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Abstract	  
  

Titel: Organisationer och influencers: organisationers arbete för att skapa engagemang hos 

unga tjejer  

Författare: Melinda Nordlund och Frida Laurin   

Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2016  

Antal ord i uppsatsen: 15110  

Problemformulering: Från 1970-talet började andelen kvinnliga sökande till Sveriges 

ingenjörsutbildningar att öka, men sedan 2000-talet har ökningen avstannat. Andelen 

kvinnliga studenter som sökte sig till ingenjörsutbildningar våren 2016 var endast 31 procent. 

Att kvinnliga ingenjörer är så få på arbetsmarknaden är ett problem som kommer leda till 

konsekvenser för jämställdheten och den ekonomiska tillväxten i Sverige. Medvetandet om 

problemet måste därför öka och satsningar måste börja redan i grundskolan.   

  

Syfte: Syftet med studien var att se hur tre organisationer beskriver och kommunicerar sitt 

arbete med influencers, samt hur de kommunicerar via sina webbsidor för att skapa 

engagemang och intresse för teknik hos unga tjejer.   

  

Metod och material: Utifrån tre organisationers samarbeten med influencers, KTH och 

Robyn, Teknikföretagen och Therese Lindgren samt Valtech och tidningen Frida, valdes en 

person från varje organisation ut som arbetat med samarbetet. Genom telefonintervjuer 

samlades empiri in kring respondenternas syn på arbetsprocessen och kommunikation via 

influencers. En innehållsanalys av organisationernas webbsidor gjordes också som kopplades 

ihop med budskap gällande samarbetena.   

Huvudresultat: Resultatet visar att de undersökta organisationerna har uppmärksammat ett 

problem och att de använder sig av en ny typ av kommunikation för att nå ut till en ny 

målgrupp. Organisationerna använder sig av samarbetet med influencers för att nå ut till den 

målgrupp som de i vanliga fall inte kommunicerar med lika mycket. Organisationerna 

använder sig av sina egna kanaler främst för att kommunicera med andra intressenter såsom 

medlemmar, branschkollegor och andra företag inom teknikbranschen.   

Nyckelord: marknadskommunikation, influencers, samarbeten, målgrupper, public relations  
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1.0 Inledning   
Sociala medier fortsätter ta mark från traditionella medier och i samband med detta växer 

också intresset för influencer marketing (Winberg, 2016). Så kallad influencer marketing 

fokuserar på att använda sig av centrala ledare för att driva ett budskap till en större marknad 

(Tapinfluence, 2016). Genom att använda sig av influencer marketing kommer man extremt 

nära kunden, det skapas en trovärdighet och en direkt påverkan (Brand Publishing, 2016). 

Företag kan med hjälp av små medel nå en bredare och större målgrupp som kan leda till ett 

större genomslag (ibid., 2016).   

  

En influencer är en slags påverkare som har ett visst nätverk av följare eller läsare (Nilsson, 

2016). I dag är influencers sina egna varumärken, de väljer själva vilka företag de vill arbeta 

med (Hällqvist, 2016). Det kan vara viktigt att företag får stor spridning, men styrkan med att 

samarbeta med influencers är väldigt mycket bredare (ibid., 2016). En influencer har ofta 

byggt upp sin karriär på att vara kreativ och de vet precis vad deras målgrupp vill ha (ibid., 

2016).   

  

Influencers på sociala medier representerar en ny typ av oberoende part som formar publikens 

attityder genom sina kanaler via sociala medier (Freberg et al. 2011, s. 90). Med anledning av 

influencers övertygande kraft på sociala medier har det utvecklats sätt att kunna identifiera 

och söka på en influencers relevans för ett företag eller varumärke. Detta kan observeras i 

form av faktorer som antalet dagliga träffar på en blogg, antal gånger som en post delas eller 

antal anhängare som en kanal har (ibid., 2011). För att det ska bli ett bra samarbete för både 

företaget och influencern gäller det att det ska kännas trovärdigt och att influencern och 

företaget kan förknippas med varandra (Hällqvist, 2016).    

 

1.1 Problembakgrund  

Våren 2016 sökte 400 000 personer till utbildningar på högskola och universitet i Sverige, av 

dessa var 62 procent av de sökande kvinnor (Eriksson & Thenór Årström, 2016). Tittar man 

på landets ingenjörsutbildningar ändras procenten då endast 31 procent av de som sökte var 

kvinnor (ibid., 2016). Siffran har ökat från 1970-talet och fram till början av 2000-talet, sedan 

dess har ökningen avstannat (Teknikföretagen 2016a, s.8). Att ökningen har avstannat är inte 

bara ett problem för industrin, det är något som också medför konsekvenser för den 
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ekonomiska tillväxten och för den fortsatta utvecklingen av jämställdheten i Sverige 

(Teknikföretagen 2016a, s.6).   

  

Enligt nationalencyklopedin är definitionen för ordet teknik en sammanfattande benämning på 

alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål 

(Nationalencyklopedin, 2016). Med detta kan man alltså göra tolkningen att teknik innefattar 

allt från matlagning och städning till fordon och sport. Trots detta är teknik uppdelat i 

maskulina och feminina attribut, där de maskulina attributen ofta värderas högre än de 

feminina (Eriksson & Thenór Årström, 2016).  

  

All forskning pekar på att företag som har en jämnare könsfördelning går bättre än enkönade 

företag (Ewenfeldt, 2014). Ändå är tre fjärdedelar av alla styrelseledamöter i börsnoterade 

företag män (Schelin Seidegård, 2015) Inom IT, telekom och teknik är det bara fyra som har 

en kvinnlig ordförande (Ewenfeldt, 2014). Bristen på kvinnliga styresledamöter kan kopplas 

ihop med Grunigs situationsteori där en public presenteras som en grupp människor som står 

inför ett liknande problem, inser att det finns ett problem eller arbetar för att lösa ett problem 

(Grunig & Hunt 1984, s.145). Anne Bouverot, generaldirektör för mobiloperatörernas 

internationella branschorganisation GSMA, tror att förklaringen till varför så få kvinnor väljer 

utbildningar som är inriktade mot teknik är att det finns en stor brist på förståelse för vad en 

karriär inom IT-branschen kan erbjuda. Hon menar att vi måste fokusera på att få högskolor, 

politiker och andra att öka medvetenheten och göra kvinnor till en norm snarare än ett 

undantag inom branschen (Ewenfeldt, 2014). Att öka medvetenheten hos de som kan skapa 

förändring kan kopplas till Grunigs aktiva publiker som anses vara den publik som kan skapa 

en sakfråga (Grunig & Hunt 1984, s.148).   

  

Jan Gulliksen som är utsedd att leda digitaliseringskommissionen av regeringen har länge lyft 

frågan om jämställdhet inom IT-sektorn (Larsson & Delin, 2015). Gulliksen anser att det är 

bekymmersamt att det inte sker några positiva förändringar, samt att det hela blir ett problem 

inom IT-sektorn (ibid., 2015). Även om branschen har möjlighet till fina arbetstillfällen och 

ett område som Sverige behöver satsa på för att stärka och bibehålla konkurrenskraften, består 

branschen till stor del av män (ibid., 2015). Gulliksen menar att högskolorna måste ta ansvar 

och arbeta för att jämställdheten ska bli bättre, det kan behövas satsningar redan i 

grundskolan för att i så tidig ålder som möjligt fånga upp intresset (ibid., 2015). Gulliksens 

tanke om att satsningar bör ske redan i grundskolan kan jämföras med Everett Rogers teori 
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diffusion of innovation som handlar om hur en ny idé kan kommuniceras genom vissa kanaler 

och medlemmar över tid (Rogers 1995, s.5). Innovationen behöver nödvändigtvis inte 

innebära att man får ny kunskap om något utan också att man utvecklar en negativ eller 

positiv inställning till innovationen (Rogers 1995, s.11).   

  

Studien har avgränsats till att undersöka tre samarbeten med influencers som teknikföretag 

har. En respondent från tre olika organisationer har valts ut. Organisationerna är Kungliga 

Tekniska högskolan, Valtech och Teknikföretagen. En innehållsanalys kring företagens 

webbsidor har gjorts. Analysen avgränsades till material på organisationernas webbsidor som 

handlade om deras samarbeten med en influencer. I den här studien använde vi oss av 

begreppet influencers som i det här fallet syftade till personer eller organisationer som har 

inflytande på eventuella intressenter.   

2.0 Syfte  
Syftet är att se hur tre organisationer beskriver och kommunicerar sitt arbete med influencers, 

samt hur de kommunicerar via sina webbsidor för att kunna skapa engagemang och intresse 

för teknik hos unga tjejer.  

2.1 Frågeställningar   

• Hur beskriver organisationerna sina tillvägagångssätt med influencers för att skapa 

intresse och engagemang för teknik hos unga tjejer?   

• Hur ser organisationerna på influencers som ett kommunikativt sätt att skapa intresse 

och engagemang för teknik hos unga tjejer?   

• Vilket budskap förmedlas via organisationernas egna webbsidor om samarbetet med 

influencers?  

3.0 Bakgrund  
För att få en djupare förståelse i hur genus och teknik har sett ut historiskt och hur den har 

förändrats genom åren kan man gå tillbaka och kolla på hur tekniken har påverkat och 

begränsat människor i deras yrkesval (Skolverket, 2014). För ca 5 000 år sedan gjordes 

exempelvis en utveckling från hur människan formade lerkäl för hand till att använda sig av 

drejningsteknik. Formandet av lerkäl hade då varit en syssla för kvinnor, men i och med att 

drejningstekniken utvecklades blev yrket professionaliserat och männen tog över (Skolverket, 
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2014). Kvinnor hade under en lång tid inte heller någon möjlighet att exempelvis söka sig till 

utbildningar, göra forskning eller liknande som kunde leda till en maktposition i samhället. 

Det dröjde fram till 20-talet innan kvinnor hade rätt att söka sig till utbildningar på KTH och 

så sent som på 70-talet överskred antalet kvinnliga studerande på ingenjörsutbildningar tio 

procent (ibid., 2014). Det är dock viktigt att poängtera att den symboliska kopplingen mellan 

manligt och teknik är något som är konstruerat, framförallt under industrialismen, och som 

därför går att påverka och ändra (ibid., 2014).   

 

3.1 Therese Lindgren i samarbete med Teknikföretagen  

Therese Lindgren gör ett samarbete med teknikföretagen. Therese Lindgren är idag en stor 

youtube-stjärna som har ett stort teknikintresse, hon är bland annat medlem i Mensa och har 

studerat systemutveckling (Teknikföretagen, 2016b). Teknikföretagen har länge arbetat med 

attitydpåverkan mot unga genom olika skolprojekt, men de valde att göra något helt nytt och 

gjorde det tillsammans med Therese Lindgren (ibid., 2016b). Therese testar olika saker som 

har med teknik att göra på sin youtube-kanal för att tjejer ska få upp ögonen för teknik. 

Genom att använda sig av Therese Lindgren når de ut till precis rätt målgrupp och de startade 

satsningen i februari 2016 då landets niondeklassare skulle göra val till gymnasiet (ibid., 

2016b).  

3.2 Frida i samarbete med Valtech  

Tidningen Frida gör ett samarbete tillsammans med organisationen Valtech. Frida ska driva 

det nya initiativet Frida Tech i samarbete med Valtechs Tech Girl som arbetar med att få fler 

tjejer att arbeta inom it-branschen (Färlin, 2016). Initiativet drivs av Valtech som har 

programmeringsutbildningar för unga tjejer, detta görs genom tre kategorier, redaktionellt, i 

kundsamarbeten och i annons (ibid., 2016). Funda Denizhan är ansvarig på Tech Girl och 

berättar att det finns en efterfrågan på arbeten inom digitala områden, men berättar även att 

det endast är 23 procent som är kvinnor och arbetar i branschen (ibid., 2016). Satsningen 

märks i flera kanaler, samt på deras hemsida frida.se där de har en flik som allt material om 

‘’tech’’ hamnar (Bornhall, 2016). De vill få kvinnor att söka sig till teknikbranschen.  

Utöver den digitala satsningen kommer det att skrivas mer om frågor i tidningen (ibid., 2016). 

De vill inspirera och engagera unga tjejer (ibid., 2016). Tidningen Frida riktar sig till tjejer i 

åldern 12-18 år och tanken med projektet är att få tidningens målgrupp mer intresserade av 

den digitala industrin (Wikesjö, 2016).   
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3.3 Robyn i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan  

Robin Carlsson, kanske mer känd under artistnamnet “Robyn”, blev år 2013 tilldelad 

Kungliga Tekniska högskolans stora pris (Larsson, 2013). Priset delas ut till en person som 

enligt KTH främjar Sveriges fortsatta materiella framåtskridande (Andersson, 2016). En del 

av motivering till utmärkelsen lydde:   

  

“ I sitt skapande använder hon sig av den nya tekniken inom IT, ljud och film på innovativa 

och spännande sätt.” (ibid., 2016a).   

  

Robyn fick ta emot prispengar på 1,2 miljoner som två år senare resulterade i initiativet 

Teklafestivalen. Teklafestivalen är en teknikfestival som arrangeras av Robyn i samarbete 

med KTH och som riktar sig till tjejer mellan åldrarna 11-18 år (Teklafestivalen, 2016). 

Festivalen handlar om att kombinera teknik och kreativitet, och att skapa en arena för unga 

tjejer där de kan upptäcka nya intressen med syfte att modernisera bilden av vad teknik är 

(Larsson, 2015). I det långa loppet är målet att fler unga tjejer ska söka sig till KTHs 

utbildningar och att skapa en möjlighet för unga tjejer att bygga ett fördjupat intresse för 

teknik (Klackenberg, 2016).   

4.0 Teori och tidigare forskning   
Teorikapitlet har avgränsats till att handla om marknadskommunikation och public relations 

då det bäst besvarar syfte och frågeställning. Fokus ligger på två spridningsmodeller, 

situationsteorin samt teorin om diffusion of innovation, som kommer att ligga till grund för de 

teorier och tidigare forskning som presenteras i studien. En riktlinje är att teorin ska handla 

om hur budskap framförs.   

4.1 Spridningsmodeller  

4.1.1 Grunigs situationsteori  

Den kända PR-forskaren James E. Grunig utvecklade en situationsteori om publics för att 

förklara individuella kommunikationsbeteenden och beslutsfattanden (Kim & Grunig 2011,  

s.120). Situationsteorin identifierade vilka målgrupper som kommunicerar aktivt, passivt eller 

inte alls (ibid., 2012). Grunig och Hunt undersöker i sin situationsteori bland annat när och 
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varför publics bildas och anser att problemet är en faktor som är betydande vid kartläggning 

av publics (Grunig & Hunt 1984, s.145).   

  

Grunig och Hunt definierar publics som en grupp där människorna möter liknande problem i 

relation med en organisations, samt att de är delaktiga och engagerar sig i diskussioner för att 

lösa problemet (Grunig & Hunt 1984, s.144). En public är en grupp människor som antingen 

står inför ett liknande problem, inser att problemet existerar eller arbetar mot att lösa 

problemet (Grunig & Hunt 1984, s.145). Det finns fyra typer av publics, den första är icke 

publics (nonpublics) som handlar om att gruppen av människor inte har någon koppling eller 

några konsekvenser till organisationen (ibid., 1984). När en grupp människor står inför ett 

liknande problem ses de som latenta publics medan om gruppen erkänner att det finns ett 

problem så blir de medvetna publics (ibid., 1984). När gruppmedlemmarna väljer att 

diskutera och göra något åt problemet blir de aktiva publics (ibid., 1984).  

Teorin om publics menar att kommunikationens beteende bäst förstår genom att mäta hur 

medlemmarna i de olika grupperna uppfattar olika situationer (Grunig & Hunt 1984, s.148).   

En av de viktigaste lärdomarna man kan dra från situationsteorin är att konsumtion av 

information blir systematisk när människor tycker att informationen är relevanta i relation till 

deras egna livsproblem (Kim & Grunig 2011, s.122). Människor investerar i ett problem först 

när de uppfattar problemet att vara nödvändigt eller relevant för dem själva. Av den 

anledningen visar teorin att det är viktigt att definiera sin målgrupp och inte sträva efter att nå 

ett maximalt antal personer, då det ofta blir misslyckat (ibid, 2011). Situationsteorin visar 

därför hur man kan skilja de aktiva delarna av en befolkning (aktiva och medvetna publics) 

från de mindre aktiva (latenta och nonpublics) för att undvika kostnadseffektiv 

kommunikation (Kim & Grunig 2011, s.122). Organisationer och företag bör anpassa sin 

kommunikation till de publics som de vill nå ut till (Grunig & Hunt 1984, s.148).  

  

Den vanligaste definitionen av publik kommer redan från 1940-talet då forskarna Blumber 

och Dewey utvecklade en definition (Grunig & Hunt 1984, s.143). Definitionen utvecklades 

till att en publik kan vara en grupp som står inför ett problem, är medvetna om problemet eller 

en grupp som väljer att hantera problemet (Falkheimer & Heide 2011, s.132). Slutsatsen som 

dras av denna definition är att en publik bildas när det finns ett problem eller en diskussion 

runt omkring det (ibid., 2011). Grunig anser att det är extra viktigt att hitta de aktiva 

publikerna då det är dem som agerar och skapar en sakfråga (Grunig & Hunt 1984, s.148).  
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Om en sakfråga går för länge kan den i värsta fall utvecklas till en kris för organisationen, 

därför är det bästa att ta tag i problemet direkt (Falkheimer & Heide 2011,  

s.132). Kommunikationen bör ske i tidigt skede och gärna med de aktiva publikerna innan 

beslut fattas av ledningen, för att de aktiva publikerna ska kunna vara med och säga sitt (ibid.,  

2011). Det finns två tydliga förhållningssätt inom publics, det strategiska och det 

dialogfokuserade (Leitch & Neilson 2001, s.128). Det strategiska är det vanligaste och där ses 

publikerna som målgrupper för organisationers budskap (ibid., 2001). Medan det 

dialogfokuserade förhållningssättet ser publiken som aktiva och jämställda deltagare i en 

dialog som har deltagare från organisationer (ibid., 2001).  

  

Publics som är avgörande för att få information från den prioriterade målgruppen såsom 

medierna, bör få erkännas som en mellanliggande publics inom kommunikationsstrategin 

(ibid., 2012). Inflytelserika grupper eller individer är inte intressenter i organisationen men 

kan vara viktigt för att forma hur meddelandet tolkas av allmänheten, det måste därför vara en 

del av den professionella kommunikationsstrategin (ibid., 2012).   

4.1.2 Rogers diffusion of innovations  

Den amerikanska sociologen Everett M. Rogers utvecklade teorin Diffusion of innovations. 

Diffusion är processen för hur en innovation kommuniceras genom vissa kanaler och 

medlemmar i ett socialt system över tid (Rogers 1995, s.5). Det är en speciell typ av 

kommunikation genom att meddelandena handlar om nya idéer (ibid., 1995).  

Communication är en process där deltagarna skapar och delar information med varandra för 

att uppnå en ömsesidig förståelse. (Rogers 1995, s.5-6). Ett exempel på kommunikation som 

kan beskriva vissa kommunikationshandlingar eller händelser som är involverade i diffusion, 

är när en förändringsagent försöker övertyga en kund att anta en innovation (Rogers 1995, 

s.6). När vi kollar på ett sådant exempel och vad som kom innan själva händelsen och vad 

som följer, inser vi att händelsen faktiskt bara är en del av en total process där information 

utbyts mellan två individer (ibid., 1995). Kunden kanske går till förändringsagenten med ett 

problem och innovationen är rekommenderad som en lösning på det problemet, interaktionen 

dem två emellan kan pågå i flera cykler som en process för att utbyta information (ibid., 

1995). Diffusion är alltså en speciell typ av kommunikation, där meddelandet handlar om en 

ny idé. Detta nytänkande, med att ha en idé i meddelandets innehåll, ger diffusionen sin 

speciella karaktär (ibid., 1995). De fyra huvuddelarna är innovation, kommunikation, tid och 
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det sociala systemet (Rogers 1995, s.10). Dessa delar går att identifiera i alla studier, 

kampanjer eller program som handlar om diffusion (ibid., 1995).   

  

Innovation – en innovation är en idé, praktik eller objekt som uppfattas vara ny för en individ 

eller annan anpassad enhet (Rogers 1995, s.11). Det nya i en innovation behöver inte bara 

innebära att man får ny kunskap om den, någon kan ha vetat om innovationen för en tid men 

ännu inte utvecklat en positiv eller negativ inställning till den och därför inte antagit eller 

förkastat den. Det ”nya” i en innovation kan alltså uttryckas i termer av kunskap, övertalning 

eller ett beslut om att godkänna (ibid., 1995).   

  

Kommunikationskanaler – vi har tidigare definierat kommunikation som en process genom 

vilket deltagare skapar och delar information med varandra i syfte att nå en ömsesidig 

förståelse (Rogers 1995, s.17). Kärnan i diffusionsprocessen är utbytet av information genom 

vilken en individ kommunicerar en ny idé till en eller flera (Rogers 1995, s.17-18). I sin mest 

elementära form innefattar processen: 1. En innovation. 2. En individ eller annan 

godkännande enhet som har kunskap om innovationen eller erfarenhet av att använda den. 3. 

En annan individ eller enhet som ännu inte har erfarenhet av innovationen. 4. En 

kommunikationskanal som förbinder de två enheterna (Rogers 1995, s.18).  En 

kommunikationskanal är alltså det sätt på vilket meddelanden går från en individ till en annan 

(ibid., 1995).   

  

Tid – tid är den tredje delen i diffusionsprocessen. Mycket annan forskning är tidlös då 

betydelsen av tiden i princip är ignorerad (Rogers 1995, s.20). Införandet av tid inom 

diffusion är därför en av dess styrkor.  Tiden är involverad i diffusionen genom 1.  

Innovationens beslutsprocess, alltså från att en individ får kännedom om innovationen till att 

den antas eller avslås. 2. Processen kring hur tidigt eller sent som en individ antar 

innovationen jämfört med andra medlemmar i ett system. 3. En innovations beräknade takt i 

att anpassas in i ett system, mestadels mätt i antalet medlemmar i ett system som antar 

innovationen inom en given tidsperiod (ibid., 1995).  

  

Ett socialt system – ett socialt system är definierat som en uppsättning av sammanhängande 

enheter som är engagerade i en gemensam problemlösning för att uppnå ett gemensamt mål 

(Rogers 1995, s.23).  Medlemmarna eller enheterna i ett socialt system kan vara individer, 

informella grupper, organisationer eller underavdelningar (ibid., 1995). Om systemet ska 
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analyseras i diffusionsstudie kan den bestå av exempelvis alla läkare på ett sjukhus eller alla 

konsumenter i USA (ibid., 1995). Varje enhet i ett socialt system kan urskiljas från andra 

enheter (ibid., 1995). Diffusion sker inom ett socialt system. Den sociala strukturen i systemet 

påverkar innovationers diffusion på flera olika sätt. Det sociala systemet utgör en gräns inom 

vilken en innovation diffunderar, alltså hur den sprids (Rogers 1995, s.24). Här behandlas hur 

sociala strukturer påverkar diffusionen, effekten av normer på diffusionen, roller hos 

opinionsledare och förändringsagenter, typer av beslut för en innovation samt konsekvenserna 

av en innovation (ibid., 1995). Dessa frågor involverar relationen mellan det sociala systemet 

och diffusionsprocessen och det som sker inom den (ibid., 1995).   

4.2 Att hitta rätt målgrupp  

4.2.1 Målgruppsanalys  

Den taktiska målgruppsanalysen är den analys som ligger till grund för 

budskapsutformningen (Dahlén & Lange 2009, s.192). I den taktiska målgruppsanalysen är 

målet alltså att hitta de faktorer som förklarar målgruppens påverkan och möjlighet att ta till 

sig budskap samt hur man bäst når ut till målgruppen via olika media (ibid., 2009). Det finns 

skillnader i hur konsumenter tar till sig information, det är därför viktigt att fastställa vilka 

egenskaper hos konsumenten som gör att de påverkas mer eller mindre av något (Solomon 

2006, s.6). Demografi handlar om fysiska egenskaper såsom ålder, kön, inkomst eller yrke. I 

andra fall vill man ta reda på egenskaper i form av kläder, musiksmak eller vad man gör på 

sin fritid, detta heter psykografi, vilket refererar till en persons livsstil och personlighet (ibid., 

2006). Egenskaper under psykografi ses som mer subtil än egenskaper under demografi 

(Solomon 2006, s.10). Den här typen av marknadssegmentering identifierar konsumenter som 

är lika varandra och som därför kan bli en gemensam målgrupp då de liknar varandra på flera 

plan (Solomon 2006, s.9). Exempel på detta kan vara att konsumenter i olika åldrar har olika 

behov och önskningar, och trots att personer som är i samma ålder kan vara olika på många 

sätt, delar de ofta värderingar och kulturella upplevelser som de bär med sig (Solomon 2006,  

s.10). Att dela upp människor utifrån kön kan också börja i en tidig ålder, många produkter är 

riktade till antingen pojkar eller flickor (ibid., 2006). Ålder och kön är egenskaper som kan 

prägla hur vi ser på andra och oss själva samt vilka personer som vi identifierar oss med 

(Dahlén & Lange 2009, s.203). Likhet och igenkänning är två faktorer som påverkar vad 

människor tycker om något. Vi tenderar att tycka om personer som påminner om oss själva 

och vi tycker även om saker bättre om de påminner om oss själva (ibid., 2009).  
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4.2.2 Mediaval  

Mediavalet syftar till att föra ut budskapet till målgruppen på ett så effektivt sätt som möjligt  

(Dahlén & Lange 2009, s. 503). Det första steget är att matcha medierna med sin målgrupp 

(ibid., 2009). Detta är det första och viktigaste steget i medievalsprocessen då syftet med att 

använda ett medium är för att kunna nå målgruppen (ibid., 2009). Det finns två sätt att hitta en 

matchning mellan målgrupp och medium, indirekt och direkt matchning (Dahlén & Lange 

2009, s. 504). Indirekt matchning sker i två steg. Först att identifiera de taktiska egenskaperna 

hos målgruppen, som vi tidigare skrivit om. Egenskaperna kan ta sig uttryck i exempelvis 

“ålder 15-25 år”, “singlar” eller “höginkomst”. Steg två blir att man gör samma analys av 

mediets publik, vilka är tittare, läsare, lyssnare av mediet? När båda stegen är analyserade 

jämför man målgruppen och mediet för att kunna hitta en matchning (ibid., 2009). Direkt 

matchning innebär istället att man försöker matcha målgruppen och mediet direkt. Då tar man 

istället direkt reda på vad målgruppen använder sig av för media, istället för att kolla på 

egenskaper för att sedan jämföra dessa mot mediet (Dahlén & Lange 2009, s. 507). Man 

väljer alltså istället det medium där målgruppens koncentration i mediepubliken är störst 

(ibid., 2009). Istället för att exempelvis välja TV4 för att de har en hög andel av “15-25 

åringar” som kollar, väljer man istället en tidning för att den läses av 80 procent av 

målgruppen som man vill rikta sig mot (Dahlén & Lange 2009, s. 508).   

4.2.3 Priming   

Många studier visar att människors uppfattningar om en organisations varumärke eller reklam 

kan påverkas genom vilket sammanhang som det väljs att lanseras i (Yi 1990, s. 40). Ett 

exempel kan göras med en annons för en ny bilsort. Bilannonsen placerades i en tidning 

bredvid olika artiklar två gånger. I ena fallet handlade artikeln bredvid bilannonsen om 

flygsäkerhet hos olika flygbolag “hur säkert är det egentligen att flyga”. I det andra fallet hade 

bilannonsen placerats bredvid en artikel om oljemagnat “oljans nya kanaler”. Det kan visa på 

att människor som får ta del av testet får olika associationer till bilannonsen beroende på 

vilken artikel som hade hamnat bredvid bilen (Yi 1990, s. 41). Den förstnämnda artikeln får 

människor att uppfatta att bilen var säker medan de som tar del av den andra artikeln uppfattar 

bilen som dyr och bensinslukande (ibid., 1990). Det här exemplet kan förklara hur man kan 

jobba med priming för att se hur samma reklam bearbetas på olika sätt (ibid., 1990). Effekten 

kan alltså visa sig olika beroende på i vilket sammanhang som en reklam eller ett varumärke 

visas i (Yi 1990, s. 42). Beroende på vad för attribut som finns i sammanhanget, om de är 
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positiva eller negativa, kan en reklam eller ett varumärke försvagas eller förstärkas (ibid., 

1990).   

 

4.2.4 Buzz marketing och Word of mouth  

Word of mouth (WOM) är en kommunikationsstrategi som är väldigt kostnadseffektiv, 

populär och stark vid användning på sociala medier (Zailskaite-Jakste & Kuvykaite 2013, s. 

142). Vid användning av WOM kan man under en väldigt kort period fånga in många 

konsumenter och deras intresse för ett visst varumärke eller företag.  Denna kommunikation 

har gjort sociala medier väldigt attraktiv för företag. Det är dock av största vikt att företag lär 

sig hur de behandlar kommunikationsprocessen då varumärke såväl som företag kan få både 

positiv som negativ publicitet beroende på hur konsumenterna uppfattar eller upplever något 

(ibid., 2013). Varumärken är i grunden beroende av konsumenternas önskningar och krav och 

det är konsumenterna som avgör hur varumärket kommer att tolkas (ibid., 2013).  

  

I en studie om buzz marketing anser forskarna Notarantonio & Quigley att buzz marketing 

handlar om att konsumenterna gör reklam genom att sprida budskapet vidare till andra 

(Notarantonio & Quigley 2006, s.456). Buzz marketing hänger ihop med word of mouth som 

också är en konsumentdominerad kanal av information, som anses vara mer effektfull än 

massmediareklam (ibid., 2006). Notarantonio & Quigley skriver om vad en grupp har för 

inflytande och beskriver att en person har stort inflytande på konsumentköp och aktiviteter då 

många identifierar sig med andra individer (Notarantonio & Quigley 2006, s.457). Det finns 

även en social jämförelse som handlar om att indikera andras beteende, där en grupp måste 

uppfylla en del normer för att det ska bli så effektivt och framgångsrikt som möjligt (ibid., 

2006). Studenter och ungdomar kan vara mer mottagliga för gruppinflytande då de har mer 

begränsad kapacitet att hantera osäkerhet och risk, samt att de har ett stort antal informella 

sociala kontakter som kan öka mottaglighet för grupptryck (ibid., 2006). Studien bygger på 

två påståenden som handlar om hur en buzz marketing PR-strategi har en större effekt på 

inköpsavsikt än en vanlig PR-strategi, samt hur en buzz marketing-strategi uppfattas som mer 

trovärdig än traditionell PR-strategi (Notarantonio & Quigley 2006, s.458). För att utvärdera 

forskningens propositioner gjordes en forskningsdesign som var utvecklad för att mäta 

effekten på en konsuments inköp och upplevd trovärdighet, detta var för att kunna jämföra 

traditionell PR-strategi med buzz marketing (ibid., 2006). Personerna som var med under 
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undersökningen var studenter vid en privat högskola, där eleverna fick testa två olika 

experiment av två olika scenarier av olika PR-strategier (Notarantonio & Quigley 2006,  

s.459). Det var totalt 156 personer som deltog i studien (ibid., 2006). För att studien skulle 

kunna mätas skapades ett mätinstrument som konstruerades för att mäta attityd, beteende och 

demografiska egenskaper (ibid., 2006). Resultatet av studien visade att det finns tillräckligt 

mycket bevis för att en buzz marketing PR-strategi har en större effekt på inköpsavsikt än en 

traditionell strategi som betonar produktattribut (Notarantonio & Quigley 2006, s.461).  

4.2.5 Varumärkessamarbeten   

Varumärkessamarbeten handlar om att sätta ihop två eller flera varumärken med varandra så 

att de kan ha ett samarbete med varandra (Uggla 2013, s.36). Det kan vara helt olika 

varumärken som gör något tillsammans som ingen trodde från början (ibid., 2013). Till 

exempel kan de handla om att företaget Nestlé överlåter med en europeisk utveckling av en 

kaffebryggare som använder nespressos exklusiva kaffekapslar (Kapferer 2008, s.16). Det 

handlar om att hitta samarbeten och få tillgång till attraktiva associationer hos andra 

varumärken för att komplettera sitt egna (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s.44). En bred 

definition av varumärkessamarbeten är att två företag kopplas ihop i 

marknadsföringssammanhang men hjälp av produkter, tjänster, produktplacering och reklam 

(Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s.36).   

  

Det finns flera olika typer av varumärkessamarbeten, dessa fyra är reaching in, reaching up, 

reaching out och reaching beyond (Uggla 2013, s. 41). Reaching in bygger på vad som önskas 

och viljan till att skapa något. I den här typen av samarbeten kan det handla om att hyra in ett 

annat varumärke genom licensiering för att på så sätt använda det under en specifik tid 

(Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s.42). Det är då det primära företaget som vanligtvis äger 

varumärket och som hyr in ett sekundärt varumärke eller en produkt för att skapa intresse hos 

mottagarna (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s. 36). Det huvudsakliga målet inom reaching in 

är att nå en högre marknadsandel i ett befintligt marknadssegment och i produkter som är 

givna till marknaden (Uggla 2013, s. 56).  Den andra strategin reaching up handlar om att nå 

och bygga på att samarbetet bidrar till en utvidgad komplementaritet samt att hitta 

associationer som är positiva för företagen. De strävar efter att få en större och bättre image-

association hos varumärket. (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s.44). Det handlar till stor del 

om att bättra på den redan befintliga varumärkesimage som finns (Uggla 2013, s. 43). Målet 

är att nå ut till en målgrupp som ens partner har (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s. 44). Den 
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tredje typen av varumärkessamarbeten är reaching out som byggs på att nå ut med varumärket 

och som handlar om att välja ett samarbete som kompletterar varumärket (Uggla, 2013 s.44). 

Det handlar även om att nå ut med en ny produkt eller tjänst till en ny marknad (Leuthesser, 

Kohli & Suri 2002, s. 43). Den sista och fjärde typen är reaching beyond som handlar om att 

nå bortom. Den syftar till att söka ett samarbete som kan bidra till en ny målmarknad (Uggla 

2013, s. 45). Det kan handla om att gå in på en ny marknad och utveckla en form av mer 

utvidgat komplement till partnersvarumärket (ibid., 2013). Det handlar om att skapa större 

komplementaritet och nå det som i vanliga fall inte skulle nås (Leuthesser, Kohli & Suri 

2002, s. 45). Slutsatsen av att använda sig av varumärkessamarbeten är att det ofta blir 

framgångsrikt för båda företagen och skapar ett mervärde till partnerskapet (Ibid., 2002). Det 

skapas även en hel del uppmärksamhet kring företagen (ibid., 2002). Det finns även nackdelar 

med det här tillvägagångssättet och det är bland annat att man delar med sig av information 

till en konkurrent (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s. 46).  

 

4.3 Att använda sig av kända personer   

4.3.1 Kända talespersoner   

I den taktiska målgruppsanalysen kan man identifiera något som kallas aspirationsgrupper 

(Dahlén & Lange 2009, s. 215). Det innebär att olika målgrupper har egenskaper som 

attraherar varandra och som man därför kan använda mot varandra för att uppnå en positiv 

effekt (Dahlén & Lange 2009, s.216). En väldigt speciell aspirationsgrupp är kända personer. 

Kända personer kan ofta uppfattas som framgångsrika och attraktiva. Eftersom de flesta av 

oss gärna skulle vilja vara framgångsrika och attraktiva kan kända personer vara en tillgång 

för att skapa ikoner för människors drömmar (Agrawal & Kamakura 1995, s. 56). Kända 

personer är därför en väldigt effektiv aspirationsgrupp i marknadskommunikation (Dahlén & 

Lange 2009, s.216). Studier visar på att fördelar med att använda sig av kända personer bland 

annat är status och att kända personer kan höja prestigen av produkten eller idén (Dahlén & 

Lange 2009, s. 218).    

4.3.2 Kändisar som opinionsbildare  

Kändisrollen och dess utveckling har idag skapat ett samhälle där kändisar är hållpunkter som 

beskriver hur vi är och hur vi orienterar oss (Gillberg 2014, s. 59). Dagens kändiskultur 

särskiljs från gårdagens med att kändisen idag har blivit en vara av sig själv, istället för ett 

verktyg för att sälja andra varor. Kändisskapet baseras numera på synlighet (Gillberg 2014, s. 
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61). Om man tänker att gårdagens kändis tagit sin början i en viss yrkesroll som man gjort sig 

ett namn inom, exempelvis sångare, dansare, författare etc. Är det idag mer vanligt att en 

kändis är sprungen ur varumärkesbyggande aktiviteter, personligt varumärke och 

entreprenörskap (Gillberg 2014, s. 65-66). Kändisar har blivit en typ av opinionsbildare och 

förebilder när det kommer till livsstil (Gillberg 2014, s. 74). Kändisar är förebilder för 

konsumtion och åsikter (ibid., 2014). Ur detta kan en tolkning göras att om opinionsbildare, i 

det här fallet influenser, går ut med att vara intresserade av teknik, kommer troligtvis dennes 

målgrupp också att bli mer intresserad av teknik.         

4.3.3 Opinionsledare  

Även om konsumenter ofta får sin information via personliga källor frågor de inte vem som 

helst om råd när det gäller inköp (Solomon 2006, s. 402). Om du bestämmer dig för att köpa 

en produkt, exempelvis en stereo, kommer du kanske att gå till den av dina vänner som kan 

mest om ljudsystem (ibid., 2006). Å andra sidan kan den här vännen kanske ha sämre koll på 

mode och vad för kläder som är snyggast att ha just nu, och då går du istället till en annan vän 

som du vet kan mer om kläder (ibid., 2006). Alla känner vi människor som har viss expertis 

gällande en viss fråga eller sak och som man verkligen lyssnar på när det kommer till att få 

råd, dessa personer kallas för opinionsledare (ibid., 2006). En opinionsledare är en person 

som kan influera andras attityder och beteende mer än andra. De är väldigt viktiga källor för 

information, bland annat för att de innehar expertkompetens som gör att de får makt  

(Solomon 2006, s. 403). Opinionsbildare tenderar att framställas som lika konsumenten i form 

av värderingar och tro, därmed har de makt när det kommer till att referera till någon eller 

något (ibid., 2006). Men opinionsledare kan också vara viktiga för att de ofta är först med att 

köpa en produkt eller tjänst och därför har koll på risker kring en produkt ellet tjänst, vilket i 

sin tur leder till att andra kan känna sig mer trygga när de köper produkten eller tjänsten i 

efterhand (ibid., 2006).   

4.3.4 Varumärkeskommunikation genom bloggare som digitala influencers  

Bloggares makt att kunna influera sin publik och sitt nätverk har resulterat i en ny mötesplats 

för företagskommunikation gällande deras produkter och varumärken (Uzunoglu & Kip 2014, 

s. 592). Uzunoglu och Kips studie syftar till att avslöja hur företag samarbetar med bloggare 

för att de betraktas som nya opinionsledare tack vare sin kunskap, expertis och dolda kraft av 

inflytande (ibid., 2014). Studien var tänkt att ge resultat som kan belysa hur företag kan 

samarbeta med bloggare för att stärka sin relation till kunderna. Studien föreslog även en ny 
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modell kallad “the brand communication through digital influencers model” (ibid., 2014). I 

forskningens teori betonas bloggare som potentiella kraftfulla beslutsfattare av varumärken 

och nyheter som har förmågan att tillhandahålla aktuell och avancerad information till 

konsumenterna (Uzunoglu & Kip 2014, s. 593). Bloggares innovation kan förklaras i termer 

av diffusion av innovationsteorin (ibid., 2014). En innovation sprids genom vissa 

kommunikationskanaler mellan olika individer över tiden. Användare av dessa är indelade i 

fyra grupper: innovatörer, tidiga brukare, tidiga mottagare, sena mottagare och eftersläntrare 

(ibid., 2014) Enligt diffusion av innovationsteorin, är opinionsledare tidiga brukare av en 

innovation i produkter eller tjänster och är därför inflytelserika när det kommer till att sprida 

negativa eller positiva idéer bland andra användare (ibid., 2014). Opinionsledare är mer 

informationskunniga och mer medvetna om den senaste utvecklingen och därmed mer villig 

att konsumera medieinnehåll. Framväxten av den digitala tekniken har påverkat vilka som är 

de tidiga brukarna av användning och innovation vilket i sin tur har lett till uppkomsten av 

digitala influencers som kan sprida meddelanden i online-miljöer (ibid., 2014). Innovationer 

är därför även en nödvändighet för bloggare, från två dimensioner, för det första är det viktigt 

att samverka med externa miljöer för att säkerställa integrering av bloggen. För det andra är 

det nödvändigt för att hålla anhängare intresserade och underhållna. Detta leder alltså till att 

bloggar blir mer öppna för att dela innovationer (ibid., 2014). Med den tekniska utvecklingen 

blev konsumenter mer närvarande och mottaglig för information och kan därför inte längre 

kontrolleras eller manipuleras av företag (Uzunoglu & Kip 2014, s. 598).  

  

Konsumenter är inte längre passiva mottagare av meddelanden, de vill numera vara med och 

kommunicera på ett deltagande sätt (ibid., 2014). De är dessutom inte lika villig till att 

acceptera meddelanden som framförs direkt via ett företag, utan de tenderar att ha mer 

förtroende i yttranden från de som verkar likna dem själva (ibid., 2014). Bloggar som 

innehåller virtuella gemenskaper med konsumenten där de kan känna igen sig blir därför ett 

av de främsta drivkrafterna som möjliggör förändring för ett företags relation till sin 

konsument (ibid., 2014). Forskarnas studier visade på och bekräftade teorier genom att 

konstatera att bloggare är väldigt inflytelserika när det kommer till 

varumärkeskommunikation. Bloggaren ses som nyckeln i kommunikationen mellan 

varumärket och konsumenten, men självklart gäller detta för en viss publik, andra läsare och 

mottagare är också viktiga och engagemanget kan såklart variera beroende på enskilda 

intressen, personlighet och motivation (ibid., 2014). Det positiva är också att 

spridningsprocessen av ett meddelande är kontinuerligt då vänner, följare och läsare kan dela 



	 19 

inlägg och sprida dem vidare till sina vänner, följare och läsare. Varje mottagare blir på så sätt 

en potentiell sändare (ibid., 2014).     

5.0 Metod  
För att skapa djupare förståelse för hur arbetsprocessen mellan organisationerna och 

influencers ser ut användes ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta gjordes genom intervjuer 

med en representant från varje organisation samt en innehållsanalys om vilka budskap som 

sänds ut via organisationernas webbsidor.       

    

Deduktion bygger på logik och innebär att man utifrån allmänna lagar och teorier skapar 

slutsatser om olika fall (Ahrne & Svensson 2015, s.218). Studien gjordes utifrån ett deduktivt 

tillvägagångssätt då forskningsarbetet utgick från teori för att därefter presentera ett 

antagande om verkligheten.   

5.1 Intervjuer        

Data insamlades genom telefonintervjuer med semistrukturerade frågor. Med 

semistrukturerade intervjuer får intervjupersonen stor frihet att utforma svaren (Patel & 

Davidson 2011, s. 82). Kostnader är en av de sju faktorer som man bör ha i beaktande när det 

kommer till vilken typ av intervjuer man ska välja (Esiasson et al. 2012, s. 233).  

Telefonintervjuer valdes därför ut då de är resurssparande för studien då exempelvis resor och 

boendekostnader undviks.   

  

I studien har vi använt oss av telefonintervjuer med en representant från varje organisation. 

Representanterna valdes utifrån kontaktinformation från organisationernas webbsidor. Dessa 

kontaktpersoner har tolkats vara personer som är högt insatta i projekten och som därför 

kunde svara relevant på frågor som var betydande för studien.   

  

Formulering av frågor bör göras på ett sätt som är lättbegripligt för mottagaren, korta frågor 

ger oftast bättre svar då längre frågor kan göra att innehållet blir otydligt (Esaiasson et al. 

2012, s. 245). Att fråga en sak i taget är a och o och det gäller att hålla sig till ämnet för att få 

ut det viktiga och undvika negationer (ibid., 2012). Intervjuerna kommer att baseras på 

semistrukturerade frågor och kommer att värmas upp med några korta inledningsfrågor. Detta 

gjordes för att skapa kontakt och upprätta en god stämning. Uppföljningsfrågor som knyter an 
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de tematiska frågorna användes för att få större och mer djupgående svar. Därefter ställdes 

direkta frågor som var mer konkreta för syftet med intervjun, sedan avrundades intervjun med 

några avslutande frågor.  

5.2 Innehållsanalys   

I studien har vi använt en kvalitativ innehållsanalys kring de budskap som de  tre 

organisationerna förmedlar på sina webbsidor. Det finns flera skäl att använda sig av en 

kvalitativ textanalys, bland annat för att det centrala som forskaren vill fånga in antas vara 

något annat än summan av delarna, de detaljerade analysenheterna, som i en kvantitativ 

innehållsanalys (Leuthesser, Kohli & Suri 2012, s. 210). Innehållsanalysen ämnade därför att 

bidra med en större förståelse för vad som delats på organisationernas webbsidor gällande 

initiativen.   

  

Det finns två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar, en av dem handlar om att 

systematisera innehållet i de aktuella texterna (Esaiasson et al. 2012, s. 211).  

Innehållsanalysen lyfte fram vad som skrevs och vad som var det viktiga budskapet som 

organisationerna förmedlade liknande en systematiserande undersökning. Detta jämfördes 

därefter med intervjuernas resultat gällande nya kanaler och budskap i de samarbeten med 

influencers som gjorts. Systematiserande undersökningar kan liknas med beskrivande 

analyser, de syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer (Esaiasson et al. 2012, s. 211).  

Innehållsanalysen bestod av att lyfta fram och göra det väsentliga innehållet i artiklarna 

begripliga.  

5.3 Urval   

Val av intervjupersoner gjordes genom att söka upp kontaktpersonerna för de olika projekten. 

Kontaktperson för Teknikföretagen var Emma Sabel, projektledare som arbetar med 

samarbetet Teknikföretagen och Therese Lindgren. Kontaktperson för Kungliga Tekniska 

högskolan var Annifrid Pålsson, gruppchef för studentrekryteringen och som varit involverad 

i flera aktiviteter som KTH gjort i ämnet. Kontaktperson för Valtech var Funda   

Denizhan, konsultchef för experience design och engagerad i Tech Girl-gruppen. Dessa tre 

personer kontaktades via mejl för inbokning av telefonintervjuer. Alla respondenterna gav 

intryck av att vilja göra intervjuer. Då de hade fullspäckade scheman innan jul, valdes 

intervjuer via telefon under datum som passade deras scheman.  
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Urvalet som gjordes för innehållsanalysen var att lägga fokus på organisationernas webbsidor, 

istället för att titta på alla egna kanaler som organisationerna har. Detta gjordes för att kunna 

fokusera mer på vad organisationerna tyckte var viktigt att framföra på en stor plattform. För 

innehållsanalysen samlades allt material som hittats på organisationernas webbsidor in, detta 

gjordes för att få en bild av vad som skrevs och vilket budskap som framfördes. Genom att 

läsa igenom allt material nåddes en mättnad av information då samma budskap framfördes 

flera gånger om. Med en mättnad menas att observationerna börjar gå på ‘’tomgång’’. Man 

får inte ut något mer, utan saker upprepas (Esaiasson et al. 2012 s.261). När en mättnad 

uppnås är det dax att börja bearbeta materialet (ibid., 2012). Mättnaden uppnåddes när fem 

artiklar lästes från Teknikföretagens webbsida, två artiklar från KTHs webbsida samt ett 

blogginlägg från Valtechs hemsida. När informationen på organisationernas webbsidor, om 

engagemang, budskap och problem togs upp ett flertal gånger och på liknande sätt, 

bekräftades mättnaden.  

5.4 Undersökningsprocessen  

Under en tidsperiod fick kontaktpersonerna välja tid och datum som bäst passade dem, för att 

öka möjligheterna till medverkan. Samtliga personer svarade inom två dagar och alla var 

villiga att ställa upp på en intervju. Intervjuerna utfördes över telefon med anledning av 

resursmässiga skäl samt tidsbrist. Samtliga respondenter ringdes upp på avtalad tid och 

spelades in, därefter transkriberades varje intervju efter avslutat samtal. Transkriberingen 

gjorde för att inte glömma värdefull information. Intervjuerna var planerade att pågå i cirka 

30 minuter. Två intervjuer höll sig inom tidsramen och en intervju delades upp till två 

tillfällen då respondenten behövde längre tid på sig.    

  

Undersökningsprocessen för innehållsanalysen gjordes utifrån en analysguide som tidigare 

utformats. Material från organisationernas webbsidor laddades hem för att sedan läsas 

igenom. Utifrån det material som samlats in ställdes analysguiden mot materialet och 

sammanfattades. Därefter sammanställdes en kortare text för varje organisation som gav ett 

resultat om vad deras budskap var.   

 

5.5 Kvalitetsmått  

Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att finna entydiga 

regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet (Patel & Davidson 2011, s.109). En 

noga beskrivning av forskningsprocessen har därför gjorts för att de som tar del av uppsatsen 
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ska kunna skapa sig en tydlig bild av de val som gjordes. Intervjuerna i studien skrevs ut som 

en transkriptionsprocess. Patel menar att denna process ofta kan skapa påverkan på underlaget 

för analysen (Patel & Davidson 2011, s.107). Talspråk och skriftspråk skiljer sig på så sätt att 

gester, betoningar, mimik, kroppsspråk etcetera försvinner (ibid., 2011). Det var därför viktigt 

för validiteten i studien att vi reflekterade över de val som gjordes i hanteringen för att skapa 

medvetenhet för hur det kunde påverka vår studie. Intervjuerna och innehållsanalysen har 

därför genomförts på ett så objektivt sätt som möjligt. Varje kvalitativ forskningsprocess är 

unik och det går inte att fixera några regler eller procedurer som säkerställer validiteten (Patel 

& Davidson 2011, s.106). I en kvalitativ studie är begreppen reliabilitet och validitet så 

sammanflätade att forskare sällan använder begreppet reliabilitet (ibid., 2011). En intervju 

som görs om flera gånger med samma person där man ställer samma frågor men får olika 

svar, betraktas i en kvantitativ undersökning vara ett tecken på låg reliabilitet. Men i en 

kvalitativ studie behöver det inte vara ett tecken på låg reliabilitet då intervjupersonen kan ha 

ändrat uppfattning, lärt sig något nytt sen senast, fått nya insikter etcetera (ibid., 2011). 

Reliabiliteten i denna studie anpassades därför efter undersökningstillfällets unika situation.   

  

I studien gjordes datainsamling på två olika sätt, genom intervjuer samt genom en 

innehållsanalys om budskapen på organisationernas hemsidor. Om flera olika 

datainsamlingsmetoder tillämpas för att sedan vägas samman i analysen kallas detta för 

triangulering (Patel & Davidson 2011, s.107). Detta görs för att ge en så fyllig bild som 

möjligt och för att få underlag för en rikare tolkning (ibid., 2011). Studien innehåller både 

resultat och analys av intervjuer samt resultat och analys av innehållsanalysen. Om 

exempelvis en person säger en sak i en intervju men i en observation sedan handlar på ett sätt 

som motsäger detta, kan det vara underlag för en rikare tolkning (Patel & Davidson 2011,  

s.107). Triangulering kan innebära att forskaren validerar genom att välja olika datakällor där 

fenomenet yttras. Fenomenet har därför studerats i två olika sammanhang för att kunna tolka 

och jämföra dessa med varandra.   

  
Om en analys bygger på intervjuer är det bra om intervjupersonernas svar inte rycks loss ur 

sitt sammanhang (Patel & Davidson 2011, s.108). Resultatet av intervjuerna innehåller därför 

både citat och egen kommenterande text.   



	 23 

5.6 Kritik av metod  

En fördel med undersökningen hade varit att göra intervjuerna på plats och inte över telefon 

då det ger en mer trovärdig bild av intervjun, samt att ansiktsuttryck och andra faktorer runt 

omkring kan få större betydelse. Möjligheten att ställa många och relativt komplexa frågor 

samt att ha kontroll över svarssituationen är något som förbättras vid personliga intervjuer 

(Esaiasson et al. 2012, s.236). Dock kan tolkningen göras att personliga intervjuer, ansikte 

mot ansikte, ger större möjlighet till detta än telefonintervjuer. Risken för intervjuareffekter 

ökar vid personliga intervjuer då påverkan från intervjuaren och anpassning från den 

intervjuades sida kan vara en effekt (Esaiasson et al. 2012, s. 235). En telefonintervju kan 

därför ses som en lösning för att undvika intervjuareffekter.   

  

En nackdel med studien kan vara att vi inte tog kontakt med organisationernas influencers för 

att få information om deras bild av samarbetet. Detta hade kunnat förstärka studien då två 

olika synvinklar av samarbetet hade presenterats.  

  

En större undersökning kunde ha sträckt sig över längre tid. Organisationer som gör liknande 

arbeten, i andra städer eller andra länder, hade också kunnat inkluderas i studien för att få en 

bredd i undersökningen.   

  

Ett metodproblem kan vara att Valtech endast skrev ett blogginlägg på deras hemsida 

gällande samarbetet med tidningen Frida. Detta ses dock inte som ett problem då Frida Tech 

var väldigt nystartat vilket innebar att det inte fanns så mycket tillgängligt material om 

samarbetet då. Materialet på webbsidan var dessutom tillräckligt för att få svar på den 

analysguide som gjordes. Informationen och budskapen som Valtech publicerade på deras 

webbsida gav tillräckligt mycket svar på både frågeställning och analysguide för att det skulle 

vara användbart i studien. Ett annat metodproblem kan vara att tidningen Frida inte ansågs 

vara en influencer då influencers oftast tolkas vara individer eller personer. Utifrån studiens 

definition av influencers, att de är en slags påverkare som har ett visst nätverk av följare eller 

läsare, gjordes tolkningen att Frida kan ses som en influencer.   

 

6.0 Resultat och analys     
I resultat- och analysdelen redovisas studiens tre frågeställningar. Under varje frågeställning 

finns det en beskrivning av resultatet och under varje del finns det en analys av resultatet. 



	 24 

Frågeställning ett och två utgår från material från intervjuerna. Frågeställning tre utgår från en 

innehållsanalys av webbsidorna.   

6.1.1 Organisationernas arbete med influencers   

I de tre intervjuerna beskriver respondenterna från KTH, Valtech och Teknikföretagen att det 

finns ett problem inom teknik, att för få tjejer finns i branschen. Respondenterna beskriver 

problemet olika men i grunden är det samma problem och organisationerna arbetar mot 

liknande mål med liknande strategier. I intervjun med Annifrid Pålsson, gruppchef för 

studentrekrytering på KTH, förklarar hon att det är ett problem att inte fler kvinnor studerar 

teknik, trots att KTH har ett ganska högt procentantal när det kommer till tjejer som söker till 

tekniska utbildningar. Funda Denizhan, konsultchef på Valtech, beskriver att problemet 

kommer i tidig ålder då föräldrar, lärare och vuxna förebilder presenterar ett väldigt 

könssegregerat samhälle för våra barn, de uppmuntrar killar för en typ av aktivitet och tjejer 

för en annan. Denizhan menar att i och med dagens könssegregation får killar ett försprång in 

i teknikbranschen då de i tidig ålder ofta introduceras för området. Det är något de märker när 

de arbetar med tjejer, där det visar sig att det finns ett väldigt stort intresse. Emma Sabel, 

projektledare på Teknikföretagen, berättar att de har problem att hitta rätt kompetens hos 

tjejer på marknaden, vilket inte är så konstigt då en stor andel av det ena könet fortfarande 

inte väljer tekniska utbildningar och yrken. En lösning på problemet tror Sabel är att få tjejer 

att välja teknik. Sabel berättar att flera undersökningar visar att företag med lyckad 

könsbalans, där fler kvinnor sitter i ledningsgruppen och i chefspositioner, oftast går bättre 

och ger bättre resultat.  

  

Respondenterna berättar att organisationerna arbetar med att försöka ändra på problemet med 

att det är färre kvinnor än män i teknikbranschen. Pålsson från KTH anser att de har ett stort 

ansvar när det kommer till att påverka detta, hon säger att KTH satsar extra mycket och har 

ett tydligt uttalat mål när det gäller både antalet studenter men också kvinnor i fakulteten.  

  

‘’Vi har absolut ett stort ansvar. Det har ju alla lärosäten som har teknikvetenskapliga 

utbildningar.’’ - Annifrid Pålsson, KTH  

  

Denizhan berättar att Valtechs samarbete med tidningen Frida går utanför deras domän och 

når ut till skolor och unga tjejer, de har medvetet valt denna målgrupp då de tror att tjejer i 

elva till tolvårsåldern är mer påverkningsbara. Deras vision är att företag ska ha hälften 
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kvinnor och hälften män som arbetar inom företaget men tyvärr ser det inte ut så idag berättar 

Denizhan. Det är dock ett mål de arbetar mot. Sabel på Teknikföretagen säger att de måste 

börja i tidig ålder med att få tjejerna att gilla teknik i grundskolan, detta för att de ska vilja gå 

en teknisk utbildning på gymnasiet så att de förhoppningsvis väljer en ingenjörsutbildning på 

universitet senare.  

  

“Det är vår roll att uppmuntra ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att välja teknik.” - 

Emma Sabel, Teknikföretagen   

  

Respondenterna svarar olika gällande hur det kommer sig att organisationerna valde att arbeta 

med influencers. KTH påbörjade samarbetet med Robyn i och med att Robyn fick KTH:s 

stora pris. Priset fick hon för hennes bakgrund och användande av teknik inom musiken. Med 

priset ingår det att man ska göra någon form av outreach-aktivitet på eller tillsammans med 

KTH. Valtech arbetade i ett projekt där tidningen Frida ingick och Frida hade därmed hört 

talas om Valtechs initiativ Tech Girl där tjejer får besöka Valtech och testa programmering. 

Frida ville i och med det göra ett samarbete tillsammans med Valtech. Teknikföretagen 

påbörjade sin process med en undersökning som 8 000 ungdomar fick ta del av där de svarade 

att de ville ha förebilder inom teknikområdet som är tjejer berättar Sabel. KTHs influencer 

Robyn ville göra något initiativ som tog tag i det ämne som hon brinner för, vilket är 

jämställdhet säger Pålsson. Både KTH och Valtech satte sig ner med sina influencers och 

kom tillsammans fram till hur samarbetet skulle se ut berättar Pålsson och Denizhan.   

  

“Vi vände oss till en byrå och berättade att såhär mycket pengar har vi, det här vill vi göra 

och vi vill nå ungdomar på de plattformar där de är. Hur tycker ni att vi ska göra?” - Emma 

Sabel, Teknikföretagen   

  

Tillsammans med en byrå tog Teknikföretagen fram ett förslag till Therese Lindgren som hon 

nappade på direkt. Respondenterna säger att organisationerna har sett en möjlighet i sina 

influencers att kunna nå ut till den målgrupp som är relevant för budskapet. Denizhan säger 

att de har haft många förfrågningar om samarbeten men att de valde Frida för att Frida har 

många följare på sin youtube-kanal, snapchat och facebook där de kan nå ut till många med 

sitt budskap. De tyckte också att tidningen Frida har varit väldigt professionella och skapat 

mycket bra material tidigare. Teknikföretagen såg potential i Therese Lindgren då hon har en 

youtube-kanal med nästan en halv miljon prenumeranter.  
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“Hon är väldigt stor i åldersgruppen tio till femton år. De ser henne som deras virtuella  

storasyster, hon har liksom högt förtroende i den här gruppen och hög trovärdighet.” - Emma 

Sabel, Teknikföretagen   

  

Sabel berättar dock att Teknikföretagen behövde något mer, det måste vara en person som 

faktiskt kan vara en teknisk förebild och budbärare. De fick reda på att Therese är väldigt 

intresserad av teknik och att hon bland annat har studerat systemutveckling, och då var det 

självklart att det var henne de skulle samarbeta med. KTH är den organisation som skiljer sig 

mest när det gäller valet av att arbeta med en influence. Istället för att KTH bestämde sig för 

ett samarbete med Robyn är det influencern själv som föreslagit ett samarbete utifrån att 

Robyn vann ett pris på KTH. Deras samarbete grundar sig mycket i vad Robyn själv brinner 

för och de spånade därefter tillsammans om vad som skulle vara bra både för henne och för 

KTH berättar Pålsson. De kom på att en festival för att locka intresset för teknik hos unga 

tjejer kunde vara en kul idé att spinna vidare på.   

  

Respondenterna nämner i sina svar att syftet med initiativet är att peppa, inspirera och 

introducera tjejer för teknikområdet. Pålsson på KTH förklarar att de vill skapa en miljö för 

tjejer där de får ta del av ett ämnesområde som de kanske inte i så stor utsträckning tar del av 

annars. Denizhan på Valtech säger att teknik och programmering är ett framtidsyrke och de 

vill visa att tjejer också kan arbeta med teknik. Denizhan säger att det är många yrken som 

exponeras för en i skolan men också många som inte presenteras, bland annat yrken inom 

teknikbranschen.   

  

“Vi kan ju inte missa halva befolkningen utan måste se till att hela befolkningen får chansen 

att bli intresserad av teknik.”  - Funda Denizhan, Valtech  

  

Sabel berättar att Teknikföretagen vill inspirera, peppa och uppmuntra tjejer att själva våga ha 

kul med teknik. De vill få tjejer att förstå hur mycket teknik som faktiskt används i vardagen 

som tjejerna kanske inte tänker på, detta för att skapa ett teknikintresse som tjejer kanske inte 

visste att de hade och som inte har vidareutvecklats ännu. I KTHs fall var det i och med att 

Robyn vann deras pris som de startade samarbetet och gjorde Teklafestivalen säger Pålsson.  
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De har även haft löpande kontakt med Robyn som har varit väldigt delaktig i många beslut. 

KTH och Valtech har själva haft direkt kontakt med sina influencers. Teknikföretagen har 

istället gått via United Screens för att få kontakt med Therese Lindgren.   

  

Gällande om det är några skillnader på deras samarbeten nu i jämförelse med andra svarar de 

olika. Pålsson säger att samarbetet med Robyn inte skiljer sig från andra, Robyn är som 

vilken samarbetspartner som helst. Denizhan berättar att Valtech varit involverad i andra 

initiativ men att samarbetet med Frida är mer långsiktig och därför löper under en längre 

period.   

  

“Med Therese Lindgren har vi börjat mer på gräsrotsnivå och försökt stimulera och väcka ett 

begynnande teknikintresse hos mellanstadietjejer.’’ - Emma Sabel, Teknikföretagen  

  

Respondenterna berättar att organisationerna har skickat ut information via sina egna kanaler 

gällande deras samarbeten. Meddelandena har mestadels varit i form av pressmeddelanden 

där information om initiativet funnits. Sabel säger att Teknikföretagen främst använt Therese 

för att nå ut till de unga tjejerna, men att de också har informerat andra intressenter, 

medlemsföretag och kollegor i branschen via sina egna kanaler. Denizhan berättar att Valtech 

gått ut med pressmeddelanden via sina egna kanaler. Valtech har även LinkedIn men där tror 

Denizhan inte att deras målgrupp för det här samarbetet finns. Hon berättar att de egentligen 

inte kommunicerar direkt till elva, tolv-åringar då de har en helt annan verksamhet. Valtech 

kommunicerar främst till branschkollegor, potentiella kunder och potentiella nya 

medarbetare. Pålsson säger att KTH inte har skickat ut så mycket information via deras egna 

kanaler. De har inte betalat för någon exponering utan det har kommit sig naturligt. KTH har 

haft information att tillgå via deras egna kanaler men inte annonserat eller gjort några utskick 

till skolor. Pålsson berättar att de fick 1 200 sökande första året och att det därför inte finns 

någon större anledning att skicka ut och lägga pengar på sådant. De lägger istället pengarna 

på att investera i festivalen.   

  

‘’Vi har sett i vår utvärdering att det inte är Robyns deltagande som är det stora dragplåstret, 

vilket är jätteglädjande, att man är nyfiken på själva festivalen’’ - Annifrid Pålsson, KTH  

  
Det gemensamma för organisationerna, utifrån respondenternas svar, är att de inte har 

kommunicerat så mycket via sina egna kanaler. Istället har de använt sig av sina influencers 
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för att sprida information, detta för att det viktiga budskapet i det som har delats är att det ska 

nås ut till tjejerna. Tjejerna ska peppas och det här är vägen att kunna nå fram till dem säger 

Sabel. Denizhan berättar att budskapet är att försöka jämna ut könsskillnaderna i branschen då 

det handlar om en maktfråga. Mycket av det som skapas idag styrs av teknik menar hon, och 

då måste tjejer och kvinnor få vara med och skapa de tjänster som används och som kommer 

att användas i samhället.   

6.1.2 Analys av organisationernas arbete med influencers  

Arbetsprocessen som beskrivs av respondenterna kan kopplas ihop med Rogers teori om 

diffusion of innovation, genom att organisationerna vill skapa engagemang på ett nytt sätt. 

Diffusion är en speciell typ av kommunikation där meddelandet handlar om en ny idé (Rogers 

1995, s.6). Det nya i en innovation behöver dock inte innebära att ny kunskap skapas kring 

något, det kan också vara att en positiv eller negativ inställning utvecklas, som kan uttryckas i 

termer av kunskap, övertalning eller godkännande (Rogers 1995, s.11). Detta skulle kunna 

tyda på att organisationerna vill skapa och ge kunskap till tjejerna gällande teknik, och på så 

sätt övertala eller övertyga dem att teknik är intressant. Respondenterna anser att intresset 

måste uppmärksammas i tidig ålder och de säger att deras organisationer har ett stort ansvar 

när det kommer till att påverka detta. Kärnan i diffusionsprocessen är utbytet av information 

genom vilken en individ kommunicerar en ny idé till en eller flera (Rogers 1995, s.17-18). 

Organisationerna använder sig av influencers för att nå ut med sin information och sitt 

budskap till unga tjejer. Arbetsprocessen kan därför tolkas likna diffusionsprocessen då 

organisationen går från en idé till att bli ett godkännande eller att skapa en kunskap om idén 

till att föra över det till en annan individ genom en kommunikationskanal som förbinder de 

två enheterna. En av respondenterna berättar att de valt en influencer då den går utanför 

organisationens domän och når ut till skolor och unga tjejer. Detta kan kopplas till Rogers 

teori som tyder på att det finns enheter i ett socialt system som kan urskiljas från andra 

enheter (Rogers 1995, s.23). I resultatet kan det tolkas att unga tjejer är en enhet i ett socialt 

system och att den sociala strukturen påverkar idéns spridning på olika sätt. Resultatet visar 

att organisationerna inte medvetet tänkt på den sociala strukturen. Då sociala strukturer enligt 

Rogers (1995, s.24) påverkar diffusionen, effekten av normer av diffusionen, roller hos 

opinionsledare, typer av beslut av en innovation samt konsekvensen av en innovation kan det 

dock tolkas att organisationerna har analyserat hur deras målgrupp kan nås på bästa sätt.  
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När respondenterna berättar att organisationerna vill göra unga tjejer medvetna och 

engagerade i teknik kan tolkningen göras att unga tjejer är en publics. Detta kan kopplas till 

Grunig och Hunts definition av publics (Grunig & Hunt 1984, s.145). De unga tjejerna har ett 

liknande problem som organisationer som arbetar med teknik, men tjejerna är latenta. 

Tolkningen kan göras att de unga tjejerna behöver bli aktiva för att en förändring ska ske.  För 

att en förändring ska ske kan problemet kopplas ihop med Solomons åsikt om opinionsledare. 

En opinionsledare är en person som kan influera andras attityder och beteenden mer än andra 

och är väldigt viktiga källor för information bland annat för att de innehar expertkompetens 

som gör att de får makt (Solomon 2006, s.403). Utifrån teorin kan tolkningen göras att unga 

tjejer behöver en opinionsledare som de kan referera till och känna igen sig med för att kunna 

bli aktiva eller medvetna publics. Då de influencers som organisationerna valt att samarbeta 

med ger uttryck för att vara lika de unga tjejerna i form av värderingar och tro, ges de makten 

att kunna påverka de unga tjejerna.   

  

Inom målgruppsanalysen finns demografi som handlar om fysiska egenskaper som bland 

annat kön och ålder (Solomon 2006, s.6). Tolkningen kan göras att organisationerna har lagt 

ner mycket fokus på egenskaperna hos sin målgrupp utifrån demografin, för att deras 

influencer ska rikta sig till rätt målgrupp. Teknikföretagen och Valtech tolkas fokusera lite 

extra på detta då båda organisationerna vill att målgruppen ska känna att det finns en 

igenkänning och trovärdighet hos influencern. Målgruppsanalysen görs för att mottagarna 

lättare ska kunna relatera till budskapet och känna att det är trovärdigt (Solomon 2006, s.9). 

Utifrån resultat från KTH anses organisationen ha utgått från influencern i sitt arbete. Robyn 

brinner för jämställdhet och därför har de skapat ett initiativ som direkt kan ses som trovärdig 

då de utgått från de frågor som hon själv brinner för.   

  

Det finns fyra olika typer av varumärkessamarbeten (Uggla 2013, s.41). Utifrån resultatet av 

intervjuerna kan tolkningen göras att organisationerna börjar på reaching in, med en önskan 

att vilja skapa något, men att organisationen arbetar sig genom hela processen fram till 

reaching beyond. Önskan för organisationerna tolkas vara att skapa ett medvetande om 

problemet, men att i slutändan skapa en mer jämställd marknad inom teknik.  

Varumärkessamarbeten resulterar ofta i att det blir framgångsrikt för båda parterna som 

skapar ett mervärde till partnerskapet (Leuthesser, Kohli & Suri 2002, s.45).   
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En studie gjord av Uzunoglu och Kip belyser hur företag samarbetar med bloggare för att de 

betraktas som nya opinionsledare tack vare sin kunskap, expertis och dolda kraft av inflytande 

(Uzunoglu & Kip 2014, s.592). Utifrån denna studie tolkas bloggare likna influencers.  

Innovationer hos bloggarna förklaras med termer från diffusion av innovationsteorin (ibid., 

2014). Där ses bloggarna som tidiga brukare av en innovation och som därför blir 

inflytelserika när det kommer till att sprida idéer bland andra användare (ibid., 2014). Det kan 

därför tolkas att organisationerna har fokuserat på att det är viktigt att deras influencers har en 

tydlig koppling till teknik och målgruppen. Bloggare ses som nyckeln i kommunikationen 

mellan varumärket och konsumenten (Uzunoglu & Kip 2014, s.498). Ur resultatet kan det 

tolkas att organisationen har valt med omsorg när det kommer till vilka de vill arbeta med och 

försöker anpassa sin kommunikation efter sin målgrupp. Tolkningen kan därför göras att 

teorin bekräftas utifrån organisationernas arbetssätt i och med att de samarbetar med digitala 

influencers som kan sprida deras meddelanden i online-miljöer.   

Utifrån att innovationer kan vara en nödvändighet även för bloggare kan tolkningen göras att 

influencers bör göra samarbeten för att hålla följare intresserade och underhållna, detta kan 

leder till att influencers också är mer öppna att dela innovationer. Varje mottagare kan bli en 

en potentiell sändare i och med att spridningsprocessen kan bli kontinuerlig när vänner, 

följare och läsare delar och sprider inlägg (Uzunoglu & Kip 2014, s.598). Mottagare är inte 

längre passiva av meddelanden utan kommunicerar på ett deltagande sätt. Sabel gav ett 

exempel på detta då följarna på Therese testar teknik kommenterade med peppande ord om 

teknik för att få andra tjejer att börja diskutera det. Konsumenter är inte längre lika villiga att 

acceptera meddelanden som framförs direkt av ett företag, de tenderar att ha ett större 

förtroende i yttranden från personer som liknar dem själva (Uzunoglu & Kip 2014, s.598). 

Organisationerna samarbetar med influencers som tolkas vara eller uttrycker sig för att vara 

tjejer, det kan vara ett sätt att få de unga tjejerna att känna igen sig själva genom dessa 

influencers.   

6.2.1 Organisationernas syn på kommunikation via influencers  

Det kan vara viktigt för unga att ha en förebild eller en influencer som de känner till för att 

kunna väcka deras intresse extra mycket. Teknikföretagen arbetar exempelvis med en av 

Sveriges största youtubers Therese Lindgren, för att få ut sitt budskap. Sabel berättar att det 

inte finns så många tekniska förebilder som är tjejer idag, men att Therese Lindgren är en av 

de få som finns. Hon är en perfekt förebild och passande för att få fram budskapet till rätt 

målgrupp menar Sabel. Denizhan berättar att de oftast arbetar mot en äldre målgrupp i sin 
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verksamhet, men att de i detta fall gjort ett undantag. I detta initiativ arbetar de mot unga 

tjejer där tidningen Frida är, enligt Denizhan, populär bland de yngre. Hon tror därför att 

Frida kan påverka dem.   

  

“Det ska inte bara ska handla om smink och kläder utan att man kan vara både snygg, 

sminkad och samtidigt en duktig programmerare, det ena utesluter inte det andra.” - Funda 

Denizhan, Valtech   

  

Pålsson anser att KTHs influencer Robyn påverkar dem väldigt mycket PR-mässigt och att de 

får större publicitet i media än om de inte hade haft samarbetet med Robyn. Men Pålsson är 

också noga med att påpeka att samarbetet sker för att Robyn vann KTH:s stora pris.  

  

Intervjupersonerna svarar olika gällande hur den här typen av kommunikation kan skapa 

engagemang hos unga tjejer. Pålsson berättar att forskningen säger att man behöver börja 

tidigt med att göra tjejerna uppmärksamma. De hoppas kunna erbjuda tjejerna ett sätt att hitta 

ett intresse och kanske skapa ett specifikt teknikområde som de kan intressera sig för. I 

förlängningen vore det fantastiskt om tjejerna vill plugga ett naturvetenskapligt eller tekniskt 

program på gymnasiet för att sedan kunna börja på KTH, det är det högsta målet. Pålsson 

menar också att det kommer att dröja ett tag innan de får se tjejerna på KTH då de är så pass 

unga. Denizhan säger att tjejerna får möjlighet att bli introducerade för något som de tidigare 

inte sett, vilket såklart väcker intresse. Sen menar hon att det såklart inte kommer att vara alla 

som blir intresserade.   

  

“Det gäller bara att visa hela paletten, så att inte vissa delar av färgskalan är avstängd bara 

för att dom är tjejer. Vill vi ju visa upp allting.” - Funda Denizhan, Valtech  

  

Men hur valen och framtiden kommer att se ut kan man först se senare menar Denizhan. De 

vet inte hur det kommer att se ut för tjejerna längre fram, men de är övertygade om att de 

påverkar och gör skillnad. Sabel säger att Teknikföretagen fokuserar mycket på övertygelsen 

om att de har valt rätt väg att gå när det gäller att nå fram till de här tjejerna. Hon säger att det 

är svårt att hitta en kanal som är bättre än Therese youtube-kanal då tjejerna är där av fri vilja 

och följer Therese Lindgren för att de tycker att hon är bra och för att hon har bra saker att 

säga. Sabel menar att de då får hög trovärdighet vilket är jätteviktigt om man vill nå fram med 

sitt budskap.  
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Responsen på dessa initiativ har tagits emot och överlag tycker alla tre att de blivit positivt 

bemötta. Teklafestivalen beskrevs som ett väldigt bra och positivt engagemang för unga tjejer 

både av tjejerna själva och av företag och deltagare på festivalen berättar Pålsson. I 

samarbetet mellan tidningen Frida och Valtech berättar Denizhan att de har fått väldigt positiv 

respons men att det är så pass nytt att det är svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden. 

Responsen som Teknikföretagen fått kring samarbetet med Therese Lindgren är uteslutande 

positiv både i kommentarsfältet på youtube och även i övrig feedback som de fått. Sabel 

berättar även att tittarna har blivit som interna ambassadörer för varandra där tjejer som till 

exempel studerar teknik har skrivit att det är jättekul och att de vill att fler tjejer ska söka. 

Men att arbeta med en ny kanal som youtube har varit lite skrämmande för Teknikföretagen, 

då de gjorde något helt nytt när de började arbeta med en youtube-stjärna berättar Sabel. 

Många anställda blev lite oroliga då deras arbetsgivarorganisation i så fall skulle förknippas 

med en specifik person. Sabel berättar vidare att många nu ändrat sig och anser numera att 

detta var något väldigt bra. Även andra företag och skolor har därefter gjort liknande projekt 

med Therese Lindgren tillexempel “Therese testar veterinär”.  

  

Alla respondenter bekräftar att de kommer att arbeta med influencers i framtiden. Sabel 

berättar att de har lagt upp en ny strategi för hur de kommer att arbeta med 

ungdomskommunikation och där kommer influencers att ingå. Denizhan säger att de inte har 

någon plan i nuläget för hur det kommer att se ut men att de fortsätter att jobba med Tech Girl 

som är en långsiktig satsning.   

  

‘’Det är svårt att säga med vilka influencers som vi kommer arbeta med i framtiden, utan det 

handlar ju om att haka på möjligheter och skapa möjligheter som dyker upp. Och vara öppen 

för samarbeten.’’ - Funda Denizhan, Valtech  

  

Samarbetet med Frida är så pass nytt att de inte har gjort en utvärdering på det ännu säger  

Denizhan. Valtech har även varit med och arbetat med Robyn i och med att de bidrog till 

Teklafestivalen 2015. Denizhan tycker att det är viktigt att vara öppen för samarbeten 

samtidigt som man måste välja rätt då de har begränsat med resurser. Pålsson förklarar att de 

bitvis arbetat med influencers tidigare men inte med stora mediala kändisar som Robyn förut. 

Istället har de haft personer som är framgångsrika inom sitt område, exempelvis någon som är 

gigant inom elektroteknik. Att arbeta med förebilder gör de hela tiden, sen om det finns någon 
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anledning att jobba med kändisar, det har de i alla fall inget planerat för. Pålsson menar att det 

måste vara mer äkta än att bara kontakta någon. Robyns samarbete skedde för att hon redan 

samarbetat med KTH och för att Robyn ville göra något tillsammans med KTH,   

  

“Vi vet ju att Robyn är oerhört restriktiv när det kommer till samarbeten, så det var ju 

naturligtvis roligt att hon ville göra det här med oss.” - Annifrid Pålsson, KTH  

6.2.2 Analys av organisationernas syn på kommunikation via influencers  

Inom målgruppsanalysen finns något som kallas för aspirationsgrupper (Dahlén & Lange 

2009, s.216). Resultatet tyder på att influencers och målgrupper blir en aspirationsgrupp som 

använder sig av varandra och på så sätt skapar en positiv effekt. En jämförelse mellan 

organisationernas influencers och kända personer kan göras då de används för att skapa 

engagemang för att få de unga tjejerna att bli intresserade av teknikbranschen, och för att på 

bästa sätt också uppnå en positiv effekt av branschen så att tjejerna i senare ålder väljer en 

utbildning inom teknik. Detta kan dessutom kopplas till Uzunoglu och Kips studie (2014) där 

konsumenter inte är lika villiga att acceptera meddelanden som framförs via ett företag utan 

har större förtroende till de som liknar dem själva. Sabel menar att det är viktigt att nå ut med 

sitt budskap i en tidig ålder och få tjejerna att bli intresserade av teknik redan i grundskolan. 

Hon säger att det är deras roll att uppmuntra ungdomar i allmänhet att få upp ögonen för 

teknik. Det finns tidigare studier som visar att det är en fördel att använda sig av kända 

personer för att nå ut med sitt budskap (Dahlén & Lange 2009, s.218). Organisationerna kan 

tolkas använda sig av en aspirationsgrupp för att nå ut med sitt budskap, det är dock 

teknikföretagen och KTH som använder sig av kända personer i sitt samarbete medan Valtech 

istället arbetar tillsammans med en tidning. Det kan också kopplas till Grunigs situationsteori 

(1984) där organisationer bör anpassa sin kommunikation till de publics som de vill nå ut till. 

Utifrån respondenterna anpassas kommunikationen till unga tjejer genom influencers som de 

kan identifiera sig med för att väcka intresse eller engagemang.  

  

Mediavalet syftar till att föra ut budskapet till målgruppen på ett så effektivt sätt som möjligt, 

där det första steget handlar om att matcha medierna med sin målgrupp (Dahlén & Lange 

2009, s.503). När frågan ställdes till respondenterna om hur organisationerna valt att arbeta 

med influencers blev svaren olika, men ett tydligt tecken till teorin om mediaval är 

Teknikföretagens samarbete med Therese Lindgren. Samarbetet med Therese Lindgren och  
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Teknikföretagen tolkas handla väldigt mycket om att matcha ihop influencern med 

målgruppen vilket också kan kopplas ihop med Rogers teori (1995) diffusion of innovation. 

Sociala system kan liknas med målgrupper och dessa utgör en gräns för hur en idé kan 

spridas, i det här fallet kan det tolkas vara förhållandet mellan målgruppen och influencern 

som utgör gränsen och som därför bestämmer hur organisationen ska matcha ihop 

målgruppen och influencern på bästa sätt. KTH anses använda sig mer av en direkt matchning 

då de gav ut ett pris till Robyn där det förväntades att hon skulle göra något slags samarbete 

med KTH. Direkt matchning innebär att man matchar målgruppen och mediet direkt och det 

tas direkt reda på vad målgruppen använder sig av för media (Dahlén & Lange 2009, s.507).  

Pålsson berättar att det är viktigt för dem att finnas på de kanaler som målgruppen finns på. 

Hon var noga med att säga att KTH inte använder sig av någon form av annonsering, samt att 

det i dag är en självklarhet att de finns på så kallade nya medier.   

  

Sabel berättar att följarna, med deras kommentarer på Therese testar teknik, har blivit som 

interna ambassadörer för varandra för att sprida budskapet vidare. Detta är något som kan ses 

som en effekt av så kallad word of mouth. Word of mouth är en väldigt kostnadseffektiv 

kommunikationsstrategi som gjort sociala medier väldigt attraktiv för företag 

(ZailskaiteJakste & Kuvykaite 2013, s.142). Sabel berättar också att Teknikföretagen gjorde 

frågeformulär där tjejer svarade att de ville se kvinnliga förebilder inom teknik för att lättare 

skapa ett intresse. Varumärken är i grunden beroende av konsumenternas önskningar och krav 

och det är konsumenterna som avgör hur varumärket kommer att tolkas (Zailskaite-Jakste & 

Kuvykaite 2013, s.142). Teknikföretagen tog även fram idén om att Therese Lindgren inte 

bara skulle prata om teknik i sin youtube-kanal utan också testa något praktiskt, detta för att 

visa hur kul det är med teknik för att peppa, inspirera och uppmuntra tjejerna till att våga testa 

teknik.   

  

Buzz marketing hänger ihop med word of mouth som anses vara mer effektfullt än 

massmedia-reklam (Nataratonio & Quigley 2006, s.456). I en studie skriver författarna att en 

person eller grupp kan ha stort inflytande då många identifierar sig med andra individer 

(Nataratonio & Quigley 2006, s.457). Från intervjun med Sabel berättar hon att Therese 

Lindgren ses som en virtuell storasyster för många yngre tjejer vilket bekräftar studiens 

påstående. Pålsson säger dock att Robyns deltagande inte var det stora dragplåstret utan att 

det var själva festivalen som lockade deltagarna. Studenter och ungdomar kan vara mer 

mottagliga för gruppinflytande då de har mer begränsad kapacitet att hantera osäkerhet och 



	 35 

risk samt ökad mottaglighet för grupptryck (Nataratonio & Quigley 2006, s.457). Valtechs 

samarbete med tidningen Frida kan tolkas bekräfta detta påstående, då Fridas läsare är en 

yngre målgrupp och som därför kan vara med lättpåverkade.   

  

6.3.1 Budskap om samarbetet via organisationernas webbsidor  

6.3.2 Samarbetet med influencers   

Valtech skriver på deras webbsida om deras nya initiativ som är att samarbeta med tidningen 

Frida, vars målgrupp är tjejer i åldrarna 12-18 år.   

  

‘’Vi vill visa att det går att välja en framtid inom dessa yrken oavsett vilket kön du har’’  

Terese Allert, chefredaktör på Frida, www.valtech.se  

  

Valtech skriver att syftet med idén är att fler unga tjejer ska bli intresserade och satsa på en 

framtid inom tech. Valtech beskriver initiativet som en satsning som går direkt i linje med 

tidningen Fridas mission som är att inspirera och engagera unga kvinnor. Samarbetet med 

tidningen Frida kommer bland annat att ske genom tech nyheter, tech-hacks i playformat, och 

intervjuer med tjejer som startat eget i branschen. Detta sker på Fridas hemsida, 

youtubekanal, i podcastform, i sociala medier och även i tidningen. Satsningen är tillsammans 

med Tech Girl, ett initiativ av Valtech som håller i utbildningar inom programmering för 

unga tjejer. Valtech informerar att de kommer att nå ut till hundratusentals unga tjejer med 

sina budskap och att det är just den målgruppen som de vill kommunicera med. Inläggen på 

Teknikföretagens webbsida handlar om deras samarbete med Therese och initiativet “Therese 

testar teknik” som är en miniserie på youtube. En annan artikel gällande samarbetet handlar 

om responsen Teknikföretagen fått av initiativet. Teknikföretagen skriver att de är 

överväldigade av hur många som kollat på “Therese testar teknik” på youtube och att det är 

roligt att det är så uppskattat. I två artiklar presenterar de säsong två av samarbetet och 

informerar om vad fokuset i arbetet har varit. Teknikföretagen skriver information om 

Therese teknikintresse och har även lagt in en text där hon berättar om sin utbildning, sitt 

intresse för teknik och hur det ser ut med representationen av tjejer i den här branschen.  

Therese uppmuntrar till att andra ska våga testa teknik.   
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Teknikföretagens artikel som Therese-succén.  

6.3.3 Syftet som förmedlas   

Teknikföretagen skriver att syftet med miniserien är att kunna utveckla unga tjejers 

teknikintresse så att de får upp ögonen för teknikprogram och en framtid inom 

teknikindustrin. Therese Lindgren är en stark förebild och har hög trovärdighet hos unga 

tjejer, det är därför denna kanal är den bästa för att nå fram med budskapen skriver  

Teknikföretagen. KTH har tillsammans med Robyn startat ett samarbete där de har skapat en 

teknikfestival för unga tjejer. På KTHs hemsida beskriver de teknik som ett område som 

påverkar samhällets utveckling. De vill med hjälp av Teklafestivalen skapa en miljö där det är 

fritt att pröva sig fram och utveckla sina färdigheter. KTH skriver att det inte bara är tjejerna 

som kommer på festivalen som är det viktiga, det är även spridningen på nätet och i sociala 

medier som är avgörande för att inspirera och locka fler till teknikbranschen. KTH skriver att 

Robyn blev tilldelad KTHs pris och fick då i uppdrag att hålla ett seminarium på universitetet, 

men att det var något som Robyn vill ta vidare och göra något större och mer relevant av, 

vilket resulterade i Teklafestivalen. På Tekla lyfts kvinnliga förebilder inom teknik fram och 

tjejer ges möjligheten att hitta hur de själva kan använda sig av teknik. KTH beskriver att 

målet med festivalen är att fler unga tjejer ska söka till KTHs utbildningar i framtiden. Men 

samtidigt är det ett mål att fler unga tjejer ska utveckla sitt intresse och bli mer intresserade av 

teknik.   
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En av KTHs artiklar om Teklafestivalen och 

samarbetet med Robyn.  

6.3.4 Engagemang gällande problemet  

Valtech skriver att det finns ett växande intresse för techrelaterade ämnen för tjejer, men att 

det idag fortfarande är majoriteten killar som väljer programmering på gymnasiet 

Teknikföretagen skriver om problemet att teknik anses vara ett “killval” och att denna 

föreställning börjar i väldigt tidig ålder. De skriver att detta är något som de vill bryta, de har 

länge arbetat med attitydpåverkan hos unga genom olika skolprojekt, och det här samarbetet 

är något nytt som de tror kan utmana fördomarna om vem som kan intressera sig för teknik. 

Teknikföretagen beskriver initiativet och samarbetet med Therese Lindgren som ett nytt sätt 

att försöka bryta problemet med att teknik anses vara något som killar håller på med.    

KTH beskriver problemet som att det är för få tjejer i teknikbranschen. De skriver att det 

behövs fler tjejer inom teknik och att det är en av anledningarna till att KTH och Robyn 

anordnar teknikfestivalen Tekla tillsammans. KTH skriver att teknik historiskt sett har varit 

dominerat av män och att förändringen mot en jämställd fördelning har gått långsamt. 

Organisationen skriver att det idag är 34 procent av de nya studenterna på KTH som är 

kvinnor. Frida tech strävar efter att ta tillvara på tjejernas befintliga techintresse och skapa en 

förändring. Valtech skriver att det endast är 23 procent av de som jobbar inom IT-branschen 

som är kvinnor, trots att det är en stigande efterfrågan av jobb inom det digitala området i 

Sverige. Genom Frida Tech tror de att de kommer nå ut till ännu fler tjejer och inspirera dem 

till att välja ett yrke inom IT.   
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“Det är inte alltid unga tjejer är en prioriterad grupp i dessa sammanhang. Även det vill vi 

ändra på – de är en väldigt engagerad målgrupp som kan bli kunder för livet.”  Camilla 

Björkman, kommersiell förlagschef på Frida Förlag, www.valtech.se.  

  

Bakgrunden är att de ser ett växande intresse för techrelaterade ämnen men att det fortfarande 

är en majoritet av killar som väljer att studera programmering och starta företag inom 

techbranschen.   

  

  
Artikel från Valtechs hemsida.   

  

6.3.5 Analys av budskap om samarbetet via organisationernas webbsidor   
Precis som tidigare kan tolkningen kan göras att KTH och Teknikföretagen använder sig 

av Rogers teori (1995) diffusion of innovation då de skriver att deras idé är ny och att de 

använder sig av pressmeddelanden eller artiklar för att sprida budskapet. Detta kan likna 

den form av information som KTH och Teknikföretagen väljer att publicera på deras 

hemsidor. Kärnan i diffusionsprocessen är utbytet av information genom vilken en 

individ kommunicerar en ny idé till en eller flera (Rogers 1995, s.17-18). Tolkningen kan 

göras att organisationerna vill skriva om sin idé för att fler ska kunna diskutera och sprida 

informationen vidare.    

Den vanligaste definitionen av publik kommer redan från 40-talet (Grunig & Hunt 1984, s. 

143). Definitionen utvecklades till att en publik kan vara en grupp som står inför ett 

problem, är medvetna om problemet eller en grupp som väljer att hantera problemet 

(Falkheimer & Heide 2011, s. 132). En tolkning av organisationens artiklar och 

blogginlägg kan vara att de vill bilda en publik eller diskussion runt problemet om att 
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tjejer inte är representerade inom teknik. Om en sakfråga går för länge kan det i värsta fall 

utvecklas till en kris för organisationen (Falkheimer & Heide 2011, s. 133). Det tolkas 

därför vara viktigt för organisationerna att berätta om deras samarbeten och initiativ för att 

hitta de aktiva publikerna som kan agera och skapa en sakfråga. Det som delas på 

organisationens webbsida kan tolkas vara dialogfokuserat. De berättar om problemet på ett 

sätt som kan tolkas vara till branschkollegor och andra företag inom teknikbranschen då 

de inte skriver direkt till tjejerna i sina texter. Det dialogfokuserade förhållningssättet ser 

publiken som aktiva och jämställda deltagare i en dialog som har deltagare från 

organisationer (Leitch & Neilson 2001, s.128). Det kan tolkas att organisationerna vill att 

fler ska engagera sig i den här frågan och därför lyfter och förklarar hur de jobbar med att 

intressera och engagera tjejerna i teknik.    

Varumärken eller reklam kan påverkas genom vilket sammanhang som det väljs att 

lanseras i (Yi 1990, s. 40). Ur ett tolkningsperspektiv ser det ut som att organisationerna 

inte har lagt sitt största fokus på deras egna kanaler när det kommer till att sprida 

budskapet. Det kan dock tolkas som att de använt sig av priming utifrån att de har bilder 

och videoklipp på sina influencers i de blogginlägg och artiklar som de själva delat om 

initiativet. Valtech skiljer sig då de endast har ett blogginlägg där tidningen Frida inte är 

med på bild. Att jobba med priming kan visa hur olika effekten på en reklam eller ett 

varumärke kan bli beroende på sammanhanget (Yi 1990, s. 42). Beroende på vad för 

attribut som finns i sammanhanget, om de är positiva eller negativa, kan en reklam eller ett 

varumärke försvagas eller förstärkas (ibid., 1990). Tolkningen kan därför göras att KTH 

och Teknikföretagen har tänkt mer på primingen än Valtech i och med att de haft med sina 

influencers i sina texter på ett tydligare sätt än vad Valtech har haft.   

Genom att skriva om influencers och kändisar kan det tolkas att organisationerna får en 

större och mer intressant spridning på sin information. KTH skriver om sitt samarbete 

med Robyn och som därmed har blivit uppmärksammat i tidningen Rolling Stone. 

Kändisar har blivit en typ av opinionsbildare och förebilder när det kommer till en livsstil 

(Gillberg 2014, s.74). Alla känner vi människor som har viss expertis gällande en viss 

fråga eller sak och som man verkligen lyssnar på när det kommer till att få råd, dessa 

personer kallas för opinionsledare (Solomon 2006, s. 402). Utifrån hur Robyn och 

Therese Lindgren framställs av sina samarbetspartners kan tolkningen göras att de är en 

typ av opinionsledare som själva framställs som intresserade av teknik och som därför 
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också innehar viss expertis inom området. Tidningen Frida kan tolkas skilja sig från de 

andra, dels för att Frida i grunden är en tidning och inte en individ, men å andra sidan 

kan den likväl kan vara en opinionsledare för de läsare som prenumererar och följer 

Frida i olika kanaler.  

Influencers blir en del av de viktiga budbärarna för informationen. Kändisar är förebilder 

för konsumtion och åsikter (Gillberg 2014, s.74). Ett exempel på detta kan vara att 

Teknikföretagen skriver på deras webbsida att Therese Lindgren älskar teknik och tycker att 

det är väldigt roligt och att det var därför hon valde att studera en teknikutbildning. 

Tolkningen kan göras att många ser henne som en förebild och vill efterlikna henne, då 

hennes målgrupp är yngre.   

7.0 Slutsatser och slutdiskussion  
Influencers är det nya sättet att kommunicera för att skapa intresse och nå ut med sitt 

budskap till rätt målgrupp. Det gäller dock att vara noga med vilken typ av influencer en 

organisation väljer att samarbeta med, då både influencern och organisationen kommer att 

förknippas med varandra.   

Intervjuerna var tänkt att besvara de två första frågeställningarna. Vi kunde se att de tre 

organisationer ville uppmärksamma ett problem och skapa engagemang för att kunna 

ändra på problemet. Syftet med att organisationerna använder sig av influencers var lika 

för alla tre, att fånga tjejers uppmärksamhet och peppa dem till att våga testa teknik på 

olika sätt. Influencers sågs som ett sätt att kunna nå en målgrupp som organisationerna i 

vanliga fall inte kommunicerar med så mycket. De tre respondenterna tyckte att 

informationen och engagemanget bör börja i tidig ålder och att deras organisationer 

arbetar mot långsiktiga mål. När vi frågade om de kunde se någon förändring eller 

skillnad i hur många tjejer som intresserar sig eller söker sig till teknikutbildningar, 

svarade alla att initiativet sträcker sig över en längre tid och att det är först om några år 

som de kan se om det har gjort skillnad. Slutsats kan dras att organisationerna använder 

sig av influencers för att få större uppmärksamhet och få fler att inse att det är ett 

pågående problem som fler bör arbeta med. Med hjälp av influencers får organisationerna 

bland annat större pr-mässig uppmärksamhet i media.   

Alla tre respondenterna pratar om att problemet med att få tjejer söker sig till tekniska 

utbildningar och yrken grundar sig i att teknik anses vara något för killar. Tjejer erbjuds 
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inte samma möjligheter att introduceras för teknik i en tidig ålder. Detta kan vara 

konsekvensen av bestämda könsroller i samhället som via föräldrar, förebilder, lärare 

etcetera börjar i tidig ålder. Men kopplingen mellan manligt och teknik är något 

konstruerat och som därför går att påverka och ändra. Genom att organisationerna visar på 

diversitet inom teknikområdet skapar de en relation till teknik för tjejer som ger dem ett 

större utbud av möjligheter i framtiden.   

Trots att alla tre organisationerna arbetar med influencers gör dem det på olika sätt. Detta 

visar på att arbetsprocessen för ett sådant samarbete kan se väldigt olika ut trots att de 

har liknande mål och syfte. Det är svårt att göra en bedömning av vilket sätt som har gett 

bäst resultat då initiativen, som tidigare nämnts, är långsiktiga. Vi kunde dock se att den 

organisation som använt sig av det senaste inom sociala medier, så kallade youtubers, har 

fått väldigt stor medial uppmärksamhet tack vare sin influencer. Alla tre respondenterna 

menar dock att de tror att deras organisations arbetssätt är rätt väg att gå för att kunna 

göra skillnad. Respondenterna ger intryck för att organisationerna är en viktig del i 

förändringsarbetet och att de vill att fler ska inspireras och ta efter deras initiativ.   

Innehållsanalysen av organisationernas webbsidor besvarar frågeställning tre. Vi kan se 

att det innehåll som delats via organisationernas webbsidor, gällande samarbetet med 

influencers, har riktat sig till branschkollegor, företag och andra intressenter. Två 

respondenter berättar i sina intervjuer att organisationerna främst använt sina influencers 

för att nå ut till unga tjejer och att de istället har informerat andra intressenter via sina 

egna kanaler. Detta överensstämmer alltså med den innehållsanalys som vi gjort då 

innehållet på organisationernas webbsidor är informativa gällande initiativen. Budskapet 

som förmedlas på organisationernas webbsidor tror vi är att bjuda in fler till att engagera 

sig i problemet med att det är för få tjejer inom teknikbranschen. Detta skiljer sig alltså 

från det budskap som förmedlas via organisationernas influencers, då det istället riktar 

sig till tjejerna, där budskapet är att det är roligt med teknik och att tjejerna ska peppas till 

att våga testa teknik. Innehållsanalysen visar alltså att organisationernas webbsidor och 

influencers är två olika arbetsmetoder som har olika användningsområden.  

Organisationerna når olika målgrupper beroende på vilken arbetsmetod de väljer. Detta tolkar 

vi vara något som är viktigt och som organisationerna också är medvetna om.     
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Syftet är att se hur tre organisationer beskriver och kommunicerar sitt arbete med influencers, 

samt hur de kommunicerar via sina webbsidor för att kunna skapa engagemang och intresse 

för teknik hos unga tjejer.  

  

Efter denna studie är det tydligt att ett samarbete med en influencer ses som ett sätt att nå 

ut till den målgrupp som en organisation eller företag fastställt att de behöver 

kommunicera med. En influencers verkar i det här fallet vara det som i slutändan gör att 

mottagarna går från att vara latenta publics till medvetna eller aktiva publics. 

Organisationen ser det inte som tillräckligt att bara dela innehåll via sina egna kanaler 

längre. Samhället utvecklas hela tiden och vi tror att företag och organisationer måste följa 

med i den utvecklingen för att kunna kommunicera med sina målgrupper på ett effektivt 

sätt.  

Studien är ett fall av organisationers arbetsprocess vid användandet av influencers, studien 

har ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. Vidare kan fortsatt forskning handla om 

hur organisationer följer upp ett samarbete med en influencer, om engagemanget och 

intresset som skapats hos unga tjejer efterlevs i exempelvis utbildningar inom teknik. En 

större studie hade kunnat sträcka sig över hela arbetsprocessen mellan en organisation och 

en influencer, från början till slut. Studien hade då kunnat följa förloppet mer långsiktigt 

då initiativen, i alla fall i den här studien, bygger på långsiktiga mål.   

Vi tror oss kunna se att influencer marketing är ett kommunikativt tillvägagångssätt som 

bidrar till att människor får möjlighet att introduceras för nya idéer och händelser som de 

annars inte hade introducerats för. Genom att organisationer använder sig av influencer 

marketing får de också lättare kontakt med målgrupper som de i vanliga fall inte når ut 

till. Att tjejers och kvinnors intresse för teknik får möjlighet att öka, kan i framtiden bidra 

till att organisationer hittar rätt typ av kompetens i nya arbetstagare. Vi tror att andelen 

tjejer som är teknikintresserade är betydligt större än vad teknikutbildningarna runt om i 

Sverige visar genom andelen kvinnliga studenter. Det handlar om att introducera tjejerna 

och få dem att våga testa teknik och då är influencers marketing en väg att gå. Den 

felaktiga och konstruerade bilden av teknik som något maskulint gäller inte bara för 

ämnet i sig, utan även för vem som faktiskt använder sig av teknik. Genom att använda 

tjejer som Therese Lindgren, Robyn och Tidningen Frida som influencers ges unga tjejer 

en möjlighet att kunna identifiera sig. Även om det krävs mycket mer arbete än att bara 
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väcka ett intresse eller ett engagemang för teknik hos unga tjejer, tror vi ändå att det är 

viktigt att börja på djupet för att få en större genomslagskraft, och då tror vi att 

samarbeten med influencers är en bra början för att kunna skapa mångfald inom 

teknikbranschen.    
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9.0 Bilagor  

9.1 Frågor i intervju med Teknikföretagen   

• Presentation. Vem är du och vad har du för roll i det här initiativet?   

• Hur skulle du beskriva problemet med att få tjejer söker till teknikutbildningar?   

• Hur ser ni på er roll i att kunna påverka det här?  

  

• Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta med influencers?   

• Hur såg processen ut? Hur gick framtagandet av den här idén till?  

• Vad är syftet med det här initiativet?    

• Hur tänkte ni när ni valde att skapa ett samarbete med Therese Lindgren? Varför just 

Therese?  

• På vilket sätt tror ni det kan vara viktigt för unga tjejer att att Therese, som förebild, är 

med och skapar engagemang?  

• Hur har kommunikationen mellan er och Therese gått till?  

  

• Hur tror ni att den här typen av kommunikation kan skapa engagemang hos unga tjejer  

• Har ni gjort liknande samarbeten förut och i så fall vilka skillnader ser ni på dessa?  

• Vad har ni fått för respons på Therese testar teknik?   

  

• Hur resonerar ni kring att arbeta med nya kanaler?  

• Vilken information har ni skickat ut via era egna kanaler gällande det här initiativet?  

• Vad har varit det viktiga budskapet i det som delats?  

• Ser ni någon förbättring och ökning inom statistiken av tjejer som söker till 

teknikutbildningar?  

• Hur kommer ni att fortsätta kommunicera via influenser i framtiden?    

  

9.2 Frågor i intervju med Kungliga Tekniska högskolan    
      

• Presentation. Vem är du och vad har du för roll i det här initiativet?   

• Hur skulle du beskriva problemet med att få tjejer söker till teknikutbildningar?   

• Hur ser KTH på sin roll i att kunna påverka det här?   
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• Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med influencers?  

• Hur såg processen ut? Hur gick framtagandet av den här idén till?   

• Vad är syftet med det här initiativet?  

• Hur tänkte ni när ni valde att skapa ett samarbete med Robyn? Varför just Robyn?  

• På vilket sätt tror ni det kan vara viktigt för unga tjejer att Robyn, är med och skapar 

engagemang på festivalen?   

• Hur har kommunikationen mellan er och Robyn gått till?  

  

• Hur tror ni att den här typen av kommunikation kan skapa engagemang hos unga 

tjejer?  

• Hur ser ni på detta samarbete jämfört med andra ni gjort? Finns det några skillnader?   

• Vad har ni fått för respons på Teklafestivalen?  

  

• Hur resonerar ni kring att arbeta med nya kanaler, istället för bara traditionell media?  

• Vilken information har ni skickat ut via era egna kanaler gällande det här initiativet?  

• Vad har varit det viktiga budskapet i det som delats?  

• Ser ni någon förbättring och ökning inom statistiken av tjejer som söker till 

teknikutbildningar?  

• Hur kommer ni att fortsätta kommunicera via influenser i framtiden?    

  

9.3 Frågor i intervju med Valtech  
• Presentation. Vem är du och vad har du för roll i det här initiativet?   

• Hur skulle du beskriva problemet med att få tjejer söker till teknikbranschen?   

• Hur ser ni på er roll i att kunna påverka det här?  

  

• Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med influencers?  

• Hur såg processen ut? Hur gick framtagandet av den här idén till?  

• Vad är syftet med det här initiativet?  

• Hur tänkte ni när ni valde att skapa ett samarbete med tidningen Frida? Varför just 

Frida?  

• På vilket sätt tror ni det kan vara viktigt för unga tjejer att Frida-tidningen är med och 

skapar engagemang?  
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• Hur har kommunikationen mellan er och Frida gått till?   
  

• Hur tror ni att den här typen av kommunikation kan skapa engagemang hos unga 

tjejer?  

• Hur ser ni på det här samarbetet jämfört med andra ni gjort? Finns det några 

skillnader?  

• Vad har ni fått för respons hittills?  

  

• Hur resonerar ni kring att arbeta med nya kanaler?  

• Vilken information har ni skickat ut via era egna kanaler gällande det här initiativet?  

• Vad har varit det viktiga budskapet i det som delats?  

• Ser ni någon förbättring och ökning inom statistiken av tjejer som söker till 

teknikutbildningar?  

• Hur kommer ni att fortsätta kommunicera via influenser i framtiden?    
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9.4 Analysmanual för innehållsanalys  
1. Vad skriver de utvalda organisationerna på deras webbsidor gällande samarbetet med 

influencers?  

2. Hur skriver de utvalda organisationerna om problemet med att det är färre kvinnor än 

män i teknikbranschen?   

  

9.5 Förklaring av analysmanual  
Vad skriver de utvalda organisationerna på deras webbsidor gällande samarbetet med 

influencers?  

För att besvara första frågan studerades de utvalda organisationernas webbsidor. Detta för att 

se hur de skriver om samarbetet med influencers i sina egna kanaler och hur de kopplar ihop 

det med organisationen. Hur beskriver organisationerna sitt engagemang i samarbetet med 

sina influencers? Vad är syftet som förmedlas via organisationernas webbsidor? Vad för 

argument beskrivs för att övertyga mottagaren?  

Hur skriver de utvalda organisationerna om problemet med att det är färre kvinnor än 

män i teknikbranschen?   

För att besvara andra frågan studerades hur organisationerna visar upp sitt engagemang 

gällande problemet via sina webbsidor. Hur beskriver organisationerna att de skapar intresse 

och engagemang för att unga tjejer ska bli intresserade av teknik?   
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