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Förord 
 
Detta examensarbete är genomfört i samråd med digitala mediebyrån Holy Agency, 
vilka uppmärksammat problematiken kring att det gått inflation i användandet av 
influencers i digital marknadsföring. Byrån hävdar att influencer marketing kan ge 
upphov till omfattande kostnader samt att de annonsverktyg som återfinns för sociala 
medier möjliggör att nå ut till önskad målgrupp också utan influencers. Vi som författat 
detta examensarbete vill ta tillfället i akt att tacka vår uppdragsgivare för ett roligt, 
utmanande, inspirerande och utvecklande uppdrag och samarbete.  
 
Utöver detta vill vi tacka alla de som tagit sig tid att dela med sig av sin kunskap och 
sina erfarenheter: Fazer Konfektyr, Mondelèz, två framstående digitala mediebyråer, en 
erfaren influencer samt 30 konsumenter. Utan era tankar och åsikter hade vi inte kunnat 
genomföra det här examensarbetet. Vår handledare Åsa Lindström har tålmodigt gått 
igenom våra texter och bidragit med viktiga infallsvinklar och uppmuntran. Tack!  
 
Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett utmärkt samarbete och stöd under och vid 
sidan av den arbetsprocess som examensarbetet inneburit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmar den 24 maj 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Eriksson  Zara Lood Lindqvist         Alexandra Uhrberg 
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Sammanfattning 
Författare: Hanna Eriksson, Zara Lood Lindqvist, Alexandra Uhrberg 
Handledare: Åsa Lindström 
Examinator: Bertil Hultén  
Kurs: Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 
Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2017, 4FE63E 
Titel: Värdet av en influencer: Hur konsumenter påverkas av annonsering i sociala 
medier med, respektive utan, influencers vid köp av low involvement-produkter 
Forskningsfråga: Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med 
annonsering på sociala medier där influencers inte förekommer, vid köpbeslut för low 
involvement-produkter?  
Syfte: Denna studies syfte är att analysera och diskutera influencers inverkan på 
konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter. Genom att ta hänsyn till 
kostnadsbilden för influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier samt 
studera och analysera hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier för low 
involvement-produkter med, respektive utan, influencers ämnar studiens författare att 
generera indikationer kring värdet av en influencer i den unika kontexten. Utöver att 
generera kunskap på ett nytt och snabbföränderligt teoretiskt område syftar studien till 
att bidra med praktiska implikationer gällande hur företag som säljer low involvement-
produkter samt byråer, vilka har dessa företag som uppdragsgivare, kan förhålla sig till 
influencers på sociala medier i sin marknadsföringsstrategi.  
Metod: Detta examensarbete har en induktiv ansats, ett explorativt syfte och en 
kvalitativ forskningsmetod har använts. Datainsamlingen har skett genom fokusgrupper 
och ett kvasiexperiment med konsumenter samt semistrukturerade intervjuer med 
branschrepresentanter.  
Resultat och slutsatser: Influencer marketing väcker uppmärksamhet i större 
utsträckning än annan annonsering på sociala medier. Det är dock möjligt att väcka 
uppmärksamhet genom social medie-annonsering utan influencers för low involvement-
produkter. Det är mer troligt att konsumenter påverkas av social medie-annonsering 
utan influencers då det rör sig om starka varumärken. Vid influencer marketing spelar 
varumärket inte lika stor roll. Influencer marketing och övrig annonsering i sociala 
medier kan upplevas som trovärdigt, av olika anledningar.  
Teoretiskt bidrag och praktiska implikationer: Konsumenter bortser i vissa fall från 
influencer marketing för low involvement-produkter då de inte är i behov av expert-
utlåtanden för den här typen av produkter. De kan dock agera på influencers 
rekommendationer av low involvement-produkter för att minska den kognitiva 
ansträngningen. Konsumenter tenderar att uppfatta annonsering i sociala medier utan 
influencers som positiv då low involvement-produkten framställs tydligt och på ett 
tilltalande sätt. Både för- och nackdelar med influencer marketing respektive 
annonsering i sociala medier för low involvement-produkter har identifierats. Influencer 
marketing kan vara fördelaktigt för mindre etablerade varumärken medan annonsering i 
sociala medier kan fungera bra för starka varumärken. Strategier för implementering av 
influencer marketing respektive annonsering i sociala medier för low involvement-
produkter återfinns under avsnitt 7.3.1 samt 7.3.2.  
Nyckelord: Annonsering i sociala medier, influencer marketing, influencers, low 
involvement-produkter 
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Abstract 
Authors: Hanna Eriksson, Zara Lood Lindqvist, Alexandra Uhrberg 
Mentor: Åsa Lindström 
Examiner: Bertil Hultén  
Course: Master Thesis 30 credits, Master of Business and Economics, Marketing, 
Linnaeus University, Kalmar, Spring 2017, 4FE63E 
Title: The Value of an Influencer: How consumers are affected by advertisement in 
social media with and without influencers, when buying low involvement products 
Research question: How are consumers affected by influencer marketing compared to 
advertisement in social media where influencers are not present, when buying low 
involvement products? 
Purpose: The purpose of this study is to analyze and discuss influencers impact on 
consumers buying decisions for low involvement products. By taking the cost of 
influencer marketing and residual advertisement in social media into consideration and 
analyze how consumers perceive advertisement in social media for low involvement 
products, with and without influencers, the authors of this study aim to generate 
indicators of the value of an influencer in the unique context. In addition to generate 
knowledge in a new and fast changing theoretical area this study aims to contribute with 
practical implications for  companies that sell low involvement products and marketing 
agencies, that advertise this type of products, to determine if they prefer to integrate 
influencers in social media in their marketing strategies or not.  
Method: This thesis has an inductive approach, an explorative purpose and a qualitative 
research have been conducted. Data has been collected through focus groups and a quasi 
experiment with consumers as well as semi-structured interviews with representatives 
of the sector.  
Results and conclusions: Influencer marketing attracts attention to a higher extent than 
advertisement in social media. It is possible though, to attract attention through social 
media advertisement for low involvement products. It is more likely that consumers are 
affected by social media advertisement for strong brands. When implementing 
influencer marketing, the brand is not that vital. Advertisement in social media and 
influencer marketing can attain credibility for different reasons.  
Theoretical contributions and practical implications: Consumers disregard 
influencer marketing for low involvement products to some extent, since they are not in 
need of expert opinions when buying low involvement products. They can though act 
on influencers recommendations for this type of products to minimize the cognitive 
effort. Consumers perceive advertisement in social media for low involvement products 
in a positive way when products appears clear and in an appealing way. Advantages as 
well as disadvantages in using influencer marketing and advertisement in social media 
for low involvement products have been identified. Influencer marketing can be useful 
for less established brands while advertisement in social media can work well for strong 
brands. Strategies regarding influencer marketing and advertisement in social media for 
low involement products are to be find under chapter 7.3.1 and 7.3.2. 
Key words: Advertisement in social media, influencer marketing, influencers, low 
involvement products 
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1 Introduktion 
I studiens första kapitel presenteras bakgrunden till det ämnesområde som valts. 

Därefter diskuteras den problematik som identifierats, vilket vidare leder till en 

problemformulering och forskningsfråga. Sedan presenteras studiens syfte och en 

beskrivning av de begrepp studien innefattar tillsammans med de avgränsningar som  

gjorts. Avslutningsvis återges en kortfattad presentation av studiens uppdragsgivare. 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har företags marknadsföringsstrategier förändrats signifikant (Lee et al., 

2016). Till följd av den teknologiska utvecklingen och uppkomsten av sociala nätverk 

har konsumenter idag tillgång till mer information än någonsin tidigare, vilket gör det 

svårare för företag att kontrollera konsumenter. Tillgången till information har skapat en 

större medvetenhet och makt hos konsumenter. De kan inte längre ses som passiva 

mottagare utan har idag möjlighet att delta, påverka samt interagera med företag 

(Uzunoglu & Kip, 2014). Traditionell media så som tv, radio, tidningar och magasin har 

således kommit att få ett minskat inflytande på konsumenter samtidigt som olika sociala 

plattformar, exempelvis Facebook och Instagram, har kommit att bli attraktiva forum 

där individer från både yngre och äldre generationer spenderar allt mer av sin tid (Lee et 

al., 2016; Gester, 2016). Dessa sociala plattformar har förändrat hur individer 

kommunicerar och interagerar med varandra via internet, vilket har resulterat i 

förändringar i hur marknadsföringskommunikation utformas (Barreto, 2013; Rogers, 

2016). 
 

Uppkomsten av sociala medier har resulterat i att det har blivit enkelt för individer att 

dela olika typer av innehåll på sociala plattformar som vem som helst sedan har 

möjlighet att ta del av. Detta har resulterat i en värld som är ”hyperconnected” där 

individer hela tiden överöses med information i form av exempelvis nyheter, åsikter och 

annonser (Brown & Fiorella, 2013). Konsumenter möts också i verkliga livet konstant 

av olika former av marknadsföringsstimuli vilka alla önskar dra uppmärksamhet till sig 

för att förhoppningsvis få konsumenter att vilja köpa en viss produkt eller tjänst 

(Solomon et al., 2013). På grund av traditionell marknadsförings minskade inflytande 

och trovärdighet anförtror sig individer allt mer till människor i sitt nätverk för råd och 

rekommendationer (Weiss, 2014). Det har resulterat i att det blivit enklare för 
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privatpersoner att influera andra människor då det är möjligt för individer att dela 

innehåll som når ut till stora nätverk (Brown & Fiorella, 2013). 
 

Att influera människor har alltid varit ett av marknadsförarens yttersta mål. På senare år 

har användare på sociala medieplattformar börjat kategoriseras utifrån det innehåll de 

delar, med vilken frekvens de gör detta samt efter hur många följare de har. I samband 

med det har så kallade influencers blivit attraktiva för marknadsförare (Brown & 

Fiorella, 2013). En influencer kan definieras som en individ som har inflytande över 

andra (Weimann, 1994) och delar med sig av information och åsikter på sociala 

plattformar (Uzunoglu & Kip, 2014). Det kan handla om bloggare, sociala medie-

profiler eller kändisar (Nilsson, 2016; Hörnfeldt, 2015). Solomon et al. (2013) 

benämner internet-användare med ett stort följarantal som tenderar att dela mycket 

varumärkesrelaterat innehåll som online opinion leaders, vilka kan liknas vid 

influencers. Influencers kan spela en stor roll för konsumenter vid köpbeslut genom råd 

och rekommendationer kring olika produkter och tjänster (Brown & Fiorella, 2013). 

Under år 2016 dök en stor mängd artiklar upp i både svenska och internationella 

branschtidningar och på nyhetssajter vilka berörde influencer marketing. En bekräftelse 

på att influencer är ett erkänt yrke i Sverige idag är branschorganisationen Influencers 

of Sweden, f.d. Better Bloggers, som arbetar med att ”främja medlemmars ekonomiska 

intressen, att utbilda dem kring sina rättigheter och skyldigheter och stödja dem i sina 

roller som publicister” (Influencers of Sweden, 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Influencers har ofta en nära relation till sina följare vilket stärker deras trovärdighet för 

en nischad målgrupp. Då följarna själva söker sig till influencers är det ett fungerande 

sätt att generera word of mouth (Abidin & Ots, 2015; Hörnfeldt, 2015; Chu & Kamal, 

2008). Uppdragsgivaren för detta examensarbete, Holy Agency, hävdar att word of 

mouth är den mest effektiva typen av marknadskommunikation, vilket stämmer överens 

med hur Barreto (2013) och Solomon et al. (2013) resonerar. Byrån hävdar att denna 

typ av organisk marknadsföring generellt ses som den svåraste att generera. I vissa fall 

uppfattas de betalda samarbeten som influencers gör som genuina rekommendationer 

(Eliassi & Jändel, 2016). Det kan vara en av anledningarna till att företag och 

marknadsförare letar desperat efter influencers som kan representera deras varumärke 

(Brown & Fiorella, 2013). Holy Agency upplever att den allmänna uppfattningen i 
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branschen är att influencers ses som nödvändiga för att varumärken ska nå ut till den 

stora massan och bli något att räkna med. 
 

Byrån beskriver att en allt större mängd resurser läggs på influencer marketing men att 

det återfinns funderingar i branschen kring på vilket sätt företag bäst når ut till 

konsumenter och hur marknadsföringsbudgetar bör allokeras mellan olika strategier. 

Eliassi & Jändel (2016) bekräftar att influencers kan ge upphov till omfattande 

kostnader. 
 

“Miljarder kronor spenderas varje dag på influencers men ingen i 

branschen vet riktigt vad värdet är [...] Känslan är att det nästan gått 

inflation i samarbeten med influencers. Ena veckan står influencers med en 

Coke, andra med en Pepsi Max.”               

  (Holy Agency, 2017) 

 

Att influencers samarbetar med flera varumärken inom samma produktkategori menar 

Holy Agency minskar influencer marketings trovärdighet. Vidare inledde Konsument-

verket i slutet av år 2015 en större satsning för att erbjuda handledning samt informera 

influencers om vad som är tillåtet och inte när det kommer till betald marknadsföring 

utformat som redaktionellt innehåll (Dagens Nyheter, 2016). I svensk lag framgår att 

”all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är 

fråga om marknadsföring” (Marknadsföringslagen, 2008: 486). Lagen i kombination 

med att allt fler svenska profiler blivit föremål för granskning av smygreklam 

(Göteborgsposten, 2016) gör det svårare för influencers att framställa betalt innehåll 

som om det vore en genuin rekommendation. En ökad granskning av att influencers 

följer Marknadsföringslagen skulle kunna resultera i att influencer marketing framöver i 

större utsträckning uppfattas som betald marknadsföring och att konsumenter därför 

kommer att ställa sig mer kritiska till den, vilket skulle påverka trovärdigheten negativt 

(Barreto, 2013; Abidin & Ots, 2015).  
 

I tidigare studier betonas vikten av att de produkter eller tjänster som ska lyftas fram har 

ett logiskt samband till det fokus vald influencer har i sina kanaler (Chu & Kamal, 

2008; Abidin & Ots, 2015; Liu et al., 2015; Li et al., 2011; Freberg et al., 2011). Det 

senare görs gällande då studier visat att konsumenter tenderar att lita på de individer 
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som upplevs som experter inom området (Hörnfeldt, 2015; Sarathy & Patro, 2013). Ett 

potentiellt dilemma i sammanhanget berör tidigare studiers tillkortakommanden vad 

gäller att belysa köpprocessen för produkter och tjänster som inte kräver något större 

engagemang vid köpbeslutet. Tidigare studier har ofta varit fokuserade på kläder, 

skönhetsprodukter, bilar och andra livsstilsprodukter i premiumsegmentet (e.g. Sarathy 

& Patro, 2013; Gu et al., 2012; Evans & Fill, 2000; Eliassi & Jändel, 2016), där det 

istället är tal om ett högt engagemang från konsumenter och där expertis och 

rekommendationer från influencers i regel värderas högt. En nyligen genomförd studie 

bidrog till området genom att understryka värdet av influencers förmåga att inspirera 

sina följare och således implicit påverka deras konsumtionsval. Inspiration 

identifierades som en faktor för att öka influencers trovärdighet och kompensera för den 

annars negativa uppfattning konsumenter påvisats ha till kommersiella inlägg (Eliassi & 

Jändel, 2016). En av de digitala mediebyråer som kontaktats för studiens räkning 

påpekar dock att det kan vara svårare att ge upphov till inspiration för low involvement-

produkter. Hoyer (1984) betonar att konsumenters köpbeteende för low involvement-

produkter bygger på en avsaknad av motivation och engagemang till produkten där 

målet istället är att göra tillfredsställande val genom minimal, kognitiv ansträngning. 
 

Då influencers förmåga att skapa inspiration och engagera konsumenter inte studerats 

för low involvement-produkter och vars effekt samtidigt kan ifrågasättas baserat på det 

begränsade engagemang som investeras i köp av dessa produkter, väcks frågan om det 

finns mer lönsamma alternativ till influencer marketing för denna typ av produkter.  
 

Holy Agency anser att annonsering i sociala medier kan vara ett bra alternativ till 

influencer marketing då företag har möjlighet att använda samma plattformar, med lika 

goda chanser att nå sin målgrupp, till en lägre kostnad. Den ökade användningen av 

sociala medier som Facebook och Instagram har bidragit till utarbetade verktyg för 

annonsering på plattformarna (Baek & Morimotos, 2012; Hallerman, 2010) där företag, 

enligt Holy Agency och en ytterligare digital mediebyrå som kontaktats för denna 

studie, har möjlighet att nå önskad målgrupp med optimal frekvens genom sponsrade 

inlägg. Barretto (2013) beskriver att de sociala komponenter som idag återfinns i 

annonsering på sociala medier kan överföra det förtroende som en användare har för 

den vän som interagerar med innehållet till varumärket. Annonsering på sociala medier 

kan således ha potential att på ett förtroendeingivande sätt leverera kommersiella 

budskap till konsumenter. Detta väcker tanken om det genom dagens interaktiva 
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möjligheter på sociala medier är möjligt för företag att på ett trovärdigt sätt sprida 

kommersiella budskap utan dyra mellanhänder? 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion identifieras både praktisk och 

teoretisk relevans i att undersöka hur konsumenter uppfattar influencer marketing i 

relation till annonsering på sociala medier som inte innefattar influencers. Med tanke på 

den utveckling som skett på området för influencer marketing där en strängare 

granskning och konsumenters ökade medvetenhet kring influencers kommersiella 

samarbeten påverkat förutsättningarna för att på ett trovärdigt sätt marknadsföra 

produkter väcks intresset att utvärdera detta och relatera till mindre kostsamma 

alternativ med liknande förutsättningar.  
 

Vidare har tidigare studier på området varit fokuserade på high involvement-produkter 

vilket bidrar till en avsaknad av studier som fokuserar på implikationer för hur low 

involvement-produkter bör marknadsföras genom annonsering på sociala medier, 

inklusive influencer marketing. Då inspiration och engagemang påvisats vara kärnan i 

influencer marketing uppstår frågetecken kring dess applicerbarhet på low involvement-

produkter vars karaktär bygger på en avsaknad av motivation och engagemang från 

konsumenter i köpbeslutsprocessen.  
 

Genom att utifrån ett konsumentperspektiv utvärdera hur marknadsföring av low 

involvement-produkter genom influencer marketing samt annonsering i sociala medier 

utan influencers påverkar konsumenters köpbeslut kan befintlig teori berikas och 

samtidigt bidra till givande implikationer kring hur företag bör allokera sina resurser för 

att framgångsrikt och kostnadseffektivt marknadsföra low involvement-produkter.  

 

1.3.1 Forskningsfråga 

Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med annonsering på 

sociala medier där influencers inte förekommer, vid köpbeslut för low involvement-

produkter? 
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1.4 Syfte 

Denna studies syfte är att analysera och diskutera influencers inverkan på konsumenters 

köpbeslut för low involvement-produkter. Genom att ta hänsyn till kostnadsbilden för 

influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier samt studera och 

analysera hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier för low involvement-

produkter med, respektive utan, influencers ämnar studiens författare att generera 

indikationer kring värdet av en influencer i den unika kontexten. Utöver att generera 

kunskap på ett nytt och snabbföränderligt teoretiskt område syftar studien till att bidra 

med praktiska implikationer gällande hur företag som säljer low involvement-produkter 

samt byråer, vilka har dessa företag som uppdragsgivare, kan förhålla sig till influencers 

på sociala medier i sin marknadsföringsstrategi.  
 

1.5 Begreppsbeskrivning och avgränsningar 

Annonsering på sociala medier, influencer marketing, influencers och low involvement-

produkter fungerar som studiens återkommande nyckelbegrepp. För den aktuella 

studien definieras en influencer som en person som har förmågan att påverka (Brown & 

Hayes, 2008) och får betalt för att framhäva varumärken och produkter (Ankeny, 2015). 

Influencer marketing är en marknadsföringsstrategi där företag använder sig utav 

influencers, vilka ger råd till beslutsfattare angående varor och tjänster. Det är 

avgörande att väva in det budskap företaget önskar kommunicera i innehåll som är 

präglat av influencern själv (Brown & Hayes, 2008), varför budskapet i många fall 

förmedlas via personens egna sociala medie-kanaler (Ankeny, 2015). För studien 

avgränsas dessa kanaler till sociala medie-plattformarna Instagram, Youtube, Snapchat, 

bloggar och Facebook, vilka enligt Holm (2015), Öhman (2016) samt Eliassi och Jändel 

(2016) är användbara plattformar för influencer marketing. Influencer marketing vilken 

förmedlas via företags sociala medie-kanaler inkluderas i studien. Med annonsering i 

sociala medier avses all annonsering på plattformarna Facebook och Instagram som inte 

innefattar influencers. Low involvement-produkter är fritt översatt från low involvement 

products (Solomon et al., 2013; Hoyer, 1984) och avser den typ av produkter som 

konsumenter köper frekvent och på rutin, där köpet inte innebär någon tidsmässig 

investering eller ekonomisk risk (Hoyer, 1984).  
 

För att möjliggöra en undersökning av problemområdet har målgruppen begränsats till 

ålderssegmentet 17-37. Detta då segmentet ingår i målgruppen för de företag vilka säljer 
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low involvement-produkter som varit en del av denna studie. Ålderssegmentet faller 

inom ramen för generationerna y och z (Hultén 2014; Csobanka, 2016), vilka enligt 

Fromm och Garton (2013) i stor utsträckning befinner sig på sociala medie-plattformar. 

Något som varit fördelaktigt med tanke på studiens inriktning.  
 

1.6 Presentation av uppdragsgivare 

Holy Agencys geografiska position är Stockholm. Byrån innefattar ett litet team som 

med okonventionella metoder tar sig an stora kunder så som Loka, Lindt, Pågen, 

Hälsans kök, Comviq och Betsson. År 2016 tilldelades Holy Agency intresse-

organisationen Sveriges annonsörers pris 100-wattaren för kampanjen #MinCrush 

vilken genomfördes i samarbete med varumärket Loka. 
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2 Metod 
I studiens andra kapitel presenteras de metodval som gjorts tillsammans med 

motivering bakom och argumentation kring varför dessa genomföranden varit 

relevanta. De olika tillvägagångssätten beskrivs utförligt för att skapa förståelse för hur 

forskningsprocessen har sett ut.  

 

2.1 Undersökningssyfte 

Då ett relevant problem att undersöka identifierats behöver ett syfte formuleras för att 

beskriva den inriktning och målsättning som studien ämnar ha. Det är viktigt att 

undersökningens syfte är välformulerat då det bör finnas möjlighet att gå tillbaka till 

syftet om det uppstår funderingar eller tveksamheter kring tillvägagångssätt under 

processens gång (Christensen et al., 2016). Vidare beskriver Christensen et al. (2016) 

tre syftesformuleringar vilka är: explorativa, beskrivande samt förklarande syften. 

Explorativt syfte beskrivs som ett utgångsläge där varken du som forskare eller din 

uppdragsgivare har särskilt stor kunskap om undersökningens problem (ibid). Patel & 

Davidson (2011) samt Andersen (2012) beskriver att ett explorativt syfte ofta 

implementeras för att tillförskaffa ny kunskap och fylla luckor på ett visst område eller 

kring ett visst fenomen. Två av studiens huvudsakliga begrepp, influencer marketing 

och annonsering i sociala medier är relativt outforskade. Dessa begrepp i kombination 

med low involvement-produkter är ett totalt outforskat område. En explorativ studie 

syftar ofta till att skapa bättre förståelse för och en tydligare helhetsbild av en viss 

marknad eller bransch. Denna typ av studie kräver att du som forskare är nyfiken och 

lyhörd för att kunna upptäcka skillnader och nyanser i den data som samlas in 

(Christensen et al., 2016). Då författarna av denna studie, tillsammans med 

uppdragsgivaren, haft begränsad tillgång till information om det problem som 

undersökts har det under studiens gång varit nödvändigt att testa sig fram och vidta de 

metoder som funnits lämpliga. 

 

2.2 Forskningsansats 

Ett centralt problem inom forskningen är val av forskningsansats, vilken bygger på hur 

teori och verklighet relateras till varandra (Patel & Davidson, 2011). Andersen (2012) 

beskriver att det finns olika tillvägagångssätt för forskare att tillhandahålla kunskap 

angående exempelvis organisationer, samhället eller människors beteenden. Vidare 
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finns tre uttalade forskningsansatser vilka är induktion, deduktion samt abduktion. Vid 

en induktiv forskningsansats ligger utgångspunkten i verkligheten där empirisk data 

samlas in och jämförs med befintlig teori för att slutligen generera ny teori (Bryman & 

Bell, 2013; Patel & Davidson (2011). Forskare som väljer att anta en induktiv ansats 

utgår från ett empiriskt underlag som är utmärkande för en viss situation, tid eller grupp 

av individer (Patel och Davidsson, 2011). Vidare beskriver Patel och Davidsson (2011) 

induktiv ansats som då forskare följer upptäckandets väg. För denna studie har ett 

induktivt angreppssätt implementeras då studiens riktning samt forskningsfråga haft sin 

utgångspunkt i ett identifierat praktiskt problem. Författarna av denna studie har funnit 

att området ännu inte är teoretiskt mättat och valde därför att samla in data för att 

generera ny teori. Inledningsvis genomfördes insamling av data från branschen varpå 

teorier studerades för att stärka författarnas kunskap på det aktuella området. Andersen 

(2012) menar att en induktiv forskningsansats är vanligt förekommande vid ett 

explorativt undersökningssyfte, vilket styrker valet av ansats. 

 

2.2.1 Förförståelse 

Enligt Patel och Davidson (2011) bär alla individer på erfarenheter och kunskaper som 

kommer att påverka förutsättningarna för en induktiv studie. Förförståelse är ett begrepp 

som beskriver de kunskaper och erfarenheter som en individ besitter angående den 

specifika kontext som ska studeras. Förförståelse återfinns i två olika former vilka 

benämns förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Dessa skiljer sig genom 

att förstahandsförförståelse består av egna upplevelser medan andrahandsförförståelse 

utgörs av exempelvis böcker och artiklar (Gummesson, 2000). Innan arbetet påbörjades 

hade författarna av denna studie förstahandsförförståelse inom ämnet i form av 

vetskapen kring att annonsering i stor utsträckning förflyttats från tryckta medier till 

digitala medier. Författarna av denna studie hade vidare erfarenhet av sociala 

plattformar och kommer dagligen i kontakt med influencers i dessa kanaler. Det har 

resulterat i en uppfattning av hur influencer marketing och övrig annonsering på sociala 

medier utformas och används. Den andrahandsförförståelse författarna hade innan 

studien påbörjades bestod av tidigare lästa universitetskurser inom marknadsföring så 

som Marketing Communications, Consumer Behaviour & Consumer Culture, 

Marketing in Mobile Devices och Brand & Service Management.  
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2.3 Undersökningsmetod 

Det finns två olika inriktningar som beskriver hur den insamlade informationen 

genereras, bearbetas och analyseras, vilka är kvalitativ respektive kvantitativ inriktning. 

Vid en kvantitativt inriktad metod genomförs mätningar vid insamlingen av data samt 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 2011). I kvalitativa 

undersökningar fokuseras främst ord, text, symboler och handlingar. Kvalitativa studier 

tenderar att vara avgränsade till en relativt smal kontext som studeras på djupet. De kan 

dock inte göras gällande för en större population, vilket kvantitativa studier ofta syftar 

till (Bryman & Bell, 2013). Då det forskningsområde som studien ämnade undersöka 

var relativt outforskat ansågs det tillgängliga teoretiska underlaget inte tillräckligt för att 

grunda hypoteser i. Patel & Davidson (2011) betonar vikten av att det finns tillräcklig 

teoretisk kunskap angående ett område för att det ska vara möjligt att genomföra 

hypotesprövande undersökningar.  
 

En kvalitativ undersökningsmetod beskrivs som passande vid studier där forskare vill 

undersöka samt förstå ett visst fenomen (Yin, 2013). Då den aktuella studien ämnar 

studera två specifika fenomen och dess inverkan på individers val inom en viss 

produktkategori ansågs en kvalitativ undersökningsmetod vara lämplig. Vidare gav en 

kvalitativ undersökningsmetod möjlighet till att skapa en djupare förståelse för hur och 

varför konsumenter påverkas av respektive marknadsföringsstrategi samt hur det kan ha 

inverkan på köpviljan för low involvement-produkter. Resultatet av en kvalitativ studie 

mynnar ut i konceptuella beskrivningar av verkligheten med syftet att upptäcka och 

belysa framväxta samband. Den eventuella begränsningen i kvalitativa efterforskningar 

ligger i undersökarens förmåga att subjektivt förstå och tolka det insamlade materialet 

samt att frångå förutfattade mönster som antagits om datamaterialet (Christensen et al., 

2016). För att generera indikationer till den i övrigt rika kvalitativa datainsamling som 

genomförts i studien har även kvasistatistik samlats in via ett experiment. Olika 

datainsamlingsmetoder beskrivs som vanligt förekommande då studier har ett 

explorativt syfte (Jakobsson, 2011; Christensen et al., 2016). Vidare har data samlats in 

från flera olika källor vilket Yin (2013) hävdar är vanligt vid kvalitativa studier för att 

uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 
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2.4 Forskningsdesign 

Forskningsdesign utgör den struktur som vägleder forskaren vid konkret 

implementering av den valda metoden (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2013). Yin (2013) 

menar att strukturen bör spegla en logisk koppling mellan forskningsfråga, 

datainsamling och analysmetod. Bryman och Bell (2013) presenterar fem olika typer av 

forskningsdesign, vilka är: experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

fallstudiedesign och komparativ design. Vid genomförandet av denna studie har 

tyngdpunkten legat på fallstudiedesign, vilken till viss del nyttjats i kombination med 

experimentell design.  

 

2.4.1 Fallstudie 

Fallstudier är vanligt förekommande inom forskning i företagsekonomi och innebär att 

en miljö eller en situation studeras ingående. Kvalitativa datainsamlingsmetoder så som 

ostrukturerade intervjuer påstås ofta vara passande för fallstudier (Bryman & Bell, 

2013). Den situation som studerats ingående är hur influencer marketing samt övrig 

annonsering i sociala medier påverkar konsumenter, specifikt vid köp av low 

involvement-produkter. För att möjliggöra en grundlig studie av den unika situationen 

har två fallföretag, vilka producerar och säljer low involvement-produkter, samt två 

fallföretag, vilka arbetar med digital marknadsföring för low involvement-produkter, 

inkluderats i studien. Fallstudie skiljer sig från andra typer av forskningsdesign genom 

undersökarens intresse för att framhäva utmärkande egenskaper för den specifika 

situationen, vilket benämns idiografiskt synsätt. Motsatsen till det idiografiska synsättet 

är nomotetisk, vilket innebär att forskningens resultat ska kunna göras gällande 

oberoende av tid och rum (ibid). Det senare ligger inte i linje med denna studie då 

annonsering i sociala medier och influencer marketing är snabbföränderliga områden. 

Utöver detta har studiens författare, med hjälp av fallföretagen, ämnat uttala sig 

specifikt kring low involvement-produkter, snarare än för alla produkter och tjänster. 

Enligt Yin (2007) återfinns fem olika typer av fall. Ett utav dessa är det så kallade 

informationsrika eller avslöjande fallet. Begreppet berör då forskare väljer att studera 

och analysera outforskade områden (ibid). Även då tidigare studier på området finns 

tillgängliga kan det vara brukbart att se en kvalitativ studie med ett induktivt 

förhållningssätt som ett informationsrikt fall och samla in så mycket information som 

möjligt genom att gå på djupet avseende det specifika fallet (Bryman & Bell, 2013). 

Detta är något författarna av denna studie uppfattar som passande då den forskning som 



  
 

12 

återfinns på det specifika området är knapphändig. För att studera den unika situationen 

på djupet har olika datainsamlingstekniker implementerats i syfte att erhålla primärdata 

från konsumenter, producerande företag och digitala mediebyråer. De producerande 

företagen är verksamma inom konfektyrbranschen och byråerna arbetar med digital 

marknadsföring av bland annat livsmedel och drycker. För att skapa förståelse för 

vilken typ av produkter konsumenterna förväntades diskutera, återgavs den teoretiska 

definitionen av low involvement-produkter i vardagligt ordalag i samband med 

datainsamlingen. Drycker, snacks, andra livsmedelsprodukter och enklare 

hygienprodukter belystes som exempel på low involvement-produkter.  
 

Eisenhardt (1989) argumenterar för att fallstudieformatet kan vara passande för att 

generera nya teorier. Författaren menar att det är fullt möjligt att generalisera en 

fallstudies resultat genom strategiskt urval och rekommenderar att bortse från detaljer i 

varje enskilt fall eftersom det kan resultera i teorier som är mer komplexa än 

nödvändigt. Hänsyn har tagits till detta då insamlad data från olika aktörer, vilken berör 

digital marknadsföring för ett brett spektra av low involvement-produkter, ställts mot 

varandra. Lee et al. (2007: 170) hävdar dock att: “Explorativa fallstudier tenderar att 

utföras som inledande undersökningar innan man tar itu med storskaliga survey-

undersökningar och som ett sätt att få en bild av de teman som den efterföljande 

forskningen ska ta upp.” varför studiens resultat till viss del ses som ett underlag för 

vidare forskning.  

 

2.4.2 Experimentell design 

Regelrätta experiment är relativt ovanliga inom företagsekonomi, men förekommer då 

och då (Bryman & Bell, 2013). En experimentell undersökning kan öka trovärdigheten i 

kausala slutsatser, då forskaren rent praktiskt testar det samband han eller hon önskar 

undersöka. När ett experiment genomförs manipuleras en oberoende variabel för att 

undersöka hur en beroende variabel förändras i och med variationen i den oberoende 

(ibid; Shadish et al., 2002; Christensen et al., 2016). Den aktuella studien ämnar 

huvudsakligen undersöka hur den beroende variabeln köpvilja för low involvement-

produkter påverkas av de oberoende variablerna influencer marketing och övrig 

annonsering på sociala medier. Utöver detta har de beroende variablerna attityder och 

word of mouth inkluderats i studiens experimentella del. Det kan i många fall vara svårt 

att manipulera företagsekonomiska oberoende variabler (Bryman & Bell, 2013). Det 
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material som inkluderats i studiens experimentella del har uppnått autenticitet genom att 

det varit möjligt att använda influencer marketing och Facebook-annonsering från 

tidigare genomförda kampanjer för low involvement-produkter. Materialet återfinns i 

Bilaga 7. 
 

Vid genomförandet av ett klassiskt experiment ställs höga krav för att generera hög 

intern validitet. Dessa experiment kräver ett slumpmässigt urval och mätning av såväl 

experimentgrupp som kontrollgrupp före och efter manipulation av den oberoende 

variabeln (Bryman & Bell, 2013; Christensen et al., 2016). I enlighet med studiens 

inriktning har det varit avgörande att experiment-deltagarna använder sig utav sociala 

medier och köper den typ av produkter som inkluderats i experimentet, därmed har det 

inte varit möjligt att uppnå ett slumpmässigt urval. Att slumpmässigt urval 

implementeras är en förutsättning för att det ska vara meningsfullt att utföra 

signifikanstest (Christensen et al., 2016), varför detta uteslutits. Det innebär att det inte 

varit möjligt att säkerställa att de konstaterade tendenserna är typiska för hela 

målpopulationen (ibid). En generalisering har heller inte varit målet med att i viss 

utsträckning implementera en experimentell design. Fokus har istället legat på att 

applicera studiens uppdragsgivares fundering angående influencer marketings fördelar 

gentemot övrig annonsering i sociala medier, vid marknadsföring av low involvement-

produkter, på ett urval av 30 respondenter. Respondenterna har efter genomfört 

experiment deltagit i fokusgrupper där fenomenen diskuterats, den information som 

framkommit kan ses som en förklaring av experimentets resultat. Grant och Wall (2009) 

argumenterar för att det är möjligt att höja den interna validiteten för experiment som 

inte uppfyller alla krav för ett klassiskt experiment genom att komplettera fynden med 

ytterligare information. Författarna av denna studie har valt att uppmäta variabeln 

‘attityder’ före och efter att deltagarna utsatts för den oberoende variabeln. Detta då den 

ansågs vara den enklaste för deltagarna att uppskatta innan de utsatts för 

marknadskommunikationen.  
 

Det återfinns två olika grundtyper av experiment, laboratorieexperiment och 

fältexperiment. Laboratorieexperiment genomförs i en konstlad miljö medan 

fältexperiment genomförs i en verklig miljö. Vid forskning i företagsekonomi görs 

experiment ofta på fältet, samtidigt som situationen är konstlad då man använder sig 

utav ett uppbyggt scenario (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har ett 

laboratorieexperiment implementerats. Detta då Bryman och Bell (2013) argumenterar 
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för att ett experimentets trovärdighet kan öka genom att undersökaren har kontroll över 

händelseförloppet och kan påverka upplägg och genomförande. Laboratorieexperiment 

är enklare att replikera då det är lättare att återskapa en konstlad miljö än en verklig. 

Risken med ett laboratorieexperiment är att den konstlade miljön hamnar för långt ifrån 

verkligheten och därmed tappar trovärdighet (ibid; Deck & Smith, 2013). Olika tekniker 

har tillämpats för att återskapa en så verklig situation som möjligt. Att navigera runt på 

sociala medier samt att köpa den typ av produkter som inkluderats i experimentet 

försäkrades vara naturliga inslag i undersökningspersonernas vardag, för att scenariot 

inte skulle upplevas som främmande. Utöver det ämnade de oberoende variablernas 

autencitet bidra till verklighetskänslan. 

 

2.5 Databildning 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som använts vid insamling av data. 

Inledningsvis åtskiljs den funktion primär- respektive sekundärdata fyller. Detta följs av 

en redogörelse för insamlingen av befintlig teori för det valda fokusområdet. Avsnittet 

avslutas med en grundlig beskrivning av de olika metoder som använts för insamling av 

empirisk data.  

 

2.5.1 Primärdata och sekundärdata 

För en framgångsrik undersökning krävs data av olika karaktär. Enligt 

Christensen et al. (2016) kan insamlad data särskiljas avseende när, hur och varför den 

anförskaffats. Sekundärdata består av data som samlats in, bearbetats och sammanställts 

vid ett tidigare tillfälle, i ett annat syfte än det egna. Denna redan tillgängliga 

information utgörs i många fall av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter, vilka 

primärt finns att tillgå i offentliga och kommersiella databanker. Sekundärdatans 

huvudsakliga funktion är att bidra till en övergripande helhetsförståelse för det valda 

undersökningsområdet (ibid). För den aktuella studien har vetenskapliga artiklar, 

litterära källor samt branschinformation använts för att bygga en rättvisande bild av det 

fokuserade området. Det är möjligt att läsa vidare om detta under avsnittet 

”Litteraturgenomgång”. 
 

Det är sällan tillräckligt tillfredsställande att enbart använda sig utav sekundärdata i 

forskning avseende marknadsföringsproblem. Det resulterar i ett behov av att samla in 

ny data för det specifika syftet och den valda forskningsfrågan, vilken kallas primärdata. 
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Primärdata samlas in under studiens gång med hjälp av en eller flera 

insamlingstekniker. Då data insamlad via en primärkälla är direkt sammankopplad med 

studien är det i större utsträckning möjligt att bedöma dess trovärdighet och 

tillförlitlighet, något som är uppenbart svårare då sekundärkällor använts (Christensen et 

al., 2016). Den primärdata som samlats in består av intervjuer med två digitala 

mediebyråer, två konfektyrföretag, en influencer samt fokusgrupper och ett 

kvasiexperiment med svenska konsumenter i åldrarna 17-37, vilka befinner sig på 

sociala medier och uppger att de ofta eller ibland köper den typ av produkter som 

inkluderats i studien. Mer information kring hur insamlingen av primärdata genomförts 

återfinns under avsnittet ”Empirisk studie”. 

 

2.5.2 Litteraturgenomgång 

Då forskningsfrågan formulerats bör författarna gå igenom existerande relevant teori för 

att skapa förståelse för det som redan är känt på det valda forskningsområdet (Bryman 

& Bell, 2013; Bell & Waters, 2016). Detta benämner Bryman och Bell (2013) som 

litteraturgenomgång. Litteraturgenomgångens primära funktion är att positionera den 

egna studien för att se till att den fråga författarna söker svaret på inte redan finns 

besvarad i tidigare studier (ibid; Denscombe, 2004). En gedigen litteraturgenomgång är 

en essentiell del av en uppsats och stärker trovärdigheten kring författarnas kunskap på 

det aktuella området (Bryman & Bell, 2013). I en god litteraturgenomgång skall 

författarna tolka och ställa sig kritiskt granskande till tidigare forskning för att 

identifiera eventuella motsägande resultat och obesvarade frågor (Ejvegård, 2003; 

Bryman & Bell, 2013). Då en litteraturgenomgång genomförs föreslår Bryman och Bell 

(2013) att forskaren inleder med att läsa bekanta och rekommenderade böcker och 

artiklar på området. Andersen (2012) instämmer men adderar nyhetsbaser, faktabaser 

samt internetkällor som exempel på passande källor för en litteraturgenomgång. Vidare 

rekommenderar Bryman och Bell (2013) att notera intressant litteratur som refereras till 

för vidare sökning i databaser och på bibliotek. Under tidens gång bör nyckelord 

markeras för att kunna identifiera relevanta begrepp.  
 

Inledningsvis studerades en mängd artiklar vilka berör influencer marketing samt 

annonsering online i syfte att fastställa studiens relevans. Till följd av att 

undersökningsområdet är relativt nytt samt för att stärka studiens praktiska förankring 

togs hänsyn till branschinformation från nyhetsbaser och internetkällor, i enlighet med 
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de möjligheter Andersen (2012) framför. Utifrån intervjuer med branschrepresentanter 

samt intern överläggning kunde begrepp relevanta för studien fastställas. Dessa kom att 

bli; influencer marketing, annonsering i sociala medier, digital marknadsföring, 

köpbeslutsprocessen och low involvement products. Utefter Bryman och Bell (2013) 

rekommendation studerades inledningsvis bekant litteratur, vilken återfanns på 

Universitetsbiblioteket, för att undersöka nämnda begrepp. Därefter inleddes en 

omfattande artikelsökning via Linnéuniversitetets söktjänst OneSearch. I de fall 

artiklarna inte var tillgängliga via OneSearch användes Google Scholar, vilket benämns 

som ett användbart instrument för universitetsstuderande av Bell (2006). För att kunna 

avgöra vilka studier som var av vidare intresse fokuserade författarna av denna studie i 

första hand på artiklarnas inledning och slutsaster. De artiklar som bedömdes vara 

relevanta lästes därefter noggrant varvid viktiga stycken markerades samtidigt som 

anteckningar fördes. Artiklarna som använts har i största möjliga mån varit 

vetenskapligt granskade. Samtliga källor har granskats kritiskt för att bedöma dess 

trovärdighet samt identifiera obesvarade frågor, i enlighet med de faktorer Ejvegård 

(2003) samt Bryman och Bell (2013) framför är viktiga att ta hänsyn till vid en god 

litteraturgenomgång.  

 

2.5.3 Empirisk studie 

Vid datainsamlingen har primärdata angående hur svenska konsumenter i åldrarna 17-

37 påverkas av influencer marketing och övrig annonsering i sociala medier då de köper 

low involvement-produkter tillsammans med primär branschdata gällande de 

förutsättningar som råder på den svenska marknaden vid digital marknadsföring av low 

involvement-produkter samlats in.  
 

 

Semistrukturerade Intervjuer 

 

Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån ett frågeschema som undersökaren har utformat 

i förväg i syfte att hålla sig till ämnet och täcka allt det undersökaren ämnar få besvarat 

(Bryman & Bell, 2013). Det är dock möjligt att frångå frågeschemat, byta ordningsföljd 

på frågorna och att ställa följdfrågor. De intervjuer som genomförts med digitala 

mediebyråer, influencer samt de konfektyrföretag som säljer low involvement-produkter 

har varit av semistrukturerad karaktär. Andersen (2012) beskriver att då semi-

strukturerade intervjuer ofta innefattar frågor av mer öppen karaktär ger de möjlighet att 
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få nya infallsvinklar och information angående det studerade ämnet. Detta gjorde det 

möjligt att erhålla mer utvecklade svar från respondenterna samt gav utrymme att 

diskutera kring de frågor som ställdes. Bryman & Bell (2005) beskriver att strukturerade 

intervjuer i motsats till semistrukturerade intervjuer har förutbestämda svarsalternativ, 

vilket således inte hade varit fördelaktigt för studien. Vidare beskriver Bryman & Bell 

(2005) att flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd samt uppföljning av respondent-

ernas svar är en viktig aspekt vid intervjuer, vilket var något som togs i beaktning för att 

erhålla så djupgående information som möjligt.  
 

Andersen (2012) beskriver att det inte finns några direkta riktlinjer för hur länge 

semistrukturerade intervjuer bör fortgå men att det däremot finns en risk att individer bli 

trötta efter en timma vilket kan innebära att intresset hos respondenten sjunker. De 

semistrukturerade intervjuerna som genomförts i studien med digitala mediebyråer, 

influencer och konfektyrföretag vilka säljer low invovlement-produkter har varierat i tid 

mellan 30-65 minuter. De digitala mediebyråerna, Fazer samt influencern intervjuades i 

45-65 minuter och Mondelez intervjuades i 30 minuter.  
 

Enligt Bryman & Bell (2005) är det bra att spela in intervjuer då tillgång till materialet i 

efterhand kan vara fördelaktigt för att försäkra sig om vad som sades under intervjuerna. 

Detta togs i beaktning och har varit till stor hjälp vid transkription av intervjuerna för att 

vidare kunna återge studiens empiriska resultat. Andersen (2012) påpekar att forskaren 

innan intervjun alltid måste be respondenten om tillåtelse för att få spela in vilket togs 

hänsyn till innan respektive intervju genomfördes. För att undvika eventuella tekniska 

problem spelades intervjuerna alltid in via minst två enheter. En utvald författare av 

denna studie har under respektive intervju fört anteckningar medan resterande två 

personer hållit i intervjun. Andersen (2012) menar att anteckningar i samband med 

intervjuer kan vara till hjälp för den analys som senare förs i studien och Christensen et 

al. (2016) beskriver att då forskare i grupp ska genomföra en intervju, bör dela upp 

arbetet med att föra anteckningar och intervjua då det kan vara svårt för en individ att 

göra båda delarna.  
 

Tre av de totalt fem semistrukturerade intervjuerna genomfördes i Stockholm på grund 

av att en digital mediebyrå och ett av konfektyrföretagen är beläget där samt att den 

bloggare som intervjuades är bosatt där. Christensen et al. (2016) beskriver att en 

nackdel med denna form av intervjuer kan vara att de tar lång tid att genomföra samt 
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medför en hög kontaktkostnad. Samtliga tre intervjuer i Stockholm genomfördes på två 

dagar under samma vistelse vilket gjorde att det varken tog lång tid eller medförde stora 

kostnader. En digital mediebyrå har begärt total konfidentialitet som ett krav för att 

intervjun skulle kunna genomföras och det kommer därav inte beröras vart denna 

intervju ägde rum.  Författarna till denna studie ansåg att det var positivt att låta 

respondenterna bestämma plats för intervjuerna för att de skulle känna sig så 

avslappnade och trygga i miljön där intervjuerna ägde rum som möjligt.  
 

Vidare genomfördes en intervju med ett konfektyrföretag via telefon i enlighet med 

företagets önskemål. Bryman & Bell (2005) beskriver att en nackdel med 

telefonintervjuer är att det inte är möjligt att se individers ansiktsuttryck. Då frågorna 

som ställdes var semistrukturerade var det möjligt att ställa följdfrågor för att på så vis 

försäkra att svaren tolkats rätt. I kombination besatt respondenten rik kunskap på 

området som frågorna syftade till vilket minskade risken för misstolkningar. Studiens 

författare upplevde därav att kvaliteten inte påverkades av att intervjun genomfördes via 

telefon. 

 

 

Fokusgrupper 

 

En tredje typ av datainsamling, vilken kan ses som en ytterligare form av intervjuer är 

fokusgrupp. En fokusgrupp är en mindre samling personer som samtidigt blir 

intervjuade, vilket innebär att de har chans att diskutera de frågor som ställs. Fördelen 

med en fokusgrupp är att mer information och åsikter oftast framkommer då frågor 

diskuteras och respondenterna har möjlighet att ta del av varandras infallsvinklar. 

Nackdelen är att de personer som tar störst plats i gruppen kan bli mest tongivande i de 

svar som framkommer. Det finns även en uppenbar risk i att respondenterna påverkar 

varandra och att somliga eventuellt inte vågar uttrycka sig under den gruppdynamik 

som råder (Bryman & Bell, 2013).  
 

Fokusgrupper med konsumenter genomfördes för studiens räkning i syfte att 

tillförskaffa djup kunskap om hur dessa uppfattar influencer marketing och annonsering 

i sociala medier, på vilket sätt det är en del av deras vardag samt hur det påverkar deras 

val av low involvement-produkter. Fokusgrupperna genomfördes under fem tillfällen 

med fem respondenter i varje grupp vilket summeras till 25 respondenter totalt. Med 
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diskussionskvaliteten i åtanke bestämdes fokusgruppernas storlek till fem respondenter 

för att säkerställa att samtliga fick komma till tals och samtidigt lämna utrymme för 

djupare personliga resonemang. Även respondenternas ålder togs i beaktning vid 

uppdelning av fokusgrupperna för att främja en god och trygg diskussion. 

Fokusgrupperna genomfördes på två orter i södra sverige, varav tre i Halmstad och två i 

Kalmar. För att säkerställa en bekväm miljö för respondenterna hölls fokusgrupperna i 

författarnas hem eller i grupprum på Universitetsbiblioteket i Kalmar. Varje fokusgrupp 

pågick i 45-60 minuter där tiden inte påverkades utav studiens författare, här tillika 

intervjuledare, utan snarare styrdes av den diskussion som uppstod respondenterna 

emellan. Under fokusgrupperna agerade två av studiens författare intervjuledare och den 

tredje förde anteckningar. Som komplement spelades även samtliga diskussioner in 

vilket låg till grund för att säkerställa korrekta återgivelser i kommande 

transkriptionsarbete. Den intervjuguide som användes under samtliga fokusgrupper 

finns bifogad i Bilaga 5. 

 

 

Kvasiexperiment 

   

Flertalet författare pekar på de möjligheter ett så kallat kvasiexperiment medför 

(Bryman & Bell, 2013). Ett kvasiexperiment är ett experiment som inte uppfyller alla de 

krav som ställs vid ett klassiskt experiment (ibid; Christensen et al., 2016). Bryman och 

Bell (2013) hävdar att ett kvasiexperiment kan genomföras på en mängd olika sätt. 

Vidare menar författarna att en sådan typ av experiment kan inbegripa manipulation av 

en oberoende variabel, trots att undersökaren väljer att avstå från att implementera en 

kontrollgrupp som grund för jämförelser, vilket varit fallet i den aktuella studien. 

Shadish et al. (2002) pekar snarare på urvalet som den avgörande faktorn och hävdar att 

ett kvasiexperiment inte behöver genomföras med ett slumpmässigt urval. Det är 

essentiellt att varje experiment inkluderar någon form utav jämförelse. Undersökaren 

och läsarna får en bättre helhetsbild av den företeelse som är av intresse då den ställs 

mot någonting annat (Bryman & Bell, 2013). Den aktuella studiens forskningsfråga 

innefattar en jämförelse mellan influencer marketing och övrig annonsering på sociala 

mediers inverkan på konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter, varför den 

jämförelsen stått i centrum i det genomförda kvasiexperimentet. Experimentell design 
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förknippas vanligtvis med kvantitativ forskning men Bryman och Bell (2013) menar att 

den jämförelse som inkluderas i många fall skapar utrymme för mer generella lärdomar.  
 

I kvasiexperimentet inkluderades 30 deltagare, uppdelade i grupper om fem. 

Experimentet genomfördes först med tre utav deltagarna och därefter med resterande 

två. Deltagarna utsattes för extern stimuli i form av de oberoende variablerna influencer 

marketing och annonsering i sociala medier. Deras reaktioner på innehållet mättes 

genom en självadministrerad besöksenkät. Det innebär att författarna av denna studie 

närvarade då respondenterna själva fyllde i svaren på ett antal standardiserade frågor, 

något som innebär en fördel då möjligheten att reda ut eventuella oklarheter återfinns 

(Christensen et al., 2016). Alla respondenter besvarade identiska frågor i samma 

ordning. Frågorna var av sluten karaktär, vilket innebär att det återfanns strukturerade 

svarsalternativ, för att det skulle vara enkelt för respondenterna att besvara enkäten 

(ibid; Bryman & Bell, 2013). Respondenterna har ombetts gradera sina svar mellan 1 

och 5 på en intervallskala. Med en intervallskala ges  möjligheten att beräkna 

medelvärde och standardavvikelse. I studien har medelvärdet beräknats för att generera 

en bättre överskådlighet men tyngdpunkten i experimentet ligger i kvasistatistiken, 

vilken återfinns i frekvenstabellerna 1-11 i Bilaga 7. Då enkätfrågor formuleras är det 

viktigt att reflektera över hur respondenterna kommer att uppfatta frågorna (Christensen 

et al., 2016). I de frågor som berör köpvilja har ordet köp använts för att uppnå en 

logisk koppling mellan fråga och det begrepp författarna av denna studie ämnat mäta. 

De frågor som berör attityder och word of mouth har formulerats i enlighet med 

begreppens teoretiska definitioner. Respondenterna har ombetts gradera hur de uppfattar 

ett varumärke, Solomon et al. (2013) samt Fill (2013) menar att konsumenters positiva 

och negativa uppfattningar av ett varumärke är synonymt med deras attityder. För word 

of mouth har respondenterna ombetts gradera sannolikheten att de på något sätt skulle 

prata om det varumärkesrelaterade innehåll som de utsatts för, vilket enligt (Stokes & 

Lomax, 2002; Solomon et al., 2013; Helm & Schlei, 1998) är förenligt med begreppets 

definition. Enkäterna som användes under experimentet återfinns i Bilaga 3 och Bilaga 

4 där även den information och de direktiv respondenterna gavs finns återgivna. 

 

2.6 Urval 

När den primära datainsamlingen genomförs behöver du som forskare ta ställning till 

vilken din målpopulation är och således vilka respondenter inom den som är lämpliga 
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att använda i studien då det ofta anses vara för kostsamt och tidskrävande att undersöka 

hela målpopulationen (Christensen et al., 2016). Holme och Solvang (1997) beskriver 

detta moment som avgörande för att undersökningen ska leda till ett värdefullt resultat. 

Det finns uttalat två sorters urval vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Ett sannolikhetsurval sker då respondenter väljs ut slumpmässigt med lika chans att bli 

valda medan respondenter vid ett icke-sannolikhetsurval inte väljs ut slumpmässigt 

(Christensen et al., 2016). 
 

Då de respondenter som skulle intervjuas behövde uppfylla vissa krav användes ett 

icke-sannolikhetsurval vilket av Christensen et al., (2016) beskrivs som lämpligt vid 

kvalitativa undersökningar då det kan krävas respondenter med viss kunskap och insikt i 

det som ska studeras. Strategiskt urval, kvoturval, uppsökande urval, självurval, 

bekvämlighetsurval samt ”påstana” urval är de olika former av icke-sannolikhetsurval 

som finns att använda sig av (Christensen et al., 2016). En form av icke-

sannolikhetsurval är målstyrt urval som innebär att forskningsdeltagare väljs ut på ett 

strategiskt vis som är relevant för de forskningsfrågor som formulerats för studien. I 

samband med ett målstyrt urval väljs personer och platser utifrån den relevans de har 

vad gäller förståelse för en viss social situation eller företeelse (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.6.1 Företag 

I det initiala steget i studiens empiriska insamling ämnades data från personer insatta i 

branschen samlas in som underlag för att vidare, på ett tillfredsställande sätt, kunna 

samla in huvudsaklig data från konsumenter. Med fokus på datainsamlingens relevans 

genomfördes intervjuer med representanter från två digitala mediebyråer, varav den ena 

vår uppdragsgivare Holy Agency, med god kunskap och insikt i annonsering på sociala 

medier och influencer marketing och även med erfarenhet av att marknadsföra low 

involvement- produkter. Detta bidrog till att identifiera de problem och utmaningar som 

branschen definierat samt gav studien en aktualiserad, begreppslig grund för vidare 

datainsamling från konsumenter. Data samlades även in genom intervjuer med 

representanter från två konfektyrföretag vilka hade god insikt och erfarenhet av att 

arbeta med digital marknadsföring, inklusive influencer marketing och annan 

annonsering i sociala medier. Ytterligare en intervju genomfördes med en bloggare med 

mångårig, personlig erfarenhet av influencer marketing. Nedan följer en 

intervjuförteckning över de respondenter som beskrivits ovan: 



  
 

22 

 
 

 

• Daniel Silander, Strateg, Holy Agency (Digital mediebyrå 1) (Personlig intervju 

2017-03-22) 

• Anonym respondent, Digital mediebyrå 2 (Personlig intervju 2017-03-27) 

• Annika Lindholm, Nordic media manager, Mondelez (Telefonintervju 2017-03-

29) 

• Anonym respondent, Fazer Konfektyr (Personlig intervju 2017-03-21) 

• Anonym influencer, (Personlig intervju 2017-03-21) 

 

2.6.2 Konsumenter 

För att tillgodose behovet av relevant primärdata behövde det försäkras att utvalda 

respondenter hade insikt i det ämne som studien ämnar undersöka. Explicit innebar 

detta att det sattes upp krav att intervjupersonerna i fråga var närvarande på sociala 

medier i en sådan utsträckning att de kunde föra ett resonemang kring hur de upplever 

influencers och kommersiella budskap i dessa kanaler samt att de ibland eller ofta köper 

de produkter som använts i studien. Trots att det genomfördes ett icke-sannolikhetsurval 

rör det sig inte om ett bekvämlighetsurval där det enbart användes intervjupersoner som 

är lätta att nå. Eftersom det fanns specifika krav för våra respondenter samt att vi haft 

forskningsmålen i åtanke vid vårt urval är våra intervjupersoner representativa för 

målgruppen. 
 

När det kommer till ålder är den generella målgruppen för low involvement-produkter 

bred och enligt våra branschrespondenter sällan ålderssegmenterad. Däremot finns det 

en relevans i att begränsa studiens fokuserade målgrupp till de konsumenter som i hög 

utsträckning konsumerar sociala medier och således dagligen stöter på kommersiella 

budskap på dessa plattformar. Med det senare och ovanstående i beaktning definierades 

studiens målgrupp i samråd med dess uppdragsgivare Holy Agency till konsumenter i 

åldrarna 17-37 år.  
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2.7 Operationalisering 
 

 
Figur 2.1 Processbeskrivning. Källa: Egen 
 
 
De intervjuguider som legat till grund för datainsamling med digitala mediebyråer, 

företag vilka säljer low involvement-produkter samt influencern är baserade på vår 

förförståelse och har kategoriserats utifrån begreppen; influencer marketing, online-

annonser, low involvement-produkter och digital marknadsföring. Online-annonser 

innefattade i detta skede annonstypen banners. Efter den initiala datainsamlingen från 

företag, digitala mediebyråer och influencern framgick att banners är utdaterat och i 

dagsläget implementeras i låg utsträckning eftersom det förlorat effekt på konsumenter 

och således relevans. En mer aktuell och relevant benämning på det som initialt 

relaterades till som online-annonsering är annonsering i sociala medier då digitala 

marknadsföringssatsningar i dagsläget fokuseras till sociala plattformar som Facebook 

och Instagram. Den datainsamling som vidare genomfördes med konsumenter bygger 

på ovan nämnda insamlade data samt teori och frågorna har kategoriserats i enlighet 

med tabellen nedan.  
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Tabell 2.1 Operationalisering. Källa: Egen 
 

 

2.8 Analysmetod 

Analys innebär enligt Andersen (2012) att kunna urskilja enskilda delar i en helhet samt 

att undersöka helheten och de enskilda delarnas relation till varandra. Därav innebär all 

analys av data att kategorisera empiri med syftet att beskriva resultatet av en studie. 

Analys beskrivs vidare som en förenkling för att lättare skapa överskådlighet av den 

insamlade datan (Andersen, 2012). 
 

En kvalitativ analysmetod kräver ett större utrymme än vad en kvantitativ analysmetod 

gör med tanke på den stora mängd data som måste hanteras. Kvalitativ analys fokuserar 

till stor del på helheten och den kontext som undersökts till skillnad från en kvantitativ 

analys där specifika delar och ord är i centrum utan att själva kontexten tas i beaktning. 

Ett ytterligare karaktärsdrag för den kvalitativa analysmetoden är att insamling och 

analys av data sker parallellt (Christensen et al., 2016). Syftet med en kvalitativ analys 

är att framhäva underliggande mönster och processer som finns i det insamlade 

datamaterialet med hjälp av de variabler som sammanfattar, beskriver samt förklarar 

datan som samlats in. Själva analysprocessen består av att inledningsvis bryta ner data 

genom reduktion, vilket följs av att strukturera datamaterialet så att ett mönster kan 

växa fram vilket slutligen visualiseras genom exempelvis en figur eller matris 

(Christensen et al., 2016). 
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Reduktionsprocessen genomförs i syfte att göra den kvalitativa datan mer överskådlig 

och tillgänglig genom att under hela insamlingen och analysen reducera mängden data 

du har tillgång till. I praktiken innebär detta att de anteckningar, intervjuutskrifter eller 

observationsscheman du samlat på dig behöver omorganiseras, sammanfattas och kodas 

med en kontinuerlig rutin. Kodning är en process där du bryter ner datamaterialet för att 

urskilja nyckelord eller nyckelmeningar som kan beskriva och förklara innehållet 

(Christensen et al., 2016). 
 

Struktureringsprocessen innebär att den reducerade datan struktureras för att skapa 

förståelse och förklaringsvärde. I praktiken innebär detta att de nyckelord som vuxit 

fram sammanställs och relateras till varandra. Detta kallas för mönsterbildning 

(Christensen et al., 2016). 
 

Visualiseringsprocessen innebär att den reducerade och strukturerade datan omvandlas 

till kortfattade sammanfattningar eller bildfigurer. Då det inte går att utveckla eller 

förbättra det framväxande mönstret med insamlad data har du nått en punkt av teoretisk 

mättnad vilket betyder att vidare analys inte är nödvändig (Christensen et al., 2016). 

Då studiens empiriska data primärt samlades in genom konsumenters diskussioner i 

fokusgrupper genererades en stor mängd data som krävde bearbetning. Till följd av 

engagerade och fria diskussioner inleddes analysprocessen med att sålla bort överflödig 

data som föll utanför ramarna för studiens valda fokusområde samtidigt som givande 

nyckelord uppenbarades och togs fasta på. För att strukturera upp den reducerade datan 

relaterades sedan identifierade nyckelord till varandra för att urskilja mönster varifrån 

större teman uppenbarades. Dessa teman återfinns i kapitel 6 Analys och tydliggörs i 

kapitlets underrubricering. Under de sista fokusgrupperna som genomfördes 

uppmärksammades återkommande nyckelord och teman vilket bidrog till insikten att 

teoretisk mättnad var uppnådd och datainsamlingen kunde därmed avslutas.  
 

De empiriska data som samlades in från företag i syfte att ge studien ett utgångsläge 

berikat av aktuella insikter och kunskaper från branschen var av sitt syfte mindre 

omfattande än den data som samlades in från konsumenter. Analysarbetet i detta 

avseende var således mindre omfattande men genomgick likväl en reduceringsprocess 

för att eliminera allt för företagsspecifik data som saknade relevans för den specifika 

studien.  
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Studien innefattade även ett kvasiexperiment som förklarats mer ingående under avsnitt 

2.5.3. För att analysera den data som samlades in sammanfattades initialt medelvärdet 

av respondenternas köpvilja, benägenhet att sprida word of mouth samt attityd till 

experimentets två varumärken efter att ha utsatts för influencer marketing och 

annonsering i sociala medier. De värden som framgick sammanställdes och 

analyserades sedan kort som ett komplement till den kvalitativa data som samlats in.  

 

2.9 Kvalitetsmått 

I följande två avsnitt presenteras en redogörelse för de hänsynstaganden som gjorts 

avseende den aktuella studiens forskningskvalitet vilket här avser begreppen vailditet 

och reliabilitet. 

 

2.9.1 Validitet 

Ett av de viktigare kvalitetsmåtten vid en forskningsstudie är validitet (Bryman & Bell, 

2005). För att en studie ska vara valid ska studiens författare ha samlat in och tolkat data 

på ett tillbörligt sätt för att vidare slutsatser korrekt återger och avspeglar verkligheten 

(Bryman & Bell, 2005; Yin, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). För en kvalitativ studie 

avspeglas inte validiteten genom att kvantifiera ett fenomen utan snarare genom att 

illustrera de underliggande faktorer som har inverkan på fenomenet (Yin, 2013; 

Christensen et al., 2016). Yin (2013) beskriver sju strategier för att minska risken för 

bristande validitet i en kvalitativ studie vilka innefattar (1) intensivt, långvarigt 

förhållande till fältet, (2) rika data, (3) validering från respondenter, (4) sökandet efter 

avvikande data, (5) triangulering, (6) kvasistatistik och (7) jämförelse. Den första 

strategin bygger på att studiens författare utnyttjar möjligheten att göra (1) upprepade 

observationer och intervjuer för att erhålla en djup och fullständig förståelse för den 

situation som studeras. Fortsättningsvis bör (2) rika data samlas in för att täcka 

observationer och intervjuer på fältet med detaljerade och varierande data. (3) 

Validering från respondenter innebär att studiens författare förser sig med möjligheten 

att återkoppla till människor som studeras för att reducera feltolkning av de åsikter och 

beteenden som observerats vid den primära datainsamlingen. För att undvika att dra fel 

slutsatser utifrån den insamlade datan är det av värde att identifiera eventuella (4) 

avvikande data eller negativa fall för att på så sätt pröva konkurrerande förklaringar. 

Eftersom författare vid insamling av primärdata gör metodval gällande urval och miljö 
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samt har egna förutfattade meningar om den population eller situation som studeras är 

det av stor vikt att under studiens gång reflektera kring och ta hänsyn till hur resultat 

och tolkning av dessa kunde blivit annorlunda om tidigare metodval i studien eller 

externa faktorer sett annorlunda ut. Triangulering (5) avser inom forskningen sökandet 

efter minst tre sätt att verifiera eller styrka ett visst faktum, en viss händelse eller en viss 

beskrivning som en studie framför. En sådan bekräftelse är i kvalitativa studier ett sätt 

att stärka validiteten. Triangulering kan tillämpas under hela studiens gång men brukar 

främst förknippas med datainsamlingsfasen. Vid en framgångsrik triangulering söks 

bekräftelse inte enbart från tre källor utan från tre olika slag av källor. Om författarna 

vidare vid datainsamling implementerar direkt observation (det som uppfattas med egna 

ögon), verbal rapport (muntlig återgivelse av en händelse från någon annan på plats) och 

upprättar dokument (en tredje person som skriftligt skildrar samma observation) och det 

råder en kongruens dessa olika källor emellan är det befogat att ha stor tilltro till sin 

direkta observation. När studien är inriktad på en deltagares uppfattningar och syn på 

omvärlden kan en triangulering med fördel genomföras genom att återkoppla till 

deltagaren för att få bekräftat att återgivelsen är korrekt. Behovet att triangulera är 

mindre när data omedelbart fångas och dokumenteras. Om en ljudupptagning 

genomförs vid en intervju finns inget behov av att ytterligare styrka datan. Vidare är det 

en fördel vid kvalitativa studier att i den mån det är möjligt kvantifiera sina resultat. 

Insamlad data presenteras i kvalitativa studier ofta genom att använda adjektiv som 

”typisk”, ”sällsynt” eller ”allmänt förekommande”. Genom att implementera (6) 

kvasistatistik och istället använda faktiska siffror stärks studiens validitet och resultaten 

blir tydligare för tolkning. Den sjunde och sista strategin som Yin (2013) presenterar, 

(7) jämförelse, innefattar explicit vikten av att jämföra resultat från olika miljöer, 

grupper eller händelser.  

 

För att stärka studiens validitet har det under hela forskningsprocessen tagits hänsyn till 

de strategier som redogjorts för ovan. Initialt har författarna i denna studie i egenskap av 

forskare i hög utsträckning befunnit sig i den miljö och kommit i kontakt med det 

fenomen som studerats. Vidare har författarna i denna studie engagerat sig i att samla in 

data från olika berörda aktörsgrupper, i detta fall både personer med relevanta roller på 

konfektyrföretag och marknadsföringsbyråer samt konsumenter för att på så sätt 

tillhandahålla rika data och ett målande resultat. Genom att genomföra 

semistrukturerade fokusgrupper tillgodosågs validering från våra respondenter som gavs 



  
 

28 

möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter kring det berörda fenomenet. Till följd av 

att denna studie haft tre forskare i kombination med att flera aktörsgrupper intervjuats 

har insamlad data kunnat trianguleras och på så vis stärka studiens validitet i detta 

avseende. När det kommer till kvasistatistik har det implementerats resultat av 

kvantitativ karaktär i studien för att tydliggöra fördelningen av våra respondenters svar, 

vilka presenteras i frekvenstabellerna i Bilaga 7. Eftersom fenomenet som studerats är 

en relativt ny företeelse och befintligt vetenskaplig data på området är begränsad har 

författarna för denna studie i analysarbetet fört en ingående diskussion kring likheter 

och skillnader mellan våra resultat och de data som funnits att tillhandahålla där 

företagsintervjuerna bidragit empiriskt till begreppsramen. 

 

Christensen et al. (2016) tillägger att det finns två typer av validitet: intern och extern. 

Den interna validiteten avser hur väl studiens resultat överensstämmer med 

verkligheten. Ett centralt begrepp i sammanhanget för att försäkra sig om att studien har 

en hög intern validitet är triangulering, vilket redogjorts för i tidigare stycke. Den 

interna validiteten har vidare stärkts genom att presentera en operationaliseringstabell 

som inbegriper de indikatorer som nyttjats för att spegla verkligheten samt en 

undersökningsmodell som illustrerar det samband som studien behandlat. Den externa 

validiteten berör studiens grad av generaliserbarhet (Christensen et al., 2016). Till 

skillnad från kvantitativa studier där statistisk generaliserbarhet är av stor vikt menar 

Christensen et al. (2016) att den externa validiteten i kvalitativa studier istället syftar till 

att identifiera tankesätt kring ett fenomen och således generaliseringar av kvalitativ 

karaktär. Denna typ av generaliseringar utgår från forskarens uppfattning och 

helhetsbild av ett fenomen vid en given tidpunkt och är således inte någon absolut 

sanning. Den externa validiteten har stärkts genom att analysera studiens val av 

population, se avsnitt 2.6 Urval, varumärken och externa faktorer för att skapa insikt i 

hur möjliga förändringar av dessa skulle påverka resultatet. 

 

2.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Olsson och Sörensen (2011) ett begrepp som talar om graden av 

överrensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, det vill säga huruvida 

en återupprepad studie ger samma resultat med ny insamlad data som utgår från det 

befintliga mätinstrumentet. Christensen et al. (2016) argumenterar för att reliabiliteten 

inte får samma betydelse i en kvalitativ studie som i en kvantitativ eftersom data av 
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kvalitativ karaktär genereras i ett specifikt sammanhang med en utvald population samt 

att studiens mätinstrument och forskare här är synonymt. Holme och Solvang (1997) 

understryker att reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och forskarnas förmåga 

att på ett omsorgsfullt vis bearbeta insamlad data. För att tillgodose hög reliabilitet i en 

kvalitativ studie är det av stor vikt att forskarna på ett intressant, begripligt och 

framförallt pålitligt sätt beskriver tillvägagångssättet för att samla in och bearbeta data. I 

sammanhanget innebär det att forskarna åstadkommer en distinkt problemformulering, 

tydligt motiverar val av undersökningspersoner samt noggrant och transparent 

tillhandahåller fältanteckningar från datainsamlingsprocessen (Bryman & Bell, 2005). 

För att uppnå en reliabel studie har noggrann hänsyn tagits till tidigare forskares 

implikationer på området som diskuterats ovan och genomgående i metodkapitlet 

redogjort för studiens forskningsprocess.  

 

2.10 Forskningsetik 

Enligt Bryman och Bell (2005) aktualiserar etiska diskussioner inom forskningen 

värderingarnas roll i forskningsprocessen. Detta berör framförallt hur de individer som 

studeras bör behandlas. Denscombe (2016) menar att forskningsetik inte är något som 

forskare kan välja att ta hänsyn till utan understryker att det är grundläggande i all god 

forskning. Patel & Davidson (2011) presenterar fyra etikregler framtagna av 

Vetenskapsrådet som bör ligga till grund för god och etiskt försvarbar forskning: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens 

syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet syftar till 

frivilligt deltagande där de individer som tillfrågas att delta i studien informeras om att 

deras medverkan är frivillig samt att de har rätt att avbryta om de så önskar. 

Konfidentialitetskravet säkerställer att uppgifter om de som deltar i undersökningen 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och vidare hanteras och förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt informationen. Nyttjandekravet innebär att 

den information som samlas in endast används till det aktuella ändamålet. Bryman och 

Bell (2005) talar utöver de fyra ovanstående etikreglerna även om falska förespeglingar 

vilket innebär att forskaren inte får ge intervjupersonerna falsk eller vilseledande 

information om studien. Under studiens gång har  hänsyn tagits till samtliga etikregler 

som redogjorts för ovan vilka ämnar beaktas även efter uppsatsens färdigställande. 
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2.11 Metodkritik 

Den huvudsakliga kritik vilken kan riktas mot studiens metod gäller det 

kvasiexperiment som inkluderats. Experimentet uppnår inte hög validitet och resultatet 

kan förmodligen därför inte generaliseras till en större population, utan bör istället ses 

som en grund för vidare studier. Däremot bidrar studien med djup förståelse för hur 

konsumenter upplever influencer marketing och övrig annonsering i sociala medier för 

low involvement-produkter. Det har uppnåtts genom att 25 stycken konsumenter 

ingående diskuterat fenomenen. Att konsumenterna genom kvasiexperimentet 

exponerats för faktisk influencer marketing och social medie-annonsering för low 

involvement-produkter har mynnat ut i en rik diskussion. Utmaningar och möjligheter 

med digital marknadsföring för low involvement-produkter har inledningsvis studerats 

utifrån ett branschperspektiv, vilket legat till grund för att relevant data samlats in från 

konsumenter. Med det sagt kan dock en kvalitativ fallstudie aldrig uppnå samma 

generaliserbarhet som kvantitativa studier (Christensen et al., 2016). Avslutningsvis är 

författarna av denna studie medvetna om att den branschdata som inkluderats i 

referensramen kan ge en positivt vinklad bild av influencer marketing, då mycket av 

informationen kommer från branschorganisationen Influencers of Sweden, vilka 

representerar influencers. Datan är dock mer aktuell än de litterära källor och 

vetenskapliga artiklar som publicerats på området och har därför fungerat som ett bra 

komplement.  
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3 Referensram 
I det tredje kapitlet presenteras de olika teorier som varit relevanta för studien. 

Inledningsvis beskrivs övergången från traditionell till digital annonsering samt de 

övergripande förutsättningar som råder idag för att ge en ökad förståelse för, samt 

introduktion till, studiens fokusområde. Sedan beskrivs influencer marketing och 

annonsering i sociala medier vilka är studiens huvudsakliga begrepp. Vidare beskrivs 

word of mouth samt attityder och slutligen köpbeslutsprocessen för low involvement-

produkter. Den teoretiska referensramen består av vetenskapliga artiklar, böcker samt 

branschdata. 

 

3.1 Förtroende och digital annonsering 

Annonsering beskrivs traditionellt som ett budskap insatt i den typ av massmedie-

innehåll, i exempelvis tryckta medier, tv och radio, som målgruppen konsumerar (Lee et 

al., 2016; Barreto, 2013). Tidigare betraktades annonsering vanligtvis som 

envägskommunikation då det var svårt att se hur och varför konsumenter skulle vilja 

interagera med traditionellt annonsinnehåll (Lee et al., 2016). Dagens digitala medier 

erbjuder dock nya tillvägagångssätt för annonsering (Lee et al., 2016; Barreto, 2013). 

Annonser på internet är den typ av annonser som ökar snabbast i antal (Fill, 2013). 

Redan år 2012 förutspådde eMarketer att online-annonsering, sett till investeringar, 

inom en snar framtid skulle gå om annonsering i traditionell media, framförallt tryckta 

nyhetstidningar och magasin (Barreto, 2013). År 2013 utgjorde online-annonser 29 

procent av alla annons-investeringar (Fill, 2013). Internet har förändrat sättet både 

konsumenter och marknadsförare ser på annonsering då personlig och skräddarsydd 

kommunikation mellan parterna möjliggjorts. Förändringen kom lägligt då annonsering 

under en längre tid anklagats för att vara missledande, dålig, påträngande och irriterande 

(Barreto, 2013). 
 

Nielsen Report on Global Trust in Advertising and Brand Messages påvisade i april år 

2012 att konsumenter litar lite eller inte alls på samtliga typer av betald annonsering, 

inkluderat annonsering förekommande i print, tv, radio och digitala medier. Utan 

förtroende som viktig byggsten äventyras annonseringens effektivitet. Konsumenterna 

uppgav istället att de litar till 92 % på vänner och bekantas rekommendationer (Barreto, 

2013). Sam & Fiorella (2013) beskriver på ett liknande sätt att allt färre individer har 
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förtroende för företags marknadsföring och hellre vänder sig till någon i sin omgivning 

för råd och rekommendationer vid köpbeslut. Solomon et al. (2013) benämner 

produktinformation som individer frivilligt sprider till andra individer som word of 

mouth och hävdar att 80 % av alla köpbeslut är baserade på word of mouth. Ägd media, 

exempelvis företags hemsidor, upplevs som mer trovärdigt än betald annonsering och 

mindre trovärdigt än word of mouth (Barreto, 2013). 
 

Enligt Barreto (2013) borde därför huvudsakligt fokus riktas mot hur marknadsförare 

kan återinföra variabeln förtroende i annonsering för att uppnå effektivitet. Det skulle 

kunna åstadkommas genom att betald annonsering omvandlas till word of mouth eller 

förtjänad publicitet. Förtjänad publicitet har en tendens att bli viral vilket innebär att den 

når ett omfattande antal individer genom delningar på sociala medieplattformar och 

spridning på internet. Vanligtvis bär individer med sig virala företeelser i sin vardag 

genom samtal med vänner och bekanta och på så sätt genereras word of mouth. 

Budskapet når då fler mottagare på ett mer trovärdigt sätt utan tillkommande kostnad. 

För att framkalla förtjänad publicitet krävs dock insatser utöver det vanliga. Centralt är 

att skapa medvetenhet och att engagera målgruppen. Medvetenhet indikerar någonting 

utöver att fånga uppmärksamhet och innebär att annonsen, produkten eller varumärket 

förblir i konsumenters lång- eller korttidsminne. För att engagera sin publik krävs att 

marknadsförare skapar förståelse för målgruppen genom att agera aktiva lyssnare. 

Utöver detta krävs att marknadsförare förstår att relationer med konsumenter inte är 

statiska utan konstant föränderliga, vilket innebär att relationsarbetet inte kan stanna 

upp utan måste fortgå. Barreto (2013) menar att dessa variabler tillsammans kan bidra 

till att betald annonsering förmedlas vidare genom, för konsumenter, trovärdiga källor 

under förutsättning att annonseringen är välutvecklad och välkoordinerad. 
 

I det resonemang som berör medvetenhet i stycket ovan framgår att det inte längre är 

tillräckligt att fånga målgruppens uppmärksamhet, inte heller att göra dem intresserade. 

Idag är utmaningen att få konsumenter att minnas varumärket fram till den tidpunkt de 

tar ett köpbeslut. Utöver detta behöver annonsering inneha kvaliteter nog att förändra 

attityder, baserat på konsumenters förtroende. Det är uppenbart avgörande att 

annonsering leder till handling, men helst inte bara i relation till att ett köpbeslut fattas 

utan innebär i bästa fall i tillägg spridning av word of mouth (Barreto, 2013). 
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AIDA-modellen, vilken beskriver de fyra steg en konsument genomgår då ett köpbeslut 

tas, består av attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (önskan) samt action 

(handling) (Ghirvu, 2013). Det första steget är således uppmärksamhet och fokus ligger 

här på att försöka fånga samt bibehålla konsumentens uppmärksamhet. Nästa steg, 

intresse, fokuserar på att försöka väcka intresse för produkten hos konsumenten genom 

att exempelvis framställa fördelar med produkten. Vidare följer önskan där fokus ligger 

på att skapa en strävan eller stark vilja efter en viss produkt eller ett visst varumärke hos 

konsumenten genom att exempelvis beskriva hur produkten kan skapa tillfredsställelse. 

Det sista steget, handling, fokuserar på att uppmuntra konsumenter till att vilja köpa en 

vara eller tjänst (Ghirvu, 2013; Barregren & Tegborg, 2013). Den traditionella modellen 

AIDA har i och med resonemanget i föregående stycke kommit att behöva utvecklas, i 

synnerhet för annonsering på internet (Barretto, 2013).  
 

Brown & Hayes (2008) menar att individer utsätts för ett överflöd av marknadsförings-

budskap varje dag vilket gör det omöjligt att ta in allt som de ser och hör. Vid kontakt 

med ett budskap upprepade gånger under en längre period kan en mer intensiv stimulans 

krävas för att göra konsumenten uppmärksam (Solomon et al., 2013). Detta innebär att 

det är en förutsättning att företag noga begrundar de meddelanden som kommuniceras, 

vilka kanaler som används samt vilken målgrupp budskapet bör riktas mot (Brown & 

Hayes, 2008). Före sociala mediers uppkomst hade individer inte tillgång till samma 

informationsflöde om företags varor och tjänster vilket gjorde att distraktionerna under 

beslutsprocessen var färre (Brown & Fiorella, 2013). 

 

3.2 Annonsering i sociala medier 

Fill (2013) hävdar att ökad interaktion med konsumenter är en av fördelarna med 

annonsering i sociala medier. Genom att annonsera i sociala medier kan ett företag 

“kommunicera och interagera med, samt övertyga internetanvändare för att positionera 

ett varumärke, vilket gör det möjligt för ett företag att främja konsumenters 

medvetenhet och påverka deras preferenser på ett skräddarsytt och personligt sätt, och 

minska den tid som behövs för att fatta ett köpbeslut” (fritt översatt, Hanafizadeh & 

Behboudi, 2012: 22). Trots att annonsering online inte utkonkurrerat traditionell 

annonsering har de digitala mediernas framväxt tvingat marknadsförare att anpassa sig 

efter samtiden. Metoderna har utvecklats och traditionell annonserings räckvidd har 

omdefinierats (Barreto, 2013). 
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3.2.1 Riktade annonser 

En av de framstående åtgärder som vidtagits för att öka online-annonsers effektivitet är 

så kallade retargeting programs (Fill, 2013). Retargeting innebär att internetanvändare 

exponeras för annonser som baseras på personens tidigare sökhistorik eller innehåller 

något som återfunnits på en webbplats användaren tidigare besökt (Goldfarb, 2013; 

Bleier & Eisenbeiss 2015; Lambrecht & Tucker 2013; Shih, 2009). Annonsen kan även 

baseras på information så som konsumentens namn, besökta platser, annan demografi, 

livsstil och intressen, konsumentundersökningar och köphistorik (Baek & Morimotos, 

2012; Hallerman, 2010). Sådana så kallade riktade eller skräddarsydda annonser är 

vanligt förekommande på sociala medieplattformar, så som Facebook, då dessa 

plattformar lagrar omfattande data om dess användare som kan användas för att nå ut till 

önskvärda konsumenter (Hamman & Plomion, 2013). 
 

Det finns två sidor av riktad annonsering. En belgisk studie som inkluderade individer 

mellan 16 och 18 år påvisade att riktade annonser har större inverkan på konsumenters 

köpvilja för produkten ifråga än icke riktade annonser. Å andra sidan kan riktade 

annonser få negativa effekter genom att konsumenter upplever att företaget gör intrång i 

deras privata sfär, då annonserna baseras på information kring tidigare besökta 

webbplatser. Konsumenter kan uppleva att personlig information används på fel sätt 

vilket gör dem mer kritiskt inställda till annonsen. Detta kan i förlängningen leda till en 

minskad köpvilja för produkten ifråga (Zarouali et al., 2017).   

 

3.2.2 Like-ads 

Sociala medier möjliggör för konsumenter att vara delaktiga i utveckling och 

distribution av reklam som de själva gillar. Då individer interagerar med annonsinnehåll 

är det synligt för deras nätverk. Vänner och bekanta påverkas genom att ta del av hur 

andra interagerar med annonser och börjar i många fall ta efter beteendet, vilket innebär 

en mer omfattande kommunikation mellan konsumenter och företag. Så kallade like-ads 

är en typ av sponsrade Facebookinlägg som visas i användares nyhetsflöde då vänner 

interagerar med innehållet (Lee et al., 2016). Genom att addera en social komponent till 

en annons kan företag överföra det förtroende en användare har för den vän som 

interagerar med innehållet till varumärket (Barreto, 2013). 
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Då en individ anser sig tillhöra en viss grupp eller ett visst sammanhang är det naturligt 

att personen ifråga strävar efter att uppnå gruppnormen. Grupptrycket individen 

upplever kan bestå av uppmaningar eller inspiration till att ändra sitt beteende, sina 

attityder eller sina värderingar. Detta är till interaktiva annonsers fördel då individer i 

stor utsträckning påverkas av det innehåll deras referensgrupp interagerar med (Barreto, 

2013). Wojdynski & Evans (2016) hävdar att konsumenter i många fall är omedvetna 

om att like-ads är betald marknadsföring och har därför svårt att ställa sig kritiska till 

dem. I dagsläget finns dock begränsad information om hur konsumenter uppfattar 

sponsrade inlägg (Wojdynski & Evans, 2016). 

 

3.3 Influencer marketing 
 
3.3.1 Definition 

Influencer marketing beskrivs som ett tillvägagångssätt inom marknadsföring där 

individer med stort inflytande ger råd till beslutsfattare angående varor och tjänster 

(Brown & Hayes, 2008; Brown & Fiorella, 2013; Hörnfeldt, 2015). Uzunoglu och Kip 

(2014) menar att inflytelserika individers förmåga att påverka människor i sitt nätverk 

har blivit ett nytt sätt för företag att kommunicera sitt varumärke. Vidare menar Brown 

och Fiorella (2013) att en viktig del av strategin är att väva in det meddelande företaget 

önskar kommunicera i innehåll som är präglat av influencern själv. Det är avgörande att 

influencerns personliga varumärke ligger i linje med företagets budskap (Brown & 

Hayes, 2008).  

 

3.3.2 Influencers 

En influencer beskrivs som en individ som har förmåga att påverka andra individers 

attityder och beteende (Li et al., 2010; Tyler, 2001; Van den Bulte & Joshi, 2007; Watts 

& Dodds, 2007; Brown & Hayes, 2008). Vidare definieras en influencer som en tredje 

part som påverkar och formar en kunds köpbeslut men som däremot inte kan ses som 

ansvarig för det (Brown & Hayes, 2008; Brown & Fiorella, 2013; Freberg et al., 2011). 

Influencers beskrivs av Brown & Fiorella (2013) som individer vilka uppmanas att 

rekommendera ett företags varumärke eller produkt. Ankeny (2015) menar att en 

influencer är en individ som får betalt när denne framhäver ett varumärke eller en 

produkt i det innehåll som sänds ut via personens egna kanaler. 
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Brown & Fiorella (2013) beskriver två typer av influencers, vilka är makro-influencers 

och mikro-influencers. Makro-influencers har en stor mängd följare, vilket gör att deras 

meddelanden når ut till en större mängd individer medan mikro-influencers har en 

mindre skara följare vilka de ofta har en närmre relation till. Mikro-influencers har 

således ett större inflytande på konsumenters beteende och attityder. Både makro- och 

mikro-influencers kan generera fördelar för företag, beroende på vad målet med det 

meddelande som kommuniceras är (Brown & Fiorella, 2013). Rönne (2016) och 

Hörnfeldt (2017) instämmer i att den influencer som har flest följare inte alltid är den 

som är mest framgångsrik. Därav behöver inte publikstatistik nödvändigtvis användas 

som mått på framgång (Freberg et al., 2010; Rönne, 2016). Pophal (2016) beskriver på 

ett liknande sätt att fokus inte bör ligga på hur många ett meddelande når ut till utan 

snarare vilka individer som meddelandet når. 

 

3.3.3 Framväxt 

Konceptet influencer marketing är inget nytt, att influera konsumenter har länge varit 

något som marknadsförare varit angelägna om. Det är sedan lång tid tillbaka känt att 

information om varor och tjänster som kommer från individer i ens omgivning uppfattas 

som trovärdig och genuin (Brown & Fiorella, 2013). Daniel Edelman beskrivs av 

Brown & Fiorella (2013) som en företrädare inom marknadsföringsstrategin influencer 

marketing. På 1960-talet kunde han bevisa att det fanns ett samband mellan celebriteter 

och påverkan, vilket var ett av de första stegen inom influencer marketing. Makten att 

påverka tillhörde tidigare främst stora företag och individer med högre social status. För 

ett decennium sedan fanns två framstående källor med förmågan att påverka individer; 

tryckta medier och branschanalytiker. I takt med den teknologiska utvecklingen och 

olika sociala nätverks uppkomst har konceptet influencer marketing förändrats då det 

idag inte endast är större företag och individer med hög social status som besitter stor 

makt. Numer har alla möjlighet att dela information på sociala plattformar vilket 

innebär att alla har en chans att påverka (Brown & Hayes, 2008). Vidare beskriver 

Brown & Hayes (2008) att deras forskning visat att människor i allt större utsträckning 

använder sig av influencers vid beslutsfattande. 

 

3.3.4 Möjligheter 

Fördelarna med att använda sig utav influencer marketing bygger till stor del på 

möjligheten att nå ut till ett företags målgrupp på ett trovärdigt och genuint sätt, då det 
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visat sig att mer traditionella metoder inte längre fungerar i samma utsträckning som 

tidigare (Brown & Hayes, 2008). Möjligheten att nå nischade målgrupper och utnyttja 

influencers stora räckvidd är ett återkommande belägg för implementering av influencer 

marketing (Chu & Kamal, 2008; Hörnfeldt, 2015). Hörnfeldt (2016) beskriver att de 

individer som följer en influencer ser personen ifråga som en vän, vilket är en av 

anledningarna till att influencer marketings trovärdighet ofta anses vara hög. Enligt 

Eliassi & Jändel (2016) har konsumenter som följer influencers på sociala medier en 

närmre relation till dessa än till företag, vilket gör att följarna känner en samhörighet 

som företagen själva har svårt att konkurrera med. Fortsättningsvis påvisar samma 

studie att budskap från influencers är pålitligare än budskap från företag, då följarna 

själva gjort ett aktivt val att söka sig till den aktuella influencern och därmed inte 

uppfattar marknadsföringen som påtvingad i samma utsträckning. Uzunoglu & Kip 

(2014) beskriver liknande att influencers har störst förmåga att påverka människor vilka 

delar deras intressen. Även andra studier poängterar att den trovärdighet som 

influencers uppnår för sin unika följarskara är nyckeln till deras framgång i att effektivt 

förmedla varumärkesbudskap (Chu & Kamal, 2008; Abidin & Ots, 2015). Influencer 

marketing har kommit att spela en viktig roll i affärsvärlden då marknadsförings-

strategin kan minimera traditionella försäljningshinder så som minskat förtroende för 

företags egen marknadsföring (Brown & Hayes, 2008; Brown & Fiorella, 2013). 

 

3.3.5 Strategier 

Det finns två olika sätt att arbeta med influencer marketing i sociala medier, vilka är PR 

och redaktionella samarbeten. PR går ut på att företag lyckas få en influencer att skriva 

om deras produkt i någon av sina kanaler utan något avtalat samarbete medan 

redaktionella samarbeten sker när ett företag betalar för att synas i en influencers egna 

kanaler (Hörnfeldt, 2015; Pophal, 2016). 
 

Det första och avgörande steget i influencer marketing anses vara att identifiera en 

influencer som är lämplig för att marknadsföra en specifik vara eller tjänst, då 

influencers ofta är trovärdiga endast inom smalare områden där de anses vara experter 

(Brown & Hayes, 2008; Brown & Fiorella 2013; Hörnfeldt, 2015). Pophal (2016) 

beskriver på liknande sätt att en svårighet med influencer marketing är att hitta rätt 

influencer för varumärket ifråga, då det är viktigt att influencern har en känslomässig 

koppling till varumärket för att innehållet ska kännas äkta och därmed uppnå en hög 
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trovärdighet. Något som diskuteras i branschen är vikten av att influencer marketing 

upplevs som genuint, då det har visat sig att för många sponsrade inlägg kan leda till att 

individer slutar följa influencers (Hörnfeldt, 2017). Hörnfeldt (2017) menar samtidigt 

att individer inte lägger någon vikt vid om inlägg är sponsrade eller inte, så länge 

innehållet känns genuint. Pophal (2016) beskriver vidare risken i att inlägg upplevs som 

köpta men menar samtidigt att en individ som valt att följa en influencer i stor 

utsträckning förlitar sig på att det influencern skriver är sanning, oavsett om det handlar 

om ett betalt samarbete eller inte. 
 

Brown & Hayes (2008) anser att företag, för att skapa så goda samarbeten som möjligt, 

bör tänka långsiktigt då de arbetar med influencer marketing. Hörnfeldt (2016) 

instämmer och menar att långsiktiga samarbeten är att föredra då de anses vara mer 

lönsamma eftersom den relation influencern har till sina följare kan gynna företagets 

varumärke även på lång sikt, då det förknippas med influencern. Brown & Hayes (2008) 

beskriver vidare att ett företags meddelande och det budskap en influencer står för och 

vill förmedla bör samspela. Det är viktigt att företag kan tillföra ett värde till 

influencerns meddelande för att det ska vara intressant för influencern att arbeta med det 

specifika företaget (Brown & Hayes, 2008). 
 

Trender inom influencer marketing inför år 2017 anses enligt Hörnfeldt (2017) vara 

mikro-influencers, vilka kan beskrivas som influencers som har mer nischade 

inriktningar samt ofta en starkare relation till sina följare vilket har visat sig generera 

framgångsrika samarbeten. Det förutspås även att allt fler influencers kommer att arbeta 

på egen hand utan någon form av agentur eller säljkonsult. Samarbeten där influencers 

är med och arbetar fram produkter är en process som förutspås bli allt mer vanlig 

(Hörnfeldt, 2017). 

 

3.3.6 Sociala plattformar 

Eliassi och Jändel (2016) menar att de sociala mediekanaler som används vid influencer 

marketing är Instagram, Snapchat, Youtube och bloggar. Vidare hävdar Holm (2015) att 

Instagram, Facebook och bloggar är plattformar som fungerar bra att använda i 

marknadsföringssyfte. Enligt Öhman (2016) är valet av kanal för influencer marketing 

viktigt då både innehåll och resultat kan påverkas av detta. Vidare beskriver författaren 

Instagram som en kanal vilken driver trafik på ett framgångsrikt sätt. Användandet av 

plattformen begränsas dock då den enligt Öhman (2016) är ett flyktigt medium. 
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Youtube är den plattform som kräver högst engagemang. Video kräver mycket arbete 

från influencerns sida och följaren måste i sin tur avvara den tid som krävs för att titta 

på filmklippet. Youtube kan dock driva trafik på ett effektivt sätt om influencern lyckas 

skapa rätt innehåll. Plattformen har kommit att bli en av de största och förutspås bli 

ännu större framöver. Snapchat beskrivs som en lämplig plattform då företag vill 

engagera och skapa uppmärksamhet kring ett varumärke, i synnerhet för utvalda 

målgrupper (Öhman, 2016). Facebook är den kanal som influencers arbetar minst med i 

nuläget men som enligt Öhman (2016) anses ha potential att vara ett starkt verktyg att 

använda sig utav. Bloggen beskrivs som själva mittpunkten för influencer marketing. 

Dock har det visat sig att trafiken på bloggar minskat, vilket gör att allt fler tackar nej 

till samarbeten via bloggar (Öhman, 2016). 

 

3.4 Attityder 

Solomon et al. (2013) beskriver i konsument- och marknadsföringssammanhang 

attityder som en bestående, generell utvärdering av människor (inklusive sig själv), 

produkter, reklamer och problem. Psykologen Daniel Katz som ursprungligen 

utvecklade teorier kring attityder menar att dessa existerar för att de fyller en funktion 

för personer och styr deras sociala beteende. Fill (2013) beskriver attityder som anlag 

som formats av tidigare erfarenheter och verkar som en länk mellan tanke och handling. 

Katz identifierade fyra attitydfunktioner: utilitaristisk, värde-uttryckande, 

självförsvarande och kunskap. Den utilitaristiska funktionen är relaterad till den 

grundläggande principen som berör belöning och straff. Människor utvecklar några av 

sina attityder till produkter baserat på om de bidrar till tillfredsställelse eller besvikelse, 

där en tillfredsställande produktupplevelse bidrar till en positiv attityd till produkten, 

och vice versa. Attityder med en värdeuttryckande funktion uttrycker konsumenters 

centrala värderingar och självuppfattning. I detta fall formas personers attityder till en 

produkt inte av produktens faktiska fördelar utan för att den säger något om hen som 

person. Attityder som har en självförsvarande funktion bygger på att försvara en person 

från antingen externa hot eller interna känslor. Attityder som formats som ett resultat av 

behov av ordning, struktur eller sammanhang fyller en kunskapsfunktion. Behovet görs 

oftast gällande när en person befinner sig i en tvetydig situation eller står inför nya 

produkter (Solomon et al., 2013). 
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De flesta forskare är eniga om att en attityd har tre komponenter som brukar refereras 

till akronymen och modellen ABC: affect, behaviour och cognition (sv. påverkan, 

beteende och kognition). Affect refererar till hur en konsument känner för ett 

attitydobjekt, behaviour berör en persons intentioner att agera avseende ett attitydobjekt 

och cognition berör de tankar och uppfattningar en person har kring ett attitydobjekt 

(Solomon et al., 2013; Fill, 2013). ABC-modellen betonar relationen mellan att tänka, 

att känna och att göra. Konsumenters attityder gentemot produkter kan inte bestämmas 

enbart genom att identifiera deras insikt i eller generella uppfattning om produkterna. 

Exempelvis kan en forskare ha insikt i att en konsument ”vet” att en produkt har 

specifika attribut och egenskaper. Detta är dock inte en indikation på huruvida 

konsumenten upplever att dessa attribut är bra, dåliga eller irrelevanta, eller om 

konsumenten faktiskt skulle köpa den aktuella produkten (ibid). 
 

Även om en attityds samtliga komponenter är viktiga varierar deras relativa betydelse 

beroende på konsumentens nivå av motivation att engagera sig kring attitydobjektet. 

Forskare på ämnet har utvecklat konceptuella hierarkier för att förklara deras relativa 

inverkan på de tre komponenterna. Varje hierarki specificerar fasta sekvenser av steg 

som förekommer på vägen mot att forma attityder. Den första hierarkin, The standard 

learning hierarchy, bygger på sekvensen tänka → känna→ göra. I detta fall ter sig 

beslutsprocessen som en problemlösningsprocess. I det inledande steget formas 

uppfattningar om produkten genom att samla information om relevanta attribut vilka i 

nästa steg utvärderas och skapar en känsla för produkten. Slutligen agerar konsumenten 

utifrån vad den nu vet och känner och tar således beslut om att köpa produkten eller 

inte. Denna sekvens är vanligast förekommande då konsumenten är motiverad att söka 

mycket information, väga alternativ och fatta ett genomtänkt beslut och leder ofta till 

starka band och lojalitet till en produkt eller ett varumärke. The low-involvement 

hierarchy är baserad på sekvensen göra → känna → tänka. I detta fall har konsumenten 

initialt inga starka preferenser för ett varumärke över ett annat utan agerar på begränsad 

information och utvärderar produkten först efter köp eller användning. Insikten att 

konsumenter inte alltid är villiga att lägga tid och energi på att utvärdera alternativ är 

viktig för marknadsförare för att undvika att slösa resurser på gedigen kommunikation 

av produktinformation som ändå förbigår konsumenten. Här är det istället enkla stimuli 

som påverkar konsumenten i köpbeslutprocessen, i kombination med egna preferenser, 

eftersom motivationen att systematiskt jämföra alla tillgängliga alternativ saknas. I detta 
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sammanhang talas det ofta om The involvement paradox (Sv. Engagemangsparadoxen. 

Fritt översatt).  Desto mindre viktig en produkt är för en konsument, desto viktigare är 

det för företag att använda sig av multipla marknadsstimuli som uppmanar till köp. Den 

tredje och sista hierarkin The experiental hierarchy bygger på sekvensen känna → 

tänka → göra vilken fokuserar primärt på känslors centrala inverkan på konsumenter i 

köpbeslutsprocessen. Ur detta perspektiv understryks att konsumenters attityder kan 

påverkas starkt av icke-primära produktattribut som förpackningsdesign, i kombination 

med konsumentens uppfattning av ackompanjerande stimuli som reklam och 

varumärke.  Att forma attityder utifrån denna princip är vanligast förekommande när en 

produkt primärt uppfattas som uttrycksfull eller bidrar till sinnlig tillfredsställelse 

snarare än utilitaristiska fördelar (Solomon et al., 2013). 

 

3.4.1 Konsumenters attityder till reklam 

Att konsumenter formar attityder till produkter är en viktig insikt för marknadsförare för 

att kunna förutspå konsumentbeteende och således anpassa sin 

marknadskommunikation (Fill, 2013; Solomon et al., 2013). Det är dock inte rimligt att 

isolera konsumenters köpbenägenhet till enbart deras attityd till produkten i sig 

(Solomon et al., 2013). Genom marknadskommunikation och reklam formar 

konsumenter attityder dels till produkter som de sedan tidigare har en inneboende 

uppfattning om men även till nya produkter som aldrig testats eller upplevts (Fill, 2013). 

Konsumenters attityd till en specifik reklam projiceras enligt Solomon et al. (2013) 

vidare till produkten ifråga vilket understryker vikten av väl genomtänkt 

marknadsföring. Studier har visat att innehåll (information) och form (underhållning) är 

centralt vid konsumenters utvärdering av en reklam i kombination med eventuell 

irritation som uppstår när reklamen konsumeras (Aaker et al., 1992; Ducoffe, 1996). 

Vad gäller reklam i en digital kontext har studier påvisat att konsumenters attityder 

påverkas av underhållningsvärde, informativitet och reklamens användbarhet för att 

fatta ett köpbeslut (Schlosser et al., 1999). Fill (2013) menar att konsumenters attityd till 

en specifik reklam även påverkas av vilken produkttyp som annonseras då det 

önskvärda och förväntade innehållet skiljer sig åt. 
 

3.5 Word of mouth 

Word of mouth förklaras av Helm och Schlei (1998) som verbal kommunikation mellan 

individer som kan innefatta både positiva och negativa åsikter. Solomon et al. (2013) 
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beskriver det som då individer utbyter produktinformation. Enligt Stokes och Lomax 

(2002) innebär word of mouth ett utbyte av information gällande varor eller tjänster 

mellan individer, den som kommunicerar informationen ses som opartisk. Trots att 

word of mouth i grund och botten består av frivilliga konversationer ses det ofta som ett 

kommunikationsverktyg vilket utgör en viktig del i företags marknadsföring. Detta då 

det bevisats att köpbeslut i många fall baseras på rekommendationer och information 

som framkommer genom word of mouth (Bughin et al., 2010). 
 

Det är konstaterat att människor idag litar allt mindre på traditionell kommersiell 

marknadsföring, vilket har resulterat i att vi i större utsräckning tar hjälp av vänner och 

familj för råd och rekommendationer (Solomon et al., 2013; Sam & Fiorella, 2013). Att 

word of mouth spelar en viktig roll i många köpbeslut beror bland annat på att individer 

som sprider denna typ av information är opartiska och objektiva, de upplevs därmed ge 

uttryck för ärliga och trovärdiga åsikter (Fill, 2013). Källan till informationen är oftast 

helt vanliga människor vilket ökar trovärdigheten (Palmer, 2009). Arndt (1967) menar 

att individer litar mer på information som kommer från personer de känner.  
 

Enligt Fill (2013) återfinns två olika typer av word of mouth. Den ena innebär att 

individer frivilligt väljer att sprida information om en vara, tjänst eller ett varumärke till 

andra konsumenter. Den andra innebär att ett företag på något sätt belönar en individ för 

att denne ska sprida positiv information om företagets varumärke till människor som 

befinner sig i deras nätverk. Pophal (2016) kopplar word of mouth till influencer 

marketing genom att beskriva influencer marketing som en digital form av word of 

mouth. Även Brown & Hayes (2008) diskuterar kopplingen mellan word of mouth och 

influencer marketing genom att beskriva influencer marketing som en 

marknadsföringsstrategi där en individ, vilken benämns influencer, sprider information 

om en produkt eller ett varumärke till potentiella kunder, vilket syftar till att främja 

positiv word of mouth.  
 

3.6 Köpbeslutsprocessen 

En av de mest använda modellerna för att beskriva hur konsumenters köp genomförs är 

köp- och beslutprocessmodellen. I sin ursprungliga form illustreras modellen i fem steg; 

(1) identifiering av problem, (2) informationssökande, (3) värdering av alternativ, (4) 

köpbeslut och (5) utvärdering av köp. Modellens uppkomst bygger på kunskapen att 
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konsumenters köp sker både före och efter personen genomför den monetära 

transaktionen för en produkt, något som för företag och marknadsförare är en vital 

insikt (Solomon et al., 2013). 
 

Identifiering av problem 

Det första steget innebär att konsumenten identifierar ett problem eller ett behov vilket 

kan utlösas av såväl interna som externa stimuli. Interna stimuli berör personers 

normala, inbyggda behov såsom hunger och törst, medan externa stimuli istället 

framkallar behov genom exempelvis reklam, sensoriska intryck eller åsynen av en väns 

nyköpta skor (Kotler, 2005). 
 

Informationssökande 

När behovet av en produkt har förstärkts i det initiala steget övergår köpprocessen till 

informationssökande där personen söker efter information för att åtgärda det problem 

eller tillfredsställa det behov som uppstått (Nicosia, 1966). Information kan anskaffas 

både internt, genom att relatera till sina tidigare erfarenheter, och externt, genom att ta 

del av information från närstående och media (Engel et al., 1968). 
 

Värdering av alternativ 

Tredje steget i processen innefattar värdering av de alternativ som uppstått under 

processens tidigare faser. Utvärderingen sker utifrån konsumentens uppfattningar och 

preferenser vilka styrs av personliga och psykologiska faktorer. De personliga och 

psykologiska faktorerna styrs i sin tur av ytterligare faktorer som pris, plats, påverkan 

och produkt (Nicosia, 1966; Kotler, 2005). 
 

Köpbeslut 

I processens fjärde steg sker det faktiska köpet vilket grundar sig på en utvärdering av 

de alternativ som undersökts och utvecklar den intention som krävs för att kunna fatta 

ett köpbeslut. Även i detta steg kan konsumenten påverkas av externa faktorer såsom 

kommersiella budskap eller åsikter från vänner och närstående (Nicosia, 1966). 
 

Utvärdering av köp 

I processens avslutande steg uppstår en utvärdering där konsumenten mäter 

förväntningar mot köpets belåtenhet och huruvida köpet bidrog till att lösa det initiala 

problemet/behovet (Nicosia, 1966). 
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3.6.1 Low involvement-produkter 

Många författare har med skepsis diskuterat köp- och beslutprocessens 

generaliserbarhet för något så omfattande som konsumenter och produkter i största 

allmänhet (e.g. Petty & Cacioppo,1983; Hoyer, 1984; Bauer et al., 2006; Jain et al., 

2015). Med anledning av den skepsis som uppstod har studier genomförts för att 

kartlägga presumtiva skillnader för köp-och beslutprocessmodellens uppbyggnad 

baserat på olika produkttyper (ibid). 
 

Ett centralt begrepp som dessa diskussioner ofta landat i är konsumenters engagemang 

för olika produkter där det primärt görs skillnad mellan high- och low involvement-

produkter (sv. hög- och lågengagemangsprodukter) (ibid). Det som skiljer respektive 

produkttyp när de kategoriseras under konsumenters engagemang är primärt i vilken 

utsträckning motivation, tid och risk investeras i ett köpbeslut (Hoyer, 1984). 
 

Den grundläggande definitionen av engagemang är enligt Solomon et al. (2013, s 203 

fritt översatt): 
 

“/…/ en persons uppfattade relevans av ett objekt [produkt, varumärke, 

reklam eller köpsituation] baserat på inneboende och/eller medfödda behov, 

värderingar och intressen.” 

 

Engagemang kan ses som en persons motivation att samla in och bearbeta information. I 

de fall som det finns en tydlig länk mellan en konsuments behov, mål eller värderingar 

och kunskap om en produkt, kommer konsumenten vara motiverad och mottaglig för 

produktinformation (Solomon et al., 2013). För low involvement-produkter som köps 

mer regelbundet och med hög frekvens, exempelvis dagligvaror som livsmedel och 

enkla hygienprodukter, köps produkter snarare på vana än på grund av beslut som 

baserats på noggrann insamling och bearbetning av information (Hoyer, 1984). 

Solomon et al. (2013) bekräftar det senare och tillägger att konsumenter saknar 

motivation att överväga alternativ för den typen av produkter. 
 

Eftersom olika köp är av olika stor vikt för konsumenter skiljer sig konsumenters 

inneboende engagemang betydligt mellan olika produkter (Solomon et al., 2013). Hoyer 

(1984) argumenterar för att konsumenters undermedvetna mål vid köp som görs mer 

regelbundet och implicit med lägre engagemang inte nödvändigtvis handlar om att ta 
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optimala köpbeslut vid varje tillfälle utan snarare att göra tillfredsställande val genom 

minimal, kognitiv ansträngning. Detta förutsätter att konsumenter optimerar tid och 

ansträngning i relation till vad det får för konsekvenser. Det senare bygger på tre 

karaktärbyggande faktorer vid val och köp av low involvement-produkter: (1) Dessa val 

är inte viktiga nog för individer och innebär ingen risk stor nog för att motivera en 

större ansträngning vid val mellan produkter; (2) Konsumenter har gjort denna typ av 

val flertalet gånger tidigare och behöver därför inte lägga ner någon större ansträngning 

i köpbeslutet; (3) Ett handlingstillfälle innefattar en mängd beslut och det är troligt att 

konsumenten inte vill lägga någon längre tid eller större ansträngning vid varje enskilt 

beslut (ibid). 
 

Trots att konsumenter lägger ner minimalt engagemang i många köpbeslut landar 

köpprocessen ändå i ett val. För low involvement-produkter rör detta sig ofta om att 

konsumenter tar mentala genvägar eller har vissa inneboende tumregler. Dessa genvägar 

och regler kan vara både generella, exempelvis att en högre prissatt produkt är en mer 

kvalitativ produkt, eller mer specifika, exempelvis att vissa specifika varumärken köps 

för att familjemedlemmar alltid köper det (Solomon et al., 2013). För denna typ av 

produkter har konsumenter ofta en förutfattad, ibland undermedveten, uppfattning kring 

specifika produkter och varumärken. Genom det sista steget i köp- och 

beslutsprocessen, där köp utvärderas, har konsumenter en uppfattning om vad denne 

tycker om eller inte, baserat på egna preferenser och tidigare upplevelser.  I 

kombination med det ovanstående är konsumenter också mer benägna att ta till sig 

produktrekommendationer för low involvement-produkter från familj och vänner 

eftersom den upplevda risken att basera ett köpbeslut på rekommendation trots att egen 

information om produkten inte samlats in är låg (ibid; Hoyer, 1984). En ytterligare 

aspekt för low involvement-produkter är att pris ofta är en avgörande faktor. Om 

produktattributen uppfattas vara liknande mellan olika produkter och konsumenten inte 

har någon tidigare varumärkespreferens baseras ofta produktval på prissättningen. Detta 

oberoende av om konsumenten har en inneboende tumregel att pris avspeglar kvalitet 

eftersom det även här blir priset som avgör (Solomon et al., 2013). 
 

Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att, utöver ovanstående, vara medveten om hur 

konsumenter fattar köpbeslut för olika typer av produkter eftersom det med stor 

sannolikhet är problematiskt att generalisera dessa. En viktig ståndpunkt från forskare är 

att vikten av produktinformation är mindre påtaglig för low involvement-produkter och 
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att fokus istället bör ligga på att synas frekvent med enkla budskap (Hoyer, 1984; 

Solomon et al., 2013). En ytterligare aspekt av värde för marknadsförare är att initialt 

skapa behov hos konsumenter eftersom dessa inte upplever någon större risk i att testa 

nya produkter. Vidare baserar konsumenter ofta köpbeslut för low involvement-

produkter på tidigare erfarenheter vilket bygger på huruvida konsumenten upplevt att 

produkten levt upp till dennes förväntningar. Det är således viktigt att i sin 

marknadskommunikation inte lova mer om produkten än vad som är rimligt, eftersom 

detta kan påverka om konsumenten väljer att rekommendera eller köpa produkten igen 

(Solomon et al., 2013). 
 

För att återkoppla till den ursprungliga köp-och beslutsmodellen kan det utläsas att de 

fem stegen för närvarande är för low involvement-produkter om än i något reviderad 

form. Efter att ett behov uppstått undermineras det följande steget, att samla 

information, genom att konsumenten istället förlitar sig på egna preferenser, tidigare 

upplevelser och mentala genvägar. 
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3.7 Undersökningsmodell 
 

 
 
Figur 3.1 Undersökningsmodell. Källa: Egen 
 
 
Ovan återfinns den undersökningsmodell som ämnar bidra till ökad förståelse för hur de 

begrepp som presenteras i den teoretiska referensramen förhåller sig till varandra. Den 

centrerade boxen Konsumenter illustrerar det perspektiv som studien utgår ifrån, utifrån 

vilket övriga begrepp är fokuserade kring. 

 

I  den nedre centrerade boxen Köpbeslutprocessen för low involvement-produkter 

återfinns konsumenters köpbeslutsprocess (Solomon et al., 2013). För studiens relevans 

har denna anpassats efter de karaktärsdrag som identifierats för low involvement-

produkter (Hoyer, 1984; Solomon et al., 2013).   
 

De två marknadsföringsstrategierna som fokuseras i studien, influencer marketing och 

annonsering i sociala medier, kopplas med enkelriktade pilar till Konsumenter för att 

illustrera studiens fokus att analysera hur dessa påverkar konsumenters köpbeslut för 

low involvement-produkter. Då marknadsföringsstrategierna av sin natur bygger på ett 

interaktivt förhållande mellan avsändare och konsument (Fill, 2013) illustreras detta 

med dubbelriktade pilar.   
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Då Solomon et al. (2013) beskriver att inte enbart marknadsföring påverkar 

konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter har boxarna Attityder och Word 

of mouth inkluderats och kopplats med enkelriktade pilar från marknadsförings-

strategierna för att illustrera hur influencer marketing respektive annonsering i sociala 

medier påverkar attityder och Word of mouth. Vidare kopplas dessa boxar med 

dubbelriktade pilar till Konsumenter för att illustrera det ömsesidiga förhållandet mellan 

konsumenter och attityder respektive Word of mouth.  
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4 Empiriskt resultat från branschen 
I studiens fjärde kapitel presenteras den data som insamlats via semistrukturerade 

intervjuer med studiens uppdragsgivare och en ytterligare digital mediebyrå samt Fazer 

Konfektyr, Mondelèz och en bloggare med mångårig erfarenhet av kommersiella 

samarbeten som i texten benämns influencer.  

 

4.1 Syn på studiens begreppsram 

Detta avsnitt ämnar utöka och praktiskt förankra kunskapen kring begreppen influencer 

marketing, influencers samt annonsering i sociala medier.  

 

4.1.1 Influencer marketing 

 
Digitala mediebyråer 

 

Digital mediebyrå 1 beskriver influencer marketing som då en individ, vilken besitter 

förmågan att på något sätt påverka en specifik målgrupp, används vid marknadsföring. 

Genom användandet av influencers har företag möjlighet att påverka, då konsumenter i 

många fall hyser ett starkt förtroende för influencers. Ofta finns en särskild association 

till influencern ifråga, vilken företag kan använda sig utav. Vidare kan företag ha en 

större chans att nå en specifik målgrupp och skapa ett mer omfattande engagemang hos 

dessa individer då influencer marketing implementeras. Digital mediebyrå 2 beskriver 

influencer marketing som: 

 

”Att låta personer som kan inspirera eller stå för någonting större 
representera din produkt eller ditt företag på olika sätt, vilket gör att 
varumärket eller företaget får en mänsklig anknytning.” 
 

(Digital mediebyrå 2) 

 

Vidare beskriver digital mediebyrå 2 att influencer marketing är en marknadsförings-

strategi som med fördel kan användas för att sammankoppla en viss produkt med en 

viss livsstil genom att kommunicera budskapet via en individ som associeras med detta 

sätt att leva. 
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”Om produkten är väldigt anknuten till exempelvis träning är det ganska 
naturligt att vi använder oss utav människor som gillar att träna för att få ut 
budskapet om produkten, så att den får något slags mervärde och blir 
levande.”  
 

(Digital mediebyrå 2) 
 

En annan anledning till att använda influencer marketing är enligt digital mediebyrå 2 

det faktum att word of mouth är något som påverkar individer i stor utsträckning. 

Respondenten poängterar att trovärdighet är en viktig aspekt att ta hänsyn till både från 

influencerns och företagets sida. Det är således viktigt att influencern marknadsför 

produkter som denne kan stå för då samarbetet annars kommer att uppfattas som oäkta, 

vilket skadar både företagets och influencerns trovärdighet. Vidare resonerar 

respondenten kring vikten av att vara tydlig när en influencer kommunicerar ett 

samarbete: 
 

”Då kan det nästan bli ännu mer positivt, att man inte försöker gömma det. 
Utan istället är tydlig med att det här företaget sponsrar mig, för att jag är 
som jag är. Och den här produkten är bra och jag gillar den. Köp den om 
du vill ha den.”   

(Digital mediebyrå 2) 
 

Digital mediebyrå 2 påpekar att influencer marketing inte är något nytt utan att företag 

sedan långt tillbaka velat använda sig av människor för att kommunicera sitt budskap 

och på så sätt stärka företagets identitet. Därav menar respondenten att det inte borde 

ses som konstigt eller problematiskt att influencers får betalt för sina inlägg. När 

respondenten från digital mediebyrå 2 ombeds spekulera kring den framtida 

utvecklingen av influencer marketing görs det med en positiv inställning. Respondenten 

är övertygad om att influencer marketing kommer att finnas kvar men utvecklas i olika 

riktningar. 
 

”Jag tror absolut inte att det kommer att vara en fluga som blir en trend och 
sen försvinner. Jag tror att de som kommer att lyckas är de som verkligen 
gör något unikt och visar något äkta och trovärdigt.” 

 (Digital mediebyrå 2) 
 

Digital mediebyrå 1 menar att influencer marketing fram till idag utvecklats på främst 

två sätt. Dels genom den sociala revolutionen samt demokratiseringen av plattformar 
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och dels genom den kommersiella faktorn. Det har blivit enklare att dela information 

vilket innebär att den som är mest intressant för dagen har möjlighet och kraft att skapa 

sig en publik. Den kommersiella faktorn innebär att företag ingår samarbeten med 

influencers där personen ifråga marknadsför varan eller tjänsten i sina egna sociala 

mediekanaler. Företag som upptäckt denna strategi flyttar över en allt större del av sin 

mediabudget till sociala medier från exempelvis tv och print, vilket kan resultera i både 

för- och nackdelar. 

 

 

Influencer  

 

Då respondenten ombeds definiera influencer marketing beskriver personen det som: 
 

“En tredjepartslösning där företag väljer att synas i en trovärdig 
persons kanaler, snarare än sina egna, som grundplattform.” 
 

(Influencer) 
 

Vidare diskuteras den utveckling som skett fram till idag gällande influencer marketing. 

Respondenten själv bedömer att hen medvetet genomfört kommersiella samarbeten i 

uppskattningsvis fem år. Tidigare upplevdes det som mycket mer diffust då det var 

vanligt förekommande att bloggare blev tillfrågade om de ville ha produkter som de 

senare kunde skriva om. Respondenten menar att både bloggare och företag då var 

omedvetna om att det rörde sig om kommersiella samarbeten. Idag är influencer 

marketing vedertaget, mycket på grund av samtliga aktörers medvetenhet kring annons-

märkning. Inom branschen återfinns ett flertal byråer som agerar mellanhänder mellan 

företag och influencers. Respondenten hävdar att det tidigare var möjligt att kontakta 

influencers direkt angående samarbeten, men att det aldrig skulle fungera idag. Idag 

finns en mycket tydligare struktur som upprätthålls av influencer marketing-byråer. Då 

influencer marketings framtid berörs spekulerar respondenten kring att det kommer att 

bli ännu mer vanligt förekommande. 
 

“Alltså det är ju redan en djungel. Och jag tror inte att det kommer att 
minska. Det kommer väl snarare tillkomma fler plattformar som man inte vet 
om än idag.” 

(Influencer) 
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Respondenten fortsätter resonemanget kring influencer marketing-byråer och personen 

ifråga tror att den här typen av byråer även i framtiden kommer att fylla en viktig 

funktion. 
 

“Jag tror att folk som är på kundsidan kommer fortsätta ha svårt att skaffa 
sig tillräckligt mycket insyn i just den delen för att kunna hantera den 
själva.” 

(Influencer) 

 

En möjlig utveckling menar respondenten är att byråerna blir mer nischade. Mycket på 

grund av att det tillkommer fler plattformar. Då fokus under intervjuns gång skiftar till 

konsumenters attityder gentemot influencer marketing samt hur de kan komma att 

förändras över tiden menar respondenten att en tydligare annons-märkning inte behöver 

leda till att konsumenter uppfattar influencer marketing negativt. Att klaga på reklam 

upplever respondenten som förlegat. 
 

“Det känns som att yngre generationer, och förhoppningsvis kommande 

generationer, är mer med på noterna. Alltså att det är vad den här personen 

jag följer behöver göra reklam för, för att kunna betala sin hyra, så att jag 

kan få ta del av allt hen gör gratis.” 

(Influencer) 
 

Vidare resonerar respondenten kring att människor förmodligen upplever influencer 

marketing annorlunda, i jämförelse med exempelvis pop-up-annonser på datorn, då de 

själva valt att följa influencers medan en pop-up upplevs som störande. Respondenten 

poängterar att detta rimligtvis endast kan göras gällande så länge influencer marketing 

inte går till överdrift. En förutsättning för att influencer marketing ska mottas positivt 

menar respondenten är att den genomförs på ett bra sätt. 
 

“Är det ett samarbete som känns naturligt så ska det inte störa konsumenten 

utan den ska bara bli uppmuntrad och säga: Vilket bra samarbete! Det här 

känns så du, gör mer sånt här.” 

(Influencer) 
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Respondenten anser att influencers är duktiga på att blanda samarbeten, med vissa 

undantag. 
 

“Jag själv blir irriterad om jag följer någon, och så gör de tre 
modesamarbeten i rad med tre olika kedjor eller butiker, det tycker jag är 
så dåligt.” 

(Influencer) 
 

Det blir uppenbart att samarbetet genomförs endast på grund av den ersättning 

influencern får, vilket gör att influencer marketing tappar trovärdighet. 

 

4.1.2 Influencers 
 

Digitala mediebyråer 
 

Digital mediebyrå 1 beskriver influencers som personer som är kända för en specifik 

målgrupp och ger upphov till någon form av positiva associationer, vilka företag vill 

och kan använda sig utav. Det kan exempelvis röra sig om en individ som besitter 

expertis inom ett visst område och därför kan rekommendera en specifik vara eller tjänst 

på ett företroendeingivande sätt. 
 

Digital mediebyrå 2 hävdar att en influencer inspirerar och har inverkan på en viss 

grupp människor. Respondenten menar att influencers blir ett eller flera företags 

”vandrande reklampelare”. Något särskilt högt följarantal är inte nödvändigtvis nyckeln 

till att kunna titulera sig influencer, tyngdpunkten ligger i att de som följer influencern 

ingår i den målgrupp som företaget riktar sig till. Vidare beskriver respondenten att 

begreppet influencer tillkom och befästes under år 2016. 

 

 

Influencer  

 

Respondenten upplever begreppet influencer som ett trendord vilket befästes under år 

2016. Personen ifråga hade eventuellt hört ordet någon gång under år 2015 men 

upplever att det inledningsvis kändes som ett generande ord att beskriva sig själv med. 

Definitionen av en influencer menar respondenten är: 
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 “[...] en person som uppnår trovärdighet och mer eller mindre kan påverka 
sin målgrupp.”  

(Influencer) 

 

Vidare menar respondenten att ordet influencer kan ha olika innebörd i olika 

sammanhang samt att antalet följare kan variera stort. Vissa influencers har en 

ytterligare sysselsättning och ett ytterligare kändisskap medan andra influencers är 

kända för sitt arbete med sociala medier. Respondenten upplever att hens kollegor 

titulerar sig som influencers, främst de som ägnar sig åt sociala medier och 

kommersiella samarbeten på heltid. 

 

4.1.3 Annonering i sociala medier 
 

Digitala mediebyråer  

 

Digital mediebyrå 2 arbetar till största del med annonsering på plattformarna Facebook, 

Instagram, Linkedin och Snapchat. Genom att arbeta med denna typ av marknadsföring 

ämnar byrån integrera annonserna i konsumenters flöde på ett naturligt sätt, så att de 

inte upplevs som påtvingade. Byrån menar att det är anledningen bakom att de helst inte 

arbetar med banners eftersom det är en mer ”pushig” typ av annonsering, vilket inte 

stämmer överens med deras tanke bakom online-annonsering. 
 

”Det handlar egentligen om att skapa en relation mellan dig som konsument 
och mig som företag och att hitta någonting som du tycker är intressant hos 
oss.” 

(Digital mediebyrå 2) 

 

Digital mediebyrå 1 menar att många företag ämnar nå en allt yngre målgrupp och att 

sociala plattformar är ett bra alterntaiv för att uppnå detta. Vidare resonerar byrån kring 

att annonser i videoformat på sociala plattformar förmodligen kommer att öka eftersom 

det är enklare att berätta en historia eller sätta en produkt i en kontext vid användning av 

ljud och rörlig bild.  
 

Digital mediebyrå 2 benämner annonser på Facebook ”Kampanjer”. Det beror på att 

Facebook själva valt att döpa den procedur då företag använder sig utav deras 
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annonseringsverktyg för just kampanjer. Vidare beskriver byrån att annonsering i 

sociala medier ger företag stora möjligheter att nå önskad målgrupp eftersom det 

återfinns verktyg med möjlighet att ställa in olika parametrar så att företag kan rikta 

annonser till de konsumenter som anses vara relevanta för den specifika varan eller 

tjänsten. Respondenten resonerar vidare kring att annonsering i sociala medier troligtvis 

påverkar konsumenter undermedvetet i stor utsträckning. Det skulle bero på att 

merparten av konsumenterna ”följer med strömmen” och inte är särskilt analytiska 

gentemot marknasföring, vilket innebär att många budskap undermedvetet kan leda till 

köp. Digital mediebyrå 2 betonar den långsiktiga vikten av att skapa undermedvetenhet, 

samtidigt som det är viktigt att skapa uppmärksamhet här och nu. 
 

Digital mediebyrå 2 menar vidare att sociala medier är ett nöje för många konsumenter. 

De söker sig dit för att upptäcka saker vilket innebär att marknadsförare har en unik 

chans att fånga konsumenters uppmärksamhet, under förutsättning att annonserna 

upplevs som relevanta och tilltalande av målgruppen. 

 

4.2 Möjligheter och utmaningar 

Detta avsnitt ämnar beskriva de möjligheter och utmaningar som återfinns vid digital 

marknadsföring av low involvement-produkter.  

 

4.2.1 Influencer marketing 
 

Digitala mediebyråer 

 

Digital mediebyrå 1 beskriver hur de utarbetat den influencer marketing-kampanj som 

genomfördes vid lanseringen av Loka crush jordgubb. Inledningsvis försökte de 

fastställa vad ordet “crush” egentligen betyder för konsumenter genom att fråga dem i 

sociala medier. De fick reda på att majoriteten anser att en crush är en lättare förälskelse 

riktad mot någon eller något. I och med detta fick varumärket Loka crush iträda rollen 

som kärleksdryck. Byrån ville sätta förälskelse i fokus och skapade bland annat en 

webbsida där deltagarna kunde få reda på vem som hade en crush på dem, vilken blev 

mycket populär. Tanken var att bygga en historia kring varumärket och använda sig 

utav en influencer för att generera ett starkt koncept. Vidare riktade byrån fokus mot att 

kartlägga pågående trender. På så sätt kunde de identifiera en aktuell känd person som 
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nyligen blivit singel, en nyhet som florerade frekvent i media. Byrån ansåg att det var 

ett bra val av influencer eftersom en stor publik var intresserade av personens civilstatus 

och det var möjligt att leka med frasen: “Jag har äntligen en ny crush i mitt liv”. 

Influencern ifråga bedömdes också inneha en hög popularitet hos en stor publik. Utöver 

detta var det viktigt att inkludera de värdeord som Loka står för i kampanjen. Vidare 

anser digital mediebyrå 1 att de hellre vill arbeta med sekvens än frekvens. Detta 

eftersom de anser att tyngdpunkten ligger i att skapa en röd tråd, för att bygga en 

berättelse som väcker känslor, vilket kan generera ett starkare varumärke.  

 

Digital mediebyrå 2 beskriver att en utmaning med influencer marketing är att det har 

blivit en så stor trend, vilket resulterar i att alla företag vill arbeta med influencer 

marketing, i många fall utan att tänka efter eller ifrågasätta om det egentligen är 

passande för produkten ifråga. 
 

”Influencer marketing är kanske det sämsta valet de kan göra, för att det 
inte passar. Företag ska inte välja det för att det är en trend, de ska inte ens 
vara på sociala medier om de inte har sin målgrupp där, för då finns det 
ingen mening.”   

(Digital mediebyrå 2) 

 

Vidare anser digital mediebyrå 2 att influencer marketing många gånger används på ett 

sätt som förstör själva nyttan av marknadsföringen. Det blir samtidigt påtagligt när 

influencer marketing lyckas eftersom det tydligt går att urskilja när en influencer står för 

det den marknadsför. 
 

”Man använder det på fel sätt. Sätter en produkt i armen på en person och 
betalar denne och då ser alla att det är ’fake’, vilket förstör konceptet. Då 
blir det svårt för de som verkligen vill vara äkta. Men det är en möjlighet 
också, att kunna visa att vi gör verkligen det här på riktigt och det är en 
person som står för detta. Då blir det väldigt tydligt när man jämför med 
dem som är ’fake’.”  
 

(Digital mediebyrå 2) 
 

Enligt digital mediebyrå 1 återfinns idag en problematik kring att influencers ena dagen 

marknadsför exempelvis en Pepsi och nästa dag en Coca-Cola, då det som eftersträvas 

är en lojal publik och en lojal samarbetspartner. Byrån menar att de flesta företag har 

ambitionen att jobba långsiktigt med influencers eller ambassadörer, men att det ofta är 
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väldigt kostsamt samt att det innebär att influencern ifråga då måste tacka nej till andra 

potentiella erbjudanden. Vidare hävdar respondenten från digital mediebyrå 1 att 

makten vid val av samarbete ligger hos influencern. Digital mediebyrå 2 menar att det i 

takt med att influencer marketing blir mer attraktivt kan bli både svårare och dyrare att 

rekrytera influencers. 

 

 

Konfektyrföretag 

 

Mondelez beskriver att de primärt arbetar med heltäckande koncept i sin 

marknadsföring där influencer marketing är ett betydande verktyg. Respondenten ger 

exempel på Marabous chokladhus som enligt henne är ett bra case för att exemplifiera 

hur de arbetar med influencers. För att kunna bygga en ny jultradition och ersätta det 

traditionella pepparkakshusbyggandet med att bygga chokladhus behövdes dels 

traditionell kommunikation för att inspirera den breda massan, men även något som 

påverkar äldre tonåringar som fortfarande bor hemma, vilka visat sig tillhöra den 

målgrupp som har störst inverkan på familjers jultraditioner. Här identifierade 

Mondelez möjligheten att implementera influencer marketing i sin strategi. 
 

”Som barn gör du det som mamma och pappa säger. När du sen blir äldre 
och kommer in i tonåren vill du sätta din egen prägel. Det var där vi såg att 
influencer marketing verkligen skulle kunna hjälpa oss med den 
inspirationen, just för att få ett språk som är mer på deras spelplan.”    

(Mondelez) 
 

Fazer berättar att de för tillfället genomför en influencer marketing-kampanj, för 

choklad av varumärket Karl Fazer, vilken sträcker sig över ett år. De benämner det 

ambassadörskap. Då företaget sedan långt tillbaka ingår i ett pågående samarbete med 

SOS barnbyar inkluderar kampanjen ett bakomliggande budskap gällande 

välgörenhetsorganisationen. Vidare betonar respondenten att samarbetet kommer att 

presenteras i olika sekvenser under årets gång, vilka kommer att utspela sig på olika 

sätt. En av de orsaker som ligger till grund för att Fazer väljer att ingå ett samarbete med 

en influencer under en längre period är att det för influencern, i egenskap av stor svensk 

artist, inte är aktuellt att ingå tillfälliga samarbeten. Samtidigt menar Fazer att de inte 

har möjlighet att driva konton på sociala medier för alla sina olika varumärken och ser 
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därför att influencern har möjlighet att hjälpa företaget att framgångsrikt kommunicera 

budskapet via dennes egna kanaler under en längre period. 
 

Upplägget för att lyckas med influencer marketing är enligt Mondelez att göra det på 

influencerns villkor genom ett roligt och engagerande koncept. I grund och botten har 

Mondelez en idé som influencern sedan får tolka på sitt sätt. Vid influencer-

samarbetena kring Marabous chokladhus byggde konceptet på att influencern bygger 

sitt chokladhus utifrån egen kreativ förmåga men där grundkonceptet fortfarande är 

uniformt. Eftersom företaget sätter sitt varumärke i någon annans händer är det viktigt 

att från början ha en tydlig story för att budskapet ska kommuniceras på det sätt som 

eftersträvas, vilket annars kan vara en risk vid externa samarbeten. 
 

Vid val av influencers berättar Mondelez att det är viktigare att arbeta med personer 

som är relevanta för ett specifikt uppdrag eller en viss idé snarare än längre 

ambassadörsskap. De har inte någon ambition att bli starkt ihopkopplade med specifika 

influencers utan strävar istället efter att nå så många konsumenter som möjligt. Genom 

att samarbeta med samma influencers under en längre period skapas frekvens och 

lojalitet snarare än penetration, där det senare är Mondelez huvudsakliga ambition. 

Respondenten är vidare starkt emot att sätta Marabous produkter i händerna på en 

mängd influencers i syfte att enbart nå räckvidd. Hon återkommer till deras 

återkommande strategi att hela tiden fokusera på koncept och att noggrant välja 

influencers utefter dessa. 
 

Fazer anser att fördelen med influencer marketing framförallt är att du som företag har 

möjlighet att synas där din målgrupp befinner sig, istället för att ägna sig åt att försöka 

tvinga målgruppen dit företaget önskar. Vidare beskriver respondenten att detta är något 

som hen verkligen försöker anamma, då personen ifråga upplever att det är ett vanligt 

förekommande problem hos många företag. Respondenten tror att influencer marketing 

har en betydande inverkan på konsumenter. Fazer menar vidare att influencer 

marketings effektivitet beror av kampanjens syfte. Ett bredare budskap, exempelvis 

“rebranding” av ett varumärke, kräver i många fall fler marknadsföringsåtgärder på fler 

plattformar, influencer marketing ses då som en viktig del av en större helhet. 

Respondenten tillägger att hen hittills endast haft positiva upplevelser av influencer 

marketing. 
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Mondelez poängterar att de inte tror på influencer marketing som enskild 

marknadsföringsåtgärd eftersom det skulle bli otydligt, utan att det snarare bör vara en 

support till övrig marknadskommunikation med syfte att skapa inspiration. För att skapa 

kännedom om samarbetena förmedlas det dels på influencerns konto genom tydlig 

annonsmärkning, men även på Mondelez varumärkens egna konton på primärt 

Instagram, Facebook och Youtube. Att influencer marketing ökar försäljningen av 

produkter är respondenten övertygad om. 
 

Fazer beskriver att val av plattform vid influencer marketing beror mycket av 

kampanjens syfte. Facebook och Youtube är de plattformar som respondenten i störst 

utsträckning anser vara försäljningsdrivande. Fazer menar att det självfallet är positivt 

att figurera på samtliga stora digitala plattformar, men att val av plattform bör baseras 

på målgruppen ifråga. Vidare nämner respondenten Instagram som begränsat i vissa 

avseenden och anser därför att det borde användas i syfte att uppmana eller hänvisa 

besökare att ta sig till företagets andra plattformar för mer detaljerad information om 

exempelvis en tävling, snarare än i direkt försäljningsdrivande syfte. 

 

4.2.2 Annonsering i sociala medier 
 

Digitala mediebyråer 
 

Digital mediebyrå 1 hävdar att en positiv faktor med social medie-annonsering är de 

annonsverktyg som finns tillgängliga, vilka gör det möjligt att ställa in räckvidd och 

frekvens för att veta exakt vilka du når ut till. Företag har möjlighet att spåra 

beteendemönster hos konsumenter, vilka kan sparas och användas vid framtida 

annonsering i sociala medier. Vidare menar byrån att de adblockers som i stor 

utsträckning används av konsumenter kan exkludera digitala annonser. Annonsering på 

exempelvis Facebook, där 90 % av användningen sker via mobiltelefoner, är därför ett 

bra alternativ, då annonserna till följd av detta blir synliga för konsumenter.  
 

En utmaning med annonsering i sociala medier anges av digital mediebyrå 2 vara att 

konkurrensen hela tiden hårdnar då antalet marknadsförare, företag och varumärken 

som befinner sig på sociala medier ökar. Det innebär att det blir allt mer problematiskt 

att lyckas nå ut i bruset. Digital mediebyrå 1 instämmer och menar att många 

konsumenter inte lägger märke till de produkter och varumärken som figurerar i deras 
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flöden. En viktig del vid annonsering i sociala medier är att skapa och förmedla innehåll 

som har en chans att fånga människors uppmärksamhet. Det är avgörande att ta i 

beaktning att traditionellt innehåll inte fungerar, utan att innehållet måste anpassas till 

sociala plattformar. En ytterligare utmaning är, enligt digital mediebyrå 2, plattformarna 

i sig då det i slutändan är de som har makten att avgöra hur annonseringsmöjligheterna 

ska se ut, vilket i stor utsträckning påverkar företags möjligheter att nå ut till 

konsumenter. Då Facebook skalat ner räckvidden för obetalda inlägg når företag idag 

endast cirka 5 % av sina befintliga följare om de inte väljer att sponsra inläggen. Det 

innebär att antalet följare är av mindre vikt. Om företag vill nå ut krävs att de betalar för 

sina inlägg och använder de annonsverktyg som finns tillgängliga. Digital mediebyrå 2 

förutspår att det med stor sannolikhet kommer att bli enklare och tydligare för företag 

att utläsa konverteringsvärdet av den marknadsföring som görs online i en offline-miljö, 

då det kommer att tillkomma bättre utformade verktyg för att mäta detta. 

 

 

Konfektyrföretag 

 

Mondelez beskriver att digitala medier, eller snarare digitala sociala medier som anses 

vara ett mer aktuellt begrepp i sammanhanget, är ett räckviddsmedie för företaget. I och 

med det ökade användandet av smartphones har konsumentbeteendet ändrats signifikant 

vilket företaget måste anpassa sig efter för att konsumenter ska kunna uppleva 

varumärken som Marabou i sina mobiler. Mondelez strategi bygger på att nå så många 

som möjligt, så kontinuerligt som möjligt. Målgruppen för Marabou är inte 

ålderssegmenterad utan strategin är snarare att nå alla som älskar choklad. För att nå 

maximal nettoräckvidd använder sig företaget av både Instagram, Facebook och 

Youtube där i stort sett alla deras inlägg är sponsrade. Anledningen till detta är att de ser 

att organiska inlägg inte riktigt fungerar samt att folk ofta använder sig av ad-blockers 

vilket gör att displayannonsering får ringa effekt. Mondelez arbetar allt mer socialt med 

online-annonsering eftersom de uppmärksammat att det är så folk oftast konsumerar 

kommersiella budskap i mobilen. En fördel med att annonsera på sociala plattformar är 

möjligheten att styra frekvensen. Eftersom det finns en risk att frekvent annonsering blir 

ett irritationsmoment för konsumenter bidrar annonsverktygen på Facebook och 

Instagram istället till maximal nettoräckvidd eftersom frekvensen är möjlig att 
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kontrollera och konsumenter därmed inte påtvingas samma budskap varje gång de 

loggar in på sociala medier.  
 

Fazer beskriver att de huvudsakligen arbetar med digital annonsering på Facebook och 

Instagram. Annonserna används vanligtvis som ett sätt att kommunicera att företaget 

håller i en tävling. Fazer menar att annonseringen ofta genererar bättre resultat när den 

är resultatinriktad och inkluderar någon form av uppmaning, vilket är anledningen till 

att de gärna använder sig utav tävlingar. Vidare beskriver Fazer att de inte arbetar aktivt 

med att få konsumenter att följa företagets sociala medie-kanaler utan att de istället 

arbetar med att försöka synas där deras potentiella kunder redan befinner sig. Detta 

mycket på grund av att det inte är möjligt att beställa Fazers produkter online, vilket 

innebär att det inte finns något långsiktigt syfte i att driva konsumenter till att följa 

Fazers sociala mediekonton, då det inte är möjligt att ta sig vidare därifrån till en 

webbshop. 
 

Mondelez anser att rörlig annonsering fungerar bäst på sociala medier eftersom det 

möjliggör för företaget att berätta en story ur varumärkets perspektiv med hjälp av korta 

filmer eller animationer. Till skillnad från influencer marketing som i 

marknadsföringstermer är mer ”pull”, är rörlig annonsering i sociala medier istället 

”push” där det är möjligt att hålla kommunikationen levande under en längre period och 

styra innehållet på ett bättre sätt. Mondelez beskriver att de uppmärksammat svårigheten 

med att hålla i ett större koncept under en längre tid. Eftersom målsättningen är att 

annonseringen ska väcka intresse är det därför bättre att arbeta med kortare urdrag ur 

större varumärkeskampanjer. Respondenten tillägger: 
 

”Det svåra är att skapa intresse. Om vi inte är tillräckligt roliga i denna typ 
av format så klickar folk bort oss eller ser oss inte. Så det är utmaningen, att 

reklamen ska vara bra och tydlig och till viss del också underhållande.”  
 

 (Mondelez) 
 
4.2.3 Low involvement-produkter 
 
Digitala mediebyråer 
 

Utmaningen med low involvement-produkter ligger enligt digital mediebyrå 1 först och 

främst i att individer inte är speciellt engagerade i denna sorts produkter. Många 
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varumärken lever på så kallade sällan-köps-konsumenter. Det innebär att företagen inte 

är medvetna om hur den framtida köpbeslutsprocessen för deras kunder kommer att se 

ut, då det är omöjligt att säkerställa exempelvis när individer blir törstiga och vem som 

blir törstig. Det enda som är säkert är att individer blir törstiga hela tiden. Det betyder 

att de här företagen i princip behöver synas överallt hela tiden. 
 

Digital mediebyrå 2 beskriver att utmaningen med att marknadsföra low involvement-

produkter främst är att de inte är lika förknippade med inspiration, vilket gör det svårare 

att skapa associationer till produkter inom detta segment. Vidare anser respondenten att 

det finns en utmaning i att low involvement-produkter ofta inte är möjliga att köpa i en 

webbshop, vilket gör att inköpet i många fall inte kan ske direkt i samband med att 

konsumenten blir utsatt för digital marknadsföring. Det resulterar i att det är svårt att 

mäta effekten av digital marknadsföring för low involvement-produkter, då dessa inköp 

sker i en offline-miljö. 
 

”Sociala medier har haft det svårt konverteringsmässigt för att man inte ser 
den tydliga kopplingen mellan vad man gör på sociala medier och vad det 
faktiskt ger offline, vilket man gör ganska tydligt i e-handel”   
 

(Digital mediebyrå 2) 
 

Samtidigt påpekar digital mediebyrå 2 att företag inte bör lägga för stort fokus på 

konverteringen mellan online och offline utan att fokus istället bör ligga på att fånga 

konsumenters uppmärksamhet för att bygga medvetenhet kring varumärket, vilket på 

längre sikt kan leda till köp. 
 

”Man stirrar sig blind på sälj egentligen, man stirrar sig blind på 
konvertering. Och konvertering kan vara annat med, konvertering kan vara 
att de gör någonting i form av engagemang, men kanske inte ett direkt köp. 
Det kanske kan hända ett år fram i tiden.” 
 

(Digital mediebyrå 2) 
 

Vidare beskriver digital mediebyrå 2 att det är av mindre vikt om produkten tillhör 

segmentet för high involvement-produkter eller low involvement-produkter vid 

användandet av influencer marketing. Respondenten anser att företag har möjlighet att 



  
 

63 

lyckas i båda kategorierna under förutsättning att fokus läggs på att identifiera en 

influencer som har möjlighet att nå ut till den tänkta målgruppen. 

 

 

Konfektyrföretag 

 

Eftersom Mondelez, och i synnerhet Marabou, arbetar med low involvement-produkter 

är all varumärkets marknadsföring och kommunikation anpassad efter vad de tror gör 

sig bäst för den typen av produkter, vilket presenterats i tidigare stycken. Respondenten 

understryker dock att det i Marabous fall är viktigt att poängtera att varumärket har ett 

arv på 100 år och är ett av Sveriges mest älskade vilket gör att förutsättningarna 

rimligen är annorlunda jämfört med mindre, konkurrerande varumärken. 
 

Då respondenten från Fazer ombeds reflektera över de utmaningar som marknadsföring 

av Fazers produkter, vilka kan kategoriseras som low involvement-produkter, innebär 

återkommer hen till de utmaningar som återfinns med influencer marketing då det är en 

av de viktigaste delarna i företagets marknadskommunikation. Respondenten menar att 

det finns en begränsad budget att tillgå och att influencers i många fall är dyra att anlita. 

Då det är viktigt att uppnå en trovärdig matchning mellan influencer och produkt kan 

det ibland vara svårt att hitta rätt. Samtidigt är, enligt respondenten, de flesta positiva till 

att ingå samarbeten med Fazer på grund av de många starka varumärken som återfinns 

inom företaget.  

Vidare resonerar Fazer kring svårigheten i att veta vad som verkligen är den 

bakomliggande drivkraften till försäljning. Respondenten menar att det återfinns en 

problematik kring att mäta vad digital marknadsföring ger för resultat i en offline-miljö. 

Personligen anser respondenten att det många gånger inte är nödvändigt att digital 

marknadsföring leder till ett direkt köp utan istället skapar uppmärksamhet kring 

varumärket samt en medvetenhet hos konsumenter, vilket på längre sikt kan leda till 

köp. Respondenten från Fazer menar vidare att många företag är så inriktade på 

försäljningssiffror att resurser till digital marknadsföring inte prioriteras på det sätt som 

det egentligen borde. 
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5 Empiriskt resultat från konsumenter 
I det femte kapitlet presenteras insamlad data från konsumenter, vilken bygger på 

studiens centrala begrepp. I det första avsnittet presenteras resultatet från det 

kvasiexperiment som implementerats och i det andra avsnittet presenteras resultatet 

från fokusgrupperna. Kvasiresultatet är av sin natur inte generaliserbart men blir en 

del av ett större sammanhang och förklaras djupgående av resultatet från 

fokusgrupperna, då de olika datainsamlings-teknikerna inkluderat samma respondenter. 

 

5.1 Resultat kvasiexperiment 

Majoriteten av respondenterna har tidigare köpt produkter från de två varumärken som 

inkluderats i experimentet, vilket innebär att respondenterna inför experimentet bar med 

sig preferenser kring dessa produkter. Av de fem som inte köpt ett utav varumärkena 

tillsammans med de sex som inte vet om de köpt samma varumärke, var det endast fyra 

som inte alls kände till varumärket ifråga. Det innebär att majoriteten sedan tidigare 

hade någon slags uppfattning av de varumärken som förekom i experimentet. Den 

marknadskommunikation som respondenterna utsattes för fungerade därför som en 

påminnelse snarare än att den uppmärksammade respondenterna på ett helt nytt 

varumärke. Författarna av denna studie bedömer att detta är verkligheten för en stor 

mängd varumärken som återfinns inom low involvement-kategorin. 

 
 

 
Tidigare attityder 

Attityder  
Influencer Marketing  

 
Attityder  

Annonsering i sociala medier 

N Valid 21 27 27 

Missing 9 3 3 

Mean 3,8095 3,2222 3,2963 

Median 4,0000 3,0000 3,5000 

Std. Deviation ,73274 ,68407 ,63940 

Sum 80,00 87,00 89,00 

Tabell 5.1: Attityder.  Källa: Egen 
 
 
I tabell 5.1 kan utläsas hur variabeln ‘attityder’, gentemot de produkter som figurerade i 

experimentet, har förändrats då respondenterna utsatts för influencer marketing 
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respektive annonsering i sociala medier i jämförelse med före de tagit del av innehållet. 

Attityderna har försämrats från 3,8 vilket i enkäten angavs vara synonymt med 

“positiv” till 3,2 efter influencer marketing respektive 3,3 efter annonsering i sociala 

medier, vilket angavs ligga närmre “varken negativ eller positiv”. Utfallet kan bero på 

att konsumenterna i den situation som ett laboratorieexperiment innebär var så 

medvetna om att de utsattes för marknadsföring att de ämnade överlista experimentet 

och påvisa att de inte faller för yttre påverkansfaktorer. Bryman och Bell (2013) hävdar 

att det är en risk vid experimentell design. Det kan också bero på att respondenterna inte 

tilltalades av innehållet i den influencer marketing samt social media-annonsering som 

implementerades i experimentet. Under avsnitt 5.2 Resultat Fokusgrupper kommer 

diskussionen kring under vilka omständigheter konsumenter tilltalas respektive inte 

tilltalas av influencer marketing samt annonsering i sociala medier att utvecklas. För 

den specifika studien är den viktigaste mätningen för såväl attityder som köpvilja och 

word of mouth dock jämförelsen mellan influencer marketing och annonsering i sociala 

medier. Det resultat som illustreras i tabell 5.1 påvisar att respondenternas attityder 

påverkats i samma utsträckning av influencer marketing och annonsering i sociala 

medier. De respondenter vilka markerats som “missing” i tabell 5.1 har angett “ingen 

uppfattning”. Frekvenstabellerna 5, 6 och 7 som återfinns i Bilaga 7 illustrerar hur 

många respondenter som angivit respektive värde. 
 

 

 

Köpvilja- 
Influencer marketing 

Köpvilja- 
Annonsering i sociala medier 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 2,6167 2,8500 

Median 2,5000 3,0000 

Std. Deviation ,95307 ,84231 

Sum 78,50 85,50 

Tabell 5.2: Köpvilja. Källa: Egen 
 
 
Ur tabell 5.2 kan utläsas att medelvärdet av respondenternas köpvilja för de två 

varumärken som figurerade i experimentet är 2,6 efter att ha utsatts för influencer 

marketing, vilket i enkäten angavs vara synonymt med “inte sannolikt” att 

respondenten skulle köpa produkten ifråga, respektive 2,9 efter att ha utsatts för 



  
 

67 

annonsering i sociala medier, vilket i enkäten angavs ligga närmre “varken sannolikt 

eller inte sannolikt” att respondenten skulle köpa produkten ifråga. Ingen markant 

skillnad uppnås men resultatet visar att köpviljan är högre efter att respondenterna 

utsatts för annonsering i sociala medier än efter att de utsatts för influencer marketing. 

Den generella köpviljan är låg vilket kan bero av samma faktorer som orsakade 

försämrade attityder, det vill säga experimentets karaktär samt marknads-

kommunikationens innehåll. Respondenternas exakta svar återges i frekvenstabellerna 8 

och 9, vilka återfinns i Bilaga 7. 

 
 

 

Word of mouth- 
Influencer marketing  

Word of mouth- 
Annonsering i sociala medier 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 1,8167 1,4667 

Median 1,5000 1,5000 

Std. Deviation ,89523 ,49013 

Sum 54,50 44,00 

Tabell 5.3: Word of mouth. Källa: Egen 

 

Medelvärdet av sannolikheten att respondenterna skulle prata om den influencer 

marketing de utsattes för är 1,8 vilket kan utläsas i tabell 5.3. Värdet uppgavs i enkäten 

ligga närmst “inte sannolikt”. I samma tabell kan det utläsas att medelvärdet av 

sannolikheten att respondenterna skulle prata om den annonsering i sociala medier som 

de utsattes för är 1,5. Värdet uppgavs i enkäten ligga mitt i mellan “inte alls sannolikt” 

och “inte sannolikt”. Det innebär att sannolikheten att respondenterna skulle sprida 

word of mouth efter att ha tagit del av influencer marketing är högre än sannolikheten 

att de skulle göra detsamma efter att ha tagit del av annonsering i sociala medier. I 

likhet med värdena för variablerna ‘attityder’ och ‘köpvilja’ är dessa medelvärden låga, 

vilket kan bero på tidigare berörda orsaker. I frekvenstabell 10 och 11 illustreras hur 

många respondenter som angett respektive värde, du finner dessa i Bilaga 7.  
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5.2 Resultat Fokusgrupper 

I följande avsnitt presenteras resultatet från fokusgrupperna med konsumenter. 

 

5.2.1 Influencer marketing 
 

Uppmärksamhet 

 

Josefine uttrycker att kända personer fångar hennes uppmärksamhet och väcker 

nyfikenhet. Alice och Ludvig instämmer. Ludvig uttrycker sig enligt följande:  

 

“Man kollar ju hellre på det än att kolla på någon okänd som står och 
snackar.” 

(Ludvig 17) 

 

Hannes och Ebba betonar vikten av att det är en känd person som de känner en 

personlig koppling till och ser upp till för att influencer marketing ska väcka deras 

uppmärksamhet. Vidare menar Amanda i likhet med Hannes och Ebba att kända 

personer hon är intresserad av fångar hennes uppmärksamhet. Hon hävdar också att det 

kan väcka hennes intresse då produkter hon känner igen figurerar i influencer 

marketing. 
 

Fredrik och Josefine är även de inne på att det spelar roll vilken typ av produkt som 

figurerar i influencer marketing. Fredrik är generellt sett negativt inställd till influencer 

marketing men menar att om det överhuvudtaget ska fånga hans uppmärksamhet 

behöver röra sig om en produkt som han är intresserad av. De produkter och tjänster 

som han intresserar sig för faller inom ramen för det som benämns high involvement-

produkter, men han tror att det lika gärna hade kunnat röra sig om exempelvis livsmedel 

om han varit intresserad av matlagning. Han uttrycker sig enligt följande angående om 

han lagt märke till influencer marketing för så kallade low involvement-produkter: 
 

“Alltså inte nej. Men när man ser det så struntar man i det. Hade det varit 
något större, vi säger bilar eller något, vad ska jag säga, ja men något 
större bara… alltså resor, hade det varit kändisar som hade gjort reklam 
för det, då hade man kanske… men är det annat så…  nej det räcker inte 
med reklam för typ smör. Men det ligger väl mer i intresse. Det finns såklart 
folk som bryr sig jättemycket om mat. Det kan ju vara jätteviktigt vad man 
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äter. Om jag hade varit intresserad av matlagning så hade jag nog absolut 
kollat någon råvara eller så.” 

(Fredrik 24) 
 

Josefine instämmer i att hon i princip bara lagt märke till influencer marketing för så 

kallade high involvement-produkter och uttrycker sig enligt följande:   
 

“Om man nu tycker om den produkten så blir det mer att…  ja men den här 
ska jag faktiskt köpa och kanske till och med skriver upp eller kollar. Vart 
kan jag köpa den här? Och då blir det mer att man lägger märke till det på 
ett annat sätt och kanske till och med beställer.” 

(Josefine 22) 
 

Alice, Freja, Ludvig och Axel är överens om att det är en förutsättning att influencer 

marketing fångar deras uppmärksamhet vid första anblicken, samt att det framgår 

tydligt vilken produkt som avses, för att de ska titta vidare och kunna bli positivt 

inställda. Karl, Johanna, Amanda och Anna återger att influencer marketing fångar 

deras uppmärksamhet då de upplever att influencern ifråga har ett tilltalande yttre. Både 

kvinnliga och manliga influencers tas upp som exempel. Enligt Karin, Anita, Axel och 

Olivia väcker bilder deras uppmärksamhet i mycket större utsträckning än texter då de 

exponeras för influencer marketing. Julia hävdar att hon ofta avstår från att titta på 

filmklipp, då det kräver ett större engagemang från hennes sida än att titta på en bild. 
 

Agnes och Vendela uppger båda att de följer ett fåtal influencers på sociala medier. De 

upplever att det idag förekommer så många samarbeten i de här personernas kanaler att 

de snabbt scrollar förbi alla inlägg där varumärken förekommer eller då det framgår att 

inlägget är betalt. Agnes tycker inte att det direkt stör då hon enkelt kan välja att bläddra 

förbi det innehåll som inte tilltalar henne, men är fullständigt ointresserad av att ta del 

av influencer marketing. 

 

 

Underliggande budskap 

 

Lovisa, Viktor och Karin är överens om att influencer marketing kan uppfattas som mer 

positivt om det inkluderar ett underliggande budskap, exempelvis att företaget skänker 

pengar till välgörenhet. De hävdar att det fångar deras uppmärksamhet då det framgår 

tydligt i influencer marketing. Om influencer marketing förmedlas genom filmklipp 
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hävdar dessa respondenter att budskapet behöver inleda filmen för att de ska fortsätta 

titta. Lovisa menar vidare att då hon är medveten om att pengar går till välgörande 

ändamål är hon villig att testa nya produkter som hon annars varit måttligt intresserad 

av. Fredrik och Julia är generellt sett negativt inställda till influencer marketing men 

menar att en integrerad välgörenhetskampanj kan göra att de har överseende med 

fenomenet i större utsträckning. Detta då de upplever att samarbetet kan generera nytta 

för fler än bara företaget och influencern ifråga. 
 

Anna och Johanna är däremot skeptiska gentemot att företag, vilka säljer low 

involvement-produkter, skänker exempelvis en krona per såld produkt till välgörenhet. 

De menar att det rör sig om obetydliga summor samt att företag som vill och har 

möjlighet att ge tillbaka till samhället kan göra det utan att förmedla det i sin 

marknadskommunikation. Johanna hävdar vidare att hon rent av blir upprörd och arg 

när sådana budskap lyfts i influencer marketing och annan marknadskommunikation 

samt att det får henne att vilja avstå från att köpa produkten. Anna ser det som ett 

“billigt knep” för att driva försäljning. Respondenterna föredrar att välja ett varumärke 

som är billigare än det som figurerar i den här typen av influencer marketing för att 

sedan själva skänka valfri summa till välgörenhet. 
 

Om priset är detsamma menar dock Anna att hon gärna väljer det alternativ där det 

skänks pengar till välgörenhet, för att det inte känns som att företaget profiterar på 

budskapet i lika stor utsträckning. Johanna menar vidare att hon i enstaka fall kan vara 

positivt inställd till företag som kommunicerar att de skänker pengar till välgörenhet 

och använder sig utav influencer marketing. Detta under förutsättning att influencern 

ifråga genomför samarbetet frivilligt, det vill säga utan ersättning, samt att de pengar 

företaget tjänar på kampanjen alternativt skulle ha använt som ersättning till influencern 

istället går oavkortat till välgörenhet. 

 

 

Naturlig kontext 

 

Ett exempel på influencer marketing som tas upp under tre av fokusgrupperna är enligt 

Julia och Eva utformad som en berättelse, vilket gör dem tillsammans med Anna, 

Lovisa, Fredrik och Johanna positivt inställda. Julia menar att det känns som att 

influencern noga övervägt att genomföra samarbetet när det innefattar någon slags 
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historia. Eva och Anna menar att det känns mer personligt. Enligt Anna och Julia 

inkluderar den kampanj som diskuterades ett budskap om gemenskap och stolthet, 

vilket frambringar en god känsla hos dessa respondenter. Vidare menar Karl att han 

tycker om när influencer marketing kommuniceras som en följetong. Ludvig, Ebba och 

Emilia menar i likhet med ovan nämnda respondenter att en spännande historia kan 

väcka intresse men att de skulle bli besvikna om en influencer inledde en följetong där 

följarna inte förrän mot slutet fick reda på att det rör sig om betalt innehåll. Emilia 

hävdar vidare att det skulle försämra hennes bild av både influencern och varumärket 

ifråga. 
 

En bild på en känd person som enbart poserar med en produkt upplevs sakna relevans. 

Hannes anser att den typen av inlägg saknar en spontan känsla och känns “iscensatta” 

och “påklistrade”. Vidare menar han att det personliga tilltalet försvinner samt att han 

uppfattar den typen av inlägg på samma sätt som vanliga annonser. Han påpekar dock 

att det kan ha att göra med vem influencern är. Förmodligen har han större överseende 

med den här typen av inlägg om de publiceras av en influencer han verkligen tycker om. 

Han har inga problem med att influencers får betalt för att dela med sig av 

varumärkesrelaterat innehåll och tycker heller inte att produkter som figurerar i 

influencer marketing generellt upplevs negativt, utan anser att det beror av inläggens 

utformning. Hannes får medhåll från Freja och Josefine. 
 

Axel föredrar att influencers exponerar produkter i en naturlig miljö. Detta för att det 

ska kännas som en mer naturlig del av influencerns vardag, vilket enligt honom ökar 

trovärdigheten. Axel får medhåll från Viktor, Karl och Josefine. I tillägg uttrycker 

Oliver att influencer marketing som inger en känsla av att influencern ifråga utför en 

fritidsaktivitet eller liknande inte uppfattas som reklam, utan bara som en bild i flödet. 

Eva menar att influencer marketing som inte ser ut som reklam fångar hennes 

uppmärksamhet i mycket större utsträckning. Axel uttrycker sig enligt följande 

angående ett influencer marketing-inlägg där en dryck från Loka figurerar: 
 

“Jag tror att det hade fungerat mycket bättre rent bildmässigt… på mig ska 
jag säga… att ha Loka-flaskan i ett sammanhang. Till exempel om man 
hade suttit på en festival och Loka-flaskan hade varit på en picknick-filt. Det 
tror jag hade blivit mer… ja men hon testar den liksom. Då blir det inte det 
här uppenbart reklamiga, även om man kanske någonstans vet att det är 
reklam så blir det inte så påtagligt. Det är likadant som Redbull när de kör 
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alla sina extremskidåkare. De bara tar en Redbull emellan när de har åkt 
ett åk. Det är ingenting man tänker på är uppgjort, det blir mer en livsstil.” 
 

(Axel 26) 
 

Ludvig anger att han uppfattar influencer marketing mer negativt när en tydligt påkostad 

produktion ligger bakom. I ett exempel på influencer marketing som tas upp under 

fokusgruppen upplever han det som att ett filmteam behövts för att producera inlägget. 

Det resulterar i att han upplever innehållet som fabricerat vilket får honom att tänka på 

hur mycket pengar influencern ifråga tjänar på samarbetet samt att denne aldrig hade 

delat med sig av positiva erfarenheter av produkten om personen ifråga inte fått betalt. 

Influencerns omdöme kring produkten tappar därför trovärdighet. Amanda, Emilia och 

Linn bekräftar att en påkostad produktion kan ge upphov till dessa tankegångar. Axel 

uttrycker att samma inlägg ger honom känslan av att vara inspelat i en studio, vilket gör 

att produkten och influencern tas ur sitt sammanhang. Han upplever därför innehållet 

som ointressant. 
 

Angående ovan nämnda filmklipp menar Freja i likhet med de andra respondenterna att 

det är uppenbart att det rör sig om betalt innehåll och uttrycker sig enligt följande:  

 

“De står och pratar om en produkt, men låtsas som att de inte pratar om en 

produkt”.  

(Freja 23) 

 

Hon har ett annat sätt att se på vad som skulle göra henne mer positivt inställd och 

menar att företag och influencers lika gärna kan gå hela vägen och förkunna att det rör 

sig om reklam för att vara extra tydliga, då det i vilket fall är uppenbart. 

 

 

Trovärdighet och annonsmärkning 

 

Eva, Anna och Johanna är precis som Freja inne på att de föredrar en tydlig 

annonsmärkning. När kändisar delar varumärkesrelaterat innehåll och det inte framgår 

att innehållet är sponsrat blir Johanna per automatik negativt inställd, då hon säger sig 

ha erfarenhet av influencers som fuskat med annonsmärkning. Hon tar för givet att allt 

varumärkesrelaterat innehåll som kända personer delar är betalt och önskar att de inte 
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försöker dölja det. Eva menar att hon tidigare inte var medveten om att influencers får 

betalt för att dela varumärkesrelaterat innehåll på sociala medier och såg därför inläggen 

som rena rekommendationer, vilket gjorde att hon blev positivt inställd. Vidare menar 

hon i likhet med Johanna att allt varumärkesrelaterat innehåll idag uppfattas som betalt, 

oavsett annonsmärkning. När Eva tar influencers ersättning i beaktning litar hon inte 

längre på det influencers säger angående produkten. Johanna, Fredrik, Julia och Karin 

instämmer. Julia uttrycker: “Det är ju ett jobb, de får ju pengar för det. De är inte 

volontärer.” 

 

Josefine och Anita upplever inte att de uppfattar allt varumärkesrelaterat innehåll som 

betalt men anser att det förlorar trovärdighet när det framgår att det är så. Anita menar 

vidare att hon kan vara positivt inställd till influencer marketing, då det inte framgår 

tydligt att det rör sig om betalt innehåll, för att hon ser det mer som rekommendationer. 

Amanda, Linn, Alice, Lovisa och Olivia menar att det initialt inte slår dem att 

influencers får betalt för de inlägg där varumärken figurerar. Emilia, Viktor, Vendela, 

Karl, Hannes och Freja hävdar däremot att de precis som Johanna, Eva, Fredrik, Karin 

och Julia är högst medvetna om den ersättning influencers får för influencer marketing. 

Emilia, Viktor och Vendela menar, i likhet med Johanna, Eva, Fredrik, Karin, Julia, 

Josefine och Anita, att det i grund och botten är något som gör influencer marketing 

mindre trovärdigt. Karl, Hannes och Freja hävdar att influencer marketing är en naturlig 

del av deras vardag och något som de under vissa förutsättningar känner tillit till. Karl 

uttrycker vidare: 
 

“Jag har kommit över att man känner: ‘Det där är för sponsrat’. Alltså jag har helt 

klivit över det, jag struntar i det nu. För nu är det såhär: Okej visst, jag vet att hon får 

jättemycket pengar av det här varumärket men hon väljer ändå att göra det för det 

varumärket. Hon har säkert tjugo andra erbjudanden som hon skulle kunna ta. Och då 

känner jag såhär: Ja visst, då kanske hon gillar det eller någonting. För alla kändisar 

får ju massa erbjudanden, och det de väljer att stå bakom, oavsett vart det kommer ifrån 

så väljer de ju att stå bakom det.” 

(Karl, 22) 
 

Freja instämmer med Karl. Hon ser ingen anledning för influencers, vilka hon tror får 

många erbjudanden, att göra reklam för något som de inte gillar och tror vidare att 

influencern ifråga istället hade valt att samarbeta med ett annat varumärke om så var 
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fallet. Hon hävdar likt Hannes och Karl att influencer marketing blivit så vanligt 

förekommande att hon inte tycker att det är något fel med det. Freja resonerar kring att 

hon känner att influencer marketing idag accepteras av hennes omgivning och att 

människor har förståelse för att det är så influencers tjänar sina pengar. Amanda 

instämmer i att influencer marketing idag är accepterat och har en väldigt positiv 

inställning till fenomenet. Hon uttrycker sig enligt följande: 
 

“Nej jag älskar det. Jag följer inte många, men de når fram för att de är 
inspirerande. Så det spelar ingen roll vad de tjänar.” 

(Amanda 22) 
 

Alice och Olivia reflekterar inte så mycket över influencer marketing men uppfattar det 

iallafall inte som negativt. Olivia menar vidare att om en influencer förmedlar att han 

eller hon har testat exempelvis en livsmedelsprodukt så tänker hon vanligtvis att den 

förmodligen är bra. Det spelar ingen egentlig roll vem influencern ifråga är. Lovisa 

instämmer med Olivia och hävdar att influencer marketing för nya livsmedelsprodukter 

fångar hennes uppmärksamhet i mycket större utsträckning än annonser för nya 

livsmedel. Detta eftersom influencer marketing innebär att någon har testat produkten 

och kan förmedla smak och andra produktegenskaper, vilket gör henne nyfiken.  
 

Vendela känner sig väldigt osäker på hur hon ska resonera angående influencers åsikter 

kring de produkter som marknadsförs. Å ena sidan tror hon att influencers i vissa fall 

väljer att arbeta med produkter de själva gillar och å andra sidan tänker hon att 

betalningen kan vara ett starkt incitament för att marknadsföra också de produkter som 

influencers egentligen inte gillar. Fredrik menar att han alltid är osäker på om 

influencern ifråga verkligen tycker om produkten, oavsett hur mycket han ser upp till 

personen ifråga och uttrycker vidare: 
 

“Det är som när de säger: ‘Alltså den här smaken det är den godaste jag 
har smakat, verkligen!’ Och sen längst ner: sponsrat av… Det känns som att 
de inte tycker det egentligen.” 

(Fredrik 24) 
 

Johanna menar att hon inte tror att influencers gör reklam för produkter som de 

verkligen inte gillar, men att det är svårt att avgöra hur pass äkta deras positiva 

recensioner av produkten är och hur mycket som istället beror av att det rör sig om ett 
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betalt samarbete. Hon menar vidare att det är väldigt få som har värderingar som går 

emot att marknadsföra till exempel en chokladkaka och uttrycker sig enligt följande: 
 

“De hade ju aldrig tagit någonting som de inte står upp för. Frågan är ju 
vart gränsen går för hur mycket de tjänar på det. De skulle ju inte göra 
reklam för något som vore stötande. Men om det är något obetydligt, vi 
säger en choklad till exempel, så spelar det inte så stor roll för dem. Om de 
nu får pengar för det så…  Jajamen, då gör vi reklam för det!” 

(Johanna 35) 
 

Karin anser att marknadskommunikation som förmedlas direkt via företag är mer 

tilltalande och trovärdig än influencer marketing. Hon menar vidare att hon kan 

acceptera en känd person som marknadsför en till två produkter på ett tidsspann över två 

till tre år. Om det sker oftare än så uppfattar hon inte bara influencern ifråga negativt, 

utan också de varumärken som förekommer i annonseringen. I kontrast är Amanda, 

Linn, Ludvig och Ebba överens om att de inte uppfattar en produkt mer negativt efter att 

den figurerat i influencer marketing som inte tilltalat dem, utan beskriver istället sina 

attityder som oförändrade. Eva och Vendela som likt Karin är negativt inställda till 

influencer marketing instämmer i att få samarbeten över en längre period känns okej. 

Vendela menar vidare att hon hinner vänja sig vid de samarbeten som sträcker sig över 

flera år och upplever dem som godtagbara för att det känns självklart att influencern 

ifråga är sammankopplad med produkten. Eva menar att personer som gör väldigt få 

samarbeten uppnår en hög trovärdighet för henne. Johanna instämmer. 

 

 

Influencers koppling till produkten 

 

Anna, Amanda, Freja, Viktor, Alice, Anita och Ebba anser att influencer marketing är 

mer trovärdigt om influencern ifråga innehar någon typ av koppling till produkten eller 

expertis på området. Amanda anser vidare att de mode- och inredningsbloggare som 

hon följer uppnår en hög trovärdighet när de marknadsför den typen av produkter och 

uttrycker sig enligt följande: 
 

 

 

 



  
 

76 

“Ja jag tycker att det känns genuint. Även om de kanske inte hade valt att 
handla där själva så lyckas de ändå göra det till sin grej. Det är ju hela 
deras image, deras kläder, deras hem. Det är därför man följer dem. För 
mig i alla fall.” 

(Amanda 22) 
 

Freja tycker att det är viktigt att produkten kan kopplas samman med det influencern 

står för för att influencer marketing inte ska upplevas som störande. Karl instämmer i att 

influencer marketing kan uppfattas som mer negativt då det inte är troligt att influencern 

själv konsumerar produkten eller tjänsten. Angående en artist som marknadsför choklad 

uttrycker Freja följande: 
 

“Hade han gjort reklam för till exempel ’Just dance’, tv-spelen, då hade jag 
väl ändå tyckt att det var okej. För det är någonting som jag kopplar till 
honom. Men att han står och pratar om choklad med magrutor känns lite 
sådär. Är det hans årliga choklad då eller?” 

(Freja 23) 
 

Karin som generellt sett är negativt inställd till influencer marketing säger sig inte 

påverkas av om en influencer innehar expertis på området. Om det rör sig om 

träningstillskott, viktprodukter eller produkter för barn blir hon dock upprörd om hon 

bedömer att influencern ifråga inte är insatt, då hon menar att det är en säkerhetsfråga. 

För Karin är det alltså viktigt att influencern vet vad han eller hon pratar om för att hon 

inte ska få en negativ uppfattning av varumärket. Hon uttrycker vidare: 
 

“Däremot skulle jag lacka om det är en jättesmal person som gör reklam 
för godis, jag fattar ju att hon inte käkar det.” 

(Karin 34) 
 

Viktor menar att det spelar stor roll om det finns en koppling mellan influencern och 

produkten ifråga och uttrycker vidare att han ibland stött på kända personer som gör 

reklam för produkter de inte alls har någon koppling till, vilket han uppfattar som 

negativt. De exempel han tar upp berör low involvement-produkter. Om han istället 

uppmärksammar att exempelvis någon som styrketränar gör reklam för ett nytt 

proteinpulver anser han att det är en helt annan sak och rimlig marknadsföring. Alice 

instämmer och menar vidare att hon litar mer på influencers som marknadsför produkter 

inom det område de är kunniga. Förutom influencerns koppling till produkten är humor 

en viktig nyckel för att Viktor ska tilltalas av influencer marketing. När man driver med 
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fenomenet influencer marketing menar han att det varken känns allvarligt eller 

påtvingat, vilket han upplever som positivt.  
 

Då en fråga ställs angående huruvida respondenterna kan dra sig till minnes att de tagit 

del av influencer marketing för low involvement-produkter hävdar Emilia, i likhet med 

Viktor, att hon anser att hon ofta möts av influencers som gör reklam för produkter som 

de inte har någon koppling till. Hon indikerar därmed att det inte är helt lätt att se en 

koppling mellan influencers och low involvement-produkter. Amanda instämmer och 

menar att det finns en uppenbar koppling då mode- och inredningsbloggare marknadsför 

kläder och inredning, medan det är svårare att se varför bloggare och artister 

marknadsför exempelvis drycker och tuggummi.  
 

Johanna är likt Karin inne på att hon inte uppfattar influencer marketing mer positivt för 

att influencern ifråga besitter kunskap på området. Hon tar upp en sportstjärna som 

exempel och hävdar att hon är övertygad om att han själv inte använder de sportkläder 

som han marknadsför. Vendela instämmer i det förstnämnda och menar att influencer 

marketing tappar trovärdighet då influencers själva inte behöver betala för de produkter 

och tjänster som nyttjas. Amanda menar att hon upplever att influencers i många fall har 

gott om pengar och att de produkter som visas upp är exklusiva, men att influencers är 

duktiga på att erbjuda sina följare liknande produkter till ett bättre pris, vilket hon 

uttrycker kan “inspirera en vanlig dödlig”. 

 

 

Inställning till influencern 

 

Karl är säker på att hur han uppfattar influencer marketing endast har att göra med 

influencern ifråga, om det är någon han tycker om blir han positivt inställd till att köpa 

produkten och vice versa. Ebba, Hannes, Axel, Emilia, Freja och Amanda instämmer. 

Amanda menar att en av de saker som ligger till grund för att hon tilltalas av influencer 

marketing är att hon känner att hon “pratar samma språk” som de influencers hon 

följer. När det rör sig om en influencer som Ebba tycker om upplever hon influencer 

marketing som mer positivt än Facebook-annonser. Vendela menar att det fångar hennes 

uppmärksamhet och att hon blir mer positivt inställd om en stor stjärna förekommer i 

influencer marketing. Amanda återger att det inte räcker att hon tycker om influencern 
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ifråga, utan att hon också måste ha ett intresse för produkten för att influencer marketing 

ska tilltala henne. Anna instämmer och uttrycker sig enligt följande: 
 

“Någon man ser upp till, som man har som förebild, en sådan person hade 
jag säkert trott mer på. Det får ju ändå vara någon produkt eller tjänst som 
man är intresserad av. Men om jag till exempel är jätteinne på yoga och så 
har Mark Levengood, som är min stora idol… en jättebra yogamatta eller 
någonting. Om han nu skulle hålla på mycket med yoga, den yogamattan 
skulle jag kanske köpa.” 

(Anna 30) 
 

Hon indikerar med andra ord att utöver en beundran inför influencern ifråga samt ett 

intresse för produkten krävs en koppling mellan influencern och produkten för att hon 

ska tilltalas av influencer marketing. Vidare menar Anna att hon inte skulle påverkas på 

samma sätt om en yoga-expert, som hon inte känner någon personlig koppling till, 

skulle marknadsföra produkten ifråga. Det innebär att en beundran inför influencern 

väger tyngre och påverkar Anna mer än att personen ifråga besitter expertis på området. 

Johanna som generellt sett är negativt inställd till influencer marketing menar att hon 

kan uppfatta det som positivt om det rör en person som hon verkligen tycker om. Hon 

anser, i likhet med Anna, att det i mycket större utsträckning är avgörande vad hon 

tycker om influencern ifråga än att det återfinns en koppling mellan influencern och den 

produkt som marknadsförs. 
 

Lovisa instämmer med Johanna och hävdar att det inte spelar någon roll om det finns en 

koppling mellan influencern och produkten ifråga utan att hennes uppfattning endast 

beror av vad hon tycker om influencern. Vidare menar hon att hon litar på att de 

influencers hon tycker om marknadsför bra produkter, i synnerhet då det rör sig om 

stora stjärnor som inte är beroende av influencer marketing som enda inkomst. Hannes 

menar att han i princip alltid är positivt inställd till influencer marketing på plattformen 

Instagram då han själv valt att följa de kända personer som förekommer i hans flöde. 

Josefine instämmer. Hannes uttrycker: 
 

“Jag tänker lite såhär, att om vi tar Instagram, då har jag aktivt tagit ett val 
att följa den personen och då är jag intresserad av vad den personen lägger 
upp. Om den personen lägger upp någonting, då blir jag per automatik 
också intresserad men så fort det blir ett sponsrat inlägg av en random 
kändis som jag inte aktivt har valt att följa, då blir jag irriterad och får 
ingen positiv upplevelse. Men skulle Zlatan lägga upp någonting, 
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exempelvis Vitamin Well, då är jag intresserad för jag har aktivt valt att 
följa honom.” 

(Hannes 23) 
 

Eva menar att det spelar roll vad influencern står för. En influencer med starka åsikter 

upplevs inte göra reklam för vad som helst, vilket resulterar i en ökad trovärdighet. Att 

en influencer står för den moral Johanna identifierar sig med menar hon kan vara 

avgörande för hur hon uppfattar influencer marketing. För att Freja ska tilltalas av 

influencer marketing anser hon att det är viktigt att influencern ifråga har värderingar 

hon själv instämmer i. Hon uppger att dessa individer besitter förmågan att väcka 

intresse för en produkt som hon annars inte lagt märke till. Hon uttrycker sig enligt 

följande: 
 

“Alltså jag följer inte Therese Lindgren eller någonting. Det enda jag vet 
om henne är att det ska vara ekologiskt och djurvänligt och allt det där. Så 
om jag ser på Facebook eller Instagram att hon har rekommenderat 
någonting, då gillar jag det.” 

(Freja 23) 
 

 

Renodlade influencers i jämförelse med större kändisar 

 

Något som framkom på eget initiativ från respondenterna i flera av fokusgrupperna var 

huruvida influencers i huvudsak försörjer sig genom kommersiella samarbeten eller inte 

och hur det påverkar trovärdigheten. Johanna menar att en person som är känd inom 

ytterligare en genre i många fall upplevs tjäna mer pengar, vilket skulle innebära att 

dessa kan vara mer selektiva med de samarbeten som genomförs. Hon anser därför att 

den typen av influencers uppnår en högre trovärdighet. Lovisa, Vendela, Ebba och 

Viktor instämmer. Lovisa menar att hon upplever att stora stjärnor aldrig skulle göra 

reklam för dåliga produkter för att de inte behöver göra det, medan mindre kända 

influencers kan göra det för att tjäna pengar. Viktor hävdar vidare: 
 

“Framför allt de som inte är överkända, de lite mer mediokra liksom. Går 
man in på någon sådan Instagram eller hamnar där, då är det reklam till 
höger och vänster… så att de ska täcka elräkningen.” 

(Viktor 27) 
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Vendela känner en större acceptans inför influencer marketing där internationella 

skådespelare och modeller figurerar. Trots att hon inte vet så mycket om dem uppger 

hon att det känns bättre då de inte använder kommersiella samarbeten som ett sätt att bli 

kända. Vidare menar hon att hon tror att svenska influencers i tjugoårsåldern gärna 

genomför kommersiella samarbeten som ett kvitto på att de syns och hörs och som ett 

steg på vägen mot ett större kändisskap. Ebba instämmer med Lovisa, Vendela och 

Viktor och menar vidare att influencer marketing är simpelt att genomföra. Det irriterar 

henne därför att influencers tjänar stora summor i jämförelse med andra yrkeskategorier. 

Amanda hävdar i motsats att hon har förståelse för att mindre kända influencers 

genomför kommersiella samarbeten samt att hon hade gjort detsamma om hon haft 

möjlighet. Vidare menar hon att det känns bättre att någon som verkligen brinner för sitt 

yrke som influencer tjänar pengar på influencer marketing än att internationella stjärnor 

drar in ytterligare pengar att lägga på hög. Emilia, Linn och Ludvig instämmer. Emilia 

och Ludvig uttrycker vidare att de uppfattar influencer marketing som genomförs av de 

vars huvudsakliga sysselsättning är att göra kommersiella samarbeten som mer 

trovärdig. Detta då de upplever att dessa influencers måste vara mer selektiva för att 

uppfattas som proffsiga samt att de förmodligen behövt utarbeta ett tillvägagångssätt för 

att välja ut samarbeten som de tycker är bra. 
 

Karl menar att influencers vilka han upplever står inför nedåtgående karriärer förlorar 

trovärdighet eftersom de i större utsträckning är beroende av kommersiella samarbeten. 

Karl som i annat fall tycker att det är rimligt att influencers tjänar pengar på influencer 

marketing samt är positivt inställd till influencer marketing som förmedlas av individer 

han ser upp till uttrycker: 
 

“Alltså skådespelare eller idrottare eller vad som helst som gör en riktig 
‘sell out’ så man känner att… här får de in de stora kulorna. Då avföljer jag 
direkt, alltså det är såhär… det här gör ni bara för pengar. Det är en 
negativ grej med sponsring känner jag. Men annars köper jag allt.” 

(Karl 22) 
 

Fredrik och Julia anser att det inte är någon skillnad mellan influencer marketing som 

utförs av renodlade influencers och stora kändisar. De båda hävdar att de uppfattar 

influencer marketing negativt oavsett. 
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Influencerns personliga engagemang 
 

Desto större en influencers personliga engagemang i en produkt eller tjänst upplevs 

vara, desto mer trovärdigt och accepterat anser Julia, Ebba, Anna, Fredrik, Johanna och 

Ludvig att influencer marketing är. Julia menar att influencer marketing upplevs mer 

positivt när influencers visar att de lägger ner tid och engagemang, exempelvis genom 

att vara en del av produktionsprocessen, i jämförelse med när de endast visar upp en 

produkt. När en influencer Ludvig tycker om varit involverad i exempelvis hur en 

produkt ska smaka vill han testa den, då han upplever det som spännande att få ta del av 

något som influencern själv skapat och gillar. Ebba känner en större acceptans inför 

influencer marketing där influencers marknadsför produkter de själva tagit fram. 

Johanna tar upp två exempel på influencers hon tilltalas av, vilka båda marknadsför 

produkter inom low involvement-kategorin som de själva tagit fram. I motsats till 

resonemanget ovan menar Viktor att influencer marketing där kända personer 

marknadsför sina egna produkter inte upplevs som genuin. Han återger vidare som 

exempel att han inte tror att kändisar som säljer egna parfymer själva använder dem. 
 

Då två influencer marketing-kampanjer där en internationell stjärna figurerar diskuteras, 

varav den ena rör high involvement-produkter och den andra low involvement-

produkter, är Anna, Johanna, Fredrik och Julia överens om att kampanjen för high 

involvement-produkter tilltalar dem i betydligt större utsträckning. Detta eftersom de 

känner sig övertygade om att influencern ifråga brinner mer för, samt är mer engagerad 

i, high involvement-produkten. De menar därför att kampanjen ifråga borde kännas 

viktigare för influencern, vilket ökar trovärdigheten. Respondenterna känner sig alla 

övertygade om att influencern ifråga själv använder den high involvement-produkt som 

marknadsförs men inte den low involvement-produkt som marknadsförs. Anna och Julia 

upplever kampanjen för high involvement-produkten som en av influencerns 

hjärtefrågor medan de får en känsla av att kampanjen för low involvement-produkten 

genomförs endast på grund av den ersättning influencern får. Uppfattningen beror delvis 

av att kampanjen för high involvement-produkten innefattar ett underliggande budskap, 

men respondenterna uppger att produkttypen spelar en avgörande roll för hur de 

uppfattar kampanjerna. Vidare beskriver Julia: 
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“Med vatten blir det mer en känsla av att: ‘Jaha…  vatten. Ännu en 
konsumtionsvara.’ Mer så tänker jag…  och då känns det bara som business 
och pengar.”  

(Julia 25) 
 

5.2.2 Annonsering i sociala medier 
 

Uppmärksamhet 

 

Flertalet konsumenter menar att de vanligtvis bläddrar förbi annonsering på sociala 

medier, då de är vana vid reklam på dessa plattformar. Samtidigt menar respondenterna 

att de i de allra flesta fall inte uppfattar annonseringen som negativ. Anita nämner i 

samband med detta att hon aldrig uppfattar sociala medie-annonser som störande eller 

irriterande så länge annonsen inte är ful eller tråkig i sin utformning. En annons som 

diskuteras i fokusgrupperna figurerar frekvent i respondenternas flöden och uppfattas 

enligt Ebba, Viktor, Ludvig, Johanna och Karl som en förlängning av en tv-reklam för 

samma varumärke, vilket resulterat i att många av dem idag bläddrar förbi annonsen då 

de tror sig veta vad den innehåller. Vidare beskriver Freja, Julia, Amanda och Josefine 

att det är mindre troligt att de uppmärksammar annonser på sociala medier som de 

exponerats för ett upprepat antal gånger.   

 

“Men det är ju ingenting man har ont av, att det är reklam. För det går ju 
snabbt att bläddra förbi. Bara det inte blir alldeles för mycket.” 

(Josefine 22) 

 

Karl och Hannes tycker inte att annonser på sociala medier är ett störningsmoment, de 

menar att varumärken som annonserar på sociala medier upplevs ligga i framkant, vilket 

kan resultera i att de får upp ögonen för nya produkter.  
 

“Oavsett om jag tycker om det de annonserar för eller inte, så är det ändå 
positivt för mig att företaget gör det, för då känns det som att de är i 
framkant. Det är min uppfattning” 

(Karl 22) 

 

Karin berättar att hon ser sociala medier som ett nöje, vilket hon ägnar sig åt när hon har 

tid över. Därför ser hon inte annonsering på plattformarna som ett irritationsmoment, 

utan snarare som en service, då hon slipper leta efter de produkter hon vill ha. 
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Fredrik och Ludvig menar att sociala medie-annonser för low involvement-produkter 

inte fångar deras uppmärksamhet, medan annonser för high involvement-produkter så 

som kläder och skor kan få dem att stanna upp i flödet. Ebba har en liknande 

uppfattning och menar att hon vanligtvis bläddrar förbi sociala medie-annonser för low 

involvement-produkter då den typen av produkter inte går att köpa på internet. Karin 

och Anita hävdar att det är mindre troligt att sociala medie-annonser för low 

involvement-produkter fångar deras uppmärksamhet då det ofta är smak eller doft som 

avgör vilken produkt de köper, faktorer som är svåra att ta ställning till då de möts av 

produkten i en annons på sociala medier. Eva menar i motsats till detta att det är större 

chans att sociala medie-annonser för low involvement-produkter påverkar henne. Detta 

då hon köper den här typen av produkter mer frekvent än high involvement-produkter.  

 

 

Innehåll 

 

En återkommande faktor i samtalen kring hur konsumenter uppfattar annonsering på 

sociala medier är de färger som används. Anita, Karin, Julia, Lovisa, Linn, Ebba och 

Ludvig är överens om att starka fäger påverkar deras uppfattning på ett positivt sätt. 

Vidare beskriver Anita, Karin, Julia, Alice, Viktor och Olivia att den miljö varan 

exponeras i är viktig, de diskuterar en annons där mycket natur förekommer och menar 

att det medför att de känner sig positivt inställda till annonsen. Flertalet konsumenter 

menar att en avgörande faktor är att produkten ser tilltalande ut. Axel understryker 

vikten av att innehållet i annonser på sociala medier sticker ut, för att det ska fånga hans 

uppmärksamhet. Han menar att det krävs något uppseendeväckande för att han ska bli 

intresserad och beskriver att det inte behöver vara relaterat till produkten, men att någon 

komponent behöver medföra att annonsen sticker ut bland alla andra i flödet. Freja 

instämmer. 
 

Anita, Eva, Anna, Agnes, Johanna och Karin upplever en annons som diskuterats under 

fokusgrupperna som dålig tillföljd av de dova, mörka färger som används samt att 

produkten inte exponeras på ett sätt som gör den varken framträdande eller tilltalande.  

Johanna, Ebba, Eva och Anita menar att de kan bli negativt inställda till en annons på 

sociala medier om den uppfattas som “gammaldags”. Merparten av konsumenterna är 

överens om att det är viktigt att varumärket bakom produkten i en annons på sociala 
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medier framställs tydligt. Freja, Lovisa, Axel, Karin och Viktor beskriver att, då det 

gäller livsmedel, är positivt att visa produkten utan förpackning, om förpackningen inte 

vid första anblick kan relateras till ett välkänt varumärke. Julia, Alice, Lovisa, Vendela, 

Hannes och Josefine tillägger att för mycket ljud i annonsering kan vara irriterande. 
 

Att annonser på sociala medier innefattar mycket text tycker Freja är negativt. Hon 

menar att hon aldrig läser texter i sådana sammanhang. Emilia, Ebba och Vendela 

instämmer. Flertalet konsumenter uttrycker att de fokuserar på bilden snarare än texten i 

sociala medie-annonser. Ebba hävdar att en dåligt utformad annons gör henne benägen 

att sprida negativ kritik kring varumärket bakom annonsen. Axel håller med till viss del 

och anser att en annons som är dåligt utformad kan ge honom en negativ bild av 

varumärket.  

 

 

Intresse för produkt 

 

Alice, Olivia, Lovisa, Viktor och Axel är överens om att sociala medie-annonser för 

produktkategorier de är intresserade av kan väcka uppmärksamhet och uppfattas 

positivt. Annonser för produkter de inte är intresserade av lägger de däremot inte märke 

till. Viktor har uppmärksammat sociala medie-annonser för low involvement-produkter, 

exempelvis livsmedel, i sina flöden. Han anser att det är positivt då han har ett intresse 

för matlagning. Viktor tillägger att då det handlar om livsmedel är fördelaktigt om ett 

recept eller tillvägagångssätt för användning av produkten finns beskrivet. Det kan leda 

till att han verkligen blir intresserad av att testa produkten. Han nämner att filmklipp, 

vilka återger det han beskriver, tidigare fått honom att testa nya produkter. Lovisa och 

Amanda instämmer i att videoklipp med recept är positivt, detta för att de får reda på 

hur produkten ska användas, vilket minskar tröskeln inför ett köpbeslut. 

 

Johanna uppger att hon uppmärksammat annonser för livsmedel, både i bildformat och 

videoformat. Om det är en produkt eller ett varumärke hon är intresserad av navigerar 

hon sig ibland vidare till varumärkets hemsida för att läsa mer om produkten. Axel 

anser att det är positivt att sociala medie-annonser för low involvement-produkter 

figurerar på Facebook och Instagram då han förmodligen inte uppmärksammat 

erbjudanden kring dessa produkter på andra plattformar. Han tillägger, i likhet med 
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Johanna, att det är troligt att han navigerar sig vidare till varumärkets hemsida för att 

tillgodogöra sig mer information kring produkten om han uppmärksammar en annons 

för en ny produkt inom kategorin livsmedel som tilltalar honom, detta då han har ett 

intresse för bakning.  
 

Vendela nämner att hon tycker att det är positivt när low involvement-produkter med 

lokal anknytning, exempelvis närproducerade livsmedel, marknadsförs genom 

annonsering på sociala medier. Karl och Josefine instämmer i att annonseringens 

relevans ökar när det rör sig om lokala produkter eller tjänster.   
 

Vidare menar en stor del av konsumenterna att många annonser i deras Facebook-flöden 

är baserade på internetsidor de tidigare besökt. Annonserna uppfattas oftast på ett 

positivt sätt då det vanligtvis rör sig om produkter eller varumärken konsumenterna är 

intresserade av. I de flesta fall är det high involvement-produkter, så som kläder, skor 

och inredning som förekommer i de så kallade riktade annonserna. Merparten av 

konsumenterna hävdar att de är mer intresserade av den här typen av produkter än av 

low involvement-produkter. Anita, Lovisa, Ebba, Karin och Viktor beskriver att riktade 

annonser kan leda till ett slutgiltigt köpbeslut och att de då navigerar sig vidare till 

produktens hemsida för att köpa den. Fredrik och Julia instämmer och menar att de 

fungerar som påminnelser, när de sett en riktad annons tillräckligt många gånger kan det 

resultera i att de köper produkten. Några av respondenterna är dock skeptiska mot att 

annonser på sociala medier baseras på webbhistorik, då de menar att det kan resultera i 

att de känner sig påtvingade att köpa en produkt.  

 

 

Varumärkets roll 
 

Freja och Hannes menar att de lägger märke till sociala medie-annonser för low 

involvement-produkter från kända varumärken i större utsräckning än annonser för 

produkter från mindre etablerade varumärken. Johanna för ett liknande resonemang och 

uttrycker att det är mer troligt att hon stannar upp i flödet och tittar då hon exponeras för 

annonser vilka innefattar produkter hon känner igen. Freja och Hannes beskriver att de 

upplever att det är enklare att ta till sig ett varumärkes budskap då de har en relation till 

varumärket eller använder deras produkter sedan tidigare. 
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Vendela och Anita har båda uppmärksammat annonser för produkter inom low 

involvement-kategorin, från varumärken de tidigare testat. Vendela och Freja beskriver 

att de efter att ha uppmärksammat en annons på Facebook, där ett varumärke de tidigare 

använt sig utav och varit nöjda med visade upp en ny produkt, valt att testa denna. Freja 

anser att produktnyheter från varumärken inom low involvement-kategorin som hon 

känner till sedan tidigare överlag är intressant. Agnes, Karl och Hannes instämmer.   

 

 

Facebook och Instagram 

 

Annonsering på Facebook anses enligt Freja, Viktor, Alice och Vendela vara ett mindre 

irritationsmoment än annonsering på Instagram. Johanna och Emilia håller med om att 

annonsering på Facebook är mer accepterat då de hunnit bli vana vid reklam-

meddelanden på plattformen. Emilia, Eva och Anna förklarar att de förväntar sig att få 

se inlägg från personer de själva valt att följa i sitt flöde på Instagram. De känner inte 

likadant med Facebook, utan har större överseende med budskap och annonser från 

företag och personer de inte valt att följa där. Freja beskriver att hon kan tycka att det är 

irriterande med annonser på Instagram, då hon ibland trott att det är en bild från någon 

hon följer och därför försökt ”gilla” bilden, vilket istället skickat henne vidare till ett 

företags hemsida. Hon har då funnit det problematiskt att på ett smidigt sätt ta sig 

tillbaka till sitt Instagram-flöde.  

 

Ebba beskriver att annonser på Instagram fångar hennes uppmärksamhet i större 

utsträckning än annonser på Facebook, då hon lägger mer tid på bilder i Instagram-

flödet, medan hon oftast scrollar igenom flödet på Facebook snabbt. Amanda delar 

Ebbas uppfattning, hon upplever Instagram som mer personligt än Facebook. Olivia 

berättar att hon besöker Facebook allt mer sällan då hon upplever att annonseringen 

tagit över en stor del av innehållet på plattformen. Johanna instämmer, hon upplever att 

det blivit svårare att sortera vilka annonser som är relevanta för henne och inte.   
  

 

Trovärdighet 

 

Karin, Anita och Eva diskuterar att de brukar se att människor i deras Facebook-flöden 

“gillar” inlägg från företag. Det kan enligt dem vara trovärdigt och positivt om de är 
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intresserade av den produktkategori som marknadsförs. Både Karin och Anita berättar 

att de i tillägg exponeras för annonsering för produkter som är helt irrelevanta för dem 

till följd av detta, då Facebook-vänner kan ha skiftande intressen och värderingar. De 

menar att funktionen kan ses som avslöjande. Vidare anser Karin att marknadsföring där 

företaget är direkta avsändare, exempelvis genom annonsering på sociala medier, är 

trovärdig.  

 

 

Medvetenhet och undermedvetenhet 

 

Freja berättar att hon kan bli intresserad då varumärken inom low involvement-

kategorin anordnar tävlingar på sociala medier. Denna typ av annonsering gör att hon 

engagerar sig och kommer ihåg produkten. Viktor berättar att en annons han utsätts för 

ett upprepat antal gånger på sociala medier kan fastna hos honom och påverka 

undermedvetet då han fattar köpbeslut. Eva och Anna beskriver att de efter att ha köpt 

low involvement-produkter från ett visst varumärke upptäckt att produkterna figurear i 

annonsering på sociala medier.  

 

5.2.3 Bakomliggande orsaker för val av low involvement-produkter 
 

Rekommendationer från omgivningen 

 

En faktor som påverkar flera av våra respondenter vid köpbeslut för low involvement-

produkter är rekommendationer från omgivningen. Johanna beskriver hur hon ofta 

köper produkter som hon hört kollegor prata om på jobbet till vilket Eva tillägger att 

denna typ av rekommendationer och tips är något som styr hennes inköp i väldigt hög 

utsträckning. Johanna tillägger att hon frånser marginella prisskillnader till förmån för 

de alternativ som närstående rekommenderat och att det framförallt görs gällande när 

det kommer till nya produkter som hon tidigare inte testat, något som även Anna 

instämmer i. Även Julia beskriver att hon lyssnar mycket på sin omgivning när det 

kommer till köpbeslut kring lågengagemangsprodukter: 
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”Om det står mellan två grejer och en kompis eller ens familj har sagt att en 
är bra så tar jag den till 99 % om jag inte har någon egen uppfattning, för 
jag litar ju på de som är närmst.” 

  (Julia 25) 
 

Agnes påpekar att just rekommendationer från omgivningen utmanar hennes annars ofta 

vanebaserade köpbeteende för lågengagemangsprodukter: 
 

 

”Om man skulle köpa kvarg eller något och det är två stycken jämte 
varandra, två helt olika märken, så tar man det man alltid har köpt för att 
man vet hur det smakar. Men hör man däremot någon på jobbet eller någon 
kompis som säger att ‘Den här är supergod, testa den!’ då kanske man 
byter.” 

(Agnes 21) 
 

Linn påpekar att hon ofta påverkas av vänner när de handlar tillsammans. Hon ger 

exempel på att hon ibland omvärderar och ifrågasätter sitt eget val vid köp av drycker 

om hennes vänner köper någon annan sort. 

 

 

Tidigare erfarenheter 

 

Anna nämner att hon ofta köper saker av ren vana och ger ett tydligt exempel på detta: 
 

”Till exempel smör, där känner jag att jag hellre tar det här smöret i 
guldförpackning som mamma alltid har haft hemma, än att köpa något 
annat med exakt samma innehåll… för att det är något jag vet smakar gott 
och som jag känner igen och som vi har handlat sen jag var liten. Då blir 
det som en vana att jag köper den. I och med att man är uppvuxen med det 
så blir det att man står fast vid det. Självklart så provar man ju nya grejer 
ibland men jag tycker att jag handlar väldigt mycket grejer som jag alltid 
har gjort.” 

(Anna 30) 
 

Linn, Vendela, Ebba, Amanda och Freja för samma resonemang som Anna och menar 

att de oftast köper samma som de vuxit upp med. 
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Olivia menar att hon alltid köper produkter som hon köpt tidigare oavsett om det finns 

billigare alternativ som i grund i botten kan tänkas vara identiska. Hon utvecklar och 

säger att det är värt några kronor extra för att veta vad man får. 
 

Totalt 15 av respondenterna uppgav att smaken är avgörande vid köp av livsmedel i low 

involvement-kategorin där tidigare upplevelser av en produkt påverkar framtida val.  
 

Sex av respondenterna uppgav att specifika varumärken spelar in vid val av low 

involvement-produkter. 

 

 

Två aspekter av pris 

 

Pris visade sig vara en aspekt som många gånger avgör vilka lågengagemangsprodukter 

konsumenterna köper. Julia påpekar att hon gärna handlar denna typ av produkter så 

billigt som möjligt och att hon inte lockas av att lägga extra pengar på varumärke eller 

förpackning. Alice och Olivia är inne på samma spår men värderar samtidigt 

produktattributen och väljer därmed de produkter som kombinerar ett lågt pris med 

eftersträvad tillfredsställelse. För Viktor indikerar priset kvalitet och han väljer därför 

bort de billigare alternativen eftersom han uppfattar att de något dyrare produkterna är 

bättre. Han menar att det för just lågengagemangsprodukter är så pass marginella 

prisskillnader. 

 

 

Förpackningsdesign och placering i butik 

 

Viktor, Amanda, Fanny och Lovisa sa båda att deras val av lågengagemangsprodukter 

ibland baseras på förpackningarnas utformning. Amanda och Fanny syftade på att de 

föredrar att köpa produkter som har en estetiskt tilltalande förpackning medan Viktor 

snarare värderar dess funktion. I det senare fallet värderar Viktor en produkt med 

praktisk förpackning högre än en lägre prissatt produkt med likvärdigt innehåll. Även 

Lovisa instämmer i det senare resonemanget. 

Karl köper ofta produkter som har många hyllplatser i butik och som ögat därmed 

snabbast identifierar, oberoende av varumärke. Hannes instämmer med Karl och 
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tillägger att vid köp av drycker köper han uteslutande de som är placerade i kyl och att 

varumärket därmed är sekundärt. 
 

Anita berättar att hon för konfektyr nästan alltid plockar på sig de produkter som är 

placerade i gångarna i samband med kassan och att valet därmed är spontant snarare än 

pris- eller varumärkesbaserat. 

 

 

Hälsa och miljömedvetenhet 

 

Sju av respondenterna uppgav att de valde low involvement produkter utefter vad de 

ansåg vara det mest hälsosamma valet. Johanna och Anna beskriver att deras köpbeslut 

kring lågengagemangsprodukter i allt större utsträckning än tidigare präglas av ett 

hälso- och miljötänk. Detta innebär att produkter som de tidigare köpt mer vanebaserat, 

exempelvis mjölk, idag ersatts av ekologiska alternativ. Johanna tror att hon blivit 

påverkad av att både sociala- och traditionella medier belyser vikten av att vara en 

medveten konsument vilket gör att hon allt mer sällan gör oengagerade köp. 
 

Alice och Lovisa beskriver att de ofta väljer bort ett specifikt varumärke vid köp av 

kolsyrat vatten efter att det framkommit att produkten i fråga innehöll ett ämne som 

kunde påverka barns hälsa negativt. De tillägger dock att de fortfarande kan köpa 

produkten om det inte finns andra alternativ men att de, liksom Alice och Lovisa, 

försöker göra mer medvetna val. 

 

 

Reklam 

 

11 respondenter hävdar att om en reklam för en specifik produkt är positiv och framstår 

som tilltalande kan chansen vara större att de köper det varumärket framför andra. 

Bidragande faktorer för en positiv annonsering anses enligt Agnes och Josefine vara om 

annonsen är färgglad och det estetiska formspråket tilltalande. 
 

Reklam är något som enligt Eva till vardags påverkar henne i högre utsträckning för 

lågengagemangsprodukter än högengagemangsprodukter. Hon ger exempel på reklam 

för klockor på Facebook som enbart väcker intresse om hon tidigare tänkt att hon vill 
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eller behöver köpa en ny klocka. Är det däremot ett shampoo tror hon att det är stor 

chans att hon kommer att minnas det tills nästa gång hon handlar och med stor 

sannolikhet köpa hem det. 
 

Vendela beskriver att hon faller för reklam om det är bekanta varumärken som släpper 

nyheter eller varianter på befintliga produkter som hon tidigare testat och fått en positiv 

upplevelse av. Vidare tror Julia tror även att reklam bidrar till att outforskade produkter 

upplevs bekanta och familjära vilket gör att hon vid val av två likvärdiga produkter ofta 

väljer den som hon har stött på i form av reklam i social- eller traditionell media. 
 

Fyra respondenter uppgav specifikt att de kan påverkas till köp om en viss influencer 

marknadsför en produkt.   
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6 Analys och diskussion 
I studiens sjätte kapitel analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat från 

konsumenter i förhållande till studiens empiriska resultat från branschen tillsammans 

med den teoretiska referensramen. Analyskapitlet är inledningsvis uppdelat i separata 

avsnitt för influencer marketing och annonsering i sociala medier. Därefter genomförs 

en jämförelse mellan de två tillvägagångssätten. Avslutningsvis analyseras köpbesluts-

processen.  

 

6.1 Influencer marketing 

I detta avsnitt presenteras analys och diskussion kring influencer marketing för low 

involvement-produkter.  

 

6.1.1 Uppmärksamhet 

Influencer marketing väcker uppmärksamhet, detta då konsumenter menar att de 

generellt sett är intresserade av kända personer. Den avgörande faktorn för att 

konsumenterna ska uppmärksamma influencer marketing är dock att de känner en 

samhörighet med influencern ifråga. Digital mediebyrå 1 tillsammans med Hörnfeldt 

(2015) samt Chu och Kamal (2008) menar att en av fördelarna med influencer 

marketing är möjligheten att nå ut till nischade målgrupper. Vidare hävdar digital 

mediebyrå 1 att influencer marketing kan ge upphov till ett mer omfattande engagemang 

än andra typer av marknadskommunikation. Digital mediebyrå 2 menar att influencer 

marketing ger varumärken och produkter en mänsklig anknytning. Dessa infallsvinklar 

kan vara ytterligare orsaker till att konsumenter uppmärksammar influencer marketing. 
 

Konsumenterna framför att det är av vikt att det framgår tydligt vilken produkt som 

influencer marketing avser för att de ska bli intresserade. De har främst lagt märke till 

influencer marketing för high involvement-produkter. Konsumenterna hävdar att det 

beror på intresse men också av att produkttypen kräver vidare informationssökning, 

vilket är förenligt med att Solomon et al. (2013) menar att konsumenter är mer 

mottagliga för produktinformation rörande high involvement-produkter. Digital 

mediebyrå 1 instämmer i att utmaningen med att marknadsföra low involvement-

produkter ligger i avsaknaden av konsumenters engagemang. 
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Utöver influencer och produkt tycks de bilder vilka influencer marketing kommuniceras 

genom vara det som i störst utsträckning väcker konsumenternas uppmärksamhet. 

Filmklipp upplevs inte lika positivt. Då det framgår att ett filmklipp innefattar 

influencer marketing, för i synnerhet low involvement-produkter, upplever de flesta av 

konsumenterna att det saknar relevans. En av konsumenterna utvecklar detta och 

uttrycker att hon hellre tar del av influencer marketing genom bilder än genom 

filmklipp, då video kräver ett högre engagemang från hennes sida. Något som ligger i 

linje med hur Öhman (2016) resonerar. Hindret kan eventuellt överbryggas genom att 

implementera en naturlig kontext, ett resonemang vilket kommer att utvecklas nedan. 
 

Ett fåtal konsumenter anser att de exponeras för influencer marketing i en sådan 

utsträckning att de ser förbi även de inlägg där avsändaren är någon som konsumenterna 

själva valt att följa. Den influencer som intervjuats samt digital mediebyrå 1 berör 

problematiken kring att influencers idag kan ingå samarbeten med ett flertal varumärken 

inom samma produktkategori, vilket i praktiken innebär att influencers marknadsför 

konkurrenter. Det resulterar i att konsumenter möts av motsägande budskap. Detta kan 

leda till förvirring och en minskad trovärdighet. Hörnfeldt (2017) menar att det har visat 

sig att för många sponsrade inlägg kan leda till att individer slutar följa influencers. De 

konsumenter som uttalat sig inom ramen för denna studie menar att för många 

sponsrade inlägg för dem mynnar ut i ett ointresse, snarare än ett missnöje. Några 

konsumenter menar vidare att dåligt utformad influencer marketing kan leda till att de 

får en negativ bild av ett varumärke medan andra menar att deras bild av ett varumärke 

är oförändrad efter att ha tagit del av influencer marketing som inte tilltalat dem. 

 

6.1.2 Trovärdighet och annonsmärkning 

Ungefär hälften av konsumenterna menar att det faktum att influencers får betalt för att 

dela varumärkesrelaterat innehåll resulterar i en låg trovärdighet. Resterande 

konsumenter anser däremot att den ersättning influencers får inte har någon direkt 

inverkan på influencer marketings trovärdighet. Pophal (2016) berör risken i att 

influencer marketing upplevs som köpt men menar att konsumenter litar på de 

influencers som de valt att följa. I likhet med detta poängterar en del av konsumenterna 

att de är positivt inställda till det innehåll vilket influencers som de följer delar. Vidare 

menar en konsument att hon litar på att de influencers hon tycker om marknadsför bra 

produkter. Ett flertal andra konsumenter instämmer i att influencer marketing uppnår en 
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högre trovärdighet när de uppskattar influencern ifråga. Hörnfeldt (2016) beskriver att 

en influencers följare ofta ser personen ifråga som en vän, vilket resulterar i en hög 

trovärdighet. Eliassi och Jändel (2016), Abidin och Ots (2015) samt Chu och Kamal 

(2008) hävdar alla att influencer marketing är mer tilltalande då det återfinns en relation 

mellan konsumenten och influencern ifråga. 
 

De konsumenter som anser att influencer marketing är trovärdigt belyser i tillägg att de 

tror att influencers får många erbjudanden, vilket skulle innebära att de inte behöver 

göra reklam för produkter som de inte gillar. Några av konsumenterna berör att 

influencers förmodligen inte gör reklam för produkter som de verkligen inte tycker om, 

men att det är svårt att avgöra vart gränsen mellan genuina upplevelser och betalda 

åsikter går. Det motsäger Hörnfeldts (2017) resonemang kring att konsumenter inte 

lägger någon vikt vid om innehåll är betalt eller inte så länge det upplevs som genuint. 

Digital mediebyrå 2 menar att det är viktigt att influencers marknadsför produkter som 

de kan stå för, för att undvika att både företags och influencers trovärdighet tar skada. 

Problemet med att det inte finns någon garanti för att influencers verkligen tycker det de 

säger att de tycker kvarstår dock. 
 

Den influencer som intervjuats menar att klagomål riktade mot reklam hör tidigare 

generationer till och tror att yngre generationer överlag har en större förståelse för att 

influencers försörjer sig genom kommersiella samarbeten. Digital mediebyrå 2 hävdar i 

likhet med detta att det inte borde ses som konstigt att influencers får betalt för att dela 

varumärkesrelaterat innehåll i sociala medier, då företag i alla tider använt sig utav 

kända personer för att marknadsföra sina produkter. Respondenterna får medhåll från 

några av konsumenterna vilka anser att influencer marketing idag är accepterat i den 

utsträckning att det inte alls stör dem. Flera av konsumenterna menar dock att de 

influencers som upplevs vara beroende av influencer marketing som enda inkomst 

uppnår en låg trovärdighet. Konsumenterna resonerar kring att dessa influencers 

förmodligen inte har samma möjlighet att vara selektiva med de samarbeten som 

genomförs. 
 

Resultatet påvisar att det råder delade meningar kring influencer marketings 

trovärdighet. Konsumenterna, vilka huvudsakligen tillhör generation y, är inte så 

öppensinnade gentemot influencer marketing som Hörnfeldt (2017), den intervjuade 

influencern samt digital mediebyrå 1 hävdar att de är. Några konsumenter uppger att de 
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initialt inte tänker på att influencers får betalt för att dela varumärkesrelaterat innehåll, 

andra konsumenter menar att de ibland upplever kända personers produkt-

rekommendationer på sociala medier som betalda. Merparten av konsumenterna hävdar 

att de är medvetna om den ersättning influencers får. Majoriteten av de konsumenter 

som är medvetna om vad influencer marketing innebär är negativt inställda till dess 

trovärdighet. Den influencer som intervjuats hävdar att en tydligare annonsmärkning 

inte behöver leda till att konsumenter uppfattar influencer marketing negativt. Digital 

mediebyrå 2 instämmer, under förutsättning att de uppmaningar som kommuniceras inte 

känns för påtvingade. Vårt resultat motsäger detta. Å andra sidan belyser några 

konsumenter att annonsmärkning är viktigt för dem. I tillägg är det något som företag 

och influencers inte kan bortse från då de är förpliktigade att följa 

Marknadsföringslagen (2008: 486). Konsumenterna lägger vikt vid att influencer 

marketing är betalt, men uppfattar naturligt innehåll från influencers som de beundrar 

och själva har valt att följa som mer trovärdigt än annan influencer marketing. 

 

6.1.3 Naturlig kontext och expertis 

Flera konsumenter lyfter att de tilltalas mer av influencer marketing när produkten 

upplevs vara en naturlig del av en kontext. De hävdar att det väcker uppmärksamhet, 

känns personligt och genererar hög trovärdighet. Enligt konsumenterna uppnås detta 

genom att influencer marketing förmedlas som en berättelse alternativt genom att 

produkten visas upp som en del av en fritidsaktivitet eller andra delar av influencerns 

vardag. Digital mediebyrå 1 styrker att storytelling kan vara ett bra verktyg vid 

implementering av influencer marketing. Konsumenterna menar vidare att influencer 

marketing inte bör förmedlas genom att en känd person enbart poserar med en produkt 

eller genom inlägg som upplevs vara professionellt studioproducerade. De anser att det 

känns iscensatt och att produkten tas ur sitt sammanhang, vilket innebär att den här 

typen av influencer marketing upplevs på samma sätt som traditionell reklam. Det blir 

en viktig aspekt att ta hänsyn till då Brown och Hayes (2008) menar att en av influencer 

marketings främsta fördelar bör vara möjligheten att nå ut till konsumenter på ett 

trovärdigt sätt, då det visat sig att traditionella metoder inte längre fungerar i samma 

utsträckning som tidigare. 

 

Några konsumenter tycker att det är viktigt att det finns en koppling mellan den produkt 

som marknadsförs och influencern ifråga, vilket ligger i linje med hur Brown och Hayes 
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(2008), Brown och Fiorella (2013), Hörnfeldt (2015) samt digital mediebyrå 2 

resonerar. Då en influencer marknadsför en produkt som konsumenterna uppfattar att 

personen ifråga inte själv använder menar flera av fokusgruppdeltagarna att trovärdig-

heten försämras markant. Brown och Hayes (2008), Brown och Fiorella (2013), 

Hörnfeldt (2015) samt digital mediebyrå 1 är överens om att influencers uppnår 

trovärdighet genom att rekommendera produkter inom det område där de anses vara 

experter. Några konsumenter anser dock att influencer marketing inte blir mindre 

trovärdigt då influencern ifråga inte uppfattas som expert på området. Vidare nämnder 

de att det kan vara svårt att se att influencers besitter expertis kring low involvement-

produkter. Det beror förmodligen av produkternas natur då Hoyer (1984) och Solomon 

et al. (2013) menar att konsumenter inte är motiverade att samla information eller 

överväga olika alternativ för den här typen av produkter och därför inte är i behov av 

expertutlåtande, då köpet innebär en låg risk. Däremot kan konsumenter vara benägna 

att lyssna på rekommendationer för den här typen av produkter för att minimera den 

kognitiva ansträngningen (Hoyer, 1984; Solomon et al., 2013). I vissa fall fyller 

influencers samma funktion för konsumenter som vänner och bekanta vilka 

rekommenderar varor och tjänster (Brown och Hayes, 2008).   
 

Det kan alltså vara svårt för influencers att uppnå relevant expertis kring low 

involvement-produkter. Enligt konsumenterna behöver detta inte vara avgörande då det 

viktigaste för att influencer marketing ska uppfattas som trovärdigt, enligt dem, är att 

influencern själv upplevs använda den produkt som marknadsförs. Då low involvement-

produkter figurerar i influencer marketing kan det vara ännu viktigare att produkten 

exponeras i en naturlig kontext för att uppnå att produkten upplevs som en självklar del 

av influencerns vardag trots att personen ifråga inte besitter någon utmärkande expertis 

på området. Vidare kan influencers och företag inte bortse från vikten av 

annonsmärkning, ur både en laglig aspekt och konsumenternas perspektiv. Det blir 

därför viktigt att hitta den optimala balansen mellan naturligt innehåll och en tydlig 

annonsmärkning. 

 

6.1.4 Värderingar och underliggande budskap 

Enligt några konsumenter spelar influencers värderingar en avgörande roll för hur de 

uppfattar influencer marketing. De hävdar att influencers vilka vanligtvis uttrycker 

starka åsikter inte upplevs göra reklam för vad som helst samt att influencers med 



  
 

97 

värderingar konsumenterna identifierar sig med kan väcka intresse för olika produkter. 

En av konsumenterna uttrycker att hon får en känsla av att influencern är stolt över att 

genomföra samarbetet då värderingar kommuniceras genom influencer marketing. 

Brown och Hayes (2008) samt Pophal (2016) berör vikten av det budskap influencers 

sänder ut, men kopplar det till en matchning med varumärkets budskap, snarare än 

vikten av att influencers uttrycker starka åsikter samt delar värderingar med 

målgruppen. Resultatet indikerar att det kan vara en fördel att samarbeta med 

influencers vars varumärke är starkt sammankopplat med tydliga värderingar, som 

ligger i linje med det företaget står för. Konsumenter kan då känna sig säkra på att 

influencern ifråga alltid står för vad han eller hon tycker och behöver inte fundera över 

dennes egentliga omdöme kring produkten. De kan ta för givet att influencern tycker 

om de produkter som marknadsförs. Det möjliggör för konsumenter att använda 

influencers vilka de delar värderingar med som riktlinje för vilka produkter de ska köpa. 

Något som kan fungera bra vid val av low involvement-produkter då konsumenter vill 

minimera den kognitiva ansträngningen (Solomon et al., 2013). 
 

Om produkten ifråga inte på ett naturligt sätt är sammankopplad med tydliga 

värderingar, vilket författarna av denna studie bedömer är fallet för många low 

involvement-produkter, återfinns möjligheten att implementera ett underliggande 

budskap eller välgörenhet i  en influencer marketing-kampanj. Fazer återger exempelvis 

att de valt att kommunicera det välgörenhets-samarbete de varit en del av under en 

längre tid genom en influencer marketing-kampanj för choklad. Att låta välgörenhet 

vara en del av influencer marketing kan, enligt konsumenterna, fånga deras 

uppmärksamhet och göra dem positivt inställda. Det kan också innebära en risk, då 

vissa konsumenter uppfattar angreppssättet som ett ‘billigt knep’ för att driva 

försäljning. Därav kan det vara viktigt att se över budskapet noggrant innan det 

kommuniceras. Konsumenterna upplever influencer marketing där ett underliggande 

budskap inkluderas som positiv och menar att ett sätt att förmedla detta är att sända ut 

influencer marketing som en berättelse. Det ligger i linje med hur digital mediebyrå 1 

resonerar. Om företag väljer att kommunicera influencer marketing som en berättelse 

bör de, enligt konsumenterna, redan från början vara tydliga med att det rör sig om 

betalt innehåll för att de inte ska få en negativ upplevelse av kampanjen. 
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6.1.5 Makro-influencers och mikro-influencers 

Konsumenterna uppfattar att det finns två olika typer av influencers, varav den ena 

gruppen är influencers till yrket på heltid och den andra innehar ett ytterligare 

kändisskap i egenskap av exempelvis idrottsstjärnor, skådespelare eller artister. Den 

influencer som intervjuats instämmer och menar vidare att antalet följare influencers 

emellan kan variera stort. Brown och Fiorella (2013) hävdar att det återfinns skillnader 

mellan grupperna makro-influencers och mikro-influencers, där makro-influencers når 

en stor mängd konsumenter medan mikro-influencers når ut till en mindre skara på ett 

mer personligt sätt. Vidare menar författarna att de båda grupperna kan generera olika 

fördelar vid olika tillfällen och att val av influencer därför bör vara situationsanpassat. 

Rönne (2016), Pophal (2016) och Hörnfeldt (2017) är alla överens om att de influencers 

med störst antal följare inte alltid är de mest framgångsrika. Digital mediebyrå 2 

instämmer. 
 

Utifrån de diskussioner som förts i fokusgrupperna kan slutsatsen dras att de som endast 

är influencers till yrket i många fall är synonyma med mikro-influencers medan de som 

är kända för att de har en annan sysselsättning är synonyma med makro-influencers. 

Flera konsumenter betonar att mikro-influencers uppnår en lägre trovärdighet för att de 

upplevs vara mer beroende av kommersiella samarbeten, något som inte reflekteras över 

i den befintliga teorin. Pophal (2016) berör risken i att influencer marketing under vissa 

omständigheter kan upplevas som köpt, men drar ingen koppling till att konsumenter 

kan applicera detta på mikro-influencers. I motsats anger några konsumenter att de 

hellre ser att mikro-influencers genomför betalda samarbeten, då de gläds deras 

framgång och unnar dem pengarna i större utsträckning. Något som ligger i linje med att 

mikro-influencers kan nå följare på ett mer personligt sätt (Brown och Fiorella, 2013) 

samt att konsumenter kan se influencers som vänner (Hörnfeldt, 2016). De här 

konsumenterna upplever i tillägg att mikro-influencers är mer proffsiga vid 

genomförandet av kommersiella samarbeten.  
 

De digitala mediebyråer som intervjuats hävdar tillsammans med Fazer att 

kostnadsbilden för influencer marketing kan vara hög. Detta till trots har varumärken så 

som Karl Fazer och Loka valt att arbeta med makro-influencers för att nå ut till så 

många som möjligt. Digital mediebyrå 1 menar att de inte vill prioritera frekvens 

framför sekvens, utan arbeta för att implementera de båda i influencer marketing för low 

involvement-produkter. Mondelez uttrycker att marknadsföring för varumärket 
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Marabou ämnar nå “alla som älskar choklad” och att de därför samarbetar med en större 

mängd influencers, vilka kan nå ut till olika grupper, snarare än med en folkkär 

influencer. Digital mediebyrå 1 menar vidare att problematiken kring att marknadsföra 

low involvement-produkter ligger i svårigheten att förutspå när och för vem ett behov 

av produkten uppstår. Det innebär att företag vilka säljer low involvement-produkter 

behöver synas överallt, hela tiden. 
 

Författarna av denna studie har identifierat en motsättning i att influencer marketing är 

ett framgångsrikt verktyg för att nå nischade målgrupper (Chu & Kamal, 2008; 

Hörnfeldt, 2015) och att företag vilka säljer low involvement-produkter ofta inte kan 

identifiera en sådan målgrupp. Detta kan överbryggas genom att samarbeta med en 

folkkär influencer som når ut till en stor mängd konsumenter. Flertalet av de 

konsumenter som uttalat sig inom ramen för denna studie menar att det finns belägg för 

att samarbeta med makro-influencers då de upplever dessa som mer trovärdiga, under 

förutsättning att produkten exponeras i en naturlig kontext. Eftersom kostnadsbilden, 

enligt verksamma inom branschen, är hög och det personliga tilltalet, enligt Brown och 

Fiorella (2013) samt några av konsumenterna, försämras vid samarbete med makro-

influencers kan det istället, i likhet med hur Mondelez och digital mediebyrå 2 

resonerar, vara fördelaktigt att arbeta med ett flertal mikro-influencers för att nå ut till 

olika segment inom målgruppen och därmed sprida den ekonomiska risken. 

 

6.1.6 Influencerns personliga engagemang 

Konsumenterna hävdar att influencer marketing är mer trovärdigt då influencern 

upplevs vara engagerad i den produkt som marknadsförs. Överlag tar konsumenterna 

för givet att influencers, likt andra konsumenter, inte är engagerade i low involvement-

produkter. Något som kan förklaras genom att individer saknar motivation att överväga 

alternativ för samt samla information kring low involvement-produkter (Solomon et al., 

2013). I viss utsträckning upplevs influencers per automatik som engagerade i de high 

involvement-produkter som marknadsförs. Att influencern är involverad i den process 

som framtagandet av en ny produkt innebär tycks för konsumenterna vara nyckeln till 

att influencers upplevs som mer engagerade i både low involvement- och high 

involvement-produkter. Hörnfeldt (2017) förutspår att samarbeten där influencers är 

med och arbetar fram produkter kommer att bli allt mer vanligt förekommande 

framöver. 
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6.2 Annonsering i sociala medier  

I detta avsnitt presenteras analys och diskussion kring annonsering i sociala medier för 

low involvement-produkter.  

 

6.2.1 Uppmärksamhet 

Merparten av konsumenterna uppger att de vanligtvis scrollar förbi annonsering i 

sociala medier. Det ligger i linje med att Brown och Hayes (2008) hävdar att det har 

blivit svårare för företag att nå ut, till följd av det stora informationsflöde som 

konsumenter utsätts för. Vidare menar författarna att det är omöjligt för konsumenter att 

bearbeta alla de marknadsföringsbudskap de möts av dagligen. Digital mediebyrå 1 och 

2 diskuterar problematiken kring att fånga konsumenters uppmärksamhet och nå ut i 

bruset på sociala medier. Digital mediebyrå 2 menar att konsumenter flyttar fokus i ett 

snabbt tempo då de använder sociala medier. Enligt Barregren och Tegborg (2013), 

Ghirvu (2013) samt Barreto (2013) är uppmärksamhet en förutsättning för att intresse, 

och vidare medvetenhet, kring en produkt ska kunna uppstå.  
 

En Facebook-annons för en low involvement-produkt som diskuterades under 

fokusgrupperna upplevdes figurera frekvent i konsumenternas flöde. I tillägg ansågs 

annonsen vara väldigt lik tv-reklamen för samma produkt. Några av konsumenterna 

berörde att för mycket liknande annonser från företag eller varumärken på Facebook 

kan minska chansen att de uppmärksammar annonseringen. Det ligger i linje med att 

Solomon et al. (2013) hävdar att det kan krävas mer stimulans för att konsumenter ska 

uppmärksamma budskap som de utsatts för under en längre period. Andra konsumenter 

uppgav att företag vilka arbetar med annonsering i sociala medier upplevs ligga i 

framkant samt att en frekvent annonsering kan göra att de får upp ögonen för en 

produkt. De digitala mediebyråer som intervjuats berättar att det återfinns verktyg för att 

ställa in ett budskaps frekvens, vilket möjliggör att inte utsätta konsumenter för samma 

annons i för stor utsträckning. Mondelez instämmer kring verktygets fördelar och 

återger att de använder sig utav det för att konsumenter inte ska uppfatta deras 

annonsering som irriterande. De flesta av konsumenterna anser att Facebook-

annonsering överlag inte är intressant, men heller inte irriterande, då det är enkelt att 

bläddra förbi den. Resultatet visar att det kan vara viktigt att ta hänsyn till hur ofta 

konsumenter möts av ett budskap genom annonsering i sociala medier. Det måste synas 
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tillräckligt ofta för att konsumenterna ska uppmärksamma produkten, men inte så ofta 

att de slutar se annonsen. För att uppnå detta återfinns användbara annonsverktyg. 

 

6.2.2 Innehåll 

Wojdynski och Evans (2016) hävdar att det i dagsläget återfinns begränsad information 

angående hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier. Då konsumenterna 

diskuterade sociala medie-annonsers utformning framkom att faktorer vilka kan göra att 

de uppfattar annonser för low involvement-produkter positivt är starka färger samt att 

produkten framställs tydligt och på ett tilltalande sätt. Mondelez beskriver i linje med 

detta att det, för att väcka intresse, krävs att annonsering i sociala medier är tydlig och 

underhållande.  

 

En av de annonser som avändes vid kvasiexperimentet exponerade en produkt där det 

visade sig vara svårt för konsumenterna att identifiera vilket varumärket bakom 

produkten var. Det medförde att de hade svårt att uppfatta vilken produktkategori 

annonsen avsåg. Flertalet konsumeter uppgav att de trodde att det rörde sig om 

marknadsföring av knäckebröd när det i själva verket handlade om chokladkakor. Det 

berodde bland annat på att de, i likhet med vad digital mediebyrå 2 hävdar, snabbt 

flyttade fokus från annonsen till någonting annat. I tillägg valde merparten att inte läsa 

den text som var integrerad i annonsen. Några av konsumenterna menar att de generellt 

sett inte är engagerade nog att läsa texter i samband med annonsering i sociala medier, 

utan att bilder istället är det som avgör hur de uppfattar en annons. Då en produkts 

förpackning inte omedelbart associeras med ett starkt varumärke kan det till följd av 

detta vara fördelaktigt att visa produkten utan förpackning. Detta då flertalet 

konsumenter uppger att exempelvis en chokladkaka som exponeras på ett tilltalande sätt 

väcker deras uppmärksamhet.  

 

Vidare angav en av konsumenterna att hon är benägen att sprida negativ word of mouth 

till följd av annonsering i sociala medier som inte tilltalar henne. Helm och Schlei 

(1998) bekräftar att word of mouth kan vara av både positiv och negativ karaktär. Det är 

i tillägg den typ av marknadskommunikation människor litar mest på (Solomon et al., 

2013; Sam & Fiorella, 2013; Barreto, 2013), vilket gör den till ett kraftfullt verktyg. Att 

konsumenter får en positiv uppfattning av innehållet i annonsering på sociala medier är 

därför centralt.   
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6.2.3 Intresse för produkt 

Konsumenterna uttrycker att det är mer troligt att annonsering i sociala medier fångar 

deras uppmärksamhet då annonsen avser en produktkategori de är intresserade av. 

Flertalet konsumenter nämner high involvement-produkter, så som kläder, skor och 

inredning som exempel på produkter vilka de är intresserade av. Att dessa produkter till 

största del faller inom ramen för kategorin high involvement-produkter ligger i linje 

med att digital mediebyrå 1 hävdar att svårigheten med marknadsföring av low 

involvement-produkter är att konsumenter inte känner något betydande engagemang för 

den typen av produkter. Solomon et al. (2013) bekräftar att konsumenters engagemang 

för olika produkttyper skiljer sig åt. Vidare beskriver Hoyer (1984) att val av low 

involvement-produkter ofta inte är viktiga för konsumenter. Digital mediebyrå 2 

diskuterar problematiken kring att inspirera vid annonsering i sociala medier för low 

involvement-produkter, något respondenten anser vara enklare då annonseringen avser 

high involvement-produkter.  

 

High involement-produkter marknadsförs i många fall genom riktade annonser, där 

konsumenterna tidigare besökt en webbsida där produkten förekommit. Konsumenterna 

upplever därför ofta annonser för den här typen av produkter som relevanta. Zarouali et 

al. (2017) hävdar att riktade annonser har större chans att påverka konsumenter än icke-

riktade annonser. Digital mediebyrå 2 diskuterar tillsammans med Fazer problematiken 

kring att low involvement-produkter oftast inte kan köpas i en webbshop, varför 

användandet av riktade annonser försvåras.  

 

Några konsumenter uppger att de är intresserade av matlagning och bakning och vidare 

livsmedelsprodukter. De uppmärksammar därför annonsering på sociala medier för den 

här typen av produkter. Det visar att det är möjligt att väcka intresse för low 

involvement-produkter genom annonsering i sociala medier, under förutsättning att 

företaget når ut till rätt målgrupp. I tilägg anser några av konsumenterna att sociala 

medie-annonser för produkter och tjänster med lokal anknytning fångar deras 

uppmärksamhet, då de upplevs relevanta. Några av de produkter som tas upp som 

exempel är low involvement-produkter. Digital mediebyrå 1 och 2 samt Mondelez 

berättar, som tidigare nämnt, om de fördelar Facebook och Instagrams annonsverktyg 

innebär. Det är möjligt att ställa in olika parametrar för att nå en specifik målgrupp. På 
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så sätt är det möjligt att rikta annonser för low involvement-produkter mot en relevant 

publik.  

 

6.2.4 Varumärkets roll 

Flera konsumenter menar att det är mer troligt att sociala medie-annonser för välkända 

varumärken, inom low involvement-kategorin, fångar deras uppmärksamhet. De hävdar 

att det är enklare att ta till sig ett varumärkes budskap då de har en relation till det sedan 

tidigare. Vidare anger konsumenterna att annonsering för produktnyheter från varu-

märken de känner till ofta fångar deras uppmärksamhet. Konsumenterna uppger att de 

efter att ha sett annonser på Facebook och Instagram, för low involvement-produkter 

från varumärken de tidigare köpt och varit nöjda med, valt att testa nya produkter från 

varumärket ifråga. Solomon et al. (2013) menar att konsumenter i många fall baserar 

köpbeslut för low involvement-produkter på tidigare erfarenheter och uppfattning av 

produkt eller varumärke, vilket stämmer överens med det konsumenterna framför kring 

annonsering i sociala medier för low involvement-produkter. Fazer och Mondelez 

menar att det, vid annonsering i sociala medier, kan gynna dem att de arbetar med starka 

varumärken som människor i stor utsträckning känner till. Det skulle innebära att 

välkända varumärken har större möjlighet än nya eller mindre etablerade varumärken att 

nå ut och påverka genom annonsering i sociala medier. 

 

6.2.5 Facebook och Instagram 

Flera konsumenter uppger att annonsering på Instagram upplevs som mer störande än 

annonsering på Facebook. Det kan bero på att annonsering på Instagram inte funnits 

lika länge som den annonsering på Facebook konsumenterna hunnit bli vana vid. Några 

av konsumenterna anger dock att de lägger mer tid på varje inlägg på Instagram än vad 

de gör på Facebook. En av konsumenterna menar att all annonsering på Facebook gjort 

att hon slutat besöka plattformen. Å andra sidan anger en konsument att sociala medier 

för henne är en sorts nöje dit hon vänder sig för att upptäcka nya saker. Tillsammans 

med en ytterligare konsument menar hon att annonsering på Facebook kan ses som en 

service. Digital mediebyrå 2 menar, i linje med detta, att deras tanke bakom annonsering 

på sociala medier är att människor ser dessa plattformar som just ett nöje. Byrån menar 

att människor generellt sett har en positiv inställning då de använder sociala medier, 

vilket gör det till optimala plattformar för annonsering. Målet är att på ett naturligt sätt 
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integrera annonseringen i konsumenters flöden och att den innefattar något de 

konsumenter som möts av annonsen tycker om.  

 

Konsumenternas uttalanden indikerar att annonsering för low involvement-produkter på 

Facebook i de flesta fall inte upplevs som irriterande. Det fångar å andra sidan inte 

heller deras uppmärksamhet i särskilt stor utsträckning. Det, tillsammans med att en 

konsument berättar att hon valt att sluta besöka Facebook till följd av, vad hon upplever 

som, massiv annonsering samt att några konsumenter säger sig lägga mer tid på 

Instagram-inlägg är en indikation på att det kan vara fördelaktigt för annonsörer att byta 

plattform från Facebook till Instagram. Samtidigt upplevs Instagram-annonser av några 

konsumenter som mer irriterande i dagsläget, vilket kan få en naturlig lösning då 

annonseringen med tidens gång blir mer vedertagen och där med accepterad. Desto mer 

annonsering som förläggs till plattformen, desto större blir dock risken att Instagram-

annonsering i framtiden upplevs på samma sätt som Facebook-annonsering gör idag. 

Kanske kommer annonseringen och användarna att flytta från plattform till plattform, 

bara tiden kan utvisa det.  

 

6.2.6 Trovärdighet 

Några konsumenter berör att de ibland ser att människor i deras Facebook-flöden 

“gillar” inlägg från företag. Det kan resultera i att de uppfattar annonserna positivt, 

under förutsättning att de är intresserade av produktkategorin. Detta i likhet med att 

Barreto (2013) hävdar att så kallade like-ads kan överföra det förtroende en konsument 

har för den vän som interagerar med annons-innehållet till varumärket. Konsumenternas 

uttalanden indikerar dock att detta endast kan göras gällande då de är intresserade av 

produktkategorin. Konsumenterna uppger att de i tillägg exponeras för annonser som 

vänner gillat, vilka de upplever som totalt irrelevanta, samt att funktionen i viss 

utsträckning kan uppfattas som avslöjande. Vidare hävdar en av konsumenterna att 

marknadsföring som förmedlas direkt från företag, utan mellanhand, är trovärdig. Detta 

innebär sammantaget att sociala medie-annonser kan uppfattas som trovärdiga. 

 

6.2.7 Medvetenhet 

Barreto (2013) beskriver att det utöver att väcka uppmärksamhet är centralt att skapa 

medvetenhet, vilket innebär att produkten eller varumärket förblir i konsumenters lång- 

eller korttidsminne till den tidpunkt då ett köpbeslut tas. De konsumenter som är 
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intresserade av bakning och matlagning anger att annonsering i sociala medier som 

återger recept, exempelvis genom filmklipp, fångar deras uppmärksamhet och kan göra 

dem intresserade av att testa olika produkter. Det framkom även att den här typen av 

annonsering kan generera klick till varumärkets hemsida för mer information kring de 

produkter som används. Mondelez upplever att annonsering på sociala medier fungerar 

bäst i rörligt format då varumärket får chansen att berätta en story. Digital mediebyrå 1 

instämmer i att social media-annonsering i videoformat har störst chans skapa intresse 

och bli ihågkommet eftersom företag har chansen att sätta produkten i en mer verklig 

kontext med hjälp av ljud och interaktioner. Detta indikerar att annonsering för low 

involvement-produkter i videoformat kan fånga konsumenters uppmärksamhet, skapa 

medvetenhet och vidare leda till köp.  

 

En konsument beskriver att hon uppmärksammat att varumärken inom low 

involvement-kategorin ibland anordnar tävlingar på diverse sociala medie-plattformar. 

Detta gör henne vanligtvis intresserad. Fazer menar att de arbetar mycket med tävlingar 

i sin sociala medie-annonsering. Detta då de erfarit att det är ett lyckat koncept för att 

väcka uppmärksamhet, då annonsering i sociala medier som innehåller en uppmanande 

komponent tenderar att engagera konsumenter. Tävlingar kan således vara ett bra sätt att 

skapa uppmärksamhet, och vidare medvetenhet, kring varumärken inom low 

involvement-kategorin.  

 

6.2.8 Undermedvetenhet 

Några konsumenter menar att annonsering för low involvement-produkter i sociala 

medier påverkar dem undermedvetet vid köpbeslut. Barreto (2013) hävdar att det är 

centralt att produkter som syns i annonsering på sociala medier, för att kunna påverka 

köpbeslutet, förblir i konsumenters lång- eller korttisminne. Digital mediebyrå 2 

beskriver att de är övertygade om att konsumenter påverkas undermedvetet av 

annonsering i sociala medier. Tillsammans med Fazer diskuterar byrån att för stort 

fokus inte bör läggas på att försöka mäta det exakta sambandet mellan annonsering i 

sociala medier och köpstatistik. Istället bör ett större fokus förläggas till att skapa 

uppmärksamhet, vilket på lång sikt kan leda till köp. Detta ligger i linje med att Barreto 

(2013) hävdar att uppmärksamhet, och vidare medvetenhet kring en produkt, kan leda 

till köp.  
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6.3 Jämförelse 

I detta avsnitt presenteras analys och diskussion kring jämförelsen av influencer 

marketing och annonsering i sociala medier för low involvement-produkter.  

 

6.3.1 Uppmärksamhet 

De konsumenter som uttalat sig inom ramen för denna studie menar att de generellt sett 

bläddrar förbi annonsering i sociala medier medan de uppmärksammar influencer 

marketing, då kända personer väcker intresse. Både vid annonsering i sociala medier 

samt influencer marketing väcker high involvement-produkter uppmärksamhet i större 

utsträckning än low involvement-produkter. Detta styrks av Solomon et al. (2013) som 

menar att konsumenter inte är intresserade av information kring low involvement-

produkter. Konsumenterna tar dock upp flertalet exempel på annonsering i sociala 

medier för low involvement-produkter som väckt deras uppmärksamhet. I annonserna 

förekommer livsmedelsprodukter och konsumenterna som uppmärksammat dem uppger 

att de har ett intresse för matlagning och bakning. Det innebär att det finns möjlighet att 

väcka uppmärksamhet med social medie-annonsering för low involvement-produkter, 

under förutsättning att de som nås av annonseringen har ett intresse för produkten. Flera 

av konsumenterna menar att det är svårt att se att influencers besitter expertis kring low 

involvement-produkter. De är heller inte i behov av expertutlåtande för den här typen av 

produkter och bortser därför i vissa fall från influencer marketing för low involvement-

produkter. Influencers kan däremot testa och rekommendera dessa produkter, vilket 

enligt några av konsumenterna väcker intresse.  

 

Vidare framkom under fokusgrupperna att uppmärksammade sociala medie-annonser 

kan påverka konsumenter undermedvetet då de står inför ett köpbeslut. Digital 

mediebyrå 2 och Fazer menar att fokus inte alltid behöver riktas mot att generera direkta 

köp, utan mot att väcka uppmärksamhet och skapa medvetenhet hos konsumenter vilket 

kan leda till framtida köp. I vissa fall räcker det att influencer marketing väcker 

uppmärksamhet för att konsumenterna ska vilja köpa produkten. Detta då nyfikenhet är 

ett tillräckligt starkt incitament för köp som inte innebär någon risk. För andra 

konsumenter är det viktigt att de tycker om influencern ifråga och delar värderingar med 

denne samt att produkten exponeras i en naturlig kontext för att influencer marketing för 

low involvement-produkter ska leda till direkt köp. 
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6.3.2 Varumärkets roll 

Varumärke uppges vara en viktig faktor gällande om konsumenter uppmärksammar 

annonsering i sociala medier eller inte. Då konsumenterna känner igen, eller i bästa fall 

har en relation till varumärket sedan tidigare, uppger de att de i betydligt större 

utsträckning uppmärksammar sociala medie-annonser. Det beror förmodligen på att 

kännetecken för varumärken som konsumenterna direkt känner igen, så som logotyper, i 

många fall är en betydande del av annonseringens innehåll. Det blir betydelsefullt då 

konsumenter, enligt digital mediebyrå 2, snabbt flyttar fokus vid användning av sociala 

medier. För influencer marketing berör inte konsumenterna vikten av varumärke. De 

riktar istället sitt fokus mot influencern ifråga samt den produktkategori som 

marknadsförs, för att kunna avgöra om ett intresse finns. Det kan innebära att 

annonsering i sociala medier är fördelaktigt för starka varumärken, medan mindre 

etablerade varumärken kan dra nytta av influencer marketing.  

 

6.3.3 Innehåll 

Konsumenterna menar att de tilltalas av influencer marketing där produkten exponeras i 

en naturlig kontext. De upplever då produkten som en självklar del av influencerns 

vardag, vilket genererar hög trovärdighet. En fördel som författarna av denna studie 

bedömer är betydligt svårare att uppnå vid annonsering i sociala medier utan 

influencers. Vid social medie-annonsering anser konsumenterna att low involvement-

produkter, så som livsmedel, bör visas utan förpackning för att de ska se läskande ut. 

Detta gäller i synnerhet för varumärken som konsumenterna inte omedelbart känner 

igen. 

 

Några konsumenter påpekar att den smak eller doft som low involvement-produkten 

uppges ha i annonsering på sociala medier direkt avgör om de är intresserade av varan 

eller inte. Smaken eller doften kan uppenbart inte upplevas via sociala medie-annonser. 

Ur den aspekten kan influencer marketing vara mer fördelaktigt vid marknadsföring av 

low involvement-produkter. Vid influencer marketing har influencern ifråga förhopp-

ningsvis testat och kan rekommendera produkten, vilket kan leda till köp trots att 

konsumenten vid första anblick inte tilltalas av den angivna smaken eller doften.  
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6.3.4 Trovärdighet 

Några av de konsumenter som deltagit i studien anser att det faktum att influencer 

marketing är betalt försämrar dess trovärdighet. Detta i motsats till att Hörnfeldt (2017) 

hävdar att konsumenter inte lägger någon vikt vid om innehåll är betalt så länge det 

upplevs som genuint. En potentiell orsak till konsumenternas inställning är att 

influencer marketing blivit mer vanligt förekommande och att konsumenter därför i 

större utsträckning är medvetna om vad det innebär. Andra konsumenter upplever dock 

influencer marketing som trovärdigt, främst för att de litar på influencers de följer, men 

också för att de tror att influencers får många erbjudanden och därför väljer att 

samarbeta med varumärken de tycker om. Annonsering i sociala medier kan uppfattas 

som trovärdig, dels för att företaget är tydlig avsändare och dels då vänner interagerat 

med innehållet, i enlighet med det Barreto (2013) framför.  

 

6.4 Köpbeslutsprocessen för low involvement-produkter 

Eftersom det inte enbart är influencer marketing och annonsering på sociala medier som 

har en potentiell inverkan på konsumenter vid köpbeslut av low involvement-produkter 

ämnade författarna av denna studie även kontrollera på vilka grunder våra respondenter 

fattar denna typ av beslut till vardags. Det kunde här identifieras några återkommande 

teman: rekommendationer från omgivningen, pris, vanemässiga köp och även, till viss 

del, reklam. Hoyer (1984) menar att det för low involvement-produkter handlar om att 

konsumenter optimerar tid och ansträngning i relation till vad det får för konsekvenser, 

snarare än att vid varje köptillfälle ta optimala beslut. Detta menar han vidare ofta 

resulterar i att konsumenter använder sig av mentala genvägar, personliga preferenser 

och rekommendationer från omgivningen vid köp av denna typ av produkter, vilket är i 

linje med svaren från våra konsumenter. Detta indikerar att befintlig forskning på 

konsumenters köpbeteende för low involvement-produkter ur en generell aspekt är 

gångbar även i dagsläget och för den specifika målgrupp som studerats. 
 

Insikten att konsumenter överhängande påverkas av andra faktorer än reklam vid köp av 

low involvement-produkter utesluter inte framgångsrik marknadsföring för denna typ av 

produkter. Solomon et al. (2013) diskuterar vikten av att inte fokusera på gedigen 

produktinformation för low involvement-produkter eftersom konsumenter saknar 

motivation att utvärdera alla tillgängliga alternativ och därmed inte tar till sig allt för 

tung information. Enkla budskap och multipla marknadsstimuli som uppmanar till köp 
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har istället bevisats mer framgångsrikt (ibid; Hoyer, 1984). Några av de konsumenter 

som uttalat sig inom ramen för denna studie nämner att de uppfattar att de snabbare 

lägger märke till reklam på sociala medier som de tidigare stött på, vilket bekräftar 

befintlig teori. Ytterligare en av konsumenterna påpekar att produkter eller varumärken 

som hon stött på i reklam innan ett köpbeslut upplevs som mer familjära. Även om 

konsumenten ifråga inte omedelbart väljer att köpa produkten efter att ha sett reklamen 

menar hon att hon ofta finner sig själv i affären och väljer det alternativ som hon 

tidigare stött på i reklamsammanhang. Konsumenten tror att detta till viss del sker 

undermedvetet. Solomon et al. (2013) beskriver att konsumenter har en benägenhet att 

påverkas av reklam och utifrån dessa forma attityder kring produkter som de tidigare 

inte stött på eller testat. Sammanfattningsvis indikerar  detta att det trots bristande 

motivation kring köp av low involvement-produkter ändå finns utrymme för reklam att 

påverka köpbeslutet, om den utformas på ett tilltalande och lättillgängligt sätt.  
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7 Slutsatser 
I studiens sjunde kapitel presenteras de slutsatser som analysen och diskussionen 

genererat. Här kommer forskningsfrågan att besvaras och teoretiska bidrag samt 

praktiska implikationer att presenteras. Vidare avslutas detta kapitel med förslag till 

framtida forskning.  

 

7.1 Besvarande av forskningsfråga 

I introduktionskapitlet formulerades en forskningsfråga utifrån studiens problem-

diskussion, vilken löd: 

 

Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med 
annonsering på sociala medier där influencers inte förekommer, 

vid köpbeslut för low involvement-produkter? 
 

Inledningsvis påvisar studien att konsumenter kan påverkas av influencer marketing och 

annan annonsering i sociala medier vid köpbeslut för low involvement-produkter då de 

konsumenter som inkluderats i studien, i enlighet med befintlig teori, uppger att reklam 

är en av de faktorer som spelar in vid val av low involvement-produkter.  
 

Konsumenterna uppger att influencer marketing samt marknadsföring för high 

involvement-produkter generellt sett väcker deras uppmärksamhet i större utsträckning 

än annonsering på sociala medier och marknadsföring för low involvement-produkter. 

Det borde innebära svårigheter att nå ut med annonsering på sociala medier för low 

involvement-produkter. De konsumenter som är intresserade av matlagning och bakning 

uppger dock att de lagt märke till annonsering på sociala medier för livsmedels-

produkter, vilka faller inom ramen för low involvement-kategorin. Dessa fynd tyder på 

det motsatta, under förutsättning att konsumenterna är intresserade av den produkt som 

marknadsförs. Till influencer marketings fördel talar att konsumenter kan se marknads-

kommunikationen som rekommendationer, vilka de är benägna att agera på då köp av 

low involvement-produkter innebär en låg risk. Å andra sidan är konsumenter inte i 

behov av expertutlåtanden för den här typen av produkter och bortser därför i vissa fall 

från influencer marketing för low involvement-produkter.  
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Det är mer troligt att konsumenter påverkas av annonsering i sociala medier där starka 

varumärken förekommer, än av sociala medie-annonser för mindre kända varumärken, 

vid köp av low involvement-produkter. Det beror på att konsumenterna uppmärk-

sammar sociala medie-annonser för varumärken de har en relation till sedan tidigare i 

mycket större utsträckning än sociala medie-annonser för andra varumärken. Vid 

influencer marketing verkar varumärket inte spela lika stor roll. Det är istället 

influencern som är avgörande för om en konsument ska uppmärksamma marknads-

föringen eller inte. Det innebär att det är mer troligt att konsumenter påverkas av 

influencer marketing, än av annonsering i sociala medier, vid köp av mindre kända 

varumärken inom low involvement-kategorin. Vid köp av starka varumärken inom low 

involvement-kategorin har annonsering i sociala medier och influencer marketing 

liknande förutsättningar att påverka konsumentens beslut, under förutsättning att 

influencer marketing kommuniceras via en individ som konsumenten ifråga tycker om. 
 

En del av konsumenterna menar att de uppfattar annonsering i sociala medier som mer 

trovärdig än influencer marketing, då företaget är tydlig avsändare av marknads-

kommunikationen. En annan del av konsumenterna hävdar att influencer marketing är 

mer trovärdig än annonsering i sociala medier, då de litar på influencers som de tycker 

om och har valt att följa. Det innebär att influencer marketing och annonsering i sociala 

medier, ur en trovärdighetsaspekt, sammantaget har liknande förutsättningar att påverka 

konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag 

De teoretiska gap som identifierats avser hur annonsering i sociala medier uppfattas i 

allmänhet, och i synnerhet för low involvement-produkter, samt hur influencer 

marketing för low involvement-produkter uppfattas. Den information som insamlats och 

bearbetats längs vägen, då vi sökt ett svar på den givna forskningsfrågan, kan på ett 

tillfredsställande sätt fylla de teoretiska luckorna. 

 

7.2.1 Influencer marketing 

I tillägg till befintlig teori påvisar studien att konsumenter uppfattar influencer 

marketing rent generellt som mer positivt då ett underliggande budskap integreras i 

kampanjen, exempelvis genom storytelling. Utöver det indikerar resultatet att 

influencers som har ett till yrke i vissa fall kan uppfattas som mer trovärdiga, då de inte 
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upplevs vara beroende av kommersiella samarbeten i samma utsträckning som 

influencers vars huvudsakliga inkomst härstammar från influencer marketing. 

Ytterligare fynd tyder på att konsumenter lägger vikt vid att influencers får betalt samt 

att det råder delade meningar angående huruvida en tydlig annonsmärkning ökar eller 

minskar influencer marketings trovärdighet. Det framkommer även att bilder kan 

upplevas som mer positivt än videoklipp, då videoklipp kräver ett högre engagemang 

från konsumentens sida. Något som vanligtvis inte återfinns för produktinformation 

rörande low involvement-produkter.  
 

Av studien framkommer att konsumenter uppmärksammar influencer marketing som rör 

high involvement-produkter i större utsträckning än influencer marketing för low 

involvement-produkter. Det beror dels på att de inte är i behov av expertutlåtanden för 

den typen av produkter. Konsumenter uppger dock att de är intresserade av kända 

personer, varför influencer marketing för low involvement-produkter kan fånga 

konsumenters uppmärksamhet. Chansen att influencer marketing för low involvement-

produkter uppmärksammas är störst då konsumenten känner en personlig koppling till 

influencern och produkten framställs i en naturlig kontext. Vidare kan konsumenter 

använda sig utav influencers rekommendationer av low involvement-produkter för att 

minimera den kognitiva ansträngningen, i synnerhet då de delar värderingar med 

influencern.  
 

Konsumenter kan uppfatta influencer marketing för low involvement-produkter som 

trovärdig under förutsättning att influencern själv upplevs använda den produkt som 

marknadsförs. Desto mer engagerad i produkten influencern upplevs vara, desto 

trovärdigare upplever konsumenterna att influencer marketing är.  

 

7.2.2 Annonsering i sociala medier 

Av studien framgår att konsumenter många gånger bläddrar förbi annonsering i sociala 

medier. De annonser som uppmärksammas är de som förmedlas frekvent. Att 

konsumenter möts av ett budskap för många gånger kan dock leda till att de ser förbi 

annonseringen.  

 

Konsumenterna uppmärksammar annonsering i sociala medier för high involvement-

produkter i högre grad än annonsering i sociala medier för low involvement-produkter. 

Det kan bero på att annonser för high involvement-produkter i många fall är riktade och 
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baserade på konsumenters tidigare webbhistorik, då produkterna är möjliga att inhandla 

i webbshoppar. Annonserna upplevs då som relevanta. Annonsering för low 

involvement-produkter kan uppmärksammas, under förutsättning att konsumenterna är 

intresserade av den produkt som marknadsförs. Annonsinnehållets utformning och hur 

produkten exponeras har betydelse för hur konsumenter uppfattar annonsering för low 

involvement-produkter i sociala medier.  

 

Konsumenter uppger att annonsering i sociala medier kan påverka dem undermedvetet 

vid framtida köpbeslut. Vidare framgår av studien att en negativ upplevelse av en 

sociala medier-annons kan leda till spridning av negativ word of mouth. 

 

7.3 Praktiska implikationer 

I detta avsnitt presenteras ett beslutsunderlag vilket kan användas av företag som säljer 

low involvement-produkter samt byråer, vilka har dessa företag som uppdragsgivare, 

då influencer marketing och/eller annonsering i sociala medier implementeras.  

 

Då både för- och nackdelar med influencer marketing respektive annonsering i sociala 

medier för low involvement-produkter identifierats är det upp till varje enskild aktör att 

med kostnadsaspekten i beaktning avgöra vad som är mest fördelaktigt i den specifika 

situationen. Det mönster som urskiljts påvisar dock att influencer marketing kan vara 

fördelaktigt för nya samt mindre etablerade varumärken medan annonsering i sociala 

medier kan fungera bra för starka varumärken. Om nya eller mindre kända varumärken 

inom livsmedelssektorn vill använda sig utav annonsering i sociala medier kan det vara 

en idé att framställa produkten på ett tilltalande sätt utan förpackning, då konsumenterna 

i många fall har en relation till produkttypen, men inte till den specifika förpackningen. 

 

7.3.1 Strategier för influencer marketing 

För att nå ut med influencer marketing till den breda målgrupp som low involvement-

produkter ofta har, visar studien att det finns två vägar att gå. Det är möjligt att 

genomföra ett samarbete med en så kallad makro-influencer, en person som är känd för 

något annat än sitt yrke som influencer och når ut till en stor mängd konsumenter. 

Konsumenterna tenderar att tycka att makro-influencers uppnår hög trovärdighet. 

Tillvägagångssättet kan å andra sidan ge upphov till omfattande kostnader. Alternativet 

är att genomföra samarbeten med så kallade mikro-influencers vilka når ut till en 
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mindre mängd konsumenter, i vissa fall med ett mer personligt tilltal. Den här typen av 

influencers försörjer sig ofta genom kommersiella samarbeten och är nischade inom ett 

visst område, vilket gör det möjligt att nå ut till olika segment inom en större målgrupp. 
 

Av studien framgår att influencer marketing där influencern besitter expertis kring den 

produkt som marknadsförs upplevs som relevant. Konsumenter menar att de i regel är 

skeptiska mot att influencers skulle besitta expertis kring low involvement-produkter. 

Problematiken är dock möjlig att kringgå då konsumenter påstår att det som väger 

tyngst i sammanhanget är att influencers själva använder sig utav de produkter som 

marknadsförs. Det kan därför vara av vikt att exponera low involvement-produkter i en 

naturlig kontext, för att de ska kännas som en självklar del av influencerns vardag. Att 

influencers enbart poserar med produkter samt uppenbart påkostade produktioner känns 

enligt konsumenterna forcerat och bör därför undvikas, till förmån för storytelling eller 

att produkten visas upp som en del av influencerns fritidsaktiviteter.  
 

Konsumenter anser att influencer marketing uppnår en högre trovärdighet då 

influencern upplevs vara engagerad i den produkt som marknadsförs. Något som kan 

vara svårt att uppnå vid marknadsföring av low involvement-produkter, då det kan vara 

svårt att övertyga konsumenter om att influencers brinner för exempelvis tuggummi 

eller kolsyrat vatten. Lösningen på problemet tycks vara att influencern inkluderas i den 

process som framtagandet av en ny produkt innebär och är med och påverkar hur olika 

produktattribut ska utformas.  
 

Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med influencers vilka förknippas med starka 

värderingar, då konsumenter upplever att de uppnår en hög trovärdighet. Då 

influencerns värderingar matchar konsumentens kan konsumenter använda influencers 

som riktlinje för vilka low involvement-produkter de ska köpa, för att minimera den 

kognitiva ansträngningen. Vidare är det essentiellt att inte bortse från vikten av att 

influencerns värderingar ligger i linje med varumärkets. För low involvement-produkter 

där en uppenbar koppling till tydliga värderingar saknas återfinns möjligheten att 

implementera ett underliggande budskap eller välgörenhet i influencer marketing. Att 

arbeta med välgörenhet kan dock innebära en risk att stöta sig med konsumenterna, 

varför budskapet bör vara genomtänkt. Ett sätt att integrera underliggande budskap är 

storytelling.  
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7.3.2 Strategier för annonsering i sociala medier 

Vid implementering av annonsering i sociala medier bör de verktyg som återfinns 

användas för att optimera budskapets frekvens. Konsumenter uppmärksammar frekvent 

annonsering men ser förbi budskap de möts av för ofta. För att annonsering av low 

involvement-produkter ska uppmärksammas är det av vikt att nå de konsumenter som 

kan ha ett intresse för produkttypen. Verktygen kan användas för styrning baserat på en 

stor mängd data vilket gör det möjligt att nå specifika målgrupper. 
 

Vid annonsering av livsmedel återfinns möjligheten att exponera produkterna som en 

del av ett recept, gärna i videoformat. Den här typen av annonser engagerar 

konsumenter till den grad att de i vissa fall tar sig vidare till varumärkets hemsida för att 

skaffa mer information kring produkten. Konsumenterna uppger i tillägg att den här 

typen av annonsering kan leda till direkt köp.  
 

Vidare framgår av studien att low involvement-produkter bör framställas på ett tydligt 

och tilltalande sätt, vid annonsering i sociala medier. Konsumenter menar att de tilltalas 

av starka färger. 

 

Tävlingar kan bidra till ett ökat intresse kring annonsering för low involvement-

produkter. Då tävlingar innehåller en uppmanande komponent menar konsumenter att 

de upplever ett högre engagemang. Det resulterar vidare i en högre grad av medvetenhet 

king den produkt som marknadsförs. 

 
 
7.4 Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har nya infallsvinklar inom studiens forskningsområde, vilka kan 

vara intressanta att studera, identifierats. Dessa presenteras nedan som förslag till 

framtida forskning.  

 

Författarna av denna studie valde att implementera en kvalitativ undersökningsmetod 

för att erhålla djupare kunskap angående hur och varför influencer marketing och 

sociala medie-annonser påverkar konsumenter, vid köpbeslut för low involvement-

produkter, vilket sedan tidigare var ett outforskat område. Studiens slusatser är därav 

inte generaliserbara för en större population och det hade därför varit av intresse att göra 

en kvantitativ hypotesprövning utifrån studiens slutsatser. Då det upplevdes fungera väl 
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att använda sig utav tidigare kampanjer skulle ett liknande experiment kunna utföras på 

ett större stickprov. Vidare kan alla beroende variabler mätas innan och efter 

konsumenter utsätts för de oberoende variablerna för att generera den data som är 

nödvändig för att genomföra signifikanstest och andra statistiska beräkningar. 
 

Denna studie tar marknadsföringsstrategierna annonsering i sociala medier samt 

influencer marketing i beaktning. Om det finns intresse för framtida forskning inriktat 

på low involvement-produkter kan det vara intressant att undersöka huruvida andra 

typer av marknadskommunikation kan användas för att på ett fördelaktigt sätt framställa 

low involvement-produkter. Det är möjligt att utgå från de faktorer svenska 

konsumenter i åldrarna 17-37 i denna studie uppgett sig påverkas utav, vid köp av low 

involvement-produkter.  
 

Avslutningsvis pekar denna studie på att variabeln varumärke påverkar hur konsumenter 

mottar influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier för low 

involvement-produkter. Det kan därför vara av intresse att genomföra en liknande studie 

utifrån ett varumärkesperspektiv snarare än utifrån ett produktkategori-perspektiv.  
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VII 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide bransch-representanter 
 
 
Digitala mediebyråer  
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilka frågor arbetar du med på företag x? 

2. Vilken typ av produkter arbetar du med? 

 

Low involvement-produkter och digital marknadsföring 

3. Hur arbetar ni med digital marknadsföring av low involvement-produkter?  

3 a. Kan du nämna ett exempel på en digital kampanj ni genomfört för den här 

typen av produkter och beskriva den? 

4. Finns det några utmaningar med att marknadsföra low involvement-produkter? 

 

Online-annonser 

5. Arbetar ni med banners för era kunders räkning?  

5 a. Om ja: Varför? 

5 b. Om nej: Varför inte? 

6. Om ja på fråga 5: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med banners? 

6 a. Vilka resultat har banner-annonseringen genererat? 

7. Arbetar ni, för era kunders räkning, med sponsrade inlägg från företags egna 

sociala mediekonton?  

7 a. Om ja: Varför? 

7 b. Om nej: Varför inte? 

8. Om ja på fråga 7: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med sponsrade inlägg 

från företags egna sociala mediekonton?  

8 a. Vilka resultat har de sponsrade inläggen genererat? 

9. Vilka fördelar innebär online-annonsering?  

10. Vilka utmaningar innebär online-annonsering? 

11. Hur skulle du beskriva online-annonsers inverkan på konsumenter? 

12. Tror du att online-annonser kan driva försäljning?  

12 a. Om ja: På vilket sätt och varför? 
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13. Vilka plattformar skulle du säga är passande för online-annonser? 

13 a. Varför? 

14. Hur tror du att online-annonsering kommer att utvecklas framöver? 

 

Influencer Marketing 

15. Arbetar ni med influencer marketing för era kunders räkning?  

15 a. Om ja: Varför? 

15 b. Om nej: Varför inte? 

16. Om ja på fråga 15: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med influencer 

marketing för era kunders räkning? 

16 a. Vilka resultat har influencer marketing-kampanjerna genererat? 

17. Vilka fördelar innebär influencer marketing? 

18. Vilka utmaningar innebär influencer marketing?  

19. Hur skulle du beskriva influencer marketings inverkan på konsumenter?  

20. Tror du att influencer marketing kan driva försäljning?  

20 a. Om ja: På vilket sätt och varför? 

21. Vilka plattformar skulle du säga är passande för influencer marketing? 

21 a. Varför? 

22. Hur skulle du definiera influencer marketing?  

23. Hur skulle du definiera en influencer? 

24. Kan du beskriva din syn på den utveckling som skett där influencer marketing 

blivit ett vedertaget begrepp?  

25. Hur tror du att influencer marketing kommer att utvecklas framöver? 

 
Influencer  
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du drivit din blogg? 

2. Hur länge har du gjort kommersiella samarbeten via sociala medier? 

 

Influencer Marketing 

3. Ser du dig själv som en influencer? 

3 a. Om ja: Varför? 
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3 b. Om nej: Varför inte? 

4. Upplever du att dina kollegor i sociala mediebranschen kallar sig för 

influencers? 

4 a. Om ja: När började de göra det? 

5. Hur skulle du definiera en influencer? 

6. Hur skulle du definiera influencer marketing?  

7. Kan du beskriva din syn på den utveckling som skett där influencer marketing 

blivit ett vedertaget begrepp?  

8. Hur tror du att influencer marketing kommer att utvecklas framöver? 

9. Vilken typ av produkter förekommer oftast i de samarbeten du genomför? 

10. Vilken typ av produkter upplever du förekommer mest frekvent i influencer 

marketing?  

 

Konfektyrföretag 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilka frågor arbetar du med på företag x? 

2. Vilken typ av produkter arbetar du med? 

 

Digital marknadsföring 

3. Kan du beskriva hur ni tänker kring digital marknadsföring?  

 

Influencer Marketing 

4. Arbetar ni med influencer marketing? 

4 a. Om ja: Varför?  

4 b. Om nej: Varför inte? 

5. Om ja på fråga 4: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med influencer 

marketing?  

5 a. Vilka resultat har influencer marketing-kampanjerna genererat? 

6. Om ja på fråga 4: Vilka plattformar använder ni vid influencer marketing? 

6 a. Varför? 

7. Vilka fördelar innebär influencer marketing? 

8. Vilka utmaningar innebär influencer marketing?  
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9. Hur skulle du beskriva influencer marketings inverkan på konsumenter?  

10. Tror du att influencer marketing kan öka försäljningen av företag x produkter?  

10 a. Om ja: På vilket sätt och varför? 

 

Online-annonser 

11. Arbetar ni med banners?  

11 a. Om ja: Varför? 

11 b. Om nej: Varför inte? 

12. Om ja på fråga 11: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med banners? 

12 a. Vilka resultat har banner-annonseringen genererat? 

13. Arbetar ni med sponsrade inlägg från företag x egna sociala mediekonton? 

13 a. Om ja: Varför? 

13 b. Om nej: Varför inte?  

14. Om ja på fråga 13: Kan du ge exempel på hur ni arbetar med sponsrade inlägg 

från företag x egna sociala mediekonton?  

14 a. Vilka resultat har de sponsrade inläggen genererat? 

15. Vilka fördelar innebär online-annonsering?  

16. Vilka utmaningar innebär online-annonsering? 

17. Hur skulle du beskriva online-annonsers inverkan på konsumenter? 

18. Tror du att online-annonser kan öka försäljningen av företag x produkter?  

18 a. Om ja: På vilket sätt och varför? 

19. Vilka plattformar använder ni vid online-annonsering? 

19 a. Varför? 

 

Low involvement-produkter 

20. Finns det några utmaningar med att marknadsföra low involvement-produkter? 
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Bilaga 2 Intervjuguide konsumenter 
 

1. Hur uppfattade ni Facebook-inlägget där Loka var avsändare?  

2. Vad var det som gjorde att ni uppfattade det på det här sättet?  

 

3. Hur uppfattade ni Facebook-inlägget där Karl Fazer var avsändare?  

4. Vad var det som gjorde att uppfattade ni det på det här sättet? 

 

5. Hur uppfattade ni Zara Larssons inlägg avseende Loka? 

6. Vad var det som gjorde att ni uppfattade ni det på det här sättet? 

 

7. Hur uppfattade ni Danny Saucedos inlägg avseende Karl Fazer? 

8. Vad var det som gjorde att ni uppfattade ni det på det här sättet? 

 

9. Har ni tidigare lagt märke till inlägg på Facebook som liknar den typ av innehåll 

som vi visat för er här idag?  

10. Om ja: Kan ni ge exempel på sådana? 

11. Vad tycker ni om den här typen av inlägg?  

 

12. Har ni tidigare lagt märke till att kända personer delar varumärkesrelaterat 

innehåll i sina egna sociala mediekanaler?  

13. Om ja: Kan ni ge exempel på sådant?  

14. Vad tycker ni om den här typen av innehåll? 

 

[Nu vill vi diskutera en viss typ av produkter, så kallade lågengagemangprodukter. Den 
typ av produkter som man så att säga “tar i farten” utan att göra någon research först 
och som inte innebär någon typ av risk, det vill säga att ni inte upplever det som särskilt 
dyrt och att det inte påverkar sociala situationer genom att det ni köpt är synligt för 
andra, som till exempel kläder. Ett typiskt exempel på den här typen av produkter är 
livsmedel.] 
 

15. Har ni tagit del av inlägg på Facebook där det förekommer reklam för den här 

typen av produkter? 
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Bilaga 3 Enkät kvasiexperiment Loka 
 
De kursiverade texterna nedan återger de muntliga instruktioner som studiens 
författare gav respondenterna före och under genomförandet av studiens 
kvasiexperiments tillhörande enkät. 
 
 
[Först vill vi att ni ringar in svaren på frågorna 1-3.] 
 
1. Har du någon gång köpt drycker från Loka? 
 
 
                       Ja Nej   Vet ej 
 
 
2. Om “Nej” eller “Vet ej”: Känner du till Lokas drycker? 
 
 
          Ja         Nej 
 
3. Om “Ja” på någon av ovanstående: Vad är din uppfattning av Lokas drycker? 
(1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5        Ingen uppfattning  
  
 
 
[Nu vill vi att ni tänker er in i en vardaglig situation när ni sitter och tittar igenom ert 
Facebook-flöde på en dator. Vi vill att ni tittar på det ni snart får framför er så länge 
som ni i vanliga fall tror att det hade fångat er uppmärksamhet./…/ Besvara nu 
frågorna 4-6.] 
 
 
4. Vilken uppfattning har du av Lokas drycker efter att ha tagit del av det visade 
innehållet? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5       Ingen uppfattning 
 
 
5. Skulle du kunna tänka dig att köpa Lokas drycker efter att ha tagit del av det visade 
innehållet? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
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6. Är det troligt att du på något sätt skulle prata om det innehåll du just tog del av med 
någon annan? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
 
 
[Nu vill vi att ni återigen tänker er in i en vardaglig situation, denna gång när ni tittar 
igenom ert Instagram-flöde på mobilen. Även här vill vi att ni tittar på innehållet så 
länge som ni normalt tror att det hade fångat er uppmärksamhet. /…/ Besvara nu 
frågorna 7-9.] 
 
 
7. Vilken uppfattning har du av Lokas drycker efter att ha tagit del av det visade 
innehållet? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5       Ingen uppfattning 
 
 
8. Skulle du kunna tänka dig att köpa Lokas drycker efter att ha tagit del av det visade 
innehållet? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
 

 
9. Är det troligt att du på något sätt skulle prata om det innehåll du just tog del av med 
någon annan? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
 
1         2       3       4       5 
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Bilaga 4 Enkät kvasiexperiment Karl Fazer 
 
De kursiverade texterna nedan återger de muntliga instruktioner som studiens 
författare gav respondenterna före och under genomförandet av studiens 
kvasiexperiments tillhörande enkät. 
 
 
[Först vill vi att ni ringar in svaren på frågorna 1-3.] 
 
1. Har du någon gång köpt chokladkakor från Karl Fazer? 
 
 
                       Ja Nej   Vet ej 
 
 
2. Om “Nej” eller “Vet ej”: Känner du till Karl Fazers chokladkakor? 
 
 
          Ja         Nej 
 
3. Om “Ja” på någon av ovanstående: Vad är din uppfattning av Karl Fazers 
chokladkakor? 
(1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5        Ingen uppfattning  
  
 
 
[Nu vill vi att ni tänker er in i en vardaglig situation när ni sitter och tittar igenom ert 
Facebook-flöde på en dator. Vi vill att ni tittar på det ni snart får framför er så länge 
som ni i vanliga fall tror att det hade fångat er uppmärksamhet./…/ Besvara nu 
frågorna 4-6.] 
 
 
4. Vilken uppfattning har du av Karl Fazers chokladkakor efter att ha tagit del av det 
visade innehållet? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5       Ingen uppfattning 
 
 
5. Skulle du kunna tänka dig att köpa Karl Fazers chokladkakor efter att ha tagit del av 
det visade innehållet? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
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6. Är det troligt att du på något sätt skulle prata om det innehåll du just tog del av med 
någon annan? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
 
 
[Nu vill vi att ni återigen tänker er in i en vardaglig situation, denna gång när ni tittar 
igenom ert Instagram-flöde på mobilen. Även här vill vi att ni tittar på innehållet så 
länge som ni normalt tror att det hade fångat er uppmärksamhet. /…/ Besvara nu 
frågorna 7-9.] 
 
 
7. Vilken uppfattning har du av Karl Fazers chokladkakor efter att ha tagit del av det 
visade innehållet? (1 = Mycket negativ, 5 = Mycket positiv) 
 
 
1         2       3       4       5       Ingen uppfattning 
 
 
8. Skulle du kunna tänka dig att köpa Karl Fazers chokladkakor efter att ha tagit del av 
det visade innehållet? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
1         2       3       4       5 
 

 
9. Är det troligt att du på något sätt skulle prata om det innehåll du just tog del av med 
någon annan? (1 = Inte alls sannolikt, 5 = Mycket sannolikt) 
 
 
 
1         2       3       4       5 
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Bilaga 5 Underlag för kvasiexperiment 
 
Annonsering i sociala medier Loka 
 

 
 
 
Annonsering i sociala medier Karl Fazer 
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Influencer marketing Loka 
 

  
 
 
Influencer marketing Karl Fazer 
 

  
 



  
 

XVIII 

Bilaga 6 Förteckning fokusgrupp- och kvasiexperimentdeltagare 
 
Nedan följer en förteckning över studiens fokusgrupp- och kvasiexperimentdeltagares 
ålder och fiktiva namn 
 
 
Grupp 1 
Freja 23 
Hannes 23 
Karl 22 
Josefine 22 
Agnes 21 
 
Grupp 2 
Amanda 22 
Ludvig 17 
Linn 23 
Emilia 22 
Ebba 23 
 
Grupp 3 
Julia 25 
Fredrik 24 
Vendela 23 
Oliver 24 
Felicia 22 
 
Grupp 4 
Alice 26 
Lovisa 25 
Olivia 26 
Axel 26 
Viktor 27 
 
Grupp 5 
Karin 34 
Anna 30 
Eva 37 
Anita 36 
Johanna 35 
 
Grupp 6 (Endast kvasiexperiment) 
Tove 28 
Veronica 24 
John 27 
Nils 28 
Fanny 24 
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Bilaga 7 Frekvenstabeller  
 
 
 

Köpt Loka 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 30 100,0 100,0 100,0 

Frekvenstabell 1: Köpt Loka. Källa: Egen 
 
 

Köpt Karl Fazer 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Vet ej 6 20,0 20,0 20,0 

Ja 19 63,3 63,3 83,3 

Nej 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 2: Köpt Karl Fazer. Källa: Egen 
 
 

Känner till Loka 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 30 100,0 100,0 100,0 

Frekvenstabell 3: Känner till Loka. Källa: Egen 
 
 

Känner till Karl Fazer 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 26 86,7 86,7 86,7 

Nej 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 4: Känner till Karl Fazer. Källa: Egen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XX 

Tidigare attityder 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 1 3,3 4,8 4,8 

3,00 4 13,3 19,0 23,8 

3,50 4 13,3 19,0 42,9 

4,00 5 16,7 23,8 66,7 

4,50 6 20,0 28,6 95,2 

5,00 1 3,3 4,8 100,0 

Total 21 70,0 100,0  

Missing System 9 30,0   

Total 30 100,0   

Frekvenstabell 5: Tidigare attityder. Källa: Egen 
 
 

Attityder Influencer marketing 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 1 3,3 3,7 3,7 

2,50 6 20,0 22,2 25,9 

3,00 9 30,0 33,3 59,3 

3,50 4 13,3 14,8 74,1 

4,00 6 20,0 22,2 96,3 

5,00 1 3,3 3,7 100,0 

Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   

Total 30 100,0   

Frekvenstabell 6: Attityder Influencer marketing. Källa: Egen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XXI 

Attityder Annonsering i sociala medier 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 1 3,3 3,7 3,7 

2,50 5 16,7 18,5 22,2 

3,00 6 20,0 22,2 44,4 

3,50 9 30,0 33,3 77,8 

4,00 4 13,3 14,8 92,6 

5,00 2 6,7 7,4 100,0 

Total 27 90,0 100,0  

Missing System 3 10,0   

Total 30 100,0   

Frekvenstabell 7: Attityder Annonsering i sociala medier. Källa: Egen  
 
 

Köpvilja Influencer marketing 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 

1,50 5 16,7 16,7 20,0 

2,00 5 16,7 16,7 36,7 

2,50 9 30,0 30,0 66,7 

3,00 2 6,7 6,7 73,3 

3,50 3 10,0 10,0 83,3 

4,00 3 10,0 10,0 93,3 

4,50 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 8: Köpvilja Influencer marketing. Källa: Egen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XXII 

Köpvilja Annonsering i sociala medier 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 

1,50 1 3,3 3,3 6,7 

2,00 6 20,0 20,0 26,7 

2,50 6 20,0 20,0 46,7 

3,00 6 20,0 20,0 66,7 

3,50 5 16,7 16,7 83,3 

4,00 4 13,3 13,3 96,7 

4,50 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 9: Köpvilja Annonsering i sociala medier. Källa: Egen 
 
 
 

Word of mouth Influencer marketing 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 11 36,7 36,7 36,7 

1,50 7 23,3 23,3 60,0 

2,00 2 6,7 6,7 66,7 

2,50 6 20,0 20,0 86,7 

3,00 2 6,7 6,7 93,3 

4,00 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 10: Word of mouth Influencer marketing. Källa: Egen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XXIII 

Word of mouth Annonsering i sociala medier 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 13 43,3 43,3 43,3 

1,50 8 26,7 26,7 70,0 

2,00 7 23,3 23,3 93,3 

2,50 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Frekvenstabell 11: Word of mouth Annonsering i sociala medier. Källa: Egen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


