
 

 

 
The influencer impact 

En kvalitativ studie om hur influencers påverkar följarens 
köpbeslut  
 

  

Författare: Ellinore Andersson & Hanna Persson 
Handledare: Miralem Helmefalk 
Examinator: Kaisa Lund 
Termin: HT19 
Ämne: Marknadsföring 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2FE77E 

Kandidatuppsats 



 

 

Abstract 

Title: The influencer impact - en kvalitativ studie om hur influencers påverkar följarens 

köpbeslut 

Authors: Ellinore Andersson & Hanna Persson 

Tutor: Miralem Helmefalk 

Examinator: Kaisa Lund  

Subject: Bachelor thesis, 15 credits. Business economics III – Marketing. Linnaeus 

University, fall 2019.  

This study provides information about customers opinions and attitudes towards influencers 

and influencer marketing and what driving forces persuades them to a purchase through this 

marketing form. Our research explore how social media marketing works and in what way 

customers perceive that it affects them. Also, we compare traditional marketing to digital 

marketing for the purpose of analyzing why people are tired of traditional marketing and in 

what ways companies could cope with that problem. We search answers to all of these 

questions by performing interviews with focus groups of followers and customers of social 

media profiles. The results and conclusion from this study show that traditional marketing is a 

matter of disturbance in the everyday life. On the contrary, social media marketing is a more 

appreciated form of commercial since it provides opportunity to customize and personalize 

the social media feeds. At last, the primary driving force leading customers to a purchase is 

the digital friendship to an influencer as well as opinions and product reviews from friends 

and familiars.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

Den snabba tekniska utvecklingen har kommit med nya sätt för företag att marknadsföra sig 

på (Khamis et.al., 2017; König, 2012). Ett exempel på detta är att det numera ses som en 

självklarhet att ett företag finns att hitta via sociala medier som exempelvis genom en 

Facebooksida och ett Instagramkonto där man kan följa företagets nyheter och få inspiration. 

För att kunna nå ut till kunder idag krävs det inte stora summor pengar för marknadsföring. 

Istället är det möjligt att som person eller företag helt utan startkapital och med hjälp av 

kostnadsfri marknadsföring på sociala medier synas och skapa en nära relation till kunderna 

(Boisen, 2018; Khamis et.al., 2017). Tack vare detta har yrkestiteln influencer, det vill säga en 

person som når ut till människor med hjälp av social mediekommunikation, vuxit fram 

(Hörnfeldt, 2018; Khamis et.al., 2017). Detta innebär att en person jobbar med att 

marknadsföra sig själv som ett varumärke genom att dela så kallat content, innehåll, på 

sociala medier (Sundermann, 2019). Content är helt enkelt det som influencern laddar upp på 

sin kanal, oftast bilder eller filmer med tillhörande text med syftet att inspirera följarna. 

Influencerns content delas ofta på sociala medier som Facebook, Instagram, Pinterest, 

bloggar, podcasts och andra kanaler som förlänger varumärket (Boisen, 2018).  

Att använda sig av sociala medier vid marknadsföring ger möjligheten att nå många kunder 

med ett och samma content (Khamis et.al., 2017). Företag kan förlänga denna effekt genom 

att samarbeta med influencers för att öka räckvidden av varumärket. Företaget utnyttjar då att 

vissa sociala medieprofiler redan har ett etablerat nätverk. Genom en överenskommelse med 

influencern kan företaget dra nytta av detta nätverk genom att distribuera sin egen 

marknadsföring, en metod som kallas för influencer marketing. Influencern gör då reklam för 

företaget (ofta en specifik vara) på sin egen kanal och till sina egna följare (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Företaget betalar sedan influencern en summa som ofta baseras på hur 

många följare som visar intresse för varan, exempelvis genom att klicka sig vidare på en länk 

eller använda en rabattkod som influencern delar med sig av. För att följarna ska genomföra 

ett köp på detta sätt krävs det dock att influencern som person har en förmåga att vara 

övertygande och engagerande (Li & Bernoff, 2011). Ju större nätverk, det vill säga 

följarskara, som influencern har desto fler når marknadsföringen ut till och desto mer pengar 

genererar samarbetet för båda parter (Khamis et.al., 2017).  
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Det är dock allmänt känt att många upplever traditionell marknadsföring som störig och 

upprepande, något som företagen vill undkomma via influencer marketing (Lidman, 2016). 

Detta blir dock bara en förskjutning av problemet då influencern blir den som måste beakta 

och hantera kundernas potentiella frustration över marknadsföring i sitt arbete och i den 

marknadsföring som denne delar i form av content. Det gäller för influencern att maskera 

marknadsföringen och väcka ett intresse hos följarna för att fånga och behålla deras 

uppmärksamhet (Li & Bernoff, 2011). Det är exempelvis vanligt att influencern själv 

använder varan och gör ett utlåtande om dess funktionalitet. På så sätt blir marknadsföringen 

mer genuin då influencern kan belysa inte bara fördelar utan även eventuella nackdelar som 

finns med en vara, något som aldrig skulle ske i traditionell marknadsföring (Boisen, 2018; 

Colliander & Dahlén, 2011). Uppriktigheten skapar dock ett förtroende mellan följare och 

influencers och behöver således inte vara negativ. Tvärtom så kan detta bidra till en djupare 

relation mellan parterna. Men trots nytänkande metoder som denna, där man vädjar till 

kundernas emotionella sinnen, är det inte alltid enkelt att nå fram till människor idag. En 

ständig ström av marknadsföring har nämligen bidragit till något som kallas reklamtrötthet 

(Stensson, 2019). Folk kan helt enkelt inte ta in mer marknadsföring, istället slutar de att 

lyssna. 

1.2 Problemdiskussion 
Under de senare åren har det blivit en stor utmaning för marknadsförare överlag att möta 

samhällets reklamtrötthet (Leigert, 2013). Det är många personer som väljer bort reklam om 

möjligheten ges. Exempelvis kan det finnas en lapp på brevlådan där det står “Nej tack till 

reklam” och flera streamingtjänster erbjuder premiumversioner av tjänsten som är reklamfria 

mot betalning, en betalning som många väljer att acceptera. 

Enligt Leigert (2013) har det gjorts många undersökningar om huruvida konsumenter 

uppskattar marknadsföring eller ej. Dessa undersökningar visar att människor vill ha reklam 

men de vill inte att den ska upplevas som störande. Människor vill alltså ha reklam men på 

deras egna villkor (Stensson, 2019). Störande reklam anses för många vara den som avbryter 

en befintlig aktivitet, exempelvis reklam som spelas under tiden man ser på en film eller 

lyssnar på musik (Leigert, 2013). På nätet söker kunder helst upp information själv och tar 

gärna emot reklam från det som de själva har accepterat, tycker är intressant eller något som 

de fått rekommenderat av en vän. Som företag är det möjligt att dra nytta av människans vilja 

att ta emot viss marknadsföring, men det är viktigt att veta när och genom vilken kanal 

kunderna är mottagliga för reklam (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Detta för att undvika 
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att reklamen blir ett irritationsmoment. Som tidigare nämnt gäller det att företagen hittar nya 

vägar att marknadsföra sig på och väva in marknadsföringen i alternativa 

kommunikationsvägar, exempelvis via sociala medier och influencers (König, 2012). Vidare 

vet vi sedan tidigare att detta är kanaler som kunden ofta söker upp själv på grund av ett 

underliggande intresse, vilket gör kunden mer mottaglig för marknadsföringsmaterial. 

Dessutom drivs sociala mediekanaler ofta av en eller flera personer utan någon tidigare 

kändisbakgrund (Kumpumäki, 2019a). De har helt enkelt gjort sig ett namn genom sin 

personlighet, nätverkande och hårt arbete, vilket gör att andra personer enkelt relaterar till 

dem och deras vardag. Denna koppling skapar en relation mellan influencern och dennes 

följare som ofta är av samma karaktär som följarna och deras fysiska vänner (McCorquodale, 

2020). En beståndsdel i en vänskapsrelation är ofta tillit, något som för influencern möjliggör 

att följarna litar på det denne säger i exempelvis marknadsföringssammanhang (Carl, 2006). 

Om influencern gör reklam för en viss vara som denne tycker om ökar chansen att följarna tar 

till sig denna åsikt och själva köper varan baserat på influencerns vitsord. 

Influencer marketing har banat en ny väg för marknadsföringen med hopp om att kunderna 

ska kunna dra nytta av marknadsföring istället för att känna irritation över den (Leigert, 

2014). På grund av att en influencer är en vanlig människa känner följarna en mer personlig 

koppling till denne (McCorquodale, 2020). Det är lättare att relatera till en ensam person än 

ett helt företag, varför följarnas relation till en influencer kan bli intim och djup. En sådan 

relation gör följarna mer mottagliga för influencerns åsikter och värderingar. Detta drar 

företag i sin tur nytta av genom samarbeten med influencers och kan då nå fram till kunden på 

andra sätt än den uttjatade traditionella marknadsföringen (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). 

Men för att influencer marketing ska bli framgångsrik krävs det att influencern, i rollen som 

representant för företaget, når fram till kunderna med sitt content. Hur detta görs är vad denna 

uppsats kommer att analysera.  

Det finns i nuvarande litterära källor mycket information om influencer marketing, den 

digitala köpprocessen och varför en kund köper en vara på grund av influencers påverkan 

(Boisen, 2018; Leigert, 2014; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Dessa källor är dock i de 

flesta fall skrivna som informationsmaterial för influencern och hur de ska jobba för en 

framgångsrik karriär inom influencer marketing. På grund av detta vill vi undersöka hur 

kunderna själva upplever influencer marketing och varför de lockas till köp av ett samarbete. 

Att intervjua kunder ger en ny dimension till litteraturen då kunden får en chans att motivera 

sina tankar och åsikter utanför faktabaserad teori. Kvalitativ forskning tar en mer subjektiv 
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form än kvantitativ och teoretisk. Attityder, åsikter och preferenser kan vara svåra att mäta, 

men det betyder inte att perspektivet är oviktigt för den samlade forskningen inom ämnet. Vi 

beaktar dock att influencer marketing fortfarande är en relativt ny marknadsföringsmetod och 

att forskningsämnet därför saknar det djup som andra, mer etablerade ämnen har fått tack vare 

år av forskning. Vår uppsats är ett bidrag till forskningsämnet med vilken vi strävar efter att 

minska det informationsgap som vi upplever finns gällande kundens perspektiv kring 

influencer marketing. 

Kunder är unika individer som tar del av influencer marketing skapad av influencers, som ju 

också är unika individer (Boisen, 2018). Utifrån detta konstaterande är vårt antagande att 

varje influencer utvecklar och anpassar en unik samling av metoder i form av en egen 

marknadsföringstaktik. Denna samling menar vi är individuell dels på grund av influencerns 

personlighet, värderingar, åsikter och bakgrund och dels på grund av att den anpassas efter 

den grupp av följare som influencern talar till. Kunden uppfattar sedan influencerns 

kommunikation på olika sätt utifrån sin egen personlighet, värderingar, åsikter och bakgrund 

(Sundermann, 2019). På grund av detta blir varje interaktion mellan influencer och kund unik 

och därför intressant att undersöka mer djupgående genom att komma nära kunderna med 

hjälp av personliga fokusgrupper. Detta för att se hur de interagerar med varandra i grupp och 

alltså få fram vilka åsikter de delar eller vilka som går isär.  

Ur kundens perspektiv ämnar vi undersöka dennes attityder, åsikter och preferenser gällande 

influencer marketing och vilka drivkrafter som kan spela in när kunden genomför ett köp via 

ett influencersamarbete. Uppsatsen görs för att gå ner på djupet i influencer marketing utifrån 

kundens perspektiv då vi anser att det krävs mer förståelse för detta än vad som finns idag. 

Utifrån detta görs även en jämförelse mellan influencer marketing och traditionell 

marknadsföring utifrån kundens perspektiv. Som tidigare nämnt är ämnet relativt nytt och 

därmed är den samlade informationen inom sakfrågan mindre än andra relaterade, mer 

väletablerade forskningsämnen som exempelvis traditionell marknadsföring. Vidare finner vi 

att majoriteten av den befintliga informationen är skriven utifrån influencerns perspektiv. Vi 

väljer därför att i vår uppsats presentera sakfrågan utifrån kundens perspektiv med hopp om 

att på så vis kunna tillföra kunskap inom forskningsämnet. 

1.3 Syfte  
Den hittills presenterade teorin, problematiseringen gällande reklamtrötthet, tidigare 

antagande om den unika interaktionen mellan influencern och kunden samt våra egna 
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reflektioner lägger grunden för att konkretisera uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Syftet 

med denna uppsats är att få en ökad förståelse för en influencers följares attityder, åsikter och 

preferenser gällande influencer marketing samt vad som driver dem till köp. Vidare ämnar vi 

undersöka hur influencer marketing kan användas för att råda bot på den rådande 

reklamtröttheten i samhället. 

1.4 Forskningsfrågor 
“Vad har följare för attityd till influencers och influencer marketing?? 

“Hur kan influencer marketing bli en lösning på samhällsproblemet reklamtrötthet?” 

“Vilka drivkrafter ligger bakom ett köp via influencer marketing?” 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer termen sociala medier att innefatta de främsta och mest utbredda 

kanalerna inom området, såsom Facebook, Instagram och Youtube. Forskningen kan dock 

appliceras på övriga sociala mediekanaler som Twitter, Pinterest och liknande.  

I denna uppsats kommer termen mobilapplikation och applikation förkortas med termen app.  

I denna uppsats är ordet influencer i första hand offentliga profiler på sociala medier men kan 

också innefatta offentliga personer som exempelvis kändisar. 

I denna uppsats är ordet kund utbytbart med ordet följare. Detta för att en följare i uppsatsen 

betraktas som en kund då uppsatsens intresse grundar sig i den konsumtion som en följare av 

sociala medier tar del av. 

I denna uppsats är termerna marknadsföring på sociala medier, digital marknadsföring och 

influencer marketing synonyma med varandra. 

1.6 Disposition  
Den första delen i denna uppsats är ett inledningskapitel med en bakgrund och 

problemdiskussion där vi redogör för varför vi har valt ämnet och vilka faktorer som leder oss 

fram till forskningsfrågan. Vidare presenteras forskningsfrågorna i sig samt de avgränsningar 

som uppsatsen kommer att ta hänsyn till. Den andra delen i uppsatsen kommer att vara en 

teoridel där information från olika typer av källor kommer att presenteras. Fakta kommer att 

hämtas från litteratur, artiklar och webbsidor. Vi ämnar i nästa steg att intervjua följare i två 

separata fokusgrupper och ställa frågor baserade på teorin och med forskningsfrågorna i 
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åtanke. De avslutande delarna kommer att bestå av ett kapitel med empirisk och teoretisk 

analys samt resultat. Slutligen presenteras vår slutsats i vilken vi redogör för vad vi har 

kommit fram till med vår forskning. Det är således i denna del som forskningsfrågorna 

kommer att besvaras. Vi ger även förslag på vidare forskning som kan göras inom 

ämnesområdet influencer marketing.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de teorier och begrepp som är relevanta för vår 

uppsats. 

2.1 Sociala medier    
Sociala medier är ett samlingsnamn på de applikationer som gör det möjligt för människor att 

kommunicera med varandra var i världen man än befinner sig och det kan man göra med hjälp 

av ljud, text eller bilder (Mangold & Faulds, 2009; König, 2012). Antalet plattformar växer 

hela tiden och de mest populära sociala medierna när det gäller influencer marketing är enligt 

Sofia Kumpumäki (2019a) Instagram, Youtube, Pinterest, Snapchat och Facebook. På en 

social mediekanal har man möjlighet att dela med sig av saker till andra, informera sina 

följare eller helt enkelt skapa en relation till sina följare (Mangold & Faulds, 2009; König, 

2012). Relationen kan antingen vara människor sinsemellan eller mellan en person och ett 

varumärke, ett intresse, en åsikt eller en fråga. Ju större följarskara man har på sin sociala 

mediekanal desto mer tid kräver den för att följarna inte ska tappa intresset av att följa just dig 

(Ström & Vendel, 2015).  

Sociala medier är något som de flesta nuförtiden använder sig av då de fyller flera olika behov 

hos oss människor (Leigert, 2013). Sociala medier används ofta för att dela med sig av något, 

exempelvis en hobby eller åsikter. En person som är ute och reser mycket lägger ofta upp 

bilder och filmer på vad denne har gjort under dagen, både som en dagbok och för att hålla 

kontakten med nära och kära på hemmaplan. Teknikintresserade människor kan recensera 

nyheter på teknikmarknaden och dela med sig av information om produkterna med sina egna 

åsikter, som ett recensionsmaterial. I och med att sociala medier ofta drivs av “helt vanliga” 

människor så blir deras content högst individuellt och speglar ofta influencerns åsikter, 

värderingar och intressen (Hawley, 2019; Ki, 2019). De personer som följer influencern 

relaterar ofta till denne på ett personligt plan och samlar information och inspiration för att 

använda i sitt eget liv på ett eller annat sätt. På grund av detta består influencerns följarskara 

ofta av likasinnade människor som bildar ett community där de, ofta tillsammans med 

influencern, kan dela en social upplevelse kring influencerns content.  

En person kan på sociala medier hämta inspiration kring exempelvis husrenovering, 

inredning, skönhet, mode eller träning från olika influencers som denne gillar och applicera 

detta i sin vardag (Boisen, 2018). Men en person följer generellt bara de konton som denne 

själv gillar. Exempelvis skulle en person som föredrar en modern och samtida inredningsstil 
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förmodligen inte följa en influencer som delar content kring bohemisk och lantlig inredning. 

Följaren söker aktivt efter content som denne sympatiserar med och står bakom. 

Sammanfattningsvis kan man säga att sociala medier används av människor när de söker 

inspiration, självförverkligande och en känsla av tillhörighet där influencern personifierar 

följarens intressen och åsikter (Hultén et.al., 2009). 

2.2 Influencers  
Det finns ingen vedertagen definition på vad en influencer är. Flera forskare och sakkunniga 

har dock sin syn på vad som krävs för att en person ska få kalla sig influencer. Veirman et.al. 

(2017) beskriver en influencer som en person som hjälper företag och varumärken att 

marknadsföra och sälja tjänster och produkter till en viss målgrupp via deras sociala kanaler. 

Enligt Leigert (2013) är en influencer en så kallad content creator vilket innebär att de skapar, 

publicerar och sprider innehåll, som exempelvis bilder och filmer, via sociala medier. 

Hörnfeldt (2018) kompletterar denna definition och menar att det är främst när man börjar 

tjäna pengar på sina sociala medier som man kan kalla sig för influencer. Boisen (2018) och 

Veirman et.al. (2017) beskriver i sin tur en influencer som någon som har många följare på 

sitt sociala mediekonto och har mycket inflytande över andra personer. Vidare menar Boisen 

(2018) att influencers även kan ses som ledare, dock inte i samma mening som en formell 

chefsposition. En influencer är en informell ledare som kan ha inflytande på andra oavsett 

vilken titel de människorna har (Sundermann, 2019). Influencers är en grupp människor som 

med tips, bilder, filmer, idéer, tankar och åsikter kan övertala människor att testa något nytt i 

livet, exempelvis en ny produkt.  

Enligt Gillin (2008) är en vinnande kommunikation med följarna på sociala medier den som 

berör, är trovärdig och engagerar. En framgångsrik influencer är en person som följarna kan 

komma riktigt nära, de lär känna personen och bygger på så sätt upp en slags vänskapsrelation 

på sociala medier en så kallad digital vänskap (König, 2012). Influencers är experter på att 

beröra genom att de berättar på ett levande, spännande och roligt sätt om vad de brinner för i 

livet (Boisen, 2018). När personer relaterar till influencers ser de upp till dem och önskar att 

likna dem, varför de börjar att prenumerera på influencerns innehåll. Influencers kan inspirera 

följare på många sätt inom många olika områden som exempelvis mode, livsstil, inredning, 

musik, smink eller mode (Sundermann, 2019). 

För att bli en framgångsrik influencer finns det enligt Boisen (2018) sex punkter att ha i 

åtanke. För det första är det viktigt att man som influencer hittar sin nisch och att man är 
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tydlig och konsistent med den i sitt content. Om influencern exempelvis ämnar leverera 

humor till sina följare kan det vara så att följarna inte uppskattar att influencern endast lägger 

upp en humorvideo i veckan och att resterande publiceringar är modesamarbeten. En 

humorinfluencers följare vill se just humor och inte mode. Det är därför viktigt att influencern 

kommer ihåg vad denne har för tema och i detta fallet lägga ut fler humorvideos för att 

följarna inte ska lämna. Boisen (2018) beskriver i punkt två att en influencer ska våga lägga 

upp videor och inte enbart bilder. Detta på grund av att videor kan få följarna att känna en 

stark trovärdighet, vilket ju är en av grundpelarna för att en influencer ska bli framgångsrik 

(Lidman, 2016). I punkt tre menar Boisen (2018) att en influencer måste publicera content 

ofta för att följarna inte ska tröttna och avfölja (Boisen, 2018). Punkt fyra belyser vikten av att 

ha videos som är bra redigerade, bland annat genom att minimera text och vara duktig på att 

klippa. En video får inte vara för lång eller ha mycket dödtid då tittaren riskerar att tröttna. Å 

andra sidan kan en video med många klipp upplevas som hetsig att se på (Leigert, 2014). I 

den femte punkten framhäver Boisen (2018) vikten av att som influencer våga vara personlig. 

Det innebär inte nödvändigtvis att bara prata om allvarliga ämnen eller livshändelser som har 

varit betungande för influencern som person. Det kan räcka med att influencern bjuder in 

följarna i sin vardag genom att berätta om exempelvis familj, vänner, kärleksliv, boende, 

favoritmat. Följarna får då lära känna influencern som person, något som skapar tillit då 

följarna ofta kan relatera till influencerns liv (Khamis et.al., 2017; Lidman, 2016). Det sista 

steget som Boisen (2018) menar är väsentligt för att bli en framgångsrik influencer är att ge 

följarna makt. Influencern kan inkludera följarna i sin verksamhet genom att ställa frågor till 

dem och låta deras röster bli hörda, exempelvis fråga dem vilken typ av content de vill se eller 

när de önskar att nytt content läggs upp. Genom att engagera följarna och involvera dem i 

verksamheten känner de delaktighet och att de är viktiga för influencerns framgång.  

2.3 Influencer marketing  
Influencer marketing är en relativt ny marknadsföringsform som även kan kallas för social 

media marketing (Kumpumäki, 2019b; Freberg et al., 2011). Marknadsföringsformen bygger 

på att låta inflytelserika individer representera produkter och varumärken inför sin följarskara. 

Personer följer ofta en influencer som de delar intresse med och ser upp till, varför 

influencern kan påverka sina följare till att exempelvis genomföra ett köp via dennes content 

(Ki, 2019). Företag använder sig av influencer marketing för att de vill nå ut till en specifik 

målgrupp, exempelvis modeintresserade, och samarbetar då med influencers som lägger upp 

moderelaterat content. Som tidigare nämnt ser personer relationen till en influencer som en 
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vänskapsrelation och tanken bakom influencer marketing är att kunder påverkas mer av 

marknadsföring från personer som de har en personlig relation till (McCorquodale, 2020). 

Influencer marketing är ett bevis på att företag kan utnyttja denna typen av digital relation i 

sin marknadsföring (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). 

Enligt Mangold & Faulds (2009) har resultaten av influencer marketing visat sig vara mycket 

mer effektiva och framgångsrika i jämförelse med traditionell marknadsföring. Det innebär att 

företagens försäljning ökar mer genom influencer marketing än om de exempelvis skulle 

skicka ut reklamblad. Den plattform som anses vara bäst och mest effektiv när det gäller 

influencer marketing är enligt Kumpumäki (2019b) Instagram. Det är viktigt att influencern 

marknadsför produkten eller varumärket på ett sätt som är naturligt för denne och inte bli 

krystat. När ett företag använder sig av influencer marketing marknadsförs för det mesta en 

produkt åt gången. Vanliga produkter är teknik, skönhetsprodukter och kosttillskott. 

Det finns fem punkter för att ett influencersamarbete ska bli lyckat (Boisen, 2018). 

• Storytelling innebär att influencers inte enbart ska utgå från ett manus när de ska 

presentera ett samarbete utan att de lägger till egna reflektioner som kan ge följarna en 

känsla av influencerns personliga åsikter (Boisen, 2018). Om influencern exempelvis 

ska marknadsföra ett hemlarm kan denne, utöver hemlarmets positiva attribut, även 

berätta en historia om sig själv eller en närstående som råkat ut för inbrott. Detta ger 

följarna känslan av att inbrott är något som vem som helst, även de själva, kan råka ut 

för vilket motiverar köpet av ett hemlarm. Marknadsföringen vävs således in i en 

berättelse som fångar följarnas intresse och väcker känslor hos dem.  

• En influencer ska ingå samarbeten som denne förstår och står bakom (Boisen, 2018). 

Detta är viktigt på grund av att många följare är uppmärksamma på varför en 

influencer gör ett samarbete. Seriösa influencers samarbetar inte med företag enbart 

för pengarna utan för att de genuint tycker om varumärket och företagets produkter. 

En influencer som är kontraproduktiv i sitt arbete blir snabbt synad och misstrodd, 

följarnas lojalitet och tillit minskar vilket är förödande för influencerns framgång. Ett 

exempel kan vara en influencer som beskriver sig själv som en djurvän men använder 

produkter som är testade på djur. 

• Samarbeten ska alltid annonsmärkas i början av en film eller tydligt på en bild 

(Boisen, 2018). Det ska då tydligt framgå att dessa innehåller ett sponsrat samarbete. 

Sponsringen får alltså inte döljas eller presenteras för sent, kunden ska inte under 
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några omständigheter känna sig vilseledd eller lurad (Gradin, 2016; Konsumentverket, 

2019).  

• Influencern ska mäta sitt engagemang genom att följa utvecklingen av faktorer som 

exempelvis antalet sålda varor, antal klick in på en hemsida och antalet kommentarer 

och gillningar på ett inlägg (Boisen, 2018). En influencer kan aktivt arbeta för att öka 

engagemanget genom att exempelvis erbjuda följarna en rabattkod eller bjuda in dem 

till en tävling genom sitt samarbete. Ett ökat engagemang ökar räckvidden för 

samarbetet, vilket i sin tur bidrar till en ökad försäljning (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016). 

• Influencern bör alltid följa upp och utvärdera sina samarbeten för att förtydliga vad 

som gick bra, vad som hade kunnat gå bättre och varför resultatet blev som det blev 

(Boisen, 2018). Detta ger både företaget och influencern möjlighet att förbättra ett 

samarbete genom att förtydliga och dra lärdom av vad som var positivt respektive 

negativt med samarbetet och dess framgång (Boisen, 2018).  

2.4 Olika typer av köpbeteende 
Beroende på vilken typ av vara en kund köper ser dennes köpbeteende olika ut (Ström & 

Vendel, 2015). Parment (2015) skiljer på två olika typer av varor: hög- respektive 

lågengagemangsprodukter. Högengagemangsprodukter är ofta dyrare produkter som kunden 

sällan impulsköper, exempelvis en ny bil eller ett dyrt smycke. Innan köp ser kunden till att 

samla information om varan och rådfråga personer i sin omgivning samt att kunden ofta 

genomgår en längre övervägandeprocess innan köpet faktiskt genomförs. Kunden vill försäkra 

sig om att varan är det rätta valet både gentemot konkurrenternas varor och utifrån de attribut 

som kunden själv värdesätter. Lågengagemangsprodukter å andra sidan är produkter som 

kunden ofta köper utan att tänka särskilt mycket på köpet eller lägga ner tid på att söka 

information och jämföra produkter (Kotler et.al., 2013). Det kan exempelvis vara mjölk eller 

schampo. Beslutsprocessen för dessa produkter är snabbare än för 

högengagemangsprodukterna, vilket bland annat beror på att produkterna är relativt billiga, att 

kunden har köpt en viss vara många gånger förut och att kunde ofta har ett stort behov av 

produkten och därför är mindre priskänslig. Att kunden är mindre påläst kring 

lågengagemangsprodukterna gör dock att denne är lättare att påverka med hjälp av 

information (Parment, 2015). En kund som brukar köpa samma typ av yoghurt kan 

exempelvis bli övertygad om att prova en ny variant bara kunden ser en reklamskylt om den 

nya yoghurten. 
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Kotler et.al., (2013, s. 149) menar att det finns fyra olika typer av köpbeteenden beroende på 

varför kunden köper en vara och vilken grad av köpengagemang kunden har och dessa 

illustreras i figuren nedan: 

 

Figur 1 - Olika typer av köpbeteende (Källa: egen) 

2.4.1 Komplext köpbeteende 

En kund som har ett stort engagemang inför ett köp och som gör stor skillnad på olika 

varumärken påvisar ett komplext köpbeteende (Kotler et.al., 2013). Ett sådant köpbeteende 

påvisas ofta då kunden köper en dyr produkt som innebär en stor risk, att produkten köps mer 

sällan samt att den är kopplad till individens självbild och självförverkligande. Kunden ägnar 

mycket tid åt informationssökande och övervägande och ofta är köpprocessen känslostyrd 

(Parment, 2015). Detta innebär att de attityder som kunden skapar kring varumärket och 

produkten driver kunden genom utvärderingen av olika varor och varumärken. Via 

marknadsföring av produktattribut söker företagen att övertyga kunden om att deras produkt 

är den bästa och kunden beaktar marknadsföringen för att kunna ta ett beslut.  

2.4.2 Dissonansreducerande köpbeteende 

Efter ett större köp kan kunder uppleva så kallad kognitiv dissonans, i sammanhanget kallad 

efterköpsdissonsans (Kotler et.al., 2013). Kunder med ett dissonansreducerande köpbeteende 

påvisar även de ett högt köpengagemang för en produkt som är dyr, innebär en stor risk samt 

att produkten köps mer sällan. Dock gör kunden lite skillnad på varumärken och styrs istället 
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av varans prisbild eller tillgänglighet, det vill säga att butiken har långa öppettider eller att 

produkten kan levereras med kort varsel (Parment, 2015). Kunden har dock ett mer turbulent 

efterköpsbeteende då denne upptäcker de baksidor som finns med att välja en produkt utifrån 

annat än dess attribut. Det är vanligt att kunden börjar jämföra produkten med andra, liknande 

produkter som denne kunde ha valt istället om t.ex. pris eller leveranstid inte hade varit av så 

stor vikt. Företag måste därför ha en god efterköpskommunikation med kunden och sträva 

efter att kunden även efter köpet ska känna sig bekräftad och nöjd (Kotler et.al., 2013). Att 

exempelvis berätta om andra kunder som är nöjda med produkten eller belysa att produkten 

har blivit bäst i test i en utvärdering kan vara gynnsamt för att kundens efterköpsdissonans ska 

minska (Parment, 2015).  

2.4.3 Vanebaserat köpbeteende 

Ett vanebaserat köpbeteende syns ofta för livsmedels- och förbrukningsvaror med relativt lågt 

marknadspris som exempelvis bröd, schampo och bensin (Parment, 2015). Kunden har 

påvisar ett lågt köpengagemang och liten upplevd varumärkesskillnad. Kundens köpprocess är 

kort, någon längre betänketid och informationssökande är inte nödvändigt i och med att 

kunden köper något som denne har köpt många gånger förut. Det är vanligt att kunden köper 

samma varumärke gång på gång, vilket görs mer av vana än lojalitet mot varumärket. Men 

trots det låga engagemanget och den vanebaserade köpprocessen är kunden inte immun mot 

marknadsföring kring vanemässiga varor. Kunden får ständigt intryck från olika typer av 

marknadsföring, så som annonser och tv-reklam. Företagen skapar på detta sätt en 

varumärkeskännedom snarare än övertygande försäljningsargument (Kotler et.al., 2013). 

Istället för att presentera en varas specifika produktattribut gör varumärkeskännedom att 

kunden känner igen varumärket och är därför mer benägen att välja det än något annat. 

Efterköpsbeteendet är dessutom inte särskilt omfattande, kunden reflekterar inte särskilt 

mycket över vad denne köpt och varför. Skulle kunden för en gångs skull prova en yoghurt 

från Valio men upptäcka att Arlas är godare, så köper kunden helt enkelt Arlas yoghurt igen 

nästa gång.  

På grund av kundens låga köpengagemang ska de produktattribut som presenteras i denna 

varukategori begränsas, kunden är inte tillräckligt intresserad för att göra någon större 

jämförelseanalys före köp (Parment, 2015). 
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2.4.4 Variationssökande köpbeteende 

En kund som gör stor skillnad på varumärken men har ett lågt köpengagemang påvisar 

variationssökande köpbeteende (Parment, 2015). Denna typen av kund skiftar ofta mellan de 

varumärken som denne väljer. Detta beror dock sällan på att kunden är missnöjd med ett 

varumärke, istället söker kunden helt enkelt variation i sin konsumtion och önskar att utforska 

marknadens sortiment. På grund av att konsumenternas valmöjligheter har ökat markant de 

senaste decennierna, har variationssökande köpbeteende blivit vanligare på senare tid. På 

grund av kundernas minskade lojalitet har företagen fått det svårare att behålla kunder. Hultén 

(2015) menar i stora drag att marknaden, mer specifikt företagen och konsumenterna, har 

genomgått ett betydande skifte. Många kunder idag värderar faktorer som service och 

tillgänglighet snarare än produktattribut, då produkten ofta finns att köpa på ett flertal olika 

kanaler både i butik och på nätet. Detta har lett till att företag numera differentierar 

varumärket och vad som kunden erbjuds genom hela köpupplevelsen, snarare än att försöka 

marknadsföra en specifik produkt. Det är dock möjligt att som företag uppmuntra en kund till 

ett vanebaserat köp genom påminnelser om det tidigare köpet (Kotler et.al., 2013). Ett mail 

eller sms kan skickas ut och erbjuda kunden att klicka hem varan igen. Gäller det en 

förbrukningsvara, som exempelvis djurfoder, färdiga matkassar eller medicin, erbjuds numera 

möjligheten att abonnera på dessa. Detta skapar osökt en lojalitet hos kunden då det grundar 

sig i en hög tillgänglighet och bekvämlighet för kunden, något som ofta värderas högt. Vidare 

är det möjligt att locka kunden till återköp genom att erbjuda rabatter på tidigare köpta 

produkter, eller stämpelkort för att “låsa” kunden till företaget och ge incitament att besöka 

företaget i fråga och inte något konkurrerande företag (Parment, 2015).  

2.5 Det digitala köpbeteendet  
Kotlers et.al. (2013) figur över de olika typerna av köpbeteenden går till stor del att applicera 

på den idag digitaliserade kunden. Ström och Vendel (2015) presenterar dock några viktiga 

skillnader som har uppstått på den digitala marknaden gentemot den konventionella. 

Exempelvis sker kundens informationssamlande idag till stor del digitalt på internet och via 

sociala medier. Kunden söker sig ofta till flera olika kanaler som komplement till varandra för 

att skapa sig en så stor och tydlig bild som möjligt över den vara som kunden är intresserad 

av. Men trots att informationssamlandet ofta sker via internet slutförs de flesta köpen i en 

fysisk butik. Situationen kan dock vara på motsatt håll, att kunden använder den fysiska 

butiken som en informationskälla för att utvärdera produkten i verkligheten utifrån 

exempelvis material, ljudkvalitet och visuella intryck, för att sedan beställa den på nätet. 



 

 15 

Kunder som köper via nätet gör det ofta på grund av tidsbesparing och/eller att de föredrar 

självservice (Lidman, 2016). De flesta kunder söker sig dock till de fysiska butikerna för den 

personliga servicen.  

Den vanligaste anledningen till att kunder väljer att handla via nätet är bekvämligheten (Ström 

& Vendel, 2015). Det finns också en stor grupp kunder som näthandlar på grund av att de till 

stor del köper etablerade varumärken. Vidare har näthandeln möjligheten att pressa priserna 

på ett sätt som fysiska butiker inte har, på grund av lokalkostnad, personalkostnad och andra 

faktorer relaterade till underhållet av en butikslokal. Detta medför att näthandeln lockar en 

stor skara priskänsliga kunder som är illojala mot specifika butiker och istället köper varan 

där den är billigast. Slutligen har näthandeln blivit bättre och bättre på att ge kunden en mer 

tredimensionell upplevelse för att efterlikna den fysiska butiken så mycket som möjligt 

(Hultén, 2015). Kunden kan exempelvis med hjälp av mobilkameran “prova” ett klädesplagg 

eller ett par glasögon, eller “måla om” ett rum (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016).  

Näthandeln erbjuder kunden ett enormt utbud som fysiska butiker inte kan matcha (Ström & 

Vendel, 2015). Många kunder uppskattar detta då det möjliggör för dem att enkelt variera sina 

köp från gång till gång. Dessa kunder handlar både mer och oftare än kunder som föredrar 

köp i fysisk butik. Dessa är mindre variationssökande och värdesätter istället de attribut som 

den fysiska butiken kan erbjuda (Kotler et.al., 2013).  

2.6 Köpprocessen 
Redan år 1910 presenterade forskaren John Dewey en teori i vilken han menade att en kund 

genomgår fem steg vid ett köp som tillsammans bildar kundens köpprocess (Mehrguth, 2018). 

Dewey analyserade köpbeteende ur ett psykologiskt perspektiv och kom fram till att kundens 

slutgiltiga köpbeslut är ett resultat av de fem stegen (Parment, 2015). Som många modeller 

söker Deweys köpprocess att förenkla en större mängd teori genom att skapa en illustrativ 

modell. Modellen har kommit att bli en hörnsten inom företagsekonomisk forskning och syns 

i en mängd litteratur och undervisningsmaterial (Simon, 1997). Men viss kritik har uttryckts 

angående modellen, framför allt från forskare inom kognitiv psykologi. Herbert A. Simon var 

en ekonom, politisk forskare och kognitiv psykolog som var mest aktiv under mitten och 

slutet av 1900-talet. Tillsammans med kollegor inom det kognitiva psykologiska området 

belyser Simon (1997) människans komplexitet och att en beslutsprocess till stor del grundar 

sig i undermedvetna intryck och val utifrån arv och miljö. Att i endast fem steg illustrera 

denna komplexa process ger, enligt de kritiska forskarna, en otillräcklig och missvisande bild 
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av verkligheten. Simon (1997) menar att modellen är ett rentav förgäves försök till att vara en 

rationell beskrivning av människans beslutsprocess. Detta på grund av att det är omöjligt för 

en individ att till fullo veta om samtliga alternativ och de konsekvenser som medföljer vid 

valet av var och en av dem. Man får dock inte glömma att Simon, trots sin ekonomiska 

utbildning, var som mest aktiv inom det kognitiva psykologiska området. Att använda 

Deweys köpprocessmodell kan användas som ett vägledande verktyg inom företagsekonomi 

för att hjälpa företag att förstå kunden ur ett psykologiskt perspektiv samtidigt som modellen 

också skapar ett visuellt stöd (Kotler et.al., 2013). Modellen är också pedagogisk på så sätt att 

stegen kan följas när företag utformar marknadsföring och kommunikation. 

I Figur 1 (nedan) syns Deweys modell över kundens köpprocess (Parment, 2015). Modellen är 

till stor del applicerbar på dagens högst digitala konsumtionssamhälle trots att det är över 100 

år sedan den presenterades för första gången.  

 

Figur 2 – Köpprocessen (Källa: egen) 

2.6.1 Behovsupptäckt 

Det första steget representerar kundens insikt om att denne har ett behov som behöver 

tillgodoses eller ett problem som behöver lösas (Parment, 2015). Detta kan göras genom 

konsumtion av en vara eller tjänst. Behovsupptäckten kan triggas av interna eller externa 

stimuli, det vill säga sinnesintryck antingen inifrån kroppen eller utifrån omgivningen. Ett 

behov som törst eller hunger är ett internt stimuli som kan lösas med hjälp av mat eller dryck 

(Hultén et.al., 2009). En tv-reklam eller ett samtal med en vän angående en produkt är ett 

externt stimuli som kan få en person att börja överväga ett inköp av varan i fråga. 

Marknadsundersökningar kan hjälpa företag att förstå kundens behovsupptäckt, vad som 

triggade denna samt vad för produkt kunden köper och varför. Ur företagets perspektiv gäller 

det att vara det primära valet för kunden när behovsupptäckten infinner sig (Hill, 2019). Att 

sträva efter att marknaden har en hög varumärkeskännedom är ett behjälpligt första steg i 

processen. Ett känt argument inom marknadsföring är att syns man inte, så finns man inte 

(Lidman, 2016). En tumregel för företag är därför att exempelvis hamna så högt upp som 

möjligt när kunden letar efter en vara via en sökmotor (Hill, 2019). Att som företag betala för 

att komma högt upp på sökresultaten är vanligt varför större företag med stora tillgångar syns 
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mer, vilket i sin tur skapar en uppåtgående spiral (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Stora 

och välkända varumärken har på grund av sin exponering större chans att infinna sig i 

kundens medvetande i ett tidigt stadie av köpprocessen. En kund som känner ett behov av 

mjölk tänker sannolikt på Arla före Skånemejerier och en kund som ska köpa ny mobiltelefon 

lär söka sig till Apple och Samsung före HTC eller Xperia. Varumärkeskännedomen är dock 

delvis subjektiv, en kund som under mycket lång tid köpt Skånemejeriers mjölk eller HTC-

telefoner kan vara lojala till företaget och därför ha dessa företag i åtanke tidigare än andra, 

mer kända.  

2.6.2 Informationssökning 

Om kunden anser att behovet av en produkt är tillräckligt stort kommer denne att börja samla 

information om produkten (Parment, 2015). Ju högre köpengagemang kunden har, desto mer 

information vill denne samla innan köpet. Dessutom kan informationssökandet, likt 

behovsupptäckten, vara av intern eller extern karaktär (Hill, 2019). Intern 

informationssökning innebär att kunden beaktar faktorer som tidigare erfarenhet och attityder. 

Vid extern informationssökning tar kunden hjälp av word of mouth-källor som vänner och 

bekanta samt efterforskning på internet och sociala medier (Carl, 2006). 

Det finns olika typer av informationskällor som kunden kan använda sig av (Kotler et.al., 

2013). Den vanligaste typen är kommersiella källor som annonser och säljare. Kunden kan 

också söka sig till publika källor som massmedia, bloggar, recensioner och nätforum. Många 

kunder vänder sig till personliga källor (det vill säga vänner och bekanta) före ett köp för att 

få förstahandsinformation om produktens för- och nackdelar. Det kan också finnas möjlighet 

att samla information från erfarenhet, att prova en produkt före ett köp, till exempel att 

provköra en bil eller testa en surfplatta som finns på display i en butik. Hur stor inverkan var 

och en av de olika informationskällorna har på en kund beror på varans typ och kundens 

karaktär. Däremot påvisar forskning inom området att kunder påverkas mest av andra 

människors omdömen och åsikter (Hill, 2019; Mangold & Faulds, 2009). Detta syns som 

tydligast i de yngre generationerna då dessa är mindre lojala mot företag och använder sig av 

snabbare kommunikationsmetoder (Parment, 2015; Sundermann, 2019). Allmängiltigt är dock 

att kommersiella kanaler tenderar att ge kunden information medan personliga källor 

utvärderar produkter på djupet och ger större legitimitet än vad företaget själva gör. En 

rekommendation från en vän eller en recension av en vara från en oberoende part väger 

således tyngre än information från företaget själva, då den senare är vriden till produktens och 

varumärkets fördel (Mangold & Faulds, 2009; Hill, 2019). Idag spelar internet en stor roll för 
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de personliga kanalerna, något som företagen utnyttjar genom att lämna forumen öppna för 

kunder att recensera produkter och dela med sig av åsikter både på företagets egen hemsida 

som via sociala medier. Det gäller dock att företagen är lyhörda för kundernas åsikter och 

besvarar deras kritik, framför allt negativ sådan, för att uppnå högre kundnöjdhet (Lidman, 

2016).  

2.6.3 Utvärdering av alternativ 

När kunden har samlat tillräckligt med information från olika källor söker denne att utvärdera 

de aktuella valen (Parment, 2015). Detta tar olika lång tid beroende på kundens 

köpengagemang och varför köpet görs. Det finns köp som är högst genomtänkta där kunden 

analyserar köpsituationen rationellt, ibland med hjälp av noggranna kalkyler och övervägande 

av för- respektive nackdelar. Köp som görs med liten eller ingen utvärdering kallas för 

impulsköp, vilket innebär att kunden handlar på ren intuition i närhet till behovsupptäckten. 

Vidare kan utvärderingsprocessen göras antingen med eller utan utomstående inblandning 

från olika kanaler. Vissa gånger förlitar sig en kund på försäljare och ibland söker sig kunden 

till vänner och bekanta för att få hjälp i övervägandeprocessen (Carl, 2006; Kotler et.al., 

2013). Det händer också att kunden fattar ett köpbeslut helt på egen hand. 

Utvärderingsprocessen är en högst kognitiv process där inte bara rationella argument tas i 

beaktning, utan även känslomässiga (Hill, 2019). Varje kund är en individ med egna åsikter, 

värderingar och erfarenheter som alla spelar in i kundens köpprocess och beslutsfattande. Låt 

säga att två kunder söker att köpa samma typ av vara: en bil som ska vara krocksäker, billig i 

drift och ha en snygg design. Då olika biltillverkare satsar på olika områden är det svårt att 

som kund hitta en bil som är fulländad i de avseenden som kunden söker. Det är därför 

mycket vanligt att kunden på ett eller annat sätt får kompromissa (Parment, 2015). De båda 

kunderna i exemplet kommer med största sannolikhet att välja olika bilar i slutändan, då de 

värderar olika attribut olika högt. Den ena kunden kanske tycker att krocksäkerheten är något 

viktigare än bilens design, medan den andra värdesätter att bilen är något billigare i drift än 

vad den är snygg. Värderingarna är i högsta grad subjektiva och exemplifierar komplexiteten i 

människans beslutsprocess (Kotler et.al., 2013).  

2.6.4 Köpbeslut 

I utvärderingsprocessen rangordnar kunden de olika alternativen som denne väljer mellan och 

vanligtvis väljer kunden den vara som hamnar överst i rangordningen (Kotler et.al., 2013). 

Men det finns två primära faktorer som kan komma emellan det till synes uppenbara valet. 
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Den ena är när andra personers attityder och åsikter påverkar en kunds köpbeslut. När detta 

sker spelar det ingen roll att kunden genomgått en stor del av köpprocessen, även om det bara 

återstår för kunden att faktiskt genomföra köpet (Parment, 2015). Om exempelvis säljaren i 

butiken eller en vän till kunden inte håller med om kundens beslut utan istället föreslår att 

köpa en annan vara i varukategorin kan detta mycket väl ske. Som tidigare nämnt påverkas 

kunder i hög grad av andra människors åsikter. Ju djupare relation kunden har till en annan 

person, desto mer troligt är det att kunden lyssnar på den andra personens åsikter (Hultén et. 

al., 2009; Mangold & Faulds, 2009). Den andra faktorn som kan kullkasta kundens köpbeslut 

är oväntade situationsfaktorer, det vill säga att köpbeslutet störs av en utomstående faktor. 

Kunden baserar ett köpbeslut på rådande omständigheter, exempelvis inkomst, behov, 

varupris och information. Kunden kan bli arbetslös, hitta varan billigare hos en konkurrent 

eller få ny information om att någon är mycket missnöjd med varan. Händelser som dessa kan 

påverka kundens köpintentioner och preferenser. Kunden kan då återgå till utvärderingsfasen 

eller helt överge planen på att köpa varan i fråga (Hill, 2019).  

2.6.5 Efterköpsbeteende och efterköpsdissonans 

Efter ett köp är kunden antingen nöjd eller missnöjd med sitt köp och sprider med stor 

sannolikhet sina åsikter vidare (Kotler et.al., 2013; Puccinelli et.al., 2009). Det som skiljer en 

nöjd kund från en missnöjd är gapet mellan kundens förväntade upplevelse och faktiska 

upplevelse (Hultén et.al., 2009). Ju närmare den faktiska upplevelsen är den förväntade, desto 

nöjdare är kunden med sitt köp. På grund av detta är det viktigt att företag inte lovar mer än 

de kan hålla i något avseende, exempelvis gällande produktattribut eller service (Parment, 

2015). Men på den hårt konkurrenssatta marknaden vill företag differentiera sig och vara 

konkurrenskraftiga, varför det kan hända att de säljer in sig med argument som inte alltid 

speglar verkligheten till fullo. Om den köpta produkten i fråga var dyr och/eller av betydande 

storlek upplever kunden ofta efterköpsdissonans. Kunden utvärderar sitt köp och jämför för- 

respektive nackdelar med sitt val gentemot de alternativa valen. Som tidigare nämnt innebär 

ett köp ofta en kompromiss och de valda (eller bortvalda) attributen som det faktiska köpet 

innebar kan skapa en osäkerhet hos kunden kring huruvida det slutgiltiga valet var helt rätt. 

Kunder som har genomgått en omfattande utvärderingsprocess före sitt köp tenderar att vara 

nöjdare än kunder som handlar impulsartat (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). En i förväg 

påläst kunden är medveten om vad det egna valet innebär både gällande vad kunden får och 

inte får.  
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En mycket nöjd kund, det vill säga en kund vars förväntningar har överträffats, kan bli en så 

kallad ambassadör för företaget (Hill, 2019). En ambassadör förespråkar företaget och sprider 

lovord om sin köpupplevelse till andra via word-of-mouth (Carl, 2006). På detta sätt blir 

kunden en del av andra människors köpprocess, framför allt i utvärderingsprocessen där 

kunden beaktar åsikter från vänner och bekanta för att få hjälp i sin beslutsprocess. Vidare kan 

en ambassadör bli lojal till företaget och prova fler produkter från deras sortiment, då den 

första köpupplevelsen visade sig bli positiv (Hill, 2019). Ambassadörer är värdefulla för 

företag då de är en nöjd och återkommande kund, vilket i sin tur innebär marknadsföring för 

varumärket. Seriösa och genuina influencers, det vill säga de som inte enbart samarbetar för 

arvodet utan för att de uppriktigt tycker om och står bakom en produkt, kan benämnas som 

ambassadörer (Khamis et.al., 2017).  

2.7 Den digitala köpprocessen 
På grund av den digitalisering som sker i samhället kan den traditionella modellen över 

köpprocessen kompletteras med ny information (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Colliander 

& Dahlén, 2011). Enligt Hill (2019) finns det tre faktorer som väsentligen har påverkat 

köpprocessen i modern tid: 

• Mobiltelefoner har bidragit till att den moderna människan alltid har tillgång till 

information, kommunikation och konsumtion (Hill, 2019). Idag måste företagen ta 

hänsyn till mobiltelefoner i sin marknadsföring och försäljning. Information och 

kommunikation med företaget ska vara lättåtkomligt och företagets hemsida ska vara 

mobilanpassad i alla avseenden, även genomförandet av ett köp. Kunden ska helt 

enkelt ha tillgång till samma funktioner både i butik, på datorn och via mobilen. Om 

kunden stöter på problem längs vägen i denna digitaliserade köpprocess finns det inom 

sekunders avstånd en rad konkurrenter som kunden kan välja istället (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). 

• En upplösning av traditionell marknadsföring håller på att ske där de touchpoints 

(beröringspunkter) som finns mellan kund och företag har gått från en 

envägskommunikation till en tvåvägskommunikation (Hill, 2019). Tidigare användes 

så kallade “push”-strategier för att distribuera reklam, som exempelvis tv- och 

radioreklam, tryckt material och mail (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Colliander & 

Dahlén, 2011). Då kunden inte kan ge en direkt respons på denna typen av 

marknadsföring blir dessa kanaler en envägskommunikation. Men idag är 

marknadsföringen av så kallad “push/pull”-karaktär där kund och företag interagerar 
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med varandra i en tvåvägskommunikation (Parment, 2015). Företagens 

marknadsföring öppnar upp för dialog via exempelvis forum och kommentarsfält där 

erfarenheter, åsikter och eventuell kritik kan delas för företagen att svara på och ta 

ställning till (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Denna förändring i marknadsföring 

kan synas i köpprocessen på flera sätt. Behovsupptäckterna blir fler och uppkommer 

oftare på grund av att kunder tar del av reklam under nästan all sin vakna tid. Vidare 

har informationssökandet underlättats med hjälp av den enorma och ständiga ström av 

information som finns att tillgå via internet. Vi har nästan alltid tillgång till en telefon 

eller dator idag och kan därför samla information i direkt anslutning till 

behovsupptäckten. Utöver att utvärdera ett köp före det sker, det vill säga via 

insamlandet av information, har internet också gett oändliga möjligheter att göra en 

utförlig efterköpsutvärdering (Kotler et.al., 2013). Om kunden ångrar sig eller har ett 

problem med varan kan denne vända sig till andra kunder som köpt samma vara och 

dela sina erfarenheter. Många stora företag, som exempelvis Apple och Microsoft, har 

börjat välkomna kunskapen från kunderna och deras vilja att hjälpa varandra genom 

att skapa öppna forum (så kallade support communitys). På dessa forum kan kunderna 

ge varandra support för att stötta företagets ofta högt belastade kundservice (Li & 

Bernoff, 2011). Utöver att forumen underlättar för företagens kundservice skapar det 

också en gemenskap i kundkretsen samt att kunderna ofta kan hjälpa varandra fortare 

än vad kundservice kan.  

• Att kunder har makten menar Hill (2019) är den sista väsentliga förändringen som 

digitaliseringen, tillsammans med punkt nummer två, har bidragit till. Konsumenter 

idag är mer välinformerade och ställer därför högre krav på företag. Förr i tiden 

berättade företagen för kunden vad de ville ha och varför. Idag är det istället kunden 

som har makten att påverka företag utifrån utbud och efterfrågan samt individuella 

etiska och sociala åsikter och värderingar. Kunder och företag arbetar många gånger i 

en symbios där kundernas åsikter räknas in, vilket syns i företaget och dess 

produktutveckling. Ett exempel på detta är spelföretaget EA Games som ibland bjuder 

in sina kunder till enkäter där de får yttra sig om vad de vill se för nya funktioner i 

kommande spel (Lee, 2019). Spelet skapas alltså i samarbete med kunderna och bjuder 

in dem till en process som vanligtvis är helt sluten. Ett annat exempel på kundernas 

inverkan och makt var då Apple valde att lansera en telefon där man valt att utesluta 

de sedvanliga hörlursuttaget (Blumenthal, 2019). Apples kundkrets gjorde uppror, 

något som Samsung tog fasta på när de sedan släppte sin senaste modell. De 
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framhävde då tydligt, med en satiriskt komisk attityd, att deras senaste telefon faktiskt 

hade ett hörlursuttag till skillnad från iPhone. Dessa exempel påvisar kundernas 

enorma makt över företag idag. Att inkludera kunderna får dem att känna sig hörda 

och sedda, att de är betydelsefulla för företaget, är viktigt då företaget söker att skapa 

djupa och varaktiga relationer med kunderna (Parment, 2015). Kommunikationen och 

lyhördheten skapar tillit och lojalitet mellan kund och företag vilket i sin tur resulterar 

i återkommande kunder, företagets viktigaste resurs. 

2.8 Relationsmarknadsföring  
Som tidigare nämnt är service ett vanligt konkurrensmedel på grund av kundernas enorma 

valmöjligheter på konsumentmarknaden. Därför blir relationsskapande en väsentlig del i 

företagets marknadsföringsstrategi och en hörnsten i företagets framgång (Blomqvist et.al., 

2004). Flera författare inom området relationsmarknadsföring är rörande överens om vilka 

faktorer som bidrar till ett framgångsrikt relationsbyggande och många, exempelvis 

Blomqvist et. al. (2004), Cass (2017) och Boisen (2018), menar att kommunikation är den 

centrala delen. Cass (2017) redogör för en omfattande studie inom kommunikation som 

genomfördes för över 100 år sedan av forskaren och ingenjören Charles Riborg Mann. 

Studien gjordes med syftet att ta reda på i vilken utsträckning kompetenser relaterade till 

emotionell förmåga (EQ) respektive kompetenser relaterade till logisk förmåga (IQ) 

påverkade en karriär. Emotionell förmåga benämns som soft skills och tekniska kompetenser 

som hard skills. 1500 ingenjörer deltog i studien och resultaten påvisade att hela 85% av en 

framgångsrik karriär berodde på god social förmåga (soft skills) medan de resterande 15% 

utgjordes av personens kunskap och tekniska färdighet inom området (hard skills). Mann 

upprepade sin studie men tillfrågade denna gången 30 000 ingenjörer, vars deltagande ledde 

fram till samma resultat som första gången studien utfördes. De förmågor som Mann 

sammanfattningsvis fann var mest betydande för karriären var (enligt egen översättning): 

• Karaktär 

• Bedömningsförmåga  

• Effektivitet 

• Förmågan att förstå andra  

• Kunskap  

• Teknik  

Endast de två sista förmågorna är hard skills, vilket tydligt påvisar vikten av god 

kommunikationsförmåga (Mann, 1918). Utifrån Manns studie föddes 80/20-regeln som säger 

att 80% av en framgångsrik karriär beror på social förmåga, medan endast 20% beror på 

teknisk förmåga.  
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Trots att det är över 100 år sedan Mann utförde sin studie är vetenskapen allt annat än 

föråldrad (Strauss, 2017). Mann kan snarare anses ha varit före sin tid, då det aldrig tidigare 

har varit så viktigt med den emotionella aspekten av företagande som det är idag (Hultén, 

2015). Som tidigare nämnt använder sig företag idag av influencer marketing som en del i sin 

marknadsföring. Influencern blir en mellanhand som skapar och förstärker relationen mellan 

kund och företag (Ki, 2019; Ström & Vendel, 2015). Vanliga tillvägagångssätt för att göra 

detta är att influencern ser till att engagera sina följare och involvera dem i sin verksamhet 

genom att ge dem inflytande och lyssna på deras åsikter och önskemål (Boisen, 2018). Även 

Cass (2017) beskriver dessa faktorer som betydande men lägger även till att lyckad influencer 

marketing grundar sig i att influencern visar genuint intresse för det som denne förespråkar 

genom bland annat sitt röstläge, kroppsspråk och det verbala innehållet.  

Cass (2017), precis som Boisen (2018) och König (2012), menar att så kallad storytelling 

(historieberättande, egen översättning) är ett effektivt sätt att nå ut till följarna. En historia kan 

handla om vilket ämne som helst så länge den är intressant och gärna relaterbar, influencern 

bör beakta sin publik och fundera över vilket innehåll som följarna tycker om och engagerar 

dem som grupp (Cass, 2017). Det är också viktigt att historien har ett tydligt budskap och inte 

känns poänglös. Vidare kan influencern välja vilken känsla denne vill väcka med sin historia, 

det vill säga huruvida historien ska vara motiverande, inspirerande, utmanande eller 

fängslande. En personlig historia skapar kopplingar mellan berättare och åhörare, något som 

blir ännu mer effektivt om åhöraren kan relatera till historien på något sätt. En influencer som 

väcker känslor hos sina följare kan vänta sig respons från dem, vilket så klart är 

grundläggande inom relationsbyggande (Ström & Vendel, 2015). Med en god relation följer 

marknadsföringen naturligt då det skapas tillit och förtroende mellan influencer och följare, 

vilket möjliggör för influencern att påverka följarna med sina åsikter om saker och ting, 

exempelvis en produkt (Cass, 2017; Ki, 2019).  

2.9 Hur jobbar en influencer? 
Influencer marketing innefattar ofta tre parter som är involverade i upplägget av ett 

samarbete: influencers, PR-byrårer och annonsörer (Capuder, 2017). Influencern är själva 

profilen på sociala medier, PR-byråerna är mellanhanden mellan företaget och influencern 

och annonsören är själva företaget som vill ha hjälp med sin marknadsföring. 

För att följarna ska känna förtroende för influencern är det viktigt att de känner sig sedda och 

uppmärksammade (Capuder, 2017; Ki, 2019). Influencern bör avsätta tid för att interagera 
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med sina följare genom att exempelvis svara på mail, kommentarer och frågor. Som tidigare 

nämnt är det viktigt att influencers enbart samarbetar med företag som de genuint tycker om 

och står bakom (Boisen, 2018). En influencer som är oärlig riskerar att tappa förtroendet hos 

sina följare. Enligt Sara Bertram, Marknadschefen på Yves Rocher, handlar ett framgångsrikt 

samarbete om att företaget tillåter influencern får vara sig själv. Som företag bör man inte gå 

in och försöka styra influencerns arbete för mycket då influencerns content riskerar att förlora 

sin trovärdighet, något som följarna ser direkt (Capuder, 2017). Enligt Bertram är dock 

negativa kommentarer oundvikliga. Människor kommer alltid att ha olika åsikter om företag 

och deras produkter, varför dessa inte bör döljas då detta skapar mer misstänksamhet än att 

låta dem vara kvar. Dessutom bidrar inte alltid negativa kommentarer till sämre försäljning 

utan kan istället vara tecken på företagets transparens och ärlighet, varför Bertrams tips till 

företag och influencers är att alltid vara ärliga mot sina följare.  
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3 Metod 

I denna uppsats används en kvalitativ forskningsmetod för att vi ska kunna besvara våra 

forskningsfrågor, vilket vi gör genom att intervjua två fokusgrupper.  

3.1 Vetenskaplig metod 
Det finns två metoder att använda sig av när man skriver en vetenskaplig uppsats: kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Ett enkelt sätt att beskriva de båda metoderna är att en kvantitativ 

forskning bygger på kvantifiering, det vill säga siffror, och en kvalitativ forskning bygger på 

ord (Bryman & Bell, 2017). Men det finns också andra skillnader mellan kvantitativ och 

kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning bygger på forskarens tolkning av en 

sakfråga och intervjuer utformas sedan utifrån ämnet. I kvalitativa undersökningar är 

utgångspunkten för undersökningen intervjuobjektens uppfattning om sakfrågan (Lantz, 

2007). Frågorna bygger därmed på vad den tillfrågade målgruppen tycker är betydelsefullt 

och viktigt.  

I en kvalitativ undersökning är personliga kvalitativa intervjuer vanliga (Bryman & Bell, 

2007). Man kan även utföra kvalitativa fokusgrupper, där en grupp människor intervjuas 

samtidigt för att en diskussion ska väckas kring frågorna. Forskaren har via dessa 

intervjumetoder en närhet till intervjuobjekten då denne önskar att skapa sig förståelse för den 

tillfrågade målgruppen och uppfatta sakfrågan på samma sätt som de gör. I en kvantitativ 

undersökning har forskaren istället en distans till intervjuobjekten. Frågorna ställs ofta med 

hjälp av enkäter, vilket medför att forskaren inte har någon personlig kontakt med 

intervjuobjekten.  

Denna uppsats görs med kvalitativ metod där vi intervjuar två fokusgrupper med åtta personer 

i varje grupp. Detta med förhoppningen att starta en diskussion kring frågorna och få mer 

djupgående svar att använda för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. En annan fördel med 

kvalitativ metod i just denna uppsats är att vi har möjligheten att bygga en relation till de vi 

intervjuar. Detta underlättar i sin tur för oss att analysera deras svar på våra frågor, då vi kan 

sätta oss in i deras perspektiv utifrån dennes personlighet och respons. 

3.2 Vetenskaplig ansats  
Bryman & Bell (2017) redogör för tre olika vetenskapliga ansatser som kan användas i 

forskningssammanhang: deduktion, induktion och abduktion. Deduktion är den vanligaste 

ansatsen om hur förhållandet mellan praktik inom samhällsvetenskapen och vetenskaplig teori 
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ser ut. Den deduktiva processen bygger på att man först samlar in befintlig teori för att sedan 

utforma en eller flera hypoteser utifrån denna. I nästa steg genomförs datainsamling som 

exempelvis kan bestå av empiri från intervjuer. Slutligen når forskaren ett resultat som visar 

om hypoteserna ska förkastas eller bekräftas och sedan anpassas teorin efter det (Alvesson & 

Sköldberg, 2018). 

Vid en induktiv forskningsprocess utgår forskaren från problemformuleringen för att sedan 

välja ut intervjuobjekten för att samla in empiri (Bryman & Bell, 2017). Efter detta bearbetas 

och tolkas datainsamlingen och utifrån detta formuleras teorin. Slutligen presenterar forskaren 

ett resultat och en slutsats. Skillnaden mellan deduktion och induktion är att man i deduktion 

utgår från teori och i induktion utgår från empiri (Alvesson & Sköldberg, 2018). 

Abduktion är det tredje och sista sättet av de vetenskapliga ansatserna (Bryman & Bell, 2017). 

Det är en blandning av deduktion och induktion, vilket innebär att det första steget i abduktion 

är induktivt. Forskaren utgår från en problemformulering som sedan följs av en deduktiv 

testning (Mantere & Ketokivi, 2013).  

Denna uppsats görs med en abduktiv ansats då den börjar med en problemformulering och 

forskningsfrågor som vi ämnar undersöka. Efter detta gjordes insamlandet av teori, utifrån 

vilken vi utformade våra intervjufrågor. Sedan intervjuades sammanlagt 16 personer 

uppdelade i två fokusgrupper. Slutligen sammanställde vi teorin med empirin och nådde fram 

till ett resultat. Irrelevanta delar av teorin togs bort och kvarvarande teori, tillsammans med 

empirin, gav svar på våra forskningsfrågor. Vi valde att gå efter abduktiv ansats då det finns 

en del begränsningar med induktiv- och deduktiv ansats. Det är exempelvis svårt att avgöra 

hur mycket empiriskt material som kommer att behövas och det är även svårt att få en bra 

teoriformulering utifrån en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2017). Även deduktiv ansats ses 

något begränsad eftersom man då helt förlitar sig på att utfallet ska bli som sina hypoteser 

som man kommit fram till med hjälp av teorin (Mantere & Ketokivi, 2013). Fördelen med 

abduktiv ansats är att man kan välja ut de “bästa” förklaringarna när man ska tolka data, det 

vill säga både teori och empiri (Alvesson & Kärreman, 2007). Vi som forskare har ett öppet 

sinne för om det exempelvis dyker upp ny fakta under våra intervjuer. Vi kan då anpassa 

uppsatsen efter denna fakta för att kunna få en förståelse av verkligheten och inte bara förlita 

oss på teoretisk information. 
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3.3 Datainsamling  

3.3.1      Forskningsdesign - fokusgrupper 

Kvalitativa intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod vid kvalitativ forskningsmetod och vi 

har valt att intervjua två så kallade fokusgrupper med åtta personer i varje vid två olika 

tillfällen (Bryman & Bell, 2017). Dessa intervjuer ses som mindre strukturerade i jämförelse 

med de strukturerade intervjuerna, så kallade surveyintervjuer, som kan användas vid 

forskning enligt kvantitativ metod. I en kvalitativ intervju fokuserar forskaren på 

intervjupersonens synsätt och dennes egna uppfattningar (Ram, 1994). Detta på grund av att 

det finns ett stort intresse för att ta del av intervjupersonens egna perspektiv på de ställda 

frågorna. Vid arbete med kvalitativa intervjuer är det önskvärt att intervjuobjekten är utförliga 

i sina svar. Vid intervju av fokusgrupper är det även önskvärt att den grupp man intervjuar ska 

starta en diskussion om en viss fråga (Boddy, 2005). Det gör inget om intervjuobjekten under 

intervjuns gång svävar ut från den ursprungliga frågan, då det belyser vad intervjupersonerna 

anser är viktigt och relevant för att kunna besvara den ställda frågan (Bryman & Bell, 2017). 

Kvalitativa intervjuer sker vanligtvis mellan två personer, det vill säga intervjuobjektet och 

forskaren, men när man använder sig av fokusgrupper så ska det vara minst fyra personer som 

man intervjuar samtidigt i en grupp (Lantz, 2007). Kvalitativa intervjuer kretsar kring något 

som alla berörda parter kan känna sig involverade i och har ett intresse för. 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av fokusgrupper för att få flera personers åsikter 

och kunna få en diskussion kring de frågor som vi ställer samt på grund av 

forskningsfrågornas subjektiva natur (Bryman & Bell, 2017). Vi gynnas av mer personliga 

och utförliga svar på våra intervjufrågor då vi vill ta oss bortom statistik över majoriteten och 

istället komma personligt nära de vi intervjuar. Vi som håller i intervjuerna och ställer frågor i 

fokusgrupperna kallas för moderatorer (Boddy, 2005). Vi har format intervjufrågor av mer 

öppen karaktär så att vi har möjligheten att ställa följd- och motfrågor till intervjuobjekten 

men det främsta syftet med fokusgrupper är att intervjuobjekten ska skapa en diskussion med 

varandra (Bryman & Bell, 2017). Vi som modererar intervjun ska inte vara alltför styrande, 

utan bara vägleda samtalet. Det som vi vill komma åt med fokusgrupper är deltagarnas synsätt 

och åsikter på de frågor som vi ställer.  

Vi intervjuar två fokusgrupper med åtta personer i varje. Detta ger en bra grund för att 

intervjuobjekten ska kunna diskutera med varandra. Genom att ha två grupper är det möjligt 
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att jämföra gruppernas svar med varandra för att slutligen kunna dra paralleller mellan empiri 

och teori. Resultatet från detta ska vi använda för att kunna besvara våra forskningsfrågor.   

Enligt Merton et.al. (1956) innehåller en kvalitativ intervju med fokusgrupper delar av två 

olika metoder: fokuserad intervju och gruppintervju. Fokuserad intervju innebär att man väljer 

intervjuobjekt som har erfarenhet inom det ämne som de blir tillfrågade om. Det vill säga att 

våra intervjuobjekt i denna uppsats är personer som följer influencers på sociala medier och 

tar del av samarbeten som görs mellan influencern och varumärken. Om vi skulle välja 

personer som inte tar del av sociala medier och aldrig genomför köp via en influencers 

samarbeten blir intervjun meningslös för uppsatsens syfte. I fokuserade intervjuer ställs frågor 

som alla i gruppen ska kunna svara på. Gruppintervju innebär att flera individer diskuterar ett 

antal frågeställningar (Bryman & Bell, 2017). Vi ställer sådana frågor som de utvalda 

intervjuobjekten ska kunna svara på. De ska alla kunna känna sig delaktiga i intervjun och de 

frågor som ställs för att intervjun ska kunna leda till en diskussion. 

Kandola (2012) presenterar ett antal rekommendationer när det kommer till i vilken 

utsträckning en moderator ska vara delaktig eller inte i gruppintervjun. Kandola lyfter i första 

hand fram att moderatorn ska försöka att inte ingripa speciellt mycket. Moderatorn kan hjälpa 

gruppen om diskussionen kör fast eller börjar att handla om något som inte alls har att göra 

med intervjufrågan. För att hjälpa fokusgruppen att föra en flytande diskussion kan 

moderatorn börja med att sammanfatta det som har sagts, ge deltagarna tillräckligt med tid så 

att de kan uttrycka sig och även lämna lite tid för eftertanke. Slutligen påpekar Kandola att det 

är viktigt att moderatorn inte lämnar några personliga åsikter, då detta riskerar att påverka 

gruppen i en viss riktning. Chan et.al. (2012) menar att den viktigaste uppgiften som en 

moderator har är att låta samtliga intervjuobjekt delta i diskussionen och uppmuntra alla att 

uttrycka sina åsikter. I vår uppsats beaktade vi ovanstående rekommendationer när vi utförde 

våra gruppintervjuer. Vi upplevde att gruppintervjuerna gav livliga och nyanserade 

diskussioner och att vi sällan behövde hjälpa gruppen vidare, utan mer fanns med som stöd.  

3.3.2      Urval av intervjuobjekt   

Bryman och Bell (2017) beskriver två olika metoder för att välja ut vilka som ska vara 

forskningens intervjuobjekt: målstyrt urval eller teoretiskt urval. I denna uppsats valde vi att 

göra ett målstyrt urval när vi valde ut våra intervjupersoner. Detta innebär att vi valde ut våra 

intervjuobjekt på ett strategiskt sätt då det är viktigt för vår forskning att intervjuobjekten är 

relevanta för vår forskning (Bryman & Bell, 2017). Relevanta intervjuobjekt var personer som 



 

 29 

aktivt använde sociala medier och följde minst tre influencers som har för vana att genomföra 

samarbeten med varumärken. När intervjuobjekten tillfrågades gjordes detta personligen eller 

över telefon där vi kort beskrev att vi sökte dem för en gruppintervju med syftet att hjälpa oss 

med vår kandidatuppsats. Vi berättade om uppsatsens ämne, syfte och forskningsfrågor. Vi 

nämnde även kort en del praktisk och etisk information om bland annat anonymitet och 

uppskattad tidsåtgång för intervjun.  

Genom att välja ut relevanta intervjuobjekt fick vi en stabil grund för att genomföra intervjuer 

med användbart innehåll och i nästa steg kunna uppnå uppsatsens syfte och besvara dess 

forskningsfrågor. Att slumpmässigt intervjua en grupp människor skulle inte ge oss den 

möjligheten då det skulle kräva att vi slumpmässigt hittade personer som använder sociala 

medier och följer personer som deltar i varumärkessamarbeten (Holme & Solvang, 1997). 

När vi formulerade intervjufrågorna lade vi stort fokus på frågor kring följarnas attityd kring 

olika typer av marknadsföring samt följarnas köpbeteende. Vi har tagit kontakt med 

människor i olika åldrar, av olika kön och från generationerna X, Y och Z (Bolman & Deal, 

2019). Vi sökte efter personer som var minst 13 och max 50 år gamla och som var aktiva på 

sociala medier. Ett annat kriterie var att de skulle följa minst tre influencers på sociala medier. 

Vi gjorde således ett målstyrt a priori-urval, vilket innebär att kriterierna för intervjuobjekten 

var fastställda från uppsatsens början (Hood, 2007). Frågorna var utformade från teorin för att 

ge ett underlag för oss att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Då intervjufrågorna i stor 

utsträckning handlar om influencer marketing, som ju är en modern form av marknadsföring, 

krävdes det att intervjuobjekten var tekniskt uppdaterade gällande exempelvis smartphones, 

appar och sociala medier (Bryman & Bell, 2017; Teddlie & Yu, 2007). För att 

intervjuobjekten skulle svara så sanningsenligt som möjligt och inte känna oro över sin 

integritet utlovades de anonymitet (Cavendish, 1982; Bryman & Bell, 2017). Endast ålder och 

kön presenteras i denna uppsats, vilket åskådliggörs i Bilaga 2: Intervjudeltagare. 

3.3.3 Intervjuguide och operationalisering 

 

Intervjufrågorna är utformade utifrån uppsatsens teoretiska områden enligt följande:  

• Sociala medier (Mangold & Faulds, 2009; König, 2012; Kumpumäki, 2019a; Ström & 

Vendel, 2015; Leigert, 2013; Hawley, 2019; Ki, 2019, Boisen, 2018; Hultén et.al., 

2009) 
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• Influencers (Veirman et.al., 2017; Leigert, 2013; Hörnfeldt, 2018; Boisen, 2018; 

Sundermann, 2019; Gillin, 2008; König, 2012; Lidman, 2016; Leigert, 2014; Khamis 

et.al., 2017) 

• Influencer marketing (Kumpumäki, 2019b; Freberg et. al., 2011; Ki, 2019; 

McCorquodale, 2020; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Mangold & Faulds, 2009; 

Gradin, 2016; Konsumentverket, 2019) 

• Olika typer av köpbeteenden (Ström & Vendel, 2015; Parment, 2015; Kotler et.al., 

2013; Hultén, 2015) 

• Det digitala köpbeteendet (Parment, 2015; Ström & Vendel, 2015; Lidman, 2016; 

Hultén, 2015; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Kotler et.al., 2013) 

• Köpprocessen (Mehrguth, 2018; Parment, 2015; Simon, 1997; Kotler et.al., 2013; 

Hultén et.al., 2009; Hill, 2019; Lidman, 2016; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Carl, 

2006; Mangold & Faulds, 2009; Sundermann, 2019; Puccinelli et.al., 2009; Khamis 

et.al., 2017) 

• Den digitala köpprocessen (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016; Colliander & Dahlén, 

2011; Hill, 2019; Parment, 2015; Kotler et.al., 2013; Li & Bernoff, 2011; Lee, 2019; 

Blumenthal, 2019) 

• Relationsmarknadsföring (Blomqvist, 2004; Cass, 2017; Boisen, 2018; Mann, 1918; 

Strauss, 2017; Hultén, 2015; Ki, 2019; Ström & Vendel, 2015; König, 2012) 

• Hur jobbar en influencer (Capuder, 2017; Ki, 2019; Boisen, 2018) 

Fråga ett är kopplad till reklamtrötthet, sociala medier, influencers, influencer marketing 

och relationsmarknadsföring. Fråga två är kopplad till influencers, influencer marketing 

och reklamtrötthet. Fråga tre är kopplad till sociala medier, influencers, influencer 

marketing, relationsmarknadsföring, den digitala köpprocessen, köpprocessen, 

reklamtrötthet samt hur en influencer jobbar. Fråga fyra är kopplad till influencer 

marketing, olika typer av köpbeteenden, det digitala köpbeteendet, köpprocessen och den 

digitala köpprocessen. 

3.3.4 Intervjuförlopp 

Intervjuerna inleddes med att praktisk och etisk information lästes upp, bland annat datum och 

ort för intervjun samt vetenskapsrådets forskningsetiska principer där vi bland annat fick 

tillåtelse av samtliga intervjuobjekt att spela in intervjun (se dokument i Bilaga 1: 

Intervjuguide). Vi förklarade sedan hur intervjun skulle gå tillväga och inledde med en 

testfråga helt fristående från uppsatsens ämne och syfte för att intervjuobjekten skulle få öva 
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på en fråga innan den faktiska intervjun startade. Vi gick sedan igenom fråga för fråga med 

intervjuobjekten och flikade ibland in en motfråga eller följdfråga om vi ansåg att 

huvudfrågan inte hade utvecklats tillräckligt. Slutligen lämnade vi intervjun helt öppen för 

eventuell diskussion, funderingar eller liknande. När vi hade försäkrat oss om att samtliga 

intervjuobjekt kände att de hade fått sagt det de ville så avslutades intervjun genom att 

inspelningen stoppades.  

3.3.5 Primär- och sekundärdata 

Denna uppsats består av både av primär- och sekundärdata med syftet att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. Primärdata är något som vi själva samlat in, vilket innebär att den insamlade 

datan används för första gången (Alvehus, 2019). Vår primärdata består av empiri utifrån de 

kvalitativa gruppintervjuer som vi har utfört. Sekundärdatan i uppsatsen är skriven av någon 

annan än vi, exempelvis författare, forskare och journalister. Sekundärdatan består av bland 

annat litteratur och vetenskapliga artiklar och är källor som någon annan har samlat in för ett 

annat syfte än vårt. Sekundärdatan i denna uppsats är med för att ge studien ett bättre underlag 

(Bryman & Bell, 2017). 

Vi har i första hand använt oss av sekundärdata då insamlandet av teori skedde före det att vi 

började med våra intervjuer. Vid insamlandet av sekundärdata vidtogs åtgärder för att 

upprätthålla en genomgående källkritik. Detta för att det skulle finnas en trovärdighet i den 

fakta vi samlade in (Bryman & Bell, 2017). Vi ställde oss källkritiska frågor som exempelvis: 

Vem har skrivit källan? För vilket syfte tror vi texten har skrivits? Är texten relevant för vår 

studie? Genom att söka vidare information om författarna och textens bakgrund ämnade vi 

uppnå trovärdighet i vår sekundärdata. De kvalitativa intervjuerna med fokusgrupper utförde 

vi med privatpersoner som var aktiva på sociala medier och följde minst tre influencers på 

sina kanaler. Detta för att även primärdatan ska vara pålitlig och för att vi ska komma fram till 

ett resultat som överensstämmer med verkligheten. 

3.4 Reliabilitet & Validitet  
Mason (1996) belyser vikten av att reflektera över uppsatsens reliabilitet och validitet för att 

det ska kunna bli en pålitlig studie. Reliabilitet handlar om att det som undersöks eller mäts 

ska göras på ett tillförlitligt sätt och validitet handlar om att undersöka det som är avsett att 

undersökas. LeCompte & Goetz (1982) och Kirk & Miller (1986) delar sedan upp dessa 

begrepp i intern och extern reliabilitet och validitet. 
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Den externa reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas, 

det vill säga replikeras. I en kvalitativ forskning kan det vara svårt att replikera en studie så att 

utfallet blir exakt likadant första som andra gången. Detta beror på att intervjuobjekten är 

individer som alla tolkar frågan olika och därmed också svarar olika. För att kunna uppnå en 

extern reliabilitet i en kvalitativ forskning så krävs det att man som forskare undersöker 

samma typ av människor och efterliknar studien i största möjliga utsträckning. Det innebär att 

forskaren ska agera på samma sätt vid varje intervju för att få så hög extern reliabilitet som 

möjligt (Bryman & Bell, 2017). Enligt LeCompte & Goetz (1982) handlar den interna 

reliabiliteten om att även om flera personer utför ett forskningsarbete tillsammans så ska de 

komma överens om hur de ska tolka det insamlade materialet, som exempelvis de olika 

intervjusvaren. För att uppnå så hög intern och extern reliabilitet som möjligt har vi författare 

därför i denna studie valt att göra alla intervjuer tillsammans så att vi båda kan moderera. Vi 

intervjuade personer med förutbestämda gemensamma kriterier (se kapitel 3.3.2) enligt ett så 

kallat a priori-urval (Hood, 2007). På så sätt liknade intervjuobjekten varandra rent 

förutsättningsmässigt. Vidare har vi författare vid båda intervjutillfällena delat upp frågorna 

på samma sätt sinsemellan för att minimera risken för exempelvis tolkningsfel.  

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som resultaten av intervjuerna kan 

generaliseras till andra situationer (Bryman & Bell, 2017). Detta kan vara svårt att uppnå i 

denna studie på grund av att vi intervjuar ett begränsat urval. Men för att uppnå så hög extern 

validitet som möjligt har vi försökt att efterlikna våra två intervjutillfällen i största möjliga 

utsträckning. 16 relevanta intervjuobjekt uppdelade i två grupper intervjuades på samma plats 

med samma moderatorer och samma dokument med information och frågor. Det som skiljde 

sig åt var faktorer som berodde på intervjuobjekten, som exempelvis hur mycket diskussion 

det blev kring en viss fråga. Detta kunde variera beroende på grupperna, vilket medförde att vi 

moderatorer fick ingripa något mer i vissa frågor än i andra.  

Intern validitet bygger på att det ska finnas en god överensstämmelse mellan teorin och 

forskarens observationer. Detta är något som kan ses som en styrka i de kvalitativa 

forskningarna då forskaren intervjuar en person under en längre tid, vilket ger möjligheten att 

kunna säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan intervju och teori (LeCompte & 

Goetz, 1982). Intervjufrågorna i denna uppsats baseras på den teori som samlats in, vilket gör 

att vi kan koppla intervjusvaren till teorin och på så sätt uppnå god intern validitet. 
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3.5 Forskningsetik 
Det finns i Sverige en del etiska regler som man som forskare bör beakta vad gäller de 

personer som är inblandade i utförandet av forskningen (Brinkmann & Kvale, 2014). Då vi i 

denna uppsats intervjuar privatpersoner är reglerna applicerbara på undersökningen. Det finns 

sex etiska principer att ha i åtanke vid exempelvis en intervju (Bryman & Bell, 2017; 

Vetenskapsrådet, 2002; Diener & Crandall, 1978). Den första är informationskravet, vilket 

innebär att man som forskare alltid ska informera den man intervjuar om undersökningens 

syfte. Den andra principen är samtyckeskravet som bygger på att de man intervjuar ska veta 

om att de har rätt att avbryta när de vill och att det är frivilligt att delta (Brinkmann & Kvale, 

2014). Anonymitets- och konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen och den innebär 

att alla som deltar i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet, det vill säga att de 

ska ha möjligheten att vara anonyma och att inga personuppgifter ska komma ut till obehöriga 

(Bryman & Bell, 2017). De uppgifter eller den fakta som samlas in för forskningsändamålet 

får endast användas till detta och inget annat enligt den fjärde principen, nyttjandekravet 

(Alvehus, 2013). Enligt den femte principen får man som forskare inte ge intervjuobjektet 

falska förespeglingar, det vill säga vilseledande eller falsk information, om undersökningen 

(Brinkmann & Kvale, 2014). Den sjätte och sista principen säger att man som forskare ska 

tänka på att ingen deltagare ska ta skada av att man utför en undersökning (Bryman & Bell, 

2017). 

Ovanstående etiska principer har genomgående beaktats under de intervjuer som har utförts 

med syftet att besvara denna uppsatsens forskningsfrågor. I Bilaga 1: Intervjuguide finns det 

dokument som lästes upp för intervjuobjekten innan intervjun startades, i vilket vi går igenom 

de sex etiska principerna var för sig. Vi började med att informera gruppen om uppsatsens 

syfte och forskningsfrågor samt att vi inte får ge falska förespeglingar eller vilseledande 

information om vårt arbete. Inte heller får någon ta skada av att vi utför vår undersökning. Vi 

försäkrade oss om att samtliga intervjuobjekt gav sitt samtycke till att intervjun spelades in, 

med förutsättningen att de var anonyma. Vidare förklarade vi att intervjun var frivillig och 

möjlig att avbryta när som helst, samt att det inte fanns något krav på att besvara någon av 

frågorna. Slutligen informerades gruppen om att den information som samlades in, det vill 

säga inspelningen av intervjun och påföljande transkribering, enbart skulle behandlas av oss 

författare för uppsatsens syfte och inte nå ut till tredje part. Vi utlovade dessutom att 

ljudinspelningen efter transkribering kommer att raderas. 
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3.6 Metodkritik  
 Det finns enligt Bryman & Bell (2017) en del kritik riktad mot kvalitativ forskning. En kritisk 

syn på kvalitativa undersökningar är att de är subjektiva, det vill säga att kvalitativ forskning 

bygger på forskarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt. Det är även 

omtvistat huruvida det är möjligt att bygga en personlig relation till intervjuobjektet samt att 

svaren man får i en intervju kan sväva ut och därmed kanske inte helt svara på den ställda 

frågan. Detta undviks i en kvantitativ undersökning då intervjuobjekten har svarsalternativ att 

välja mellan istället för öppna frågor. Däremot kan en kvalitativ undersökning med öppna 

diskussionsfrågor vara användbara när forskningsfrågan gynnas av att behandlas ur ett 

subjektivt perspektiv, det vill säga när forskningsfrågan inte har något rätt eller fel.  

Vidare belyser kritikerna att kvalitativa forskningsresultat är svåra att applicera på andra 

situationer än den som de uppkom i Bryman & Bell (2017). Forskningen görs ofta i ett visst 

område med en viss typ av individer/segment, som exempelvis anställda på ett företag, en 

grupp med ett nischat intresse eller barnfamiljer. Resultaten blir därför svåra att generalisera 

på en andra grupp av människor. Ett fall kan således inte antas vara representativt för alla 

andra på grund av den kvalitativa undersökningens subjektiva och selektiva natur. Istället 

förespråkas kvantitativa metoder där intervjuobjekten är slumpmässigt utvalda och där 

sannolikhetsläran träder in för att ge forskningen ett mer objektivt resultat. När en kvalitativ 

forskning väl görs är generaliserbarheten grundad i den bakomliggande teorin. Om denna är 

väl utförd och nyanserad ger det incitament att göra en kvalitativ undersökning och sätta 

resultaten från denna i relation till teorin för att bevisa sakfrågan. 

Slutligen kritiseras kvalitativ undersökning för att det kan finnas svårigheter att replikera 

undersökningen (Perlow, 1999). Detta på grund av att intervjuobjekten inte svarar exakt 

likadant på frågorna på grund av den subjektiva tolkning som görs hos varje individ. Denna 

tolkning kan variera inte bara från person till person, utan även hos samma person beroende 

på de inre och yttre faktorer som råder vid de olika intervjutillfällena (Bryman & Bell, 2017). 

Tolkningen kan bero på faktorer som kön, ålder, personlighet och bakgrund samt rådande 

trender och yttre påverkan. Faktorerna formar det svar som intervjuobjektet ger. Möjligheten 

att kunna upprepa en studie är viktigt för att kunna styrka studiens reliabilitet då en upprepad 

studie med liknande resultat varje gång påvisar sakfrågans trovärdighet (Mitchell, 1983). 

Kvalitativa studier är dock svåra att upprepa under samma faktorer som rådde första gången 

och att förlita sig på det enda resultatet som gavs av den första studien är ofta en för liten 

grund att stå på i vidare forskningssammanhang. 
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Som tidigare nämnt har ett flertal åtgärder vidtagits för att de två gruppintervjuerna som 

utfördes till denna uppsats skulle efterlikna varandra i största möjliga mån. Om en tredje part 

ämnar utföra samma studie kan de vidta samma åtgärder för att i största möjliga utsträckning 

efterlikna utformningen av vår studie. Detta innebär exempelvis att metoden bör efterlikna 

vår, att intervjuobjekten bör väljas ut med samma grundkrav som vi har bestämt i denna 

studie samt att intervjuobjekten bör få samma information och frågor som i våra intervjuer. 

3.7 Analysmetod 
Empirin har analyserats med hjälp av tematisk analys med vissa inslag av narrativ analys. Vi 

har således strävat efter att finna gemensamma nämnare i intervjudeltagarnas svar och dra 

kopplingar från dessa till teorin för att på så sätt finna stöd till den insamlade empiriska datan. 

Intervjufrågorna uppmuntrade till en narrativ karaktär där intervjudeltagarna gavs möjligheten 

att berätta historier om sina egna erfarenheter och händelser för att utifrån dessa besvara 

frågorna enligt intervjuns olika teman. 
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4 Empirisk & teoretisk analys 

Nedan presenterar vi vår insamling av empiri som grundats i kvalitativa intervjuer med två 

fokusgrupper innehållande åtta personer i varje. Gruppintervjuerna har bidragit med nya 

infallsvinklar inom forskningsområdet influencer marketing. Empirin kommer att analyseras i 

relation till den teori som presenterats i uppsatsen. Studiens intervjuobjekt presenteras i 

Bilaga 2: Intervjudeltagare. De varierade i åldrarna 14–48 och bestod av fem män och elva 

kvinnor. Fokusgrupperna kommer att förkortas som FG1 och FG2. Den första gruppen 

bestod av deltagare 1–8 vilket kommer att förkortas som D1-8. Den andra gruppen bestod av 

deltagare 9–16 och kommer att förkortas som D9-16. Varje deltagare representerar således 

en egen siffra. Fokusgrupp 1 bestod av tre män och fem kvinnor och Fokusgrupp 2 bestod av 

två män och sex kvinnor. Empirin analyseras fråga för fråga där vi för var och en gör 

kopplingar till vår teori.  

4.1 Följarnas attityd till traditionell reklam 
Första frågan inleddes med en fråga kring traditionell marknadsföring och attityden till denna. 

Båda intervjugrupperna hade en övervägande negativ inställning till traditionell 

marknadsföring som de flesta förknippade med tv- och radioreklam. Grupperna var eniga om 

att denna typ av marknadsföring var ett störmoment i det de tittade eller lyssnade på och 

många menade att de aktivt försöker undvika och ignorera reklamen. De nämnde att de 

exempelvis sänkte ljudet på tv:n eller radion, bytte kanal eller sökte sig till mediekanaler utan 

reklam, exempelvis streamingtjänster. Det enda som ansågs skulle kunna vara positivt med 

traditionell marknadsföring är tv-reklam, som kan skapa ett naturligt avbrott som man kan 

använda till att göra något annat en kort stund. FG1D4 sammanfattade de båda gruppernas 

åsikter med följande utlåtande: “Jag är mycket trött på den traditionella reklamen då den 

mest stör mig i min vardag genom att man blir avbruten när man kollar på tv, man blir 

avbruten när man lyssnar på musik på radion och reklamen i tidningar kunde kanske gett 

plats till något mer intressant”.  

Åsikterna från gruppintervjuerna har tydliga kopplingar till Stensson (2019) och Leigerts 

(2014) forskning kring reklamtrötthet, vilket berördes i uppsatsens problemdiskussion. De 

främsta bevisen för reklamtrötthet är att man försöker att ignorera marknadsföring då man inte 

orkar ta in och behandla mer av den typen av information. Kunder vill idag själva söka upp 

information kring det som de är intresserade av och har en relation till och på så sätt få 

relevant och intressant marknadsföring till sig. FG2D12 styrker detta med följande citat: 
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”Tittar man på telefonen är reklamen ofta anpassad till en själv, vad man sökt för någonting, 

då kommer det upp sådan reklam som man kanske kan vara intresserad av men det är det 

absolut inte på tv:n.”. Fokusgrupp 2 berörde reklam i form av planscher och tidningsartiklar 

och menade att sådan “fast” reklam är något som de är neutrala till. Detta på grund av att 

denna typen av reklam inte stör någon aktivitet.  

4.1.1 Följarnas inställning till sociala medier 

Följdfrågan till fråga 1 ämnade ta reda på gruppernas inställning till marknadsföring på 

sociala medier. Detta för att kunna göra en jämförelse med traditionell marknadsföring. 

Grupperna har olika åsikter om reklam på sociala medier. Attityden är övervägande positiv 

jämfört med traditionell marknadsföring då det finns större möjlighet att välja och välja bort 

reklam, samt att reklamen ofta är anpassad efter tidigare sökningar och cookies. På så sätt blir 

reklamen mer relevant för mottagaren och därför mer uppskattad. Är reklamen irrelevant är 

det enkelt att scrolla förbi den. Boisen (2018) beskriver just dessa fördelarna med reklam på 

sociala medier, det vill säga att kunderna själva söker sig till de kanaler som de aktivt vill ta 

del av och utelämnar kanaler som inte intresserar dem. Vi kan koppla deltagarnas mer positiva 

attityd till social mediemarknadsföring till Mangold & Faulds (2009) utlåtande kring ämnet, 

där de menar att denna typen av marknadsföring är den mest effektiva och framgångsrika. 

Fyra av deltagarna är dock mer negativt inställda till reklam på sociala medier. FG1D3 säger 

följande: “Jag tycker det är väldigt obehagligt för när man har sökt på saker så kommer det 

senare upp på mina sociala mediesidor”. Flera deltagare håller med FG1D3 om detta och 

tillägger att det ibland räcker att de pratat om något utan att göra en sökning. FG2D12 och 

FG2D16 menar vidare att deras mottaglighet för reklam beror på deras rådande humör, ibland 

orkar de helt enkelt inte med reklam ens på sociala medier. Detta påvisar än en gång den 

rådande reklamtröttheten i samhället.  

4.1.2 Influencer marketing  

Den andra följdfrågan behandlar deltagarnas attityder och åsikter kring influencer marketing, 

mer specifikt samarbeten mellan influencers och varumärken. Fokusgrupp 1 är övervägande 

positiva till influencersamarbeten medan Fokusgrupp 2 har en splittrad attityd och ser både 

för- och nackdelar. De fördelar som grupperna enas om är att de får inspiration om ämnen 

som de själva sökt upp på grund av ett underliggande intresse. Ofta erbjuds kampanjer och 

rabattkoder i marknadsföringen vilket många uppskattar. Vidare menar deltagarna att de i 

videomaterial får höra influencerns åsikter kring en vara och även se den användas. Detta ger 

dem en mer rättvis bild och mer förtroende för varans attribut. Boisen (2018) och König 
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(2012) beskriver att storytelling, det vill säga en fri berättelse kring en produkt, är mer 

framgångsrik och uppskattad av följarna än ett styrt manus. Storytelling skiftar fokus från 

marknadsföringen till influencerns egna upplevelse, vilket skapar engagemang och ökar 

tilliten till influencern då följarna lättare kan relatera till influencern. Många av 

intervjudeltagarna menar att samarbeten beror mycket på vem influencern är som person och 

hur deras marknadsföring presenteras då vissa upplevs som mer seriösa än andra. Cass (2017) 

belyser vikten av att influencern har ett genuint intresse för det som denne marknadsför. 

Influencern ska väcka känslor hos sina följare för att skapa engagemang och respons från dem 

(Ström & Vendel, 2015).  

Intervjugrupperna nämner att förtroendet till influencers skadas när marknadsföringen enbart 

tycks handla om de ekonomiska fördelar som följer med ett samarbete. Detta upplevs som 

oseriöst och skapar irritation. Cass (2017) framhäver vikten av att ett samarbete inte får 

upplevas som poänglöst och oseriöst, vilket ett pengadrivet samarbete ofta gör enligt 

intervjudeltagarna. Istället uppskattas influencers som marknadsför produkter som de står 

bakom av etiska skäl och även avstår från samarbeten med företag som de anser är oseriösa 

eller oetiska. Många av deltagarna nämner att de har ett lågt förtroende för influencers och 

kändisar som gör samarbeten med spelbolag, då de anser att spelberoende är ett stort problem 

och att spel inte bör uppmuntras. FG1D7 sammanfattar gruppernas åsikter med följande citat: 

“Jag tycker det är bra när det kommer till ”seriösa” influencers det vill säga de som noga 

väljer ut sådant som de själva kan stå upp för och inte enbart gör det för att tjäna pengar.”. I 

kapitel 2.3 menar Boisen (2018) att influencers enbart bör ingå samarbeten med relevanta 

varumärken som de kan stå bakom och inte med pengar som motiv och drivkraft.  

4.1.3 Influencers 

I den sista följdfrågan till fråga ett undrade vi vilka influencers som deltagarna följer på 

sociala medier och varför. Många av deltagarna hade svårt att nämna specifika kanaler men 

några av namnen som dök upp var Therese Lindgren, JLC och Bianca Ingrosso. 

Intervjudeltagarna hade lättare för att beskriva “sina” influencers mer ämnesmässigt. De flesta 

följde influencers inom träning, heminredning, mat, mode, resor, sport, livsstil, humor och 

kändisar från reality-tv. Samtliga deltagare följde olika influencers av ungefär samma 

anledningar, det vill säga att personerna är relaterbara gällande livsstil, vardag, värderingar, 

stil och intressen. Deltagarna upplever att de har nytta av att följa “sina” influencers då de får 

inspiration och tips kring ämnen som de är intresserade av, exempelvis träningsövningar, 

recept och inredningstips. De flesta följer influencers på grund av att de ser upp till dessa 
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personer, vill likna dem, delar intressen med dem eller kan relatera till dem (Boisen, 2018). 

Utöver detta kan gruppernas samlade svar kopplas flera framstående antaganden kring varför 

influencers och influencer marketing har blivit en del av människors vardag. König (2012) 

menar att personer skapar en så kallad digital vänskap till “sina” influencers som de behandlar 

som vilken vänskapsrelation som helst. Detta rimmar väl med Königs (2012) och 

McCorquodales (2020) gemensamma motivering till varför människor söker sig till 

influencers. De söker sig helt enkelt till personer som de tycker om, ser upp till och för att de 

vill ta del av deras liv.   

4.2 Följarnas attityd till influencers och influencer marketing 

Fråga nummer två handlar om vad deltagarna har för attityd till influencers. Attityden kring 

influencers är övervägande positiv, neutral hos vissa, men deltagarna kan också se de negativa 

sidorna av det framför allt vid samarbeten. Följarna riskerar att bli lurade att tro att en produkt 

är bra fast den inte är det. FG2D16 menar vidare att trots att hon är övervägande positiv till 

influencers så kan deras marknadsföring bli något konstlad om allt de förespråkar är 

fantastiskt och perfekt. Tidigare talade gruppen om denna skepsis kring just samarbeten 

mellan influencers och varumärken, närmare bestämt motivet och drivkraften bakom. Ibland 

upplever gruppen att de tappar förtroende för en influencer om det blir uppenbart att 

samarbetet enbart görs för att influencern vill tjäna pengar. FG2D14 belyser vikten av en 

meningsfull drivkraft bakom ett samarbete och säger följande: ”Har man inget viktigt budskap 

så tycker jag att influencer marketing är helt onödigt.”.  

Enligt Gillin (2008) är en framgångsrik influencer den som engagerar, berör och känns 

trovärdig och som följarna kan komma nära på ett personligt plan. Boisen (2018) poängterar 

även att en seriös influencer är en som ingår samarbeten som denne förstår och står bakom. 

Ett poänglöst samarbete som bara görs för pengar motsäger detta och är en förklaring 

gruppernas negativa inställning till pengadrivna influencers. Även Lidman (2016) styrker 

detta då han menar att när följarna kan relatera till influencern som person skapar det 

trovärdighet och tillit, något som skadas när en influencer upplevs som oprofessionell och 

oseriös. Många av deltagarna lyfter dock fram att influencer marketing är något som de ser 

positiva sidor med. Detta för att det är marknadsföring inom ämnen som de själva valt och är 

intresserade av, i jämförelse med traditionell reklam som slösar ens tid med reklam för saker 

som man kanske inte ens är intresserad av. Detta styrks av Leigert (2013) och Stensson (2019) 

som båda menar att kunder idag vill söka upp information och marknadsföring själva utifrån 

sina egna intressen. Det digitala köpbeteendet går hand i hand med Leigerts och Stenssons 
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påstående. Ström & Vendel (2015) kompletterar med att kunden söker sig till flera olika 

kanaler på såväl internet som sociala medier för att skapa sig en så omfattande bild som 

möjligt av en vara. FG1D6 sammanfattar gruppernas gemensamma syn på influencers och 

deras marknadsföring med följande citat: “Det är kul med något nytt sätt att göra reklam på, 

man blir inte lika trött på det som man kan bli på traditionell reklam eftersom man själv söker 

upp det”. 

4.3 Influencers och deras samarbeten med varumärken 
I denna fråga undrade vi om det är vanligt att de influencers som deltagarna följer gör 

samarbeten med varumärken och i så fall vilken typ av samarbeten. Samtliga deltagare 

svarade ja på frågan och vissa menade att det var mycket vanligt att se samarbeten på sociala 

medier. De vanligaste områdena var mode, skönhet, träning och heminredning. Några av de 

varumärken som nämndes var Nelly, Ellos, Bubbleroom, Jotex, Nocco och Barebells. 

Samarbeten är grunden till influencerns inkomst och är idag även ett viktigt verktyg för 

varumärken att kunna nå ut till flera kunder och bredda sin marknad (Boisen, 2018). 

Hörnfeldt (2018) tar just inkomstfaktorn i beaktning i sin definition för vad en influencer är. 

Hon menar att det är först när en influencer tjänar pengar på sitt arbete som denne kan kalla 

sig för just influencer. Det är alltså inte konstigt att samarbeten är så pass vanliga på sociala 

medier. Li & Bernoff (2011) förklarar att samarbetets räckvidd beror på hur stor följarskara 

samarbetspartnern, det vill säga influencern, har. Ju större följarskara, desto större räckvidd 

och därmed också större inkomstmöjligheter för de båda parterna. Av gruppernas svar att 

döma så är det större varumärken, det vill säga varumärken med en stor räckvidd, som tycks 

synas mest i samarbeten på sociala medier. 

4.3.1 Samarbetets format 

Grupperna tillfrågades vilket format samarbetena på sociala medier gjordes och vilket av 

formaten som de tyckte bäst om. Fokusgrupp 1 menade att det vanligaste formatet som de tog 

del av var så kallade stories, filmsekvenser, på Instagram. Fokusgrupp 2 enades om att 

samtliga format var vanliga att se, det vill säga bilder, filmer, stories och videor på bland 

annat Facebook, Instagram och Youtube. Deltagarna i Fokusgrupp 1 uppskattade stories mest 

då dessa inte störde deras flöde allt för mycket. De kunde fortfarande se innehåll från annat än 

varumärken och marknadsföring, till exempel sina vänners innehåll. FG1D2 säger följande: 

“Jag gillar mest stories för de kan man välja att snabbt klicka förbi om man inte är 

intresserad och enkelt att klicka vidare till hemsidan via stories. Inlägg finns för alltid och 

kan förstöra flödet.”. FG1D8 tillägger att filmer är mer verklighetstrogna då man ser personen 
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i rörelse och kan avläsa dennes kroppsspråk och ansiktsuttryck. Bilder är lättare att fejka då 

influencern lättare kan posera och göra bilden mer konstlad. På grund av detta menar FG1D8 

att filmer är mer personliga än bilder då de kommer influencern närmre. Många i Fokusgrupp 

2 har liknande argument som FG1D8. I Fokusgrupp 2 föredrar de flesta rörlig bild på grund 

av att detta är svårare att fejka, mer verklighetstroget, ger en bättre helhetsbild och mer 

information. Däremot var det flera i Fokusgrupp 2 som menade att vilket format de föredrog 

berodde på deras sinnesstämning. Ibland ville de ha mer information och då passade en film 

eller story bra men om de kände sig mätta på reklam för stunden passade en bild bättre. Bilder 

är lättare att ignorera och scrolla förbi, menade de. FG2D11 nämner, precis som FG1D8, att 

filmer gör att man som följare kommer närmre influencern och det är möjligt att förmedla en 

starkare känsla än en bild.  

Ovanstående sammanställning går att koppla till relationsmarknadsföring, det vill säga att öka 

effektiviteten av marknadsföring genom att skapa personliga relationer till kunderna (Strauss, 

2017; Hultén, 2015). Vikten av relationen till kunderna berördes redan för 100 år sedan av 

Charles Riborg Mann som menade att den emotionella aspekten är en central del inom 

marknadsföring (Strauss, 2017). En influencer är ett modernt verktyg för att skapa relationer 

mellan varumärken och kunder genom samarbeten (König, 2012). Följarna får en personlig 

relation till influencern och känner en trovärdighet för denne. Tack vare denna relationen kan 

influencern påverka sina följare att exempelvis köpa en specifik vara via deras samarbeten i 

form av bilder eller filmer där de förespråkar produkten (Ki, 2019). En influencer kan, till 

skillnad från företag, nämna både för- och nackdelar om en produkt (Li & Bernoff, 2011). 

Influencerns möjlighet att framhäva mindre bra sidor med en vara skapar en starkare 

trovärdighet hos följarna (Kumpumäki, 2019b). Kotler et.al. (2013) och Carl (2006) styrker 

detta och beskriver att en del i kundens köpprocess, själva köpbeslutet, starkt kan påverkas av 

åsikter från personer i kundens omgivning som exempelvis vänner och influencers. Som 

tidigare nämnt behandlas relationen till en influencer som en digital vänskap, vilket förklarar 

varför en influencer kan ha en stark påverkan på en kunds köpbeslut (König, 2012; 

McCorquodale, 2020). Ju djupare relation en kund har till en vän eller influencer, desto mer 

påverkas kunden av deras åsikter (Hultén et.al., 2009).  

Det format som är mest framgångsrikt inom influencer marketing är storytelling (Cass, 2017; 

Boisen, 2018; König, 2012). Lidman (2016) styrker detta men menar att videoformat i 

allmänhet, alltså inte bara storytelling, fungerar bättre än bilder. Genom storytelling berättar 

influencern med egna ord om en produkt och den egna upplevelsen av produkten. Att filmer 
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är att föredra nämns flera gånger i de båda intervjugrupperna. Många menar att de föredrar 

rörlig bild, i synnerhet Instastories, på grund av att de upplever en ökad trovärdighet och en 

mer personlig förmedling av information. Rörlig bild är dessutom bättre när influencern vill 

förmedla känslor till följarna (Cass, 2017). Intervjudeltagarna nämner utöver ovanstående 

faktorer att filmer är bättre på att förmedla känslor till dem, vilket de uppskattar. I linje med 

detta sammanfattar FG2D11 sitt svar med: “Jag tycker om både bild och film, men filmer ger 

en bättre helhetsbild och kan också förmedla en känsla på ett sätt som bilder inte kan.”. Det 

fanns dock deltagare som föredrog bilder över filmer med motiveringen att de oftast inte orkar 

titta på filmer utan har lättare för att ta in en bild. Detta speglar återigen speglar reklamtrötthet 

hos kunderna (Stensson, 2019). FG1D1 säger följande: “Jag tycker mest om bilder för då 

hinner jag med att läsa i lugn och ro, det känns inte lika stressande filmer”. Detta har en stark 

koppling till Leigerts (2014) resonemang angående att en video med många klipp ibland kan 

upplevas som hetsig. Boisen (2018) belyser vikten av en välredigerad video med minimalt av 

dödtid och text samt ett intressant innehåll. Boisen menar vidare att influencers ska våga lägga 

upp videor och inte bara filmer. Av våra intervjuer att döma är detta ett en bra 

rekommendation av Boisen då filmer generellt tycks uppskattas mer av följarna och påverka 

dem mer än bilder.  

4.3.2 Följarnas inställning till samarbeten  

I denna fråga fick intervjudeltagarna dela med sig av sin inställning och attityd till samarbeten 

mellan influencers och varumärken. Deltagarna har oftast två sidor av sina svar där de ofta är 

positiva till samarbeten som görs av influencers som de själva följer men negativa till 

samarbeten av andra influencers. En faktor som skapar negativ attityd hos följarna är 

samarbeten som uppenbart är marknadsföring, exempelvis genom att influencern är överdrivet 

positiv, då detta ofta ger känslan av att samarbetet enbart är pengadrivet. Detta skapar en 

känsla av irritation hos fokusgrupperna.  

Capuder (2017) menar att företag inte ska styra ett samarbete alltför mycket genom 

restriktioner och förbud. Capuder intervjuar Sara Bertram, marknadschef på företaget Yves 

Rocher, som framhäver vikten av att influencern tillåts vara sig själv i sitt material. Detta för 

att relationen mellan influencern och dennes följare ska bli djupare och mer tillitsfulla. Ett 

exempel är att företagen inte ska förbjuda influencern och dennes följare från att yttra 

negativa aspekter av en vara. Eventuella negativa faktorer kommer förr eller senare att spridas 

och att försöka dölja dessa skadar trovärdigheten för både influencern och varumärket. Boisen 

(2018) menar att en oärlig influencer snabbt tappar förtroendet hos sina följare.  
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En annan faktor som intervjudeltagarna menar skadar deras förtroende är influencers som 

frekvent gör samarbeten med olika varumärken som kanske inte alltid har med kanalens ämne 

att göra. FG1D5 är istället mer positivt inställd till återkommande samarbeten mellan 

influencer och varumärke och säger: “Något som ökar trovärdigheten i samband med 

samarbeten är om en influencer har återkommande samarbeten med ett varumärke för då 

känns det som att influencern genuint gillar det varumärket och deras produkter.”  

Flera av deltagarna menar att de ser mer till personen bakom ett samarbete snarare än 

produkten. Det belyser vikten av att det finns ett grundläggande förtroende för influencern för 

att de ska våga tro att ett samarbete är genuint. Vidare nämner FG1D6 att han är mer positivt 

inställd till influencers som inte enbart lägger upp samarbeten på sina kanaler utan även annat 

material. Man får då känslan av att influencern genuint tycker om varumärket och dess 

produkter och inte säger ja till vilka samarbeten som helst. De båda fokusgrupperna delar i 

mångt och mycket åsikter kring samarbeten. Sammanfattningsvis har intervjudeltagarna mer 

förtroende för samarbeten som görs av de influencers som de själva följer. De blir skeptiska 

när influencers delar samarbeten för ofta och/eller med flera olika varumärken, eller har 

samarbeten som är ämnesmässigt irrelevanta för kanalen. Samarbetena känns då pengadrivna, 

vilket skadar följarnas förtroende för influencern då de inte vill känna sig lurade. Som tidigare 

nämnt speglar motivet bakom ett samarbete influencerns trovärdighet (Cass, 2017). 

Intervjudeltagarna återkommer gång på gång till detta faktum då de många gånger belyser 

vikten av trovärdigheten till den influencer som de följer. Deltagarna menar att de direkt 

märker när ett samarbete är pengadrivet och känns oärligt. Det blir ofta uppenbart när 

influencern inte har någonting negativt att säga om produkten eller yttrar åsikter om 

varumärken som sedan visar sig vara felaktiga. Förtroendet för en influencer växer om denne 

vågar yttra eventuella negativa åsikter om en vara och om följarna tillåts delta i 

produktutvärderingen. Följarna vill exempelvis kunna dela sina eventuella negativa 

erfarenheter i influencerns kommentarsfält. Enligt Capuder (2017) behöver detta dock inte 

alltid leda till negativa följder. Få produkter är felfria och människor har alltid olika åsikter 

om en produkts attribut och funktion. Att vara transparent och ärlig ökar förtroendet mellan 

kunder, influencer och företag även om transparensen inte alltid påvisar en produkts bästa 

sidor (Colliander & Dahlén, 2011). 

4.4 Följarnas köpbeteende och influencer marketing 
I den sista frågan undrade vi om intervjudeltagarna någon gång hade genomfört ett köp via ett 

influencersamarbete antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. Då samtliga deltagare svarade 
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ja på denna frågan fick de även svara på en följdfråga i vilken vi undrade om deltagarna 

trodde att de skulle genomfört samma köp utan influencerns marknadsföring. Det första 

samlade svaret på frågan är att majoriteten någon gång har genomfört ett köp efter att ha tagit 

del av ett influencersamarbete, dock oftast inte direkt utan vid ett senare tillfälle. Det 

vanligaste scenariot är att se marknadsföring för en vara och medvetet eller omedvetet lägga 

detta på minnet. När produkten dyker upp igen, exempelvis i butik eller i flödet på sociala 

medier, så har man då som först genomfört köpet. Däremot menade intervjudeltagarna att de 

med största sannolikhet inte skulle ha köpt varan i fråga om de inte hade sett influencerns 

marknadsföring av den för då hade de inte vetat om att varan fanns. På grund av detta 

uppskattar många av deltagarna den riktade marknadsföringen då den ger dem inspiration och 

information om produkter som de annars kanske aldrig skulle ha hittat. FG2D14 berättar en 

längre anekdot utifrån egen erfarenhet från en tid då hon arbetade i en klädbutik: 

“Jag jobbade i butik för många år sedan när Kenza först blev känd som 

influencer och för allt hon lade upp, som till exempel outfit of the day. Då hade 

hon ju inga varumärkessamarbeten utan hon bara var ju en person i vardagen 

som hade jättemycket följare. På denna tiden jobbade jag på Cubus och rätt 

som det var en vecka så försvann alla våra tjocka tubhalsdukar i ett nafs. Vi 

tänkte: vad hände? Detta var alltså i lilla Karlskrona och alla ville ha samma 

halsduk, den fanns till slut inte att få tag på. Då visade det sig att Kenza hade 

gjort reklam för denna halsduken på sin blogg, att dagens halsduk kom från 

Cubus. Det sålde slut bara så!” (FG2D14, fokusgruppintervju 2019-12-20). 

Säger FG2D14 och knäpper med fingrarna. Vi ställer följdfrågan: Varför tror du att Kenza 

hade en så stor inverkan?. FG2D14 fortsätter:  

“Hon var ju en person som många såg upp till. Hon var modell, hon hade 

många följare, hon var väldigt snygg och hon var fin i sina kläder. Hon visade 

alldagliga kläder som inte kostade en miljard kronor att köpa. Det var taget 

från verkligheten, från vardagen och känslan som många får är att de också kan 

gå in och köpa den där halsduken för 100kr för hon [Kenza, reds. anm.] var 

jättefin i den. De ville ha en likadan och det var fullt möjligt att gå in i en butik i 

sin egen stad och köpa den. Tillgängligheten och att det var relaterbart för 

följarna tror jag var anledningen till att Kenza påverkade folk så mycket.” 

(FG2D14, fokusgruppintervju 2019-12-20). 



 

 45 

Det finns två huvudsakliga konstateranden utifrån de samlade svaren från intervjuerna. Det 

första är att alla deltagare tror sig ha blivit influerade av ett samarbete så pass mycket att de 

har köpt en vara. Däremot har detta sällan skett i stunden utan vid ett senare tillfälle antingen 

efter medveten betänketid eller undermedveten påverkan. Det andra konstaterandet utifrån 

intervjuerna är att samtliga deltagare inte tror att de skulle ha köpt varan i fråga om det inte 

vore för influencerns marknadsföring, framförallt då de inte hade vetat om att produkten 

fanns. Intervjudeltagarnas svar kan förklaras med teori kring kundens köpbeteende och 

köpprocess, såväl den klassiska som den digitala.  

Parment (2015) menar att det finns två olika typer av produkter: högengagemangsprodukter 

och lågengagemangsprodukter. De flesta produkter som marknadsförs på sociala medier är 

lågengagemangsprodukter (Ström & Vendel, 2015). Det betyder att de är billigare produkter 

som kunden ofta köper utan särskilt mycket betänketid som exempelvis schampo (Kotler 

et.al., 2013). Högengagemangsprodukter är således dyrare produkter som kräver en längre 

betänketid, exempelvis en bil. Den halsduk som FG2D14 nämner i sitt exempel skulle klassas 

som en lågengagemangsprodukt. Redan samma dag som Kenza marknadsförde halsduken 

sålde den slut i butikerna. Detta påvisar inte bara vilken typ av produkt halsduken kan klassas 

som, utan även influencers enorma inflytande på sina följare, vilket nämnts åtskilliga gånger i 

uppsatsen. När vi frågar deltagarna om de tror att de skulle ha genomfört sina köp utan 

influencerns inverkan svarar alla nej, då de inte hade vetat om produkten. Även detta 

reflekterar influencers inflytande över sina följare. FG2D14 tror att tillgängligheten är en 

förklaring till att Kenza hade så pass stort inflytande. Detta styrker Parment (2015) i 

beskrivningen av det digitala köpbeteendet och att just tillgänglighet är en hörnsten i kundens 

köpprocess. FG2D13 menar att god tillgänglighet inte bara är en fördel utan en förutsättning 

för att hon ska genomföra ett köp. Vad gäller köpprocessen utgjorde Kenzas blogginlägg om 

halsduken en del av kundens behovsupptäckt och informationssökande som drev kunden till 

köp. Själva köpet tycks dock ha skett i fysisk butik, något som Ström & Vendel (2015) kan 

förklara. De menar att i det digitala köpbeteendet sker informationssök ofta på nätet men 

många väljer sedan att köpa varan i butik. Lidman (2016) förklarar i sin tur detta beteendet 

och menar att kunder söker sig till den fysiska butiken för servicen samt att få en mer 

verklighetstrogen bild av varans utseende och kvalitet.  

I kapitel 2.4 beskrivs fyra olika typer av köpbeteenden: komplext köpbeteende, 

dissonansreducerande köpbeteende, vanebaserat köpbeteende och variationssökande 

köpbeteende. Det köpbeteende som syns hos de kunder som påverkas av influencer marketing 
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är vanligen det variationssökande köpbeteendet (Parment, 2015). Kunderna provar gärna nya 

varumärken, dock sällan på grund av missnöje utan snarare för att de vill variera sin 

konsumtion. Hos fokusgrupperna blir detta uppenbart då många nämner att de uppskattar den 

inspiration de får av influencers och att de får information om produkter som de aldrig annars 

skulle vetat om. FG1D2 sammanfattar detta: “Jag har köpt smink och billigare produkter, 

sådant som kan vara kul att ha testat något nytt men som inte kostar allt för mycket. Då har 

jag ju faktiskt fått tips från influencers, jag skulle inte vetat om att de varorna fanns utan 

dem.”. FG2D9 uppskattar även tillgängligheten som influencer marketing medför: “Jag köper 

ofta via samarbeten. Produkterna kommer till en, det är inte så att jag sitter och letar och det 

är det som är så skönt, just att man blir serverad produkter som är bra. Det blir ju lite 

bekvämt också.”. Citaten från FG1D2 och FG2D9 sammanfattar de båda gruppernas åsikter 

väl då de påvisar lågt köpengagemang och variationssökande köpbeteende genom att de tar 

till sig marknadsföringen och drivs till att prova något nytt. De värderar också att produkterna 

görs lättillgängliga, i linje med den teori som finns angående den digitala köpprocessen och 

kundens köpbeteende.  

4.4.1 Följarnas köpprocess 

I den allra sista frågan av intervjun frågar vi deltagarna om de blivit sugna på att handla via ett 

influencersamarbete men avstått och i så fall varför de avstått. Samtliga deltagare svarar att de 

mer än en gång har velat handla men avstått. En vanlig anledning till att deltagarna har avstått 

är av ekonomiska skäl, antingen att de inte har råd eller att de anser att varan inte är värd sitt 

pris. En annan vanlig anledning till ett uteblivet köp var att deltagarna inte kände tillräckligt 

högt förtroende för influencern och dennes samarbete. FG2D15 menar kortfattat: “Min 

trovärdighet är ganska begränsad till vissa personer.” Vidare menar många av deltagarna att 

om deras köpbeslut avbryts så händer detta ganska snabbt efter att de sett varan för första 

gången, exempelvis i sitt flöde. Om varan väcker ett intresse söker de sig vidare via internet 

eller direktlänk och det är i detta skedet som deltagarna menar att det uppkommer en 

anledning att avstå. Utöver ekonomiska skäl kan de avstå på grund av att de finner 

information om produkten som de inte tycker om. Detta kan exempelvis vara en dålig 

recension eller att de rådfrågar en vän som har en negativ erfarenhet av produkten. Deltagarna 

enas om att de har mer förtroende för en vän än en influencer, men att de samtidigt har mer 

förtroende för en influencer än ett företag, något både Mangold & Faulds (2009) och Hill 

(2019) bekräftar.  
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Parment (2015) beskriver i kapitel 2.6 köpprocessen och dess fem steg. I intervjudeltagarnas 

svar finns tydliga kopplingar till denna. Deltagarna nämner en stark initial impuls att köpa, 

något som Parment (2015) benämner som behovsupptäckt. Denna kan triggas av antingen 

interna eller externa faktorer. Vid influencer marketing är det vanligen externa faktorer som 

påverkar kunden, exempel när de ser en bild eller film i flödet på sociala medier som lockar 

dem till köp. Hill (2019) belyser att digitaliseringen har medfört att kunder är konstant 

exponerade för marknadsföring och att de kan samla information och konsumera dygnet runt. 

På grund av detta sker behovsupptäckt idag mer frekvent än förr. Detta styrker samtliga 

intervjudeltagare i sina svar, det händer ofta att de känner sig sugna på att handla på grund av 

marknadsföring på sociala medier.  

Nästa steg i köpprocessen är informationssökningen, då kunden söker efter information från 

olika kanaler som exempelvis hemsidor, sociala medier och information från butiken 

(Parment, 2015). Digitaliseringen har även bidragit till att kunder idag enkelt kan få hjälp av 

andra kunder via exempelvis öppna forum där kunderna kan dela med sig av sina erfarenheter 

kring varor och hjälpa varandra (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Vid informationssök är 

det vanligt att kunden utnyttjar word-of-mouth-principen och frågar vänner och bekanta om 

deras erfarenhet av produkten (Carl, 2006; Kotler et.al., 2013). Intervjudeltagarnas svar går i 

linje med detta. De nämner att de ofta beaktar åsikter från folk i sin omgivning för att nå ett 

köpbeslut. De framhäver dock även vikten av att influencern måste vara förtroendeingivande 

för att de ska lita på denne. Det är under informationssökandet som intervjudeltagarna menar 

att de ofta avstår från ett köp. De kan ha fått information om att produkten inte lär leva upp till 

deras förväntningar gällande kvalitet, utseende eller funktion. De kan också avstå av etiska 

och sociala skäl, exempelvis att produkten är djurtestad eller framställd med hjälp av 

barnarbete. FG2D13 värderar att en vara är ekologisk och avstår ofta om det inte finns en 

ekologisk variant av den vara som hon är intresserad av. På samma sätt avstår Person 16 från 

vissa inköp om det visar sig att produkten i fråga är djurtestad.  

I det tredje steget i köpprocessen utvärderar kunden sina alternativ (Parment, 2015). Beroende 

på graden av köpengagemang och varans art tar detta olika lång tid. Även här kan 

kvalitetsmässiga, etiska och sociala faktorer spela in och varje individ värderar produktattribut 

olika. Som tidigare nämnt är det ofta billigare lågengagemangsprodukter som säljs via sociala 

medier. Intervjudeltagarna har därför inte någon omfattande delaktighet i detta steget utan 

genomgår en relativt kort köpprocess både när de genomför ett köp och när de avstår. Den 

viktigaste aspekten kring utvärderingsprocessen är att den är komplex och i hög grad styrd av 
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känslomässiga faktorer, inte bara sakliga och rationella argument (Parment, 2015). Detta kan 

relateras till att intervjudeltagarna värderar tillit och förtroende till de influencers som de 

följer. Många av deltagarna menar att en dålig magkänsla för ett samarbete kan räcka för att 

de ska avstå från ett köp, även om det inte tycks vara några fel på produkten i sig.  

I steg fyra når kunden ett köpbeslut som ett resultat från de tidigare stegen (Kotler et.al, 

2013). Men trots att kunden nått detta steg i köpprocessen kan kunden fortfarande välja att 

avstå från köpet. En anledning till detta är att kunden ändrar sig på grund av andra personers 

åsikter. En annan anledning att kunden avstår är på grund av oförutsedda faktorer som att 

kunden blir av med jobbet eller hittar varan billigare hos en annan aktör. Vid ett flertal 

tillfällen nämner intervjudeltagarna att de varit på jakt efter en vara och börjat att spana efter 

denna, för att sedan få information om en liknande vara från influencer marketing. De lockar 

framför allt om varan inte bara är liknande utan även billigare, kanske tack vare en rabattkod 

från influencern. FG2D13 säger: “Om jag är ute efter något speciellt och det visar sig att en 

influencern gör reklam för något liknande, då fastnar jag.”. Både FG2D12 och FG2D15 

nämner att de känner igen sig i detta. Marknadsföring kan väcka ett intresse för en viss vara 

och ser de något liknande inom den närmsta framtiden så är det stor sannolikhet att de faktiskt 

slår till. Deltagarnas delade erfarenhet av denna situation styrker att köpprocessen är 

föränderlig, ett initialt intresse kan resultera i en annan vara än den som de först tog del av.  

Det femte och sista steget i köpprocessen är efterköpsbeteende och efterköpsdissonans (Kotler 

et.al., 2013; Puccinelli et.al., 2009). Efter ett köp är kunden antingen nöjd eller missnöjd med 

sitt köp och det är vanligt att kunden delar med sig av sina åsikter till vänner, bekanta och 

eventuellt också på sociala medier. FG1D3 upplevde en gång negativ efterköpsdissonans då 

hon köpte ett läppstift via sociala medier som visade sig vara sämre än hon förväntat sig. Hon 

är sedan detta mer misstänksam mot influencer marketing och mer aktsam med vad hon köper 

via denna typen av marknadsföring. Parment (2015) belyser vikten av att företag, varumärken 

och influencers inte lovar mer än de kan hålla. En alltför stor efterköpsdissonans bidrar till ett 

skadat förtroende mellan kunden och influencern eller varumärket. I motsats till FG1D3s 

upplevelse flikar FG2D9 in att hon ofta handlar via sociala medier och dessutom ofta är 

mycket nöjd med sina inköp. Efterköpsdissonansen är då liten i och med att förväntningarna 

matchade den faktiska upplevelsen av varan. En mycket nöjd kund kan bli en ambassadör för 

ett företag genom att sprida lovord om företaget och dess produkter (Hill, 2019; Ki, 2019). En 

sådan kund är ovärderlig för ett företag då kunder blir som allra mest påverkade av andra 

kunder, varför ambassadörens åsikter väger tungt hos dennes vänner och bekanta.  
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5 Slutsats 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi har kommit fram till med utgångspunkt i den 

teoretiska och empiriska analysen.  

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för en influencers följares attityder, 

åsikter och preferenser gällande influencer marketing samt vad som driver dem till köp. 

Vidare ämnade vi undersöka hur influencer marketing kunde användas för att råda bot på den 

rådande reklamtröttheten i samhället. Utifrån uppsatsens syfte gjordes även en jämförelse 

mellan influencer marketing och traditionell marknadsföring för att få en uppfattning om 

följarnas attityd till respektive marknadsföringsform. Vi har även undersökt vilka drivkrafter 

som kan spela in när en följare genomför ett köp via en influencers samarbete.  

Utifrån den teoretiska och empiriska analysen har vi fått en djupare förståelse för vad som kan 

påverka följarnas attityd till influencers och influencer marketing. Under intervjuerna återkom 

deltagarna gång på gång till vikten av att ha ett starkt förtroende för en influencer för att vara 

mottaglig för dennes marknadsföring. Enligt Boisen (2018) skapas förtroende när influencern 

når fram till sina följare på ett känslomässigt plan genom att vara ärlig mot dem, engagera 

dem och involvera dem i sitt liv. Cass (2017) och Ki (2019) menar att en relation mellan 

följare och influencer gör att marknadsföringen känns mer naturlig för följarna. Detta kan 

vara anledningen att fokusgrupperna blir mottagliga för marknadsföring från de influencers 

som de litar på och kan relatera till. Fokusgrupperna framhäver ofta att personen bakom 

marknadsföringen ofta är viktigare för följarna än det som marknadsförs. Detta är någonting 

som flera litterära och vetenskapliga källor styrker, bland annat Cass (2017), Ki (2019) och 

Lidman (2016). De menar att en oseriös influencer skadar det förtroende som följarna har för 

denne och det kan räcka med en dålig magkänsla för att en följare ska få en negativ attityd till 

en influencer. Det framgår tydligt att fokusgruppernas åsikter kring influencers och influencer 

marketing stämmer väl överens med tidigare insamlad teori. Med det kan vi konstatera att 

attityden till och förtroendet för en influencer och dennes samarbeten till störst del beror på 

hur influencern är som person. Det är mindre viktigt vilket varumärke som influencern gör 

samarbete för så länge de kan motivera samarbetet och stå bakom varumärket.  

Under intervjuerna berörs även problemet kring reklamtrötthet flera gånger. Majoriteten av 

deltagarna hade en negativ attityd till traditionell marknadsföring och menade att de i stor 

utsträckning försöker att undvika denna så gott det går genom att ignorera reklamen på olika 
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sätt. Leigert (2013) menar att reklamtröttheten är ett samhällsproblem som företagen har svårt 

att bemöta och hantera. Det har blivit svårt för företag att skapa marknadsföring som når fram 

till kunderna, istället blir den ett störmoment som kunder försöker att undvika och stänga ute. 

Den samlade åsikten från fokusgrupperna var att traditionell marknadsföring skapade 

irritation hos deltagarna, helt enligt Leigerts resonemang. De har för länge sedan blivit mätta 

på denna typen av marknadsföring och orkar inte ta in mer. När deltagarna tillfrågades om 

influencers och influencer marketing var den övervägande attityden dock positiv. Deltagarna 

lyfte fram fördelar med denna typen av reklam, som exempelvis att de själva kunde välja 

vilken typ av reklam de skulle få och att det är lättare att undvika denna typen av 

marknadsföring. Enligt Stensson (2019) vill människor ha reklam på sina egna villkor, vilket 

tydligt syns i fokusgruppernas svar. Således kan vi dra slutsatsen att influencer marketing är 

en metod för att kringgå reklamtröttheten genom att presentera marknadsföring på ett nytt sätt 

och på kundernas initiativ. Det influencer marketing har som traditionell marknadsföring inte 

har är individualiteten och valmöjligheten kring marknadsföringen. 

5.1.1 “Vad har följare för attityd till influencers och influencer marketing? 

Den insamlade empirin, det vill säga gruppintervjuerna, påvisar en övervägande positiv attityd 

till både influencers och influencer marketing. Vi kan dock konstatera att deltagarna hade en 

mer positiv attityd och större förtroende för de influencers som de själva följer. Enligt 

deltagarna är den största fördelen med influencer marketing är att de själva enkelt kan välja 

och välja bort marknadsföring. På detta sätt anpassas marknadsföringen efter deras 

intresseområden, något som inte är möjligt att göra med traditionell marknadsföring då denna 

massproduceras och distribueras till hela befolkningen. Leigert (2013) beskriver att 

marknadsföring skapar irritation när den är irrelevant eller en stör en befintlig aktivitet, något 

som fokusgrupperna menar är synonymt med traditionell marknadsföring. Många människor 

välkomnar dock marknadsföring som är individuellt anpassad utifrån deras intressen och 

behov (Leigert, 2013). Idag är det vanligt att kunder själva söker sig till de 

marknadsföringskanaler som de vill ta del av, oftast via digitala kanaler som internet och 

sociala medier (Ström & Vendel, 2015). Fokusgrupperna nämner att marknadsföringen på de 

”egna” sociala mediekanalerna ofta ger dem inspiration och information om nya produkter 

som de aldrig annars skulle upptäckt, något som uppskattas. Detta går i linje med ovanstående 

uttalande från Leigert (2013), deltagarna uppskattar reklamen för att de själva har valt att få 

den och har intresse för den.  
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Människor söker sig till personer som de tycker om och kan relatera till (Boisen, 2018). 

Intervjudeltagarna följer personer som de delar bland annat värderingar, stil och intressen 

med. De ser upp till dessa människorna och är intresserade av dem och deras vardag. Hultén 

et. al. (2009) förklarar detta med att influencers ger sina följare en känsla av tillhörighet och 

självförverkligande genom att följarna kan relatera till denne. Många deltagare nämner att 

inspiration är den primära anledningen till att de följer en influencer. Hawley (2019) och Ki 

(2019) är helt i linje med intervjudeltagarnas motivering och menar att människor följer 

likasinnade med samma värderingar, intressen, åsikter och stil. Följarna hämtar information 

och inspiration från influencern som de sedan kan ha nytta av i sin egen vardag.  

Att förtroendet för en influencer spelar mycket stor roll i relationen mellan följare och 

influencer är något som fokusgrupperna berört flera gånger under intervjuns gång. Deras 

mottaglighet för marknadsföring är djupt grundad i förtroendet för influencern, som i sin tur 

kräver att influencern upplevs som seriös. Utifrån intervjusvaren konstaterar vi att deltagarnas 

definition på en seriös influencer är den som är förtroendeingivande och enbart gör 

samarbeten som de själva förstår och kan stå bakom, något som Boisen (2018) styrker och 

menar är en hörnsten i influencer marketing. Vidare anser deltagarna att det format som känns 

mest seriöst och genuint är video, då det i allmänhet upplevs som svårare att fejka än en bild. 

Deltagarna anser även att de kommer influencern närmare genom att de ser dennes 

ansiktsuttryck och kroppsspråk och på så sätt är det lättare att avläsa huruvida influencern är 

genuin eller inte. Enligt deltagarna är video också bättre på att förmedla en känsla i jämförelse 

med en bild. Alla dessa fördelar som fokusgrupperna nämner framkommer även i uppsatsens 

teoretiska kapitel om influencer marketing där Boisen (2018), Cass (2017), König (2012) och 

Lidman (2016) enas om att videoformat är det mest effektiva formatet när en influencer vill 

väcka känslor hos följarna och skapa intimitet genom att visa sig själva.  

Intervjudeltagarna nämner ofta att magkänslan påverkar vilken attityd de har till en influencer 

och att förtroendet för en influencer snabbt kan övergå från positivt till negativt. Deltagarna 

nämner att exempelvis inget eller ett dåligt budskap ger sken av en oseriös influencer, vilket 

minskar förtroendet. Aggressiv och repetitiv marknadsföring som är överdrivet positiv ger 

deltagarna känslan av att influencern är oseriös och drivs av pengar. Ett skadat förtroende är 

mycket svårt att reparera och många av deltagarna menar att de ibland väljer att sluta följa 

influencers som de upplever som oseriösa. Fokusgruppernas samlade åsikter styrks av 

Boisens (2018) förmaningar kring ett samarbetes motiv. Boisen menar att ett samarbete måste 

vara genuint och trovärdigt med en tydlig poäng och inte motsäga influencerns intressen eller 
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värderingar. Precis som fokusgrupperna nämner är det vanligt att en influencers följare 

lyssnar på sin magkänsla och därför blir oseriösa influencers snabbt genomskådade.  

Utifrån denna sammanställning kan vi konstatera att attityden till influencers och influencer 

marketing är övervägande positiv. En stor anledning till detta är att följarna själva kan 

påverka den marknadsföring som de får ta del av. Deltagarna har en mer negativ attityd till 

influencers som de själva inte följer samt influencers som de upplever är oseriösa, i synnerhet 

pengadrivna influencers. Det är viktigt att influencern är förtroendeingivande, ärlig och 

genuin för att skapa och behålla relationer till sina följare. Ett högt förtroende utgör grunden 

för en god relation mellan följaren och influencer. En intressant slutsats som kan dras utifrån 

detta är att vid ett oseriöst samarbete menar deltagarna att det är förtroendet för influencern 

som skadas och inte förtroendet för det varumärke som influencern samarbetar med. I den 

teori som behandlats i denna uppsats finner vi att ett misslyckat samarbete ofta förknippas 

med ett sämre rykte för varumärket, när det i själva verket utifrån den insamlade empirin 

tycks drabba influencern i rollen som mellanhand mellan varumärke och följare.  

5.1.2 ”Hur kan influencer marketing bli en lösning på samhällsproblemet reklamtrötthet?” 

Vår studie har påvisat en gemensam negativ inställning till traditionell marknadsföring samt 

en tydlig reklamtrötthet gällande denna. Deltagarna syftade generellt på tv- och radioreklam 

och menade att denna typen av reklam är ett störmoment i deras aktivitet, något som även 

Leigert (2013) konstaterar. Den enda positiva faktorn som nämndes gällande traditionell 

marknadsföring var att tv-reklam kan skapa en naturlig paus i tv-tittandet som många använde 

för toabesök och liknande. Vad gällde “fast” reklam, som exempelvis planscher och 

tidningsannonser, var deltagarna neutralt inställda. De menade dock att de förmodligen 

påverkades mer än vad de själva förstod men att reklamen inte är ett störmoment för dem 

Det centrala problemet med reklamtrötthet är att mottagaren inte orkar behandla mer av 

informationen och strävar istället efter att undvika marknadsföringen så gott det går (Leigert, 

2013). Företagens påkostade traditionella marknadsföring når därför inte fram till lika många 

människor idag som den gjorde förut. Samtliga intervjudeltagare styrker denna information 

och beskriver att de i stor utsträckning försöker att undvika traditionell marknadsföring, i 

synnerhet tv- och radioreklam. De sänker ljudet eller byter kanal, alternativt söker de sig till 

medier utan marknadsföring som exempelvis premiumversioner på streamingplattformer. 

Upprepade gånger nämner deltagarna att de helt enkelt inte orkar ta in mer marknadsföring. 

Reklamtröttheten har orsakat svårigheter för företag att framgångsrikt distribuera 
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marknadsföring och nya vägar till konsumenterna har skapats med hjälp av influencer 

marketing (Mangold & Faulds, 2009). Denna typen av marknadsföring är högst effektiv då 

den ökar både företagens försäljning och relationen mellan företaget och kunderna. Som 

tidigare nämnt har intervjudeltagarna en övervägande positiv attityd till influencer marketing 

då de själva söker upp information som de är intresserade av. På så sätt blir marknadsföringen 

som de tar del av mer anpassad utifrån deras intressen, vilket inte upplevs som ett störmoment 

på samma sätt som traditionell marknadsföring. Deltagarna menar också att marknadsföring 

på sociala medier är lättare att ignorera då de kan scrolla förbi den utan att bli störda.  

I vår empiriska undersökning fick vi dock ta del av vissa negativa faktorer med 

marknadsföring på sociala medier. En av anledningarna som nämndes var svårigheten att 

bedöma huruvida en influencer är genuin och ärlig i sin marknadsföring. Samtliga sexton 

deltagare känner igen sig i känslan av att ha blivit lurad och snabbt tappat förtroendet för en 

influencer. Vidare menade fyra av våra 16 deltagare att de ibland känner obehag när de tar del 

av social mediemarknadsföring. Det händer nämligen att de får information och 

marknadsföring till sig som de inte aktivt sökt efter utan kanske enbart pratat om nära sin 

telefon. De anser att detta inskränker deras integritet och gör dem misstänksamma mot denna 

typen av marknadsföring. Ett par deltagare nämner också att de kan uppleva reklamtrötthet 

även för marknadsföring på sociala medier. De menar att deras toleransnivå ofta beror på 

vilket humör de är på. Ibland känner de att de inte orkar ta in mer reklam utan stänger av, 

medan de ibland är mottagliga och lättare blir intresserade. Denna lägre grad av reklamtrötthet 

för digital marknadsföring är dock långt ifrån den irritation som deltagarna kände för 

traditionell marknadsföring, vilket påvisar att marknadsföring på sociala medier är ett bättre 

val av marknadsföring för företag. Detta styrks av Mangold & Faulds (2009) konstaterande 

vid jämförandet av de båda marknadsföringsformerna där influencer marketing är mycket mer 

effektiv än traditionell marknadsföring.  

Sammanfattningsvis är attityden mot traditionell marknadsföring negativ. Det är ett 

störmoment i en aktivitet som orsakar stor irritation hos deltagarna. Influencer marketing och 

liknande marknadsföring på sociala medier ger mer positiva känslor hos deltagarna. De 

känner att de själva är delaktiga i den reklam som de får ta del av och även att de har 

möjligheten att påverka vilken reklam som visas. Trots att vissa av deltagarna upplever 

mindre positiva faktorer med influencer marketing tycks denna marknadsföringsform vara 

mer uppskattad än traditionell. Företagen kan nå fram till konsumenterna på ett nytt sätt utan 

att upplevas som ett störmoment. Genom att influencer marketing blir mer och mer utbrett i 



 

 54 

samhället ser vi en stor möjlighet till att reklamtröttheten i samhället kan minska. Vi 

konstaterar flertalet gånger att konsumenter vill kunna välja och välja bort vilken 

marknadsföring de ska ta del av. Därför anser vi att företagen måste våga låta konsumenterna 

ha makten över marknadsföringen och tillåta dem att göra aktiva val kring sin egen 

marknadsföring. Detta för att som företag inte riskera att bli ett störmoment som kunden 

börjar att ignorera. Influencer marketing kan användas av företag som modernt verktyg där 

influencern maskerar och väver in reklamen i annat innehåll och skapar genuina och 

intressanta relationer till följarna. I och med att följarna själva söker sig till influencers så tar 

de makten över sitt eget flöde och blir på så sätt mer mottagliga för marknadsföring.  

5.1.3 “Vilka drivkrafter ligger bakom ett köp via influencer marketing?” 

Den gemensamma åsikten hos respondenterna är att de påverkas mer av personen bakom ett 

samarbete än själva produkten och varumärket. Förtroendet är en hörnsten i relationen mellan 

influencer och följare och minsta tvivel för en influencer påverkar snabbt relationen (och 

därmed också köpviljan) negativt (Boisen, 2018). Därför vill det till att influencern delar 

material som ger en verklighetstrogen bild av det som de marknadsför. Deltagarna föredrar 

marknadsföring i form av rörlig bild, exempelvis stories eller storytelling, då de får se varan 

användas och de upplever en större trovärdighet för video än för bild.  

Många av intervjudeltagarna menar att de har handlat via ett influencersamarbete, dock oftast 

inte i stunden utan vid ett senare tillfälle efter betänketid. Den främsta positiva faktorn med 

influencer marketing är enligt deltagarna att de får information om relevanta produkter utifrån 

intresse, tycke och smak som de aldrig annars skulle vetat om. Vidare menar deltagarna att de 

med stor sannolikhet inte skulle ha genomfört samma köp om det inte vore för influencerns 

marknadsföring, framför allt då de inte skulle ha vetat om produkten i fråga. De enas om att 

de påverkas starkt av influencer marketing, förmodligen mer undermedvetet än 

medvetet. Deltagarna väljer själva ut de influencers som de vill följa utifrån personliga 

preferenser och en relation skapas mellan dessa, en digital vänskap (König, 2012; 

McCorquodale, 2020). McCorquodale (2020) menar att denna digitala vänskap förklarar 

varför influencers har en så pass stark påverkan på sina följare och varför följarna väljer att 

efterlikna influencern, bland annat genom att köpa samma produkter som influencern 

använder och tycker om.  

I fråga fyra berättade FG2D14 om en halsduk som blev omåttligt populär på grund av 

influencern Kenzas påverkan. Detta är ett tydligt exempel för att visa på hur pass stor 
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inverkan en influencer kan ha på mycket kort tid. Det blir också tydligt att en influencers 

följare ser upp till det som influencern förespråkar och vill efterlikna denne, något som 

Hawley (2019) och Ki (2019) styrker. Med största sannolikhet hade halsduken inte blivit så 

eftertraktad som den blev om det inte vore för Kenza då hennes följare kanske inte ens hade 

vetat att den fanns. Utöver detta menade FG2D14 att tillgängligheten var en bidragande faktor 

till varför halsduken sålde slut. Kenza presenterade en billig produkt som fanns i en känd 

klädbutik i de flesta städer landet över. På så sätt kände följarna att de kunde relatera till 

Kenza och enkelt efterlikna henne. Just tillgängligheten är en viktig faktor för att en kund ska 

drivas till ett köp, vilket såväl teoretisk som empirisk data i denna uppsats påvisar (Hultén, 

2015).  

Som tidigare nämnt kan en influencer påverka sina följare mer om det finns en stark relation 

till följarna. Fokusgrupperna i vår undersökning värderar att en influencers samarbeten är 

verklighetstrogna och genuina. De menar att de snabbt kan läsa av en influencer och få 

aningar om att ett samarbete är oseriöst. En annan faktor som kan skada förtroendet för en 

influencer är när de enbart delar samarbeten på sina kanaler. Anledningen till att människor 

följer influencers är för att de intresseras av deras livsstil, vardag och intressen och inte för att 

bli överrösta med marknadsföring (Hawley, 2019; Ki, 2019). Deltagarna nämner ofta att en 

stor mängd samarbeten, eller samarbeten som är konstlade eller alltför uppenbara, får dem att 

känna irritation. För att deltagarna ska bli intresserade av ett samarbete vill de känna att 

influencern står bakom det varumärke som denne marknadsför och att samarbetet går i linje 

med kanalens värderingar och ämne. En influencer upplevs som oseriös när denne tycks 

samarbeta med en stor mängd företag utan att ha ett budskap (Cass, 2017). Respondenterna 

ser positivt på influencers som aktivt väljer och väljer bort att samarbeta med företag. 

Exempelvis upplevs spelbolag som en oseriös bransch att samarbeta med och ger känslan av 

att influencern enbart drivs av pengar.  

Deltagarna menar att de ofta upptäcker ett behov av en vara tack vare influencer marketing. 

Marknadsföringen ger dem ny information om nya produkter och flera respondenter menar att 

de gärna klickar sig vidare för att läsa mer om produkten. För många tar köpprocessen slut här 

och den vanligaste anledningen till detta är ekonomiska faktorer, som att varan är för dyr eller 

inte upplevs vara värd sitt pris. En annan faktor som kan avbryta deltagarnas köpintresse är att 

de rådfrågar människor i sin omgivning och söker efter information och recensioner på 

internet för att få en bättre helhetsbild av varan (Parment, 2015). För de som faktiskt 

genomför ett köp kan resultatet variera. Exempelvis hade FG2D9 mycket goda erfarenheter 
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från flera köp via sociala medier medan FG1D2 hade en negativ upplevelse som fortfarande 

påverkar hennes köpvilja negativt. Det krävdes således endast ett negativt köp för att denna 

deltagarens attityd mot influencer marketing skulle skadas.  

Sammanställningen av den tredje forskningsfrågan leder oss fram till slutsatsen att 

drivkrafterna som ligger bakom ett köp via influencer marketing i första hand är personen 

bakom samarbetet. Detta nämns flertalet gånger av båda fokusgrupperna. Med ett gott 

förtroende och en bra magkänsla är deltagarna mer mottagliga för marknadsföringen och mer 

öppna för att prova produkten i fråga. En annan faktor som spelar in är produktens 

tillgänglighet. Marknadsföring av svåråtkomliga, alltför dyra eller exklusiva produkter 

riskerar att följarna tappar intresset. Deltagarna framhäver vikten av att kunna relatera till 

influencern och de produkter som denne använder. De vill känna att de själva har råd med och 

användning för produkten. Vidare upplever många av deltagarna att genuina samarbeten med 

ärliga och relevanta motiv är till fördel för relationen med influencern. Irrelevanta, 

pengadrivna eller oetiska samarbeten är något som snabbt skadar förtroendet för en influencer 

och fokusgrupperna menar att de snabbt genomskådar en oseriös influencer. Slutligen menar 

deltagarna att de i stor utsträckning påverkas av åsikter från folk i sin omgivning. Positiv 

kritik om en produkt kan vara avgörande för deras köpbeslut medan negativ kritik snabbt kan 

avbryta köpprocessen.  

5.2 Praktiska och teoretiska implikationer 
Med denna studie är vår förhoppning att vi har kunnat bidra med ett nytt, mer subjektivt 

perspektiv på ämnesområdet influencer marketing utifrån kundens perspektiv. Mycket av 

litteraturen kring influencers och influencer marketing är skriven som guider till blivande eller 

befintliga influencers. Vidare berörs ämnet reklamtrötthet och företagens problem med att 

marknadsföra sig och nå fram till kunderna genom den ständiga strömmen av reklam. Det 

tycks däremot inte finnas konkreta tips på hur företagen kan råda bot på denna reklamtrötthet. 

Således konstaterade vi att det fanns forskningsgap inom influencer marketing och hur 

framgångsrik denna typ av marknadsföring kan vara jämfört med traditionell marknadsföring. 

Utifrån förstahandsintervjuer med personer som dagligen använder sig av sociala medier har 

vi som författare gett forskningsområdet en tydligare bild över åsikterna kring influencers och 

influencer marketing i jämförelse med traditionell marknadsföring utifrån kundens perspektiv. 

Intervjuerna med följarna har även gett oss möjligheten att undersöka influencers påverkan på 

sina följares köpkraft samt vilka faktorer som driver dem till köpet. Vår uppsats kan vara till 

fördel för företag som går från traditionell till digital marknadsföring, vilket kräver att de 
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förstår sina kunder för att kunna utforma en marknadsföring som tar hänsyn till kundernas 

åsikter och preferenser. Uppsatsen kan också vara användbar för influencers som vill få en 

inblick i sina följares tankar för att kunna skapa djupare relationer till dem och på så sätt nå 

större framgång med sitt arbete. Utifrån jämförelsen mellan traditionell och digital 

marknadsföring anser vi att influencer marketing är något som med fördel kan ersätta 

traditionell marknadsföring. I och med att forskningsområdet influencer marketing är relativt 

nytt kan denna uppsats bidra till grunden för vidare forskning ur kundens perspektiv.  

5.3 Förslag på vidare forskning 
I och med att influencer marketing gång på gång visar sig vara en högst effektiv 

marknadsföringsmetod bör vidare forskning inom området göras utifrån en rad olika 

perspektiv. Att förstå området utifrån såväl kundens som influencerns perspektiv kan skapa 

förutsättning för en större utveckling inom området. Därför föreslås en motsvarighet till 

undersökningen i denna uppsats där man istället undersöker sakfrågan ur influencerns 

perspektiv. Vidar är det möjligt att undersöka ämnet på marknadsnivå genom att exempelvis 

göra en nationalekonomisk undersökning kring hur influencer marketing har påverkat och 

påverkar världsmarknaden idag i ekonomiska termer. Ur ett beteendevetenskapligt perspektiv 

kan sakfrågan analyseras mer djupgående med utgångspunkt i beteendepsykologi och 

kundbeteende. Slutligen kan vidare forskning analysera sakfrågan utifrån olika samhälleliga 

perspektiv där man gör skillnad på exempelvis kön, socioekonomiska eller ålders-

/generationsmässiga faktorer.  

5.4 Begränsningar 
I denna uppsats förekom begränsningar rörande bland annat tidsaspekt och det akademiska 

värdet i den insamlade empirin. Då uppsatsen skulle utföras inom en tidsram fanns det en övre 

gräns för hur mycket tid som kunde läggas på insamling av teoretisk och empirisk data, 

framför allt intervjumaterial som tar lång tid att samla in och bearbeta. Om mer tid hade 

funnits till förfogande hade fler intervjuer kunnat göras för att ge den empiriska delen i 

uppsatsen mer djup. Under intervjuernas gång upptäckte vi dock att fokusgrupperna gav 

liknande eller rentav identiska svar på många av intervjufrågorna. Således konstaterade vi 

snabbt att uppsatsens insamling av empiriskt material uppnådde så kallad teoretisk mättnad 

(Bryman & Bell, 2017). Att genomföra fler intervjuer skulle med stor sannolikhet ge samma 

och liknande svar som tidigare intervjuer, varför vi i denna uppsats valde att stanna efter två 

intervjuer med större fokusgrupper.  
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En ofrånkomlig faktor vid kvalitativa intervjuer är intervjuns subjektiva natur där mänskliga 

faktorer spelar in i utförandet och resultatet av intervjun. I vår roll som författare och 

moderatorer av intervjuerna försökte vi i största möjliga utsträckning att replikera 

intervjuförloppen. Däremot kan faktorer som tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk ha 

påverkat intervjudeltagarna i deras svar. Varje person är en individ och kommer således att 

tolka intervjufrågorna på olika sätt. Det finns även sociala, etiska och personlighetsmässiga 

faktorer som spelar in hos intervjudeltagarna. Fokusgrupperna i denna uppsats bestod av fem 

män och elva kvinnor, alla med olika bakgrund, värderingar och åsikter. Hur dessa faktorer 

spelar in i intervjun är svårt att analysera då det är en komplex och i högsta grad subjektiv 

sakfråga som det inte fanns tid att behandla på ett djupare plan. Det ingick heller inte i 

uppsatsens syfte.  
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Figur 1 – Olika typer av köpbeteenden. Källa: egen. 

Figur 2 – Köpprocessen. Källa: egen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Etisk information till fokusgrupp 

Etiska principer för intervjuer 

Som forskare får vi inte ge er som intervjuobjekt falska förespeglingar, det vill säga vilseledande eller 

falsk information, om undersökningen och ingen deltagare ska ta skada av att vi utför vår 

undersökning. Detta enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som lyder enligt följande:  

 

Informationskravet: som forskare ska man alltid informera den man intervjuar om undersökningens 

syfte och även informera om det är så att intervjun spelas in, samt informera om 

anonymitetsbestämmelser. Denna intervju görs med syftet att vi, Hanna och Ellinore, ska kunna 

besvara våra forskningsfrågor i vår kandidatuppsats. Uppsatsens forskningsfrågor lyder:  

“Vad har följare för attityd till influencers och influencer marketing?” 

“Hur kan influencer marketing bli en lösning på samhällsproblemet reklamtrötthet?” 

“Vilka drivkrafter ligger bakom ett köp via influencer marketing?”.  

 

Intervjun kommer att spelas in med ert samtycke. Ni kommer alla att vara anonyma om inget annat 

önskas. Det inspelade materialet kommer endast att avlyssnas av oss författare för att kunna utföra en 

transkribering. Inspelningen och transkriberingen kommer sedan att raderas för att de aldrig nå någon 

tredje part.  

 

Anonymitets- och konfidentialitetskravet: ni som deltar i undersökningen behandlas med 

konfidentialitet, det vill säga att ni har möjligheten att vara anonyma och ingen information om er eller 

era personuppgifter kommer att nå ut till obehöriga.  

 

Samtyckeskravet: det är frivilligt att delta i denna intervju och ni har rätt att avbryta när ni vill. 

 

Nyttjandekravet: de uppgifter som samlas in för vårt forskningsändamål får endast och kommer 

endast att användas för uppsatsens ändamål, det vill säga att besvara vår frågeställning.  
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Frågor till fokusgrupper 

TESTFRÅGA: om du hade kunnat bli världskändis över en natt, hade du velat 

bli det? Varför/varför inte? Om ja, för vad hade du velat bli känd? Varför?  

Intervjufrågor 

1. Vad tycker du om traditionell reklam? (tv, radio, tidningar) 

a. Vad tycker du om reklam på sociala medier? 

b. Vad tycker du om influencer marketing, dvs. samarbeten mellan influencers och 

varumärken? 

c. Vilka influencers följer du på Instagram? 

à Varför?   

 

2. Vad har du för attityd till influencers och influencer marketing?  

 

3. Är det vanligt att de influencers som du följer gör samarbeten med varumärken?  

à Om ja, vilken typ av samarbeten?  

 

a. I vilket format görs influencerns samarbeten och vilket tycker du mest om?  

à Varför? 

b. Vad har du för inställning till de samarbeten som "dina" influencers gör? 

 

4. Har du själv någon gång genomfört ett köp pga. ett influencersamarbete antingen i stunden 

eller senare, efter betänketid? 

à om ja, tror du att du skulle ha genomfört samma köp utan influencerns marknadsföring? 

a. Händer det att du kan bli sugen på att handla något men avstår?  

à Om ja, varför avstår du? Det vill säga, vad är det som gör att du inte genomför ett 

köp via ett influencersamarbete?  
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Bilaga 2: Intervjudeltagare [kön, ålder] 

 

Grupp 1  

FG1D1: Kvinna, 45 

FG1D2: Kvinna, 23 

FG1D3: Kvinna, 23 

FG1D4: Kvinna, 21 

FG1D5: Kvinna, 20 

FG1D6: Man, 16 

FG1D7: Man, 14 

FG1D8: Man, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 2  

FG2D 9: Kvinna, 28 

FG2D10: Man, 40 

FG2D11: Man, 36 

FG2D12: Kvinna, 48 

FG2D13: Kvinna, 32 

FG2D14: Kvinna, 37 

FG2D15: Kvinna, 14 

FG2D16: Kvinna, 14


