettera det 

vanliga innehåll som publiceras på kanalerna så framhåller samtliga författare, som också 

visats ovan, att reklamen måste gå i led med en influencers egna värderingar och nisch. Att 
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uttrycka sina värderingar genom annonssamarbeten framstår i texterna som en oproblematisk 

kombination av de två olika betydelserna av genuinitet som jag problematiserade i föregående 

kapitel.  

Ovan diskuterades hur relationen till följarna används av företag, som genom att köpa 

utrymme på en influencers kanal inte bara riktar reklam till en specifik målgrupp utan också 

köper ett subjektivt värde av influencern, som påförs produkter eller företag. Jag underströk 

även att de värderingar som framstår som viktiga för en influencers trovärdighet kan kopplas 

till företag och marknadsföring av produkter, vilket ter sig som en kombination av de två 

motstridiga betydelserna av genuinitet.  

 

4.4 Vi är alla säljare [a]v oss själva 

Nedan undersöks beskrivningarna av yrkesrollen i relation till personlighet och hur, de ovan 

visade, kraven på genuinitet och personlighet förväntas uppfyllas.  

Hörnfeldt (2018: 73-74) menar att gränsen mellan det privata och jobbet kan vara svår att 

skönja då ”[d]itt jobb i många fall är beroende av ditt privatliv och ditt privatliv är beroende 

av ditt jobb […] De [följarna] kommer att förvänta sig ärlighet och öppenhet. I vissa fall 

kommer de att anse sig ha rätt till delar av ditt liv som du inte vill visa upp”. Detta menar hon 

innebär att man själv måste bestämma vart gränsen mellan personligt jobb går. Det framstår 

dock som svårt att skilja på detta då genuinitetskraven, som visat ovan, tycks vara 

genomgående i en influencers hela verksamhet.  

Byggandet av ett förtroende för sig själv handlar också om att bygga ett varumärke. Hörnfeldt 

(2018: 56) menar att ”[n]är jag pratar om varumärke klumpar jag ihop dig som person med 

ditt företag, som tillsammans blir varumärket influencer”, detta kan framstå som ett retoriskt 

grepp eller ett sätt att förenkla läsningen, men jag menar att detta citat är talande för hur det 

personliga varumärket behandlas i förhållande till personen själv. Hon uppmanar till att: 

Ta fram dina egna värdeord och lev sedan efter dem, både privat och professionellt. Allt hänger ihop, 

speciellt i dessa tider med sociala medier. Det enklaste sättet att göra detta är att helt enkelt vara dig 

själv och bygga ett varumärke som är i linje med dina personliga värderingar […] Tricket för ett 

framgångsrikt och starkt varumärke är att få identitet, profil och image att stämma överens så mycket 

som möjligt. Och nyckeln till det? Autencitet och transparens (ibid.: 60) . 
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Med identiteten åsyftas personens faktiska personlighet, profilen är de värden som influencern 

vill stå för och image är hur mottagaren uppfattar en (ibid.: 59-60). Dessa tre delar menar hon 

skall göras överensstämmande genom autencitet och transparens, vilket blir ytterligare 

genuinitetskrav på varumärket, vilket i praktiken inte tycks möjlig att skilja från personen då 

en influencer rekommenderas att vara sig själv, och bygga ett varumärke vars kärna ligger i de 

personliga värderingarna.  

Lukács (1968: 161) beskriver journalistiken som ”den kapitalistiska reifikaitionens mest 

extrema uttryck”, då han menar att reifikationen erbjuder den enda förklaringen till 

”prostutitionen av deras [journalisternas] upplevelser och övertygelser” och hur hela 

människans medvetande blir till ting som hon äger och externaliserar på samma sätt som 

objekten i omvärlden. Som visat ovan framstår genuinitetskravet som en nyckel för att förstå 

en influencers yrkesroll, någonting som går att översätta till Lukács beskrivning av hur 

människans hela medvetande externaliseras som ett ting. 

Bico (2018: 18) menar att det inte bara är i sina kanaler som en influencer behöver 

upprätthålla sin yrkesroll, rörande agerandet utanför sina kanaler menar han att ”[d]u kan inte 

’radera’ något du sagt eller redigera och filtrera dig själv. Du måste helt enkelt tänka dig för 

lite extra kring vad du säger och gör. För oavsett om du vill det eller ej representerar du i alla 

stunder ditt varumärke” (ibid.). Denna beskrivning visar tydligt på reifieringen av hela livet 

till en arena för det personliga varumärket.  

Ytterligare ett sätt att förstå detta är genom Cremins (2003: 125) beskrivning av den post-

ironiska individen som refelexivt exploaterar sig själv och anpassar sig efter marknadens 

imperativ. Hon menar att: 

As we become consciously aware of employers’ demands on our personalities we activate and 

transform this part of our selves – for securing work, promotion and, by logical extension, money – 

into commercially and calculatively determined packages of use-values to be exchanged for profit 

(ibid.: 122).  

För en influencer framstår såväl följarnas som företagens krav som förutsättningar för yrkets 

existensberättigande. Detta innebär inte bara att personligheten blir en vara, utan även att 

influencerns yrkesroll reifieras till att bli en katalysator för företagens försäljning, och i ett 

större perspektiv även för konsumtionens manipulationssystem. 
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Paradoxalt nog så kan de genuinitetskrav, som följarna uttrycks ställa, ses som vittnande om 

ett sökande efter den betydelse av genuinitet som Lukács (1968: 205) beskriver som en 

”reservoar […] som verkar mot den tilltagande mekaniseringen, andliga utarmningen och 

reifikationen”. Det som kan ses som ett sökande efter en verklig människa bemöter 

influencern, vars yrkesroll också kan beskrivas som, i Lukács (1968: 161) termer, ett extremt 

uttryck för den kapitalistiska reifikationen. Som visat ovan så framstår det inte bara som att 

det handlar om yrkesrollen utan även hela medvetandets reifiering, i förhållningssättet till sig 

själv som en vara. 

Boisen menar att ”äkta engagemang” är viktigt idag ”[o]avsett om du är en nanoinfluencer, 

microinfluencer eller megainfluencer. Vi är alla säljare. Av oss själva som varumärken, av 

våra värderingar, av våra val. Och av våra arbetsplatser” (Boisen, 2018: 129-130). Detta 

påstående är alltså inte bara riktat till influencers och microinfluencers, utan också vad hon 

kallar för nanoinfluencers – personer på sociala medier som väcker starkt engagemang hos 

runt åtta personer, hos sina nära och sin familj, hon menar att dessa är underskattade som 

ambassadörer för de företag som de är anställda hos (ibid.: 128). Detta framstår som ett tydligt 

uttryck för förhållandet till sig själv som en vara, vilket också återkommer i tidigare 

forskning. Detta går också att finna hos Lukács i beskrivningen: 

människans förhållande till sig själv blir en vara, som är underkastad den människofientliga 

objektiviteten hos sociala naturlagar och som måste följa det ekonomiska spelets regler precis lika 

oberoende av människan som varje bruksföremål vilket blivit ett varuting (Lukács, 1968: 144). 

Detta vittnar om att förhållningssättet till jaget som en vara inte uppkom med internet eller 

kändisskapet utan snarare är en konsekvens av varustrukturens logik. 

Ovan har jag undersökt beskrivningarna av yrkesrollen för influencers och konstaterat att 

denna tycks tätt sammankopplad med och beroende av (om inte oskiljaktig från) individens 

personlighet. Detta innebär att det, utifrån beskrivningarna, går att förstå människans hela 

medvetande externaliserat som ett ting. Således framstår hela livet som reifierat till en arena 

för det personliga varumärket. 
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5 Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag analyserat presentationen av influenceryrket i de tre karriärböcker som 

utgör studiens primära data. Fokus för studien har varit att undersöka vad som framstår som 

kombinationen av två olika förhållningssätt som en influencer har gentemot sina följare – å 

ena sidan upprätthållandet av något som framstår som närhet, eller vänskap, å andra sidan 

tillgodoseende av ett ekonomiskt intresse - vilket gör följarna till målgrupp för reklam som 

influencern publicerar i sina kanaler. Jag undersöker hur denna kombination kan förstås 

genom att analysera karriärböckerna utifrån ett teoretiskt ramverk som har sin grund i den 

marxistiske teoretikern Georg Lukács (1968) verk Historia och klassmedvetande och 

publicerades första gången år 1923.  

Eftersom att det material som utgör studiens data inte är representativt för hela yrkesgruppen 

går det inte att dra några generaliserande slutsatser från analysens resultat. Böckerna som 

undersöks är dock både aktuella och relevanta, vilket gör denna studie adekvat. Nedan 

diskuterar jag studiens resultat, besvarar de forskningsfrågor som ställdes i början av 

uppsatsen samt knyter an till tidigare forskning.  

Studiens första forskningsfråga lyder: Hur beskrivs en influencers upprätthållande av vad som 

framstår som en nära relation till sina följare, och hur kan denna relation förstås utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk? Frågan kan besvaras med att den upplevda närheten i 

relationen till följarna tycks upprätthållas genom att personliga egenskaper objektiveras till att 

fylla en funktion med målsättningen att behålla följare. De strategier för upprätthållandet som 

presenteras, ger uttryck en kalkylerbarhet av mänskliga egenskaper som ärlighet och att visa 

personlighet, liknande den rationalisering som Lukács (1968: 146) menar utmärker den 

kapitalistiska varucirkulationens logik. Följarnas krav på genuinitet – och kanske också en av 

anledningarna till att en influencer lyckas upprätthålla det som framstår som en nära relation, 

som uttrycks i böckerna, kan också ses anspela på en längtan efter någonting som motverkar 

den andliga utarmningen (som Lukács ger uttryck för). Svaret på den första forskningsfrågan 

flyter här samman i den andra, då det ekonomiska intresset är så pass sammantvinnat med 

uppfyllandet av följarnas krav.  
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Den andra frågan lyder: Hur beskrivs föreningen av ovanstående relation med det ekonomiska 

intresset som finns i en influencers reklamsamarbeten, och hur kan denna förening förstås 

utifrån uppsatsens teoretiska ramverk? Frågan kan således besvaras med att, vad som framstår 

som en nära relation till följarna tycks också vara förutsättningen för en influencer att kunna 

tjäna pengar på reklamsammarbeten – den upplevda närheten framstår således som nödvändig 

för uppfyllandet av det ekonomiska intresset. I böckerna framstår det som att den nära 

relationen till följarna intresserar företag, då en influencers (som liknas med en väns) 

rekommendationer säljer bättre än vanlig reklam, menar författarna. Relationen till följarna 

varufieras då den säljs på marknaden. För att detta skall bemötas väl hos följarna uttrycks att 

det krävs en influencers genuina uppskattning gentemot det företag eller den produkt som 

marknadsförs. För att reklamen skall framstå mindre som reklam, och fortfarande kunna 

bemöta genuinitetskravet och vad som framstår som följarnas önskan om en icke-reifierad 

människa.  

I detta genuinitetskrav framträder som nämnt en tvetydighet i begreppets betydelse, och detta 

än mer då jag menar att influenceryrket kan ses som, i Lukács (1968: 161) termer, ett extremt 

uttryck av den kapitalistiska reifikationen, i det att hela livet framstår som reifierat till en 

arena för det personliga varumärket. Sammansmältningen av förhållningssätten till följarna, 

som jag ovan benämnde som tillsynes svårförenliga, tycks vara ett uttryck för just denna 

tvetydighet. Men kan framstå som förenlig inom det reifierade medvetandets anpassning till 

samhällets strukturer.  

Möjligheten att förena dessa förhållningssätt kan också ses som ett uttryck av vad Cremin 

(2003: 15) kallar det post-ironiska tillståndet, som uppstår då det finns allt för mycket i 

samtiden som går att tolka ironiskt att ironin inte detekteras. Detta skulle kunna ses i 

varufieringen av det som liknas med en kompisrelation, som Hörnfeldt (2018: 105) uttrycker 

att företaget köper in sig i. Därav studiens titel: Varufierade vänner. 

Det som presenteras ovan kan komplettera Anne Jerslevs (2016: 5244) analys av 

mikrokändisskapets skapande av en autencitetskänsla, samt upprätthållandet av denna 

samtidigt som det kan vara i högsta grad kommersialiserat.  

Senf (2013: 349) frågar sig huruvida förhållningssättet till jaget som en vara är en 

senkapitalistisk paradox. Lukács (1968: 144) menade dock redan 1923 att kapitalismens 
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system och det ekonomiska spelets upplevda lagbundenhet ger upphov till människans 

förhållningssätt till sig själv som en vara. Senf (2013: 349) menar att produktionen minskar 

och det spekuleras om nolltillväxt och att unga därför söker sig till sociala medier för arbete, 

ovan tycks det dock som att personligheten som vara snarare fyller funktionen att öka 

konsumtion. I böckerna påstås influencer marketing snarare bidra till att öka konsumtion 

(vilket naturligtvis kräver fortsatt produktion) – i vilket influencers tycks fylla funktionen som 

en del i masskonsumtionens manipulationssystem, som Gunnarson ger uttryck för (1968: 22). 

Måhända att det som ovan presenterats framstår anta ett extremare uttryck, och för all del är 

ett uttryck för en paradox. Jag menar dock att denna paradox inte uppstår inom det 

”senkapitalistiska” samhället utan verkar uppstå i den kapitalistiska produktionens struktur.  

Med Jonathan Bellers (i Senf: 2013:350) beskrivning av internetanvändaren som en obetald 

arbetare, går det ytterligare att förstå följarens funktion i relation till influencern. Som ovan 

lyft, så framstår relationen till följarna viktig för en influencers förutsättningar att jobba med 

sina sociala medier.  

Det som Abidin (2018: 91) identifierade som ett kalibrerat amatörskap för att skapa en känsla 

av närhet till sina följare kan här förklaras som en effekt av atomiseringen av 

produktionsprocessen. Abidin (2018: 94) talar om uppbyggandet av en persona. I enighet med 

Lukács (1968: 145), som menar att uppdelningen av arbetsprocessen tränger in i arbetarens 

”själ”, vill jag dock framhålla att det framstår som svårt att separera personen och yrket – 

vilket tyder på att det rör sig om en struktur som tränger in i människans hela medvetande. I 

denna uppsats tycks det marxistsika teoretiska ramverket kunna vara till hjälp, både för att 

uppfylla studiens syfte och komplettera och bygga på perspektiv som lyfts i tidigare 

forskning. 
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