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Abstract 

We live in a consumer society where we daily are being exposed for advertising in all Its 
different forms. Companies are constantly striving to find new innovative marketing 
techniques that will break through the media noise, where Influencer marketing has been 
identified as one of the most successful marketing strategies of today. 

Previous research that points to the strategy's success has mostly been done on a younger 
target group. Thus, we have identified a gap in the literature and intend to investigate the 
effect of this marketing method on an older genration. The purpose of the study is to 
investigate what relationship women at the age 50-65 have to Influencer marketing, as well as 
get an idea of what influences their wish to buy clothes for personal use. A subsidiary aim is 
also to investigate what personal attributes businesses should look for in an Influencer, for 
women aged 50-65 to embrace their message. 

We have used qualitative methods with inductive approach. Mainly semi-structured 
interviews in the form of focus groups, complemented with the method photo elicitation 
interview. 

The result shows that Influencer marketing on social media is not a successful marketing 
strategy for this target group. Mainly because the respondents do not use social media to the 
extent required for this to be a possible marketing method. On the other hand, traditional 
advertising and people in their surroundings showed to hold great influence when it comes to 
the choice of clothes they wear. Although, if you choose to use Influencer marketing to target 
these women, trustworthiness, similarity and charisma are three key personal attributes that 
the target audience appreciates in a potential Influencer. 

Keywords: Influencer marketing, Influencers, social media, word of mouth, attributes 
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Sammanfattning 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika 
former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att 
nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest 
framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid.  

Tidigare forskning som pekar på strategins framgång har mestadels gjorts på en yngre 
målgrupp. Därmed har vi identifierat ett gap i litteraturen och ämnar att undersöka vilken 
effekt denna marknadsföringsmetod har på en äldre genration. Studiens syfte är att undersöka 
vilken relation kvinnor i ålder 50-65 har till Influencer marketing, samt få en bild av vad som 
influerar deras vilja att köpa kläder för eget bruk. Som ett delsyfte ämnar vi även att 
undersöka vilka personliga egenskaper företag bör leta efter hos en Influencer, för att kvinnor 
i åldern 50-65 ska ta till sig deras budskap.  

Vi har använt oss av kvalitativa metoder med induktiv ansats. Främst av semi-strukturerade 
intervjuer i form av fokusgrupper samt metoden foto elicitation interview. 

Studien visar ett tydligt resultat på att Influencer marketing på sociala medier inte är en 
framgångsrik marknadsföringsmetod på denna målgrupp. Främst på grund av att 
respondenterna inte använder sociala medier i den utsträckning som krävs för att detta ska 
vara en möjlig marknadsföringsmetod. Däremot visade sig traditionell reklam och personer i 
omgivningen har stor påverkan på klädvalen. Väljer man trotts detta att använda sig av 
Influencer marketing är trovärdighet, identifikation och karisma tre viktiga personliga 
egenskaper som målgruppen uppskattar hos en potentiell Influencer. 

Nyckelord: Influencer marketing, Influencers, sociala medier, word of mouth, attribut 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som på olika sätt möjliggjort denna studie. 
Framförallt vill vi rikta ett tack till alla de respondenter som ställt upp och deltagit under våra 
fokusgrupper. Utan er hade studien varit ogörlig. Vi vill även tacka vår handledare Niklas 
Sörum som varit en tillgänglig stöttepelare genom hela processens gång. Slutligen vill vi 
tacka varandra för ett gott samarbete.  

Borås 2018-06-03 
 

____________________    ____________________ 
Jini Christoffersson     Frida Engström 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle blir vi ständigt exponerade för reklam, det spelar ingen roll vart du är. Tv, 
tidningar, internet, radio, förpackningar och kollektivtrafiken är bara några exempel. 
Reklamen finns överallt och trots programvaror som filtrerar bort reklam eller 
premiumtjänster där vi köper oss fria är den svår att komma ifrån. Företagen kämpar för att få 
vår uppmärksamhet bland mediabruset och strävar hela tiden för att hitta det bästa sättet att nå 
konsumenterna. På så vis har marknadsföringsmetoder som försöker kamouflera den störande 
reklamen och paketerar den i ett mer mottagligt format utvecklats. Influencer marketing på 
sociala medier är en sådan metod som på senaste åren fått enorm tillväxt. 

Vid Influencer marketing använder sig företag av så kallade Influencers, personer som skapat 
sig konton på sociala medier med tusentals följare. Dessa Influencers används för att sprida 
varumärket och dess budskap till en större marknad genom Influencerns nätverk, och istället 
för rikta marknadsföringen direkt till konsumenterna sponsrar eller betalar företagen 
Influensers för att göra detta åt dem. (TapInfluence, 2018) Enkelt kan Influencer marketing 
sammanfattas som en marknadsföringsmetod på sociala medier där inflytelserika personer 
online delar sponsrat eller köpt innehåll till sina följare genom sina egna budskap. Ett sponsrat 
inlägg klassas på så vis som ett konsumentgenererat blogginlägg, men som sponsras av ett 
varumärke (Mutum & Wang, 2010). 

Att använda sig av välkända profiler i marknadsföringssammanhang är dock inget nytt utan 
funnits sedan början på 1900-talet (Engkvist, 2009; Lindberg, 2016). Sedan dess har Celebrity 
endorsement blivit en vedertagen metod där kändisar syns i företags reklamer och används för 
att väcka uppmärksamhet och effektivisera kommunikationen med konsumenter, i hopp om 
att överföra goda associationer till produkten (McCracken, 1989).  

Influencer marketing är på många vis snarlik denna kändismarknadsföring men skiljer sig 
främst då internet och sociala medier har gjort att vem som helst idag har möjlighet att lyckas 
som Influencer, och Influencers representerar en ny typ av oberoende tredjeparts endorser 
som formar publikens attityder genom egna budskap i egna kanaler (Freberg et al., 2011). 

Varför Influencer marketing blivit så stort har främst att göra med Influencerns personliga och 
trovärdiga sätt att kunna påverka sina anhängare (Abedin, 2016). I reklamsammanhang blir 
detta intressant då konsumenter tenderar att lyssna och påverkas mer av personlig 
kommunikation än traditionell reklam (Langner, Hennigs & Wiedmann, 2013). Detta 
tillsammans med hög avkastning på investering (ROI - Return on Inventment) är några av de 
främsta förklaringarna till Influencer marketings stora framgång (Kumar & Mirchandani, 
2012). 

På de senaste åren har regelverket kommit ifatt den snabba utvecklingen av Influencer 
marketing och till skillnad från tidigare finns idag tydliga regler för hur detta får lov att 
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kommuniceras. Den svenska marknadsföringslagen är sträng och förbjuder numera dold 
marknadsföring i sociala medier (Konsumentverket, 2018). Idag måste det tydligt synas om 
ett inlägg är sponsrat eller köpt, anledningen är att läsaren ska kunna förstå att det finns ett 
bakomliggande syfte att sälja en produkt (Konsumentverket, 2018). 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Kumar och Mirchandani (2012) har Influencer marketing identifierats som en av de 
mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid, där företag marknadsför sig via 
inflytelserika personer på Sociala medier. Framgången beror på att det är en 
marknadsföringsstrategi som genererar positiv Word of mouth, ökar varumärkeskunskap och 
framförallt genererar hög ROI. Det gäller därför för företagen att hitta rätt personer som 
representerar varumärket och sedan få dessa att prata gott om produkten eller tjänsten i sina 
kanaler. (Kumar och Mirchandani, 2012) 

Under de senaste åren har denna marknadsföringsmetod fått en enorm tillväxt. Den har blivit 
så stor att företag väljer att överge traditionella annonseringstekniker för att istället satsa allt 
mer på att få Influencers att stödja företagets produkter bland sina anhängare. Detta eftersom 
endorsments sannolikt tolkas som mycket trovärdiga elektroniska Word of Mouth jämfört 
med betald reklam. Detta beror i sin tur på att reklamen ofta är sömlöst invävd i de dagliga 
berättelserna i Influencerns inlägg. (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017) 

I och med de stora fördelarna är det avgörande för företagen att ligga i framkant för vad som 
är framgångsrikt inom denna strategi. Därför fortsätter ständigt proffsen inom området 
marknadsföring och PR att experimentera kring samarbeten med Influencers på Sociala 
medier. (Lee, 2017) 

Då Influencers är ett relativt nytt fenomen finns det begränsad forskning kring ämnet. 
Forskare som ägnat sig åt studier inom ämnet har främst identifierat vilka dessa Influencers är 
och deras upplevda personliga attribut. De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) har även 
studerat förhållandet mellan Influencerns antal följare och hur många personer Influencern 
följer tillbaka för att se hur detta påverkar attityder gentemot Influencern och de varumärken 
hen främjar. Hwang och Jeong (2016) har studerat så kallade “ärliga åsikter” kopplade till 
sponsrade inlägg. Utöver detta finns forskning som undersöker  förhållandet mellan Word of 
mouth och Influencer marketing (Ferguson 2008). Tidigare forskning som gjorts inom 
området har till största delen utförts på personer som är under 35 eller företag som riktar sig 
till en målgrupp som är under 35 år (Kumar och Mirchandani 2012; Freberg et al., 2011; 
Langner, Hennigs och Wiedmann 2013). Hur pass framgångsrik Influencer marketing skulle 
vara hos en äldre målgrupp finns det inga studier om. 

Undersökningar av social medie-användning visar dessutom att det finns stora skillnader i 
användandet av sociala medier beroende på vilken åldersgrupp konsumenterna tillhör. De 
visar att unga vuxna är den grupp som använder sociala medier allra mest, och även om 
användningen har ökat kraftigt bland äldre ligger deras användningsnivå inte i närheten av de 
yngres. Framförallt när det gäller kanaler som Instagram och Snapchat, vilket växer kraftigt  
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och därför blivit bland de vanligaste sätten för Influencers att nå ut på (IIS, 2017). Med detta i 
åtanke blir det intressant att undersöka mottagligheten för Influencers på sociala medier hos 
den målgrupp vi ämnar att studera.  

Samtidigt finns det undersökningar som pekar ut den äldre generationen som en mycket 
köpstark och viktig målgrupp för handeln. Pengarna flyttar över 50-gränsen och 
åldersgruppen som just nu är på väg in i pensionen är troligen den rikaste någonsin och 
spenderar gärna pengar. För företagen att engagera sig i de nya 50-plussarna är därför en god 
idé. (Sveriges Radio, 2008) 

När det kommer till kläder och accessoarer menar Postnord (2017) att kvinnor är mer 
köpbenägna än män vilket också gör det intressant att undersöka just kvinnor. 

Sammanfattas ovanstående referenser kan slutsatsen dras att man inte bör underskatta en äldre 
målgrupp då de är köpstarka och gärna spenderar pengar. Samtidigt överger fler och fler 
företag traditionella marknadsföringsmetoder för att satsa på Influencer marketing, parallellt 
som undersökningar pekar på äldres låga användning av sociala medier. Här har vi därför 
identifierat ett gap i litteraturen där forsknings saknas kring Influencer marketing riktad till en 
äldre målgrupp.  

Utgångspunkten i denna studie blir därför att undersöka om Influencer marketing fungerar på 
kvinnor i åldern 50-65 år. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

1.3.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilken relation kvinnor i ålder 50-65 har till Influencer 
marketing, samt få en bild av vad som influerar dem när det gäller köp av kläder för eget 
bruk.  

Som ett delsyfte ämnar vi även att undersöka vilka personliga egenskaper företag bör leta 
efter hos en Influencer, för att kvinnor i åldern 50-65 ska ta till sig deras budskap.  

1.3.2 Forskningsfrågor 

• Är Influencer marketing framgångsrikt på kvinnor i åldern 50-65? Om inte, vad influerar 
kvinnor i åldern 50-65 att vilja köpa kläder för eget bruk?  

• Vilka personliga egenskaper värderar kvinnor i åldern 50-65 som viktiga hos en potentiell 
Influencer? 
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1.3.3 Begreppsdefinitioner 

Influencer marketing - En marknadsföringsmetod där företag marknadsför sig via 
inflytelserika personer, som representerar varumärket och pratar gott om produkten eller 
tjänsten i sina sociala kanaler (Kumar och Mirchandani, 2012). 
  
Influencers - Människor som byggt upp ett stort nätverk av personer som följer dem på 
sociala medier. De ger sina anhängare en inblick i deras personliga vardag, deras erfarenheter 
och deras åsikter.  (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017) 

influenser - Påverkande faktor ofta intellektuell och mer eller mindre indirekt (Svenska 
Akademien, 2018). 

Äldre målgrupp - I denna studie menas med en ”äldre målgrupp” att målgruppen är äldre än 
de personer som tidigare studerats i samband med Influenser marketing.  

2. Forskningsmetodik 

I detta kapitel presenteras den undersökningsmetod vi använt under arbetets gång och 
anledningen till varför denna metod har valts. Därefter går vi igenom urvalet och 
avgränsningar  samt ger er en beskrivning av studiens deltagande respondenter. Slutligen 
presenteras metodreflektion, uppsatsens trovärdighet i form av reliabilitet och validitet samt 
etiska ställningstaganden. 

2.1 Material 

Det primära empiriska materialet i denna studie består av fokusgrupp-intervjuer. Utöver detta 
har även befintlig fakta inom området används i form av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur 
och tidigare forskning. 

2.2 Metod 

2.2.1 Undersökningsmetod 
För att uppfylla syftet med studien behövs empiriskt material som beskriver hur och vad 
målgruppen influeras av när de köper kläder för eget bruk. Då vi undersöker fenomenet 
Influencers på sociala medier försöker vi ta reda på om vår målgrupp influeras av dessa när de 
köper kläder, och om det i så fall finns några gemensamma drag för vilken typ av personer 
dessa är. Samt vilka andra faktorer i samhället som kan påverka vår målgrupp när de handlar 
kläder.  
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För att lyckas med detta har vi valt att använda kvalitativa metoder och en induktiv ansats, där 
teorin genereras av grundval av insamlad data. Enligt Bryman och Bell (2017) lägger man vid 
kvalitativ forskning fokus på att förstå den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna 
i en viss miljö tolkar denna verklighet. Då vårt fokus ligger vid att tolka motiv och förstå vår 
målgrupp innebär det att en kvalitativ metod är lämplig att använda för att besvara våra 
forskningsfrågor.  

För bästa resultat valde vi att kombinera och använda oss av två olika metoder. Först och 
främst använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer i form av fokusgrupper, samt metoden 
“foto elicitation interview (PEI)” där visuella bilder introduceras i intervjukontexten (Collier, 
1967). 

Fokusgrupper 
Två fokusgrupper med 6 personer i varje valdes ut med hjälpa av snöbollsurval, där en 
fokusgrupp arrangerades i Borås och en Varberg. För att skaffa oss bakgrundsfakta om 
respondenterna och deras sociala medieanvändning fick deltagarna även fylla i en blankett 
(Bilaga 2) innan intervjun. 

För att säkerställa att båda intervjuerna fick liknande strukturellt innehåll följde 
samtalsledaren en intervjuguide (Bilaga 1) som var utformad i förväg. Intervjuguiden innehöll 
tre olika teman som var utformade på ett sätt för att underlätta svar på undersökningens 
frågeställning, vilket är att föredra enligt Bryman och Bell (2017). De två första delarna 
inleddes med öppna frågor som fortsatte med diskussion av respondenterna.  Intervjun tilläts 
att ta olika vägar så länge den höll sig inom ramen för ämnet och följdfrågor i samband med 
respondentens svar ställdes för att få en mer tydlig bild av deras uppfattningar (Bryman och 
Bell, 2017). 

Photo Elicitation Interview (PEI) 
I den tredje och sista delen av intervjuerna använde vi oss av en metod som kallas foto 
elicitation, vilket enligt Douglas (2002) beskrivs som den enkla idén att infoga ett fotografi i 
en forskningsintervju. PEIs kan förbättra kvalitativa metoder då den tar itu med några av de 
svårigheter som finns med konventionella intervjuer (Collier, 1967). 

Bilderna användes som en språngbräda och ett gemensamt fokus för att underlätta samtalet 
(Collier, 1967) och för att få respondenterna att sätta ord på varför de tycker om en känd 
person eller inte, och få svar på vilka attribut som är viktiga hos en potentiell Influencer. 

Bilderna visade kvinnliga kända profiler som under de tre senaste åren listats bland Sveriges 
100 hetaste kändisar (Bilaga 3), detta för att öka chansen att respondenterna skulle känna igen 
profilerna, ha en uppfattning om dessa och kunna föra ett samtal kring fotografierna. Listorna 
var i sin tur tagna från två av Sveriges främsta nöjestidningar. Valet av vilka kända profiler 
som presenterades för respondenterna baserades även på ansedd relevans för ämnet vi 
studerar, samt för att spegla en bredd bland vad vi ansåg vara olika attribut och personliga 
egenskaper.  
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Dessa kända profiler delades in i fyra åldersgrupper med 4-6 bilder i varje, och introducerades 
till intervjudeltagarna i turordningen “mycket yngre” (20-29 år) “yngre” (30-49 år) “samma 
ålder” (50-65 år) och “äldre” (65-80 år).  

Riskminimering 
Enligt Bryman och Bell (2017) kan man vara mer vaksam och minska risken för att missa 
uttryck hos respondenterna genom att spela in intervjun istället för att anteckna under tiden. 
Vi valde därför att ta med oss detta och spela in intervjuerna, med alla respodenters 
godkännande, för att i efterhand transkribera det som sades. Genom att vara extra vaksamma 
kunde vi också ställa bra följdfrågor som ledde till bättre förståelse för respondenternas 
åsikter och tankar. Ibland hade respondenterna svårt att utveckla sina svar självmant vilket vi 
hjälpte till med genom att ställa följdfrågor.  

För att minimera risken för missförstånd under intervjutillfällena valde vi att göra en 
pilotintervju med en person som inte deltog i studien, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är 
ett sätt att se hur forskningsinstrumenten fungerar innan man använder det i den egentliga 
undersökningen. Inför fokusgrupperna gjordes inga ändringar då vi inte såg någon antydan på 
problem under pilotintervjun.  

Tematisk analys 
Tematisk innehållsanalys är ett av de vanligaste sätten att ta itu med kvalitativ data och passar 
därför vid analys av t.ex intervjuer (Bryman och Bell, 2017).  
När datainsamlingen av vårt empiriska material var klart och transkriberat inledde vi den 
tematiska analysen med att noga gå igenom materialet för att hitta mönster, bärande 
meningsbyggnader och nyckelord. Återkommande uttryck, åsikter och beskrivningar ströks 
under, kodades och grupperades sedan ihop med uttalanden inom samma område med 
liknande mening.  

Med forskningsfrågorna som grund gjordes en mindmap för att strukturera upp områdena och 
klargöra relationer områdena emellan. Därefter namngavs varje område med ett tema som i 
sin tur agerat hjälpmedel för att förstå målgruppen och vad som var viktigt för dem.  

2.2.2 Urval 

Här presenteras vilken urvalsmetod som använts för att skapa de fokusgrupper som 
intervjuades under studien.  

Urvalet har skett genom ett teoretiskt urval, alltså ett icke-sannolikhetsurval, där 
urvalsmetoden är ändamålsenlig och målstyrd för studiens syfte. Enligt Bryman och Bell 
(2014) är detta ett sätt att säkerställa att relevanta personer blir objekt för studien, där 
deltagarna kommer väljas ut med hjälp ett så kallat kedjeurval, även kallat snöbollsurval.  

För att nå potentiella respondenter valde vi noga ut två personer som var lämpade för studien 
och införstådda med dess syfte. De fick i sin tur välja ut ett antal potentiella deltagare som 
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kontaktades, där enda kravet var att personen i fråga tillhörde vår målgrupp kvinnor i åldern 
50-65.  

Enligt Morgan (1998) är 6-10 deltagare det vanligaste antalet respondenter vid fokusgrupper. 
Av de potentiella respondenterna som kontaktades deltog 6 kvinnor i varje fokusgrupp vilket 
visade sig vara en bra siffra då även Blackburn och Stokes (2000) nämner att gruppintervjuer 
med fler än 8 deltagare kan vara svåra att analysera.  

Till en början valdes två fokusgrupper som godkänt antal för studiens empiri. Dessa 
folkgrupper hade i sin tur hade liknande utfall och visade tecken på teoretisk mättnad, vilket 
ledde till att fler fokusgrupper inte adderades.  

2.2.3 Avgränsningar 

För att säkerställa att resultatet av vår studie blir användbart och applicerbart är det viktigt för 
oss att göra tydliga avgränsningar. Det gör det även lättare för respondenterna att tolka frågor 
och för oss att tolka insamlad data. För att underlätta studien har vi avgränsat oss till 
plattformarna Facebook, Instagram, Snapchat och bloggar då vi pratar om sociala medier. 
Studien är även avgränsad till produktkategorin skönhet och mode, mer specifikt har studien 
avgränsats till köp av kläder för eget bruk. Målgruppen för studien är svenska kvinnor i åldern 
50-65 vilka vi anser vara en intressant målgrupp för det ämne vi valt att studera.  

Det faktum att de flesta människor har en relation till skönhet och  mode samt social medier 
dömer vi även vara en viktig aspekt för inhämtningen av data med tanke på studiens tidsram. 
Att undersöka redan utforskade områden inom forskningen bidrar även till att det finns 
relevant litteratur att tillgå.  

2.2.4 Respondenter 

Här presenterar vi de 12 respondenter som deltog i fokusgrupperna för att tydligt visa vilka 
de är och vad de har gemensamt.  

För att få en bättre bild av våra respondenter fick de fylla i ett formulär som berörde deras 
ålder, ursprung, nuvarande ort och användning av sociala medier i samband med 
fokusgruppen. Alla  respondenter var kvinnor spridda över åldersspannet 50-65 år. Idag är de 
bosatta i antingen Borås eller Varberg där fokusgrupperna hölls men kommer från olika städer 
i landet, främst norr om Varberg och Borås,  samt andra europeiska länder.  

Det visade sig att alla respondenter har konton på sociala medier, där de främst är aktiva på 
Facebook och Instagram. Dessa Sociala medier används mestadels för att kunna hålla 
kontakten med vänner och få nyheter, vilket de spenderar i snitt 1 timme om dagen på. För att 
få lite extra koll på deras shoppingvanor fick vi även reda på att alla respondenterna föredrog 
att handla i fysiska butiker av den anledning att de vill prova plaggen och känna på kvalitén. 
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2.3 Metodreflektion 

I det här avsnittet diskuterar vi kring de metoder vi använt och vilka för- och nackdelar de 
medför.  

Med tanke på att ett mindre antal respondenter deltar i en kvalitativ studie än en vid 
kvantitativ, samt den urvalsmetod som används, kan en kvalitativ undersökning skapa en lägre 
grad av replikerbarhet enligt Bryman och Bell (2017). Detta är naturligtvis en nackdel som 
bör beaktas, däremot är syftet med denna studie att förstå respondenten på djupet vilket gör att 
det inte är lika viktigt med representativitet som vid en kvantitativ studie.  

Med vår målstyrda urvalsmetod säkerställer vi även att relevanta deltagare har valts ut för att 
besvara våra forskningsfrågor (Bryman och Bell 2014).  

Att få fram ett relevant resultat baserat på våra forskningsfrågor hade inte varit genomförbart 
genom en kvantitativ inriktning, bland annat med beaktning av att vi vill förstå 
respondenterna och inte styra in dem i förutbestämda svarsmöjligheter likt en kvantitativ 
undersökning i större utsträckning skulle göra. Ytterligare insamlingsmetoder hade dock 
kunnat addera värde till vår studie för att få ett större perspektiv och förståelse av vad våra 
målgrupp influeras av samt hur det ser ut på populationsnivå. 

Att intervjua respondenterna i fokusgrupper gör det möjligt för dem att utforska varandras 
åsikter och skapa en givande diskussion kring våra forskningsfrågor. Enligt Bryman och Bell 
(2014) kan svaren från en individ utökas eller förbättras då man får höra andras uppfattning, 
vilket också är en viktigt aspekt i denna studie. Respondenterna kan influeras av saker de är 
omedvetna om och fokusgruppen är därför en metod för att öka möjligheten för deltagarna att 
identifiera information som de annars inte delat med sig av. Vi har även med god förberedelse 
tagit hänsyn till vissa gruppeffekter som kan uppstå vid gruppintervjuer och minimerat risken 
för detta (Bryman och Bell 2014). Under intervjutillfällena upplevde vi problematik kring att 
vissa personer var tystlåtna medan andra tog mycket plats, vilket hanterades genom att 
moderatorn vid enstaka tillfällen bjöd in de mer tystlåtna till konversationen.   

Photo elicitation Interview uppmuntrar enligt Matteucci (2013) respondenterna till att avslöja 
sina omedvetna känslor och upplevelser utan att de är medvetna om att göra det. Detta var 
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också syftet med att använda metoden i vår studie vilket fungerade väldigt bra. Fotografier 
har alltså förmågan att framkalla och trigga känslor och åsikter hos respondenten som de 
annars inte hade delat med sig av genom enbart verbal kommunikation (Collier, 1967). PEIs 
kan också bidra med struktur i intervjun och underlätta kommunikationen mellan intervjuaren 
och respondenterna, samt respondenterna sinsemellan, då bilden i sig fungerar som ett 
kommunikationsmedium (Collier, 1967). 

Analytiskt tillvägagångssätt 
Att använda sig av tematisk analys är enligt Bryman och Bell (2017) till viss del en kritisk 
analysmetod då den inte har ett fastställt tillvägagångssätt och inte kan garantera ett preciserat 
resultat. Detta kräver ett kritisk tänkande vilket vi applicerat genom att jobba utefter 
respondenternas egna benämningar, samt behålla respondenternas språk i tematiseringen så 
långt som möjligt. Främst för att inte kunna göra egna tolkningar och kunna söka resultat som 
matchar våra förväntningar.  

2.3.1 Validitet och reliabilitet 

Vid en kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att kunna få en 
uppfattning om kvaliteten på forskningen. Däremot har det förts många diskussioner mellan 
kvalitativa forskare hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar 
(Bryman och Bell, 2017). Guba och Lincoln (1994) föreslår trovärdighet som ett alternativ till 
grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning. Trovärdighet i sin tur 
består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. 

Tillförlitlighet - motsvarighet till intern validitet 
För att öka tillförlitligheten säkerställer vi att studiens resultat stämmer överens med de 
erfarenheter och upplevelser som respondenterna har. Detta har gjorts genom en 
deltagarkontroll där varje responsens fått höra vår uppfattning om dennes svar och sedan 
svara på om det stämmer överens med dennes åsikt. Till följd av detta har intervjuerna 
transkriberats och tematisk analyserats. För ytterligare tillförlitlighet har vi sett till att 
moderatorn använt sig av samma intervjuguide och haft ett likadant tillvägagångssätt vid de 
olika fokusgrupperna.  

Överförbarhet - motsvarighet till extern validitet 
När det kommer till överförbarheten är vi medvetna om att den är relativt liten då studien är 
avgränsad till en specifik målgrupp och ett specifikt ämne. Det är dock svårt att öka 
överförbarheten om studien ska hålla sin relevans och få ett trovärdigt resultat. Däremot ser vi 
studien som överförbar för de som vill marknadsföra mode till vår målgrupp med hjälp av 
Influencer marketing. 

Pålitlighet - motsvarighet till reliabilitet 
För att göra studien så pålitlig som möjligt har vi låtit vår handledare granska studien under 
dess gång. Genom kontinuerlig granskning har vi kunnat använda oss av bästa uppbyggnad 
och processer. 
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Bekräftelse - motsvarighet till objektivitet 
När det kommer till bekräftelsen har vi försökt att verifiera våra egna ställningstaganden 
under hela forskningsprocessen. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att bortse från sina 
egna teorier och åsikter men vi har varit så neutrala det går och inte färga någon data. 

2.3.2 Etik 

Här presenteras de etiska aspekter vi tagit hänsyn till under studien.  

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det vissa etiska överväganden som bör beaktas vid en 
företagsekonomisk undersökning. Etiska överväganden som i de flesta fall rör tillräckligt med 
information är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar och att deltagarna inte ska ta skada 
av undersökningen. Dessa etiska aspekter handlar om frågor kring hur man ska behandla de 
individer som studeras på rätt sätt, och om det finns aktiviteter som man bör eller inte bör 
engagera sig i tillsammans med de personer som studeras.  

Alla dessa etiska regler har vi valt att beakta i vår undersökning genom att vara tydliga med 
att informera samtliga deltagare om undersökningens syfte samt undvikit att ge deltagarna 
falsk eller vilseledande information kring undersökningen. Alla deltagare har godkänt sitt 
deltagande, att vi spelat in intervjuerna och att vi använder deras svar i vår undersökning. 
Dessutom är de medvetna om att deltagandet är helt frivilligt och anonymt. Den information 
som samlats in används endast för forskningens ändamål, och det finns ingen respondent som 
på något sätt kan ta skada av undersökningen. 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras en samling teorier som är relevanta för studiens syfte och 
frågeställning. Dessa teorier har sedan använts som bakgrund för att analysera vårt resultat 
som presenteras i nästkommande kapitel. Som utgångspunkt beskriver vi konsumentens 
köpprocess adderat med relevant information kring vårt forskningsämne. Vidare presenteras 
teorier kring de marknadsföringsmetoder som är relevanta för studien, och viktiga attribut 
hos en Influencer. 

3.1 Internetanvändning beroende på ålder 

Enligt IIS (2017) finns det stora skillnader på hur mycket man använder sociala medier 
beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Unga vuxna är den målgrupp som använder 
sociala medier allra mest, och även om en äldre målgrupp har ökat sitt användande av dessa 
kanaler är de inte i närheten av de unga vuxna. Detta pekar framför allt på Instagram och 
Snapchat.  
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Däremot menar Philip (2015) att en äldre generation fortfarande använder internet frekvent. 
Istället för att vara socialt aktiva använder de internet för att söka information och ta hjälp av 
verktyg som e-mail och liknande. 

3.2 Köpprocessen 

När ett köp ska genomföras går konsumenten enligt Kotler et al. (2008) igenom 5 olika steg i 
en så kallad köpprocess, vilket består av behovsidentifikation, informationssökning, 
alternativutvärdering, köpbeslut och utvärdering av köp. Processen av ett köp börjar alltså 
långt innan själva köpet genomförs, men däremot kan vissa steg hoppas över när det kommer 
till vardagliga rutinköp. (Kotler et al. 2008) 

Behovsidentifikation som är köpprocessens första steg uppstår när gapet mellan det befintliga 
och det eftertraktade tillståndet blir för stort och ett så kallat behov skapas (Workman och 
Studak 2006). Vidare kan behoven delas in i informativa och transformativa köpbehov, där 
informativa är sådant vi förbrukar och använder för att undvika problem medan de 
transformativa skapas av social acceptans, intellektuell stimulans  eller skicklighet (Hernant 
och Boström 2010). Kotler et al. (2008) menar också på att det finns interna behovs som är en 
naturlig del av människan så som hunger och törst, och behov som på påverkas av externt 
stimuli. Extern stimuli kan exempelvis vara personer i vår omgivning, reklam eller en doft. 
  
köpprocessens andra steg är informationssökning där konsumenten söker efter mer 
information kring hur behovet ska uppfyllas. Om det däremot finns en produkt som 
tillfredställer behovet nära till hands kan informationssökningen skippas. Om inte, läggs 
behovet i konsumentens primärminne och man blir antingen mer mottaglig för information 
om den specifika produkten eller söker aktivt efter information själv. (Kotler et al. 2008) 

Konsumenten samlar enligt Kotler et al. (2008) på sig information om produkten från: 
Personliga källor som vänner, familj, grannar och bekanta. Kommersiella källor som reklam, 
försäljare, internet, och skyltning. Offentliga källor som massmedia och konsumentbetyg, 
samt källor från egna erfarenheter. Generellt sett tar konsumenten emot mest information från 
reklam som kontrolleras av den som marknadsför, däremot kommer den mest värdefulla 
informationen från personliga källor. Reklam informerar medan personliga källor legitimerar 
och utvärderar produkten. (Kotler et al. 2008) 

Det tredje steget i köpprocessen är utvärdering av alternativ där konsumenten använder den 
insamlade informationen för att utvärdera vilka olika alternativ som finns för att tillfredsställa 
behovet (Kotler et al. 2008). Enligt Hernant och Boström (2010) är det faktorer som pris, 
kvalitet, varumärke, utseende och förpackning som granskas och sker ofta i samband med 
informationssökningen.  

Enligt Cao (2012) är det idag på internet den främsta informationssökningen, utvärderingen 
och jämförelsen mellan produkter sker. Väljer man ändå att handla i fysisk butik söker 17% 
av konsumenterna upp information om en vara på internet innan man besöker den fysiska 
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butiken, vilket också har påverkan på de marknadsföringstekniker man bör använda. King, 
Sen & Xia (2004) hävdar också att kunderna får ett bredare utbud och bättre kunskap om 
produkterna online, vilket  stärks av Hsiao (2009) som hävdar att e-handeln möjliggör 
sökningar över hela världen vilket saknas i fysiska butiker.  

Fjärde steget i köpprocessen är köpbeslutet där konsumenten faktiskt köper produkten som 
ska tillfredsställa dess behov (Kotler et al. 2008). Om köpet sker i fysisk butik eller online 
beror på vad kunden föredrar, men Lee och Tan (2003) menar på att det kan kan medföra en 
hög köprisk att handla online om produktens egenskaper och kvalitet är obekant för 
konsumenten. Därför väljer man hellre att handla sådant med låg köprisk online, och annat i 
fysisk butik för att undvika att produkten inte uppfyller ens förväntningar och behov.  

Enligt Kotler et al. (2008) Finns det även två faktorer som kan komma emellan 
köpintentionen och köpbeslutet. Det första är andra individers attityder, vilket betyder att det 
finns stor risk att man ändrar sig om någon annan exempelvis föredrar en annan produkt. 
Andra faktorn är oväntade situationsfaktorer vilket exempelvis kan betyda att ens ekonomiska 
ställning plötsligt förändras eller att en annan återförsäljare säljer samma vara till ett lägre 
pris.  

Enligt Hernant & Boström (2010) är köp antingen planerade eller impulsiva, där man vid 
planerade köp vet i förväg vad man ska köpa och inte låter känslorna styra begäret. Muratore 
(2016) menar också på att en stor del av köpen är så kallade impulsköp där en konsument 
upplever en plötslig, ofta kraftfull och ihållande angelägenhet att köpa någonting omedelbart, 
vilket gör det till en viktig del i företagens verksamhet.  

Den femte och sista delen i köpprocessen är utvärdering av köp där konsumenten utvärderar 
om man är nöjd med köpet eller inte. Det som bestämmer om kunden är nöjd eller inte ligger i 
relationen mellan kundens förväntningar och dess upplevda resultat. Är resultatet lägre än 
förväntningarna är kunden missnöjd, om det tangerar förväntningarna är kunden nöjd och om 
produkten överträffar förväntningarna är kunden mer än nöjd. Därför är det viktigt som 
företag att inte lova mer än vad man kan hålla, och vissa väljer till och med att få sina 
produkter att framstå sämre än vad de är för att skapa ännu nöjdare kunder efteråt. (Kotler et 
al. 2008) 

3.3 Influencers 

Social media Influencers är refererade till som människor som byggt upp ett stort social 
nätverk av personer som följer dem (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017) och som på 
så vis tar del av deras publicerade inlägg . De representerar en ny typ av oberoende tredjeparts 
endorser som formar publikens attityder genom bloggar, tweets och användningen av andra 
sociala medier (Freberg et al., 2011). På så vis ger de sina anhängare en inblick i deras 
personliga vardag, deras erfarenheter och deras åsikter (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 
2017). 
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Influencers på sociala medier ses som verbala, smarta, ambitiösa, produktiva och ambitiösa 
(Freberg et al., 2011). Till skillnad från vanliga kändisar ses Influencers som mer tillgängliga, 
trovärdiga, intima och lätta och förhålla sig till. Detta eftersom de delar med sig av de 
personliga, och vanligen icke offentliga, aspekterna av sina liv. På så vis tillåts följarna 
komma influensern nära inpå livet där interaktion kan ske på ett djupare plan. (Abidin, 2016) 

Det kan också skapa en para-social interaktion. En relation som beskrivits likt en illusion av 
att stå ansikte mot ansikte, eller ”face-to-face”, med Influencern. En relation som på många 
sätt påminner om en vänskapsrelation där Influencers blir en del av följarens sociala cirkel 
och gör konsumenten mer mottaglig för Influencerns åsikter och beteende, vilket i sin tur har 
positiv påverkan på möjligheten att styra konsumenten (Colliander och Dahlén 2011). 

3.4 Influencer marketing 

Då Influencer marketing är ett relativt nytt fenomen finns ännu ingen fastslagen definition av 
begreppet. The Word of Mouth Marketing Association (WOMMA, 2016) definierar 
Influencer marketing som ”identifying key communities and opinion leaders who are likely to 
talk about products and have the ability to influence the opinions from others” (WOMMA, 
2016). Fokus ligger på att hitta nyckelpersoner, Influencers, som kan sprida ditt varumärke 
och dess budskap till en större marknad, och istället för marknadsföra direkt till 
konsumenterna sponsrar eller betalar företagen influensers för att göra detta åt dem 
(TapInfluence, 2018).  

Kumar och Mirchandani, (2012) identifierar Influenser marketing som en av de mest 
framgångsrika marknadsföringsstrategierna i nutid. Med dessa framgångar fortsätter företagen 
att överge traditionella annonseringstekniker, och satsar allt mer på att få Influencers att stödja 
produkter bland sina anhängare (Abidin, 2016). Detta eftersom endorsments sannolikt 
kommer att tolkas som mycket trovärdiga elektroniska Word of Mouth (eWOM) till skillnad 
från betald reklam, eftersom de ofta är sömlöst invävda i den ständiga strömmen av text- och 
visuell berättelse av Influencerns personliga liv (Abidin, 2016).  

På så vis suddas gränsen ut mellan det egna och det sponsrade innehållet vilket gör det svårare 
att urskilja en Influencers personliga åsikter från kommersiella syften (Abidin, 2016). Istället 
kommer dessa sannolikt uppfattas som Influencerns oberoende åsikter och kan därför ha 
relevant övertygande makt på mottagarna av budskapet (Abidin, 2016), vilket gör Influencers 
till effektiva marknadsföringsverktyg (Woods, 2016) om kommunikationen sker via rätt kanal 
för rätt målgrupp (Kumar och Mirchandani, 2012). 

3.5 Celebrity Endorsement 

Ett närliggande fenomen till influenser marketing är det som kallas för celebrity endorsment, 
”A form of brand or advertising campaign that involves a well known person using their fame 
to help promote a product or service” (Bussiness Dictionary, 2018). McCracken (1989) har 
definierat uttrycket celebrity endorser som “any individual who enjoys public recognition and 
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uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertisement”. 
Vilket innebär att kändisen i detta sammanhang främst används och syns i företagets egna 
kanaler och reklamkampanjer.  

Kändisen är ursprungligen välkänd för allmänheten för sina egna prestationer, orelaterade till 
produkten som marknadsförs, och vanligtvis används en sportprofil, skådespelare eller annan 
typ av underhållare (Friedman et al.,1976). Dessa kändisar skapar och bibehåller 
uppmärksamhet som får företaget, produkten och reklamen att sticka ut (Friedman och 
Friedman, 1979) och målet är att de omtyckta egenskaperna hos ”endorsern” ska överförs till 
de produkter som marknadsförs (McCracken, 1989). 

Definitionen av endorsement är enligt Cambridge Online Dictionary “the act of saying that 
you approve of, or support, something or someone”. Graden av endorsement kan variera från 
att bara synas med produkten till att agera talesperson för en produkt eller ett helt varumärke 
(McCracken, 1989). Studier har visat att celebrity endorsement är en effektiv metod som 
gynnar företaget genom att öka effektiviteten i kommunikationen (Friedman  och Friedman, 
1979; McCracken, 1989). För att detta ska bli trovärdigt krävs dock att matchningen mellan 
kändis och varumärke är en framgångsrik sådan (Friedman och Friedman, 1979; McCracken, 
1989).  

McGuier-modellen menar att det finns ett antal attribut en ”endorser” bör ha för att vara 
attraktiva och verka övertalande för konsumenten (McCracken, 1989). Dessa beror på källans 
förtrogenhet (familiarity), likhet (similarity) och graden av hur mycket man tycker om någon 
(ikeability), vilket i sin tur är graden av dessa som avgör hur effektivt meddelandets tas emot 
(McCracken, 1989). I modellen definieras ”Familiarity” som kännedomen om ”endorsern”, 
”similarity” som likheten mellan ”endorsern” och konsumenten samt ”ikeability” som hur 
mycket man tycker om ”endorsern” kopplat till dennes utseende eller egenskaper 
(McCracken, 1989). McGuire-modellen hävdar att källor som är kända, liknade och / eller 
liknar konsumenten är attraktiva och i den mån övertygande (McCracken, 1989).  

3.6 WOM och e-WOM 

Word-of-mouth eller WOM definieras som “oral or written recommendation by a satisfied 
customer to the prospective customers of a good or service” (Business dictionary, 2017). På 
senare tid har även begreppet elektronisk WOM (e-WOM) växt fram och syftar till en ny 
marknadssituation där word-of-mouth blivit ett fenomen online (Abidin, 2016) .  

Litteraturen menar att på grund av den konceptuella likhet som finns mellan eWOM och 
traditionell word-of-mouth förväntas de konsument-motiv som identifierats vara relevanta för 
traditionell WOM även vara relevanta för eWOM. 

Enligt Langner, Hennigs & Wiedmann (2013) tenderar konsumenter att förlita sig mer på 
personlig kommunikation än på traditionella marknadsaktiviteter. Detta stöds av De Veirman, 
Cauberghe & Hudders (2017) som menar att personliga rekommendationer på så vis har 
större påverkan på konsumenters beteende och beslut än traditionell reklam. Ett liknande 
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meddelande uppfattas nämligen som mer autentiskt och trovärdigt när det meddelas av en 
medkonsument jämfört med vad det skulle ha varit framlagt av en annonsör (De Veirman, 
Cauberghe & Hudders, 2017). 

3.6.1 Relationen mellan Influencer Marketing och WOM 

På grund av sina likheter händer det att WOM blandas ihop med Influencer marketing 
(Markethub, 2016). Genom att sätta sig in i litteraturen inom ämnena blir det tydligt att det 
finns ett nära förhållande begreppen emellan och för att skilja dem åt har flera beskrivningar 
gjorts.  

Ferguson (2008) beskriver förhållandet mellan Influenser marketing och WOM genom 
begreppen orsak och verkan. Enligt Feurguson (2008) skapar Influencer marketing, likt andra 
former av viral content marknadsföring, medvetenhet och buzz, vilket därför beskrivs som 
orsak. Medan WOM beskrivs som effekten som följer.  

Vidare beskrivs förhållandet mellan Influencer marketing och WOM genom begreppen 
process och medium. Alltså att när en konsument nås av ett budskap via WOM är Influencer 
marketing själva processen och WOM det medium som används (Markethub, 2016) och där 
den faktiska kommunikationen äger rum.  

3.7 Målinriktad annonsering och retargeting  

Traditionell kommunikation innehåller de mest använda kommunikationskanalerna, såsom 
reklam i exempelvis tidningar och tv, sponsring, direktmarknadsföring och personlig 
försäljning. Även om den traditionella kommunikationen är otroligt viktigt kan den inte 
längre stå på egna ben utan behöver kombineras med annan marknadsaktiviteter för bästa 
möjliga resultat. Detta kan exempelvis vara digital marknadsföring, events, 
relationsmarknadsföring och viral marknadsföring. (Marcella och Francisco 2013) 

Enligt HUI Research (2011) har internet blivit det mest överlägsna  och snabbast växande 
marknadsföringsverktyget. Innovativa marknadsföringstekniker på nätet ökar kraftigt, där 
annonsörer ständigt försöker att hitta nya sätt att anpassa sin marknadsföring efter 
konsumenternas egna egenskaper eller beteende.  

Men hjälp av målinriktad marknadsföring kan annonsörerna rikta sig till specifika 
demografiska grupper beroende på vilken information de angett online. Dessutom finns det en 
variant av målinriktad marknadsföring som kallas retargeting, där man exponerar en 
konsument för en annons eller en viss typ av innehåll som de sökt på tidigare på internet eller 
sett på en tidigare besökt webbplats. (Goldfarb, 2013)  

Dessa metoder förekommer ofta på sociala nätverk där mycket information om användaren 
finns, och i synnerhet på Facebook då målinriktade Facebookannonser leder till större 
köpintentioner jämfört med icke målinriktade annonser (Zarouali et al. 2017). 
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Kring denna marknadsföringsmetod diskuteras två huvudsynsätt som tyder på både för- och 
nackdelar. Å ena sidan kan konsumenterna se målinriktad annonsering som mer tilltalande, 
relevant och anpassad. Medan man å andra sidan se denna sortens annonser som obehagliga 
och stötande då de integrerar på privatlivet (Tucker 2014). Detta kan i sin tur leda till en 
mindre positiv attityd och köpintention där man istället undviker annonserna (Zarouali et al. 
2017). Brown och Hayes (2008) menar också på att annonsering på sociala medier har tappat 
effekt då de existerar i överflöd och inte når fram genom bruset.  

3.8 Influencerns kraft att påverka 

För att identifiera och spåra de Influencers som är intressanta för ett varumärke eller en 
organisation används ofta faktorer så som antal dagliga träffar, antal delningar eller kanske 
främst antalet följare (Freberg et al. 2011). Detta är mått som återspeglar nätverkets storlek 
och används ofta som indikation på popularitet. Följaktligen kan ett högt antal anhängare 
resultera i större räckvidd (De Veirman, Cauberghe och Hudders, 2017), men med tanke på 
erkännandet att inflytande handlar om kvalitet och inte kvantitet, bör dessa metoder dock 
endast ses som en utgångspunkt (Basille, 2009; Straley, 2010). 

En bättre förståelse för hur konsumenter upplever Influencers personlighet ger verktyg för att 
optimera influensers insatser (Freberg et al., 2011). Att skaffa detaljerad information av de 
publika subjektiva intrycken av en influenser lägger till en ny dimension för utövares förmåga 
att bedöma framgången hos en potentiell Influencer (Freberg et. al. 2011, Karen et al., 2011.). 

Chu och Kamal (2008) har identifierat två olika variabler med stor betydelse för en 
framgångsrik influenser och dess inflytande på andra, det individuella och det sociala 
kapitalet. Individuellt kapital härstammar ur perspektivet att sociala influensers har vissa 
attribut som skiljer dem från icke-influensers vilka är ett resultat av flera demografiska, 
psykologiska och personlighetsvariabler (Shu och Kamal, 2008). Socialt kapital är knutet till 
egenskaperna i det sociala nätverk som Influencern är en del av och vilken central plats 
Influenern har i detta nätverk (Chu och Kamal, 2008). 

Enklare förklarat är socialt inflytande relaterat till ”vem man är”, ”vad man vet” och ”vilka 
man känner” (Katz, 1957). ”Vem man är” och ”vad man vet” påverkar det individuella 
kapitalet och ”vilka man känner” påverkar det sociala kapitalet (Chu och Kamal, 2008). 

3.8.1 Trovärdighet och autenticitet 

Kopplat till det sociala kapitalet tar litteraturen upp ett antal attribut som anses vara viktiga 
för att lyckas influera andra. Enligt Marwik (2011) är att upplevas som autentisk en av dessa 
attributs. Autenticitet betyder värd att acceptera, auktoritär, trovärdig, inte påhittad, falsk eller 
imiterande, överensstämmande med ett original. Synonymer för detta inkluderar genuinitet, 
äkthet, uppriktighet, originalitet och samvetsgrann (Cappannelli, 2004).  
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Andra forskare belyser trovärdighet som en mycket viktig faktor (Chu och Kamal, 
2008;Everard & Galetta, 2006) för inflytande och menar att denna attribut är avgörande för att 
kunna övertyga någon (Everard & Galetta, 2006). För att Influencer marketing inte ska lysa 
igenom som falsk poängterar flera forskare (Chu och Kamal, 2008; Langner et. al. 2013) 
därför vikten av att knyta samarbeten med en influenser som själv verkligen tror på och 
förespråkar produkten, för att det ska framstå som äkta. Något som blivit allt viktigare då 
regleringar för influenser marketing (konsumentverket, 2018), har lett till en ökad transparens 
(Abidin 2016). Forskning har också visat att uttryckligen kommunicera ”ärliga åsikter” ger 
positiv effekt för dessa samarbeten, att Influencern är tydlig med att det är dennes egna ärliga 
åsikter hen kommunicerar trots att inlägget är sponsrat (Hwang och Jeong, 2016.). 

Att målgruppen kan identifiera sig med Influencern är viktigt då människor tenderar att 
jämföra sig själva och sina förmågor med andra och är mer benägna att integrera och och 
binda sociala band med de som liknar dem själva (Chu och Kamal, 2008). En person som vi 
uppfattar liknar oss själva är alltså mer inflytelserik (Chu och Kamal, 2008). Chu och Kamal 
(2008) tar även upp vikten av empati för att en influenser ska kunna förstå och relatera till 
andra och på så vis kommunicera på ett mer framgångsrikt sätt. 

3. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi presentera det resultat vi fått fram med hjälp av våra fokusgrupper, 
samt parallellt analysera resultatet med hjälp av den litteratur vi presenterat i den teoretiska 
referensramen.  

I denna del används citat och utdrag ur det transkriberade materialet för att styrka vårt 
resultat. Förteckning över respondenternas initialer finns i metodkapitlet, och ”M” står för 
moderator. 

3.1 Analysbeskrivning 

Nedanstående avsnitt presenterar det resultat som vi i studien kommit fram till. Med syfte att 
besvara studiens frågeställning har de delar av det empiriska materialet som ansetts vara mest 
relevant för uppsatsen valts ut och analyserats utifrån den teoretiska referensramen.  

Presentationen av resultat och analys följer en struktur kopplat till våra forskningsfrågor där 
vi först presenterar 1) Vad influerar målgruppen att vilja köpa kläder. Därefter presenteras 2) 
Influencer marketing och dess påverkan på respondenterna. Slutligen 3) de personliga 
egenskaper som respondenterna värderar som viktiga hos en person för att de ska influeras 
och påverkas.  

Dessa tydliga teman i empirin i kombination med analysen har således lett till följande 
rubriker: 
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• Vad influerar målgruppen att vilja köpa kläder 
• Influencer marketing och dess påverkan på respondenterna 
• Viktiga personliga egenskaper 

3.2 Vad influerar målgruppen att vilja köpa kläder 

Vi har identifierat tre olika motiv till att vår målgrupp handlar kläder för eget bruk. Den första 
anledning är att de har ett informativt behov där ett klädesplagg köps för att plagget är 
nödvändigt och undviker ett problem. Det andra motivet är rena impulsköp som görs utan 
närmare eftertanke i fysisk butik, och det sista är köp som görs på grund av att de blivit 
påverkade av omgivningen och skaffat sig ett transformativt behov.  

Våra respondenter har en tydlig bild av vilka kläder de tycker om och har genom årens gång 
bildat sig en klar uppfattning av vilken sorts kläder som passar dem bäst. Respondenterna 
anser sig inte bli lika påverkade av modet nu som de blev förr och kör gärna på en egen stil 
som sticker ut lite. 

Genom den här undersökningen har vi fått uppfattningen om att respondenterna är medvetna 
om vilken sorts kläder de passar i, men att omgivningen har en stor påverkan på vad de har på 
sig. Genom omgivningen och reklam hämtar de inspiration samtidigt som personliga 
rekommendationer väger tungt. Under intervjuns gång framkom det även att respondenterna 
fick insikt i att det påverkas mer än vad de själva ansett sig göra tidigare.  

Personlig rekommendation och personer i omgivningen 

Resultat: 
En av de främsta inspirationskällorna när det kommer till köp av kläder är genom rådgivning 
från någon person man litar på, och som man anser sig ha en bra klädstil. Framför allt en vän 
eller expediten i klädbutiken. Detta kan vi speciellt se tydliga tecken på i samband med 
impulsköp då dessa rekommendationer ofta sker direkt i butiken. Kring impulsköp är även 
priset en stor avgörande faktor. Att handla på rea är något respondenterna uppskattar.  

“Expediten visade mig ett par byxor hon tyckte jag skulle prova senast jag shoppade. Det 
slutade med att jag kom ut ur butiken med något helt annat än vad jag hade tänk köpa, men 
jag var jättenöjd.” 

Vi kunde se ett tydligt mönster i att respondenterna får mycket inspiration genom att titta på 
personer i sin omgivning. Det kan vara kollegor på jobbet, folk på stan eller vänner i 
umgängeskretsen som får dem att vilja bära vissa plagg. På detta sätt ser de vad som är 
trendigt just nu och hämtar inspiration till sin egen garderob. Många respondenter hävdade att 
de egentligen inte bryr sig så mycket om vad andra har på sig, men under folkgruppens gång   
blev det tydligt att man vill passa in och följa modetrenderna. Återkommande ord som 
beskrevs när man vill efterlikna någon var tuff, fräck och häftig.  
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“Jag köpte faktiskt något igår, och nu kommer ni att svimma här,  eftersom att jag nästan 
bara har svarta kläder på mig annars. Jag köpte en knallgrön blus, för att jag kände att jag 
behöver nog ha lite färg nu. Jag har sett andra som har  det här i korridoren och på nätet och 
ja man blir ju påverkad.” 

“Jag tror jag vet vilken grön färg det är för jag har faktiskt också sett på nätet och här i 
korridoren, den här illgröna som jag har tänk: Jäklar vad snygg.” 

Analys: 
Hernant och Boström (2010) menar på att konsumenter skaffar sig två olika behov, 
informativa för att undvika problem och transformativa som skapas av social acceptans, 
intellektuell stimulans eller skicklighet. Detta kunde vi även se vara en naturlig del i 
respondenternas behovsskapande som är det första steget i Kotlers et al. (2008) köpprocess. 

Den faktorn att många av respondenernas köp görs av ren impuls är helt naturligt enligt 
Muratore (2016). Hon menar på att en stor procent av de klädköp som görs är rena impulsköp, 
vilket även bör beaktas av butikerna.  

Att personliga rekommendationer väger tungt hos respondenterna är inte heller någon 
överraskning. Langner, Hennigs och Wiedmann (2013) menar på att konsumenter tenderar att 
förlita sig mer på personlig kommunikation än på traditionella marknadsaktiviteter då 
rekommendationer ses som mer autentiskt och trovärdigt än annonser. Dessutom menar De 
Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) att personliga rekommendationer på så vis har större 
påverkan på konsumenters beteende och beslut än traditionell reklam. 

Att titta på personer i sin omgivning anser vi vara en naturlig del av att hänga med i modet. 
Även om respondenterna anser sig ha sin egna klädstil kan vi ändå se tydliga tecken på att 
man vill passa in och klä sig liknande sin omgivning. Precis som Hernant och Boström (2010) 
menar på skaffar de sig transformativa behov av social acceptans.  

Traditionella medier 

Resultat: 
Vår målgrupp medger att de spenderar en hel del av sin fritid till att titta på Tv. Tv:n är en av 
de främsta underhållningskällorna i hemmet vilket också gör det till ett medie som kan ha kan 
ha stor påverkan på respondenterna. 

När respondenterna nämnde kända personer de någon gång blivit inspirerade av var det i 9 
fall av 10 någon de sett på Tv. På så sätt kan vi se att Tv-personligheter är en 
inspirationskälla, samt traditionell Tv-reklam. Även i Tv-program där man tipsar om olika 
outfits är populärt.  

“Jo det va ju då här om dagen när jag såg Pernilla Wahlgren på tv, och hon har ju då också 
blivit lite rultig som jag, och då tänkte jag vilka snygga byxor hon har. Sådana vill jag ha.” 
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“ Renée Nyberg är ju alltid så himla snyggt klädd på tv.” 

” jag tittade på Nyhetsmorgon här i morse och dom visade ju vårens mode och sneakers och 
vad man kombinerade med. Tv:n rullar ju i bakgrunden så visst blir man påverkad 
omedvetet”  

Respondenterna nämner att de tycker om att gå i fysiska butiker och shoppa på stan. I och 
med detta kunde vi se ett mönster kring hur tryckt reklam påverkar deras behov. Affischer på 
offentliga platser och i skyltfönster inspirerar samtidigt som det lockar till ett besök i butiken, 
om bilden i fråga gav respondenterna en bra känsla klädmässigt. Dessutom läste en del 
dagstidningen i pappersform vilket gör att tryckt reklam där också lockar och ger inspiration.  

”Så visst tittar man ju och ser mode på Tv, eller så ser man en bra skyllt på stan och tänker: 
oj det där, det var ju snyggt! Det kanske jag måste gå in och titta på. Eller att man läser 
tidningen och ser något eller ser någon på jobbet.” 

Analys: 
Marcella och Francisco (2013) menar på att traditionell marknadsföring inte längre klarar sig 
på egna ben utan måste kombineras med nya marknadsaktiviteter för bästa resultat. Samtidigt 
påpekar De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) att fler och fler varumärken väljer att 
överge traditionella annonseringstekniker för att satsa mer på innovativ marknadsföring via 
internet.  

I undersökningen kunde vi dock se att målgruppen fortfarande i stor utsträckning  är 
mottagliga och hämtar inspiration i de kanaler där traditionell marknadsföring äger rum, 
vilket också gör dessa kanaler till en viktigt plattform för att nå fram till dem. Att titta på tv, 
läsa tidningen och gå på stan är en naturlig del i deras vardag. 

Internet 

Resultat: 
Även om respondenterna inte är lika aktiva på sociala medier som en yngre målgrupp 
använder de sig av internet dagligen. Främst på arbetsplatsen men även på fritiden, bland 
annat som ett sökverktyg, för att streama underhållning och besöka Facebook och Instagram. 

En liten del av respondenterna medgav att de ibland hämtade inspiration från sociala medier. 
Inspirationen hämtades då från varumärkets eller butikens egna kanaler och alltså inte från 
någon Influencer som representerar märket. En del tyckte även att e-postmarknadsföring var 
tilltalande och ledde till ett besök i butiken eller e-handeln. 

Respondenterna besöker gärna olika varumärkens e-handel för att hämta inspiration och 
utforska utbudet. Främsta anledningen till att respondenterna hamnar på en hemsida är via 
målinriktade annonser som dyker upp när de surfar på nätet, bland annat på söksidor och 
Facebook. Respondenterna har överlag en positiv inställning till målinriktad marknadsföring 
då de uppskattar relevanta annonser och personifierade erbjudanden. Dyker det upp en 
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tilltalande annons klickar de gärna sig vidare till hemsidan för att hämta mer inspiration, även 
om det många gånger inte leder till ett köp. 

“Jag har några sidor jag handlat på innan och efter det får jag ofta annonser genom 
Facebook från dem. Jag är inte inne så ofta men jag ser att de följer efter mig på något sätt, 
när jag söker efter artiklar på internet, när jag är på jobbet till exempel, kommer de upp 
annonser på sidan av dem också. Här om dagen såg jag skor som jag tyckte om i rätt storlek 
och så beställde jag dem.” 

Även om retargeting, som är en form av målinriktad marknadsföring kan leda till att rätt 
produkt dyker upp i annonserna bör man vara vaksam med att inte “följa efter” 
respondenterna i för stor utsträckning.   

“ja och det är ju det jag blir arg på. Jag vill ju kunna gå in på en sida utan att få en massa 
jäkla reklam sen.” 

Ett återkommande beteende som vi lade märke till var att respondenterna hämtar inspiration 
från sin omgivning, reklam eller i viss mån på Instagram för att sedan använda sig av 
sökmotorer för att hitta liknande plagg, med sökord som exempelvis ”röd blus”. Med liknande 
plagg menas alltså något som har samma egenskaper som de plagget de blev inspirerade av 
hade, men att man söker sig vidare efter något som de anser sig passa deras kropp och klädstil 
bättre.  

“Jag snor idéer och sen kan jag spana på nätet och se sen i vilken affär dessa skor eller 
liknande finns så att jag slipper springa runt och leta, för jag tycker att det kan vara lite 
tråkigt att handla men jag vill väldigt gärna ha saker hemma. Då googlar jag typ: röda 
sneakers.” 

“Jag brukar inte köpa kläder på internet, men jag blir inspirerad och sen tittar jag gärna på 
många olika märken. Nu har jag tittat runt på några skor och hittat affärerna i Göteborg, så 
nästa vecka så åker jag till Göteborg och shoppar. “ 

Analys: 
Att en äldre generation inte är lika aktiva på sociala medier som en yngre generation  
understryks både av Philip (2015) och statistik från ISS (2017). Philip (2015) menar på att 
även om en äldre generation inte är aktiva på sociala medier i samma utsträckning som den 
yngre använder de fortfarande internet frekvent. Detta för att bland annat söka information 
och använda sig av verktyg som e-mail, vilket vi också fick bekräftat att våra respondenter 
gjorde. 

Under den här tiden blir de även exponerade för målinriktad marknadsföring som påverkar 
deras köpbeslut vilket stärks av Zarouali et al. (2017) som menar på att målinriktade 
Facebookannonser leder till större köpintentioner jämfört med icke målinriktade annonser. 
Resultatet stämmer även överens med Tuckers (2014) teori kring att konsumenterna kan se 
målinriktad annonsering som mer tilltalande, relevant och anpassad. Medan man å andra sidan 
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se denna sortens annonser som obehagliga och stötande då de integrerar på privatlivet om det 
används i överdrift.  

Vi kan se ett tydligt mönster i att även om respondenterna föredrar fysiska butiker besöker de 
gärna e-handeln för att hämta inspiration och se om vissa kläder finns i fysisk butik. Detta går 
även hand i han med vad King, Sen & Xia (2004) och Hsiao (2009) menar på,  att e-handeln 
ger konsumenten ett bredare utbud och bättre kunskap om produkten, samt möjliggör 
sökningar över hela världen vilket saknas i fysiska butiker. Sedan gör det gärna det Cao 
(2012) nämner, letar information om en vara på internet för att sedan handla den i fysisk 
butik. Detta påvisar även att internet spelar en stor roll i respondenternas informationssökning 
och jämförelse av olika produkter i köpprocessen.  

Att handla i fysisk butik 

Resultat: 
I 9 fall av 10 handlar våra respondenter kläder i fysisk butik. Fysiska butiker föredras av den 
enkla anledningen att de vill kunna prova och känna på plaggen innan de handlar dem. Samt 
att de anser processen där man skickar tillbaka kläder till e-handeln vara för krånglig.  

“Nu kom jag på att jag faktiskt har handlat kläder på nätet ibland men då är det bara sådant 
som man tidigare handlat i fysisk butik. Jag orkar liksom inte lägga ner energi på att skicka 
tillbaka sen om det inte passar. Saker som exempelvis trosor som man vet passar kan jag köpa 
på nätet nästa gång.”  

Vi kunde även identifiera en viss okunskap kring hur e-handelsprocessen fungerar och se det 
som en anledning till varför man väljer fysiska butiker istället.  

“Då har jag motsatsen med hållbarheten här. Man beställer något på nätet som man måste 
skicka tillbaka, då vet man att detta kommer de inte skicka tillbaka utan de kommer de att 
smuggla in i någon förbränningsanläggning.” 

Analys: 
Att målgruppen föredrar att handla i butiker beror på att de inte är medvetna om klädernas 
material och passform innan de provat och känt på dem. Detta stärks även av Lee och Tan 
(2003) som menar på att produkter med obekanta egenskaper och kvalitet köps hellre i butik 
än på nätet då de medför en hög köprisk. På grund av att målgruppen i 9 fall av 10 handlar i 
fysisk butik tror vi också är anledningen till den okunskap som finns.  

3.3 Influencer marketing och dess påverkan på respondenterna 

Resultat: 
Vi identifierade att de sociala medier som användes mest av vår målgrupp är Facebook och 
Instagram, även om användningen av Instagram uppgavs vara betydligt mindre. Ingen av 
respondenterna läste någon blogg och endast två av respondenterna hade Snapchat, vilket de 
uppgav sig endast ha skaffat på grund av påtryckningar från någon annan yngre närstående.  
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På Instagram var syftet främst att hålla kontakten med vänner och se vad de i sin närmaste 
omgivning lade upp för bilder. Bara några enstaka respondenter medgav att de ibland 
utforskade andra konton, men för resterande var det helt okänt. Av respondenterna var det 
endast 3 av 12 som uppgav att de följde någon annan än familj och nära vänner på Instagram, 
och endast en av dessa uppgav att de följde någon de ansåg sig bli influerad av vid köp av 
kläder. Övriga personer uppgav att de inte förstod konceptet att följa någon man inte känner, 
och ansåg inte att Influencers på sociala medier vara varken intressanta eller underhållande.  

“Ja för jag förstår inte poängen med att sitta och titta på någon helt okänd människa hur dom  
har det i köket liksom” 

Det var också tydligt att de allra flesta respondenterna inte visste hur man utnyttjade eller 
använde funktionerna på dessa sociala medier, även om de hade egna konton, samt att de hade 
uppfattningen om sociala medier som väldigt tidskrävande och ansträngande. 

Utdrag ur diskussionen: 
CM: Jag följer Läckberg och Gynning 
JH:  Men vadå sitter du och följer..?  
CM: Nej, eller jag sitter ju inte och ”oh nu måste jag se vad Camilla Läckberg gör” men  
        dom är med i mitt Instagramflöde.. Så lägger dom ut en massa grejer som jag då ser  
        (visar chest när hon scrollar på mobilen).  
JH:  Men hur hittar man dom då? 
KO: Du söker! 
JH:  Vadå söker? 
KO: Ja du går in på Instagram och söker. 
JH:  Vadå, kan man söka på Instagram? 

Utdrag ur diskussionen: 
AN: Jag har läst Camillas böcker och tittat på filmer ja,.. Men följer henne inte på Sociala  
       medier. Jag följer ingen på Sociala medier. Jag har ingen tid.  
AP: Nej jag har inte heller tid att göra det. 
TS: Nej inte jag heller men jag gör det ändå. [Skratt] 

Sammantaget blev det tydligt i vår studie att kanalen sociala medier utgör det huvudsakliga 
problemet för att nå målgruppen via Influencers, då vår målgrupp inte använder de kanaler 
som används vid Influenser marketing.  

Som tidigare nämnt förbrukade respondenterna istället mer traditionella medier såsom TV och 
tidningar. Respondenterna läste både tidningar, reklamblad och magasin i tryckt och digitalt 
format, främst de över 58-65 år. Alla respondenter uppgav även att analogt TV-tittande var en 
naturlig del i deras vardag och något de gjorde mer eller mindre varje dag. Nästan alla 
respondenter uppgav sig också titta på eller följa någon typ av svensk realityserie såsom 
Parneviks eller Whalgrens värld, där tittarna får följa med kändisar i deras vardag.  
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De beskrev hur dem genom Tv-serierna fick komma kändisarna nära inpå livet, dela deras 
vardag och lära känna dem på ett djupare plan. Tv-serierna och dessa kändisarna ansågs äkta 
och trovärdiga då “det känns på riktigt”. De beskrev programmen som härliga och 
underhållande och kändisarna som smarta och roliga eller “såna som man gärna hade velat 
träffa”.  En deltagare förklarade även känslan av att på riktigt känna en av kändisarna, som 
om de var goda vänner samt känslan av att ha hälsat på i kändisens hem. En känsla som 
backades av vissa andra respondenter.  

Utdrag ur diskussionen: 
KO: Ja och jag menar jag känner ju Mia! Alltså jag har ju varit hemma hos henne i Florida. 
IH: Va? Har du? [skratt] 
KO: Nämen ni vet i TV:programmet [skratt]. Det blir ju såhär att jag ”jag känner ju  
        henne!”, det är ju så. 

 [instämmande & skratt] 

PK: Jag tror faktiskt att den man hade velat träffa allra helst! Det är ju Mia! 
KO: Ja! Och jag känner såhär, att skulle jag komma dit så skulle hon stå där med öppna  
         armar och bara “meeeen heeej!” vet du! 
CM: Jahaa! 
PK: Ja! 
KO: I sin slafsiga klänning sådär precis som på Tv.  

Flera av respondenterna menade även att de hade gett reklam mer uppmärksamhet om någon 
av dessa kändisar vart frontperson. Vissa av respondenterna menade att de också hade lyssnat 
mer på det kändisen hade att säga i sammanhanget, än om en okänd person fyllt samma 
funktion, där förutsättningen att det kändes äkta var viktig för om de sen skulle ta till sig 
budskapet. 

När det kom till det faktiska köpet av ett klädesplagg var respondenterna dock tydliga med att 
det inte spelade någon roll för dem vem det var som bar eller visade upp plagget, i t.ex. 
reklam. Respondenterna ansåg plagget vara fristående från “modellen”. De menade istället att 
så länge plagget såg snyggt ut och reklamen gav dem en bra “feeling” skapades behovet av att 
vilja ha eller önskan att efterlikna något. Tyckte de inte att plaggen i sig var snygga spelar det 
alltså ingen roll om reklamen var knuten till en omtyckt profil, även om det inneburit att 
respondenterna uppmärksammat reklamen mer om så var fallet.  

Analys: 
Abidin (2016) påstår att Influencers uppfattas som mer tillgängliga än vanliga kändisar. I 
fokusgruppen blev det tydligt att respondenterna hade en omvänd uppfattning, och menade att 
vanliga kändisar var mer tillgängliga än Influencers då sociala medier i viss mån ansågs 
krångliga men där de ständigt kom i kontakt med kändisar via TV och tidningar. 

Enligt Kumar och Mirchandani (2012) är Influencer marketing en väldigt framgångsrik 
marknadsföringsmetod om kommunikationen sker via rätt kanal för rätt målgrupp. I vår studie 
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kunde vi se tydliga tecken på att sociala medier är fel kanal att nå vår målgrupp då de inte 
använder dessa och därför blir svåra att nå.  

Däremot fann vi stora likheter i litteraturen kring Influencers samt Influencer marketing och 
respondenternas relation till omtyckta realityserier på TV, vilket pekar åt att konceptet 
Influencer marketing i sig inte är fel för målgruppen, utan återigen kanalen.  

Respondenterna beskrev att de gillade dessa realityserier för att de fick följa med kändisen i 
vardagen, komma dem nära inpå livet och dela både framgång och svårigheter. Detta är 
samma faktorer som enligt Abidin (2016) och Freberg et. al. (2011) beskriver varför 
Influencers är omtyckta och ses som smarta, tillgängliga, trovärdiga, intima och lätta att 
förhålla sig till. 

Vi kunde också se tydliga likheter till teorin om para-social interaction som kan uppstå vid en 
nära relation till en Influencer. Fallet där en av respondenterna beskrev hur serien bidragit till  
att hon numera upplevde att hon kände en av kändisarna, att kändisen kände henne och hur 
respondenten varit hemma hos kändisen är ett mycket bra exempel på detta. Para-social 
interaktion beskrivs av Colliander och Dahlén (2011) som en illusion av att stå ansikte mot 
ansikte med Influencern vilket är precis vad vår respondent kände. De beskriver även 
fenomenet som en relation som på många sätt påminner om en vänskapsrelation där 
Influencers blir en del av följarens sociala cirkel (Colliander och Dahlén 2011) vilket även de 
stämmer överens med en eller flera av respondenternas känslor.  

Friedman och Friedman (1979) menar att kändisar som uppträder i reklamkampanjer skapar 
och bibehåller uppmärksamhet som får företaget och produkten att sticka ut. Detta var också 
fallet för våra respondenter som medgav att de hade uppmärksammat en reklam mer om den 
var knuten till, enligt respondenterna en omtyckt profil. Respondenterna menade även att de 
hade lyssnat mer på en omtyckt profil i ett reklamsammanhang vilket stöder studier som visat 
att celebrity endorsement är en effektiv metod som gynnar företaget genom att öka 
effektiviteten i kommunikationen (Friedman och Friedman 1979; McCracken, 1989). 

Målet att få de omtyckta egenskaperna hos ”endorsern” att överföras till de produkter som 
marknadsförs (McCracken, 1989) är av dessa anledningar därför högst trovärdigt gällande vår 
målgrupp, även om de själva hävdar att kläder i många fall är fristående från dem som bär 
eller visar upp dem. 

3.4 Viktiga personliga egenskaper  

Under sista delen av intervjun gjorde vi den bildövning som syftade till att få en djupare 
förståelse för vilka personliga attribut respondenterna värderade hos de person de ansåg sig 
kunna bli influerade av eller kunna påverkas av kopplat till klädstil och köp av kläder.  

10 av 12 respondenter kände väl igen samtliga av de profiler vi använde oss av. 2 av 
respondenterna uppgav sig känna igen ungefär hälften av profilerna, varav de yngsta och de 
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äldsta var dem som främst var okända. Dessa två respondenter hade utländsk härkomst medan 
övriga respondenter var födda och uppvuxna i Sverige.  

Alla respondenter kände huvudsakligen igen profilerna från TV. Bara två av respondenterna 
följde någon av profilerna på sociala medier, i båda fallen på Instagram (Camilla Läckberg, 
Carolina Gynning, Bianca Ingrosso, Pernilla Wahlgren och Mia Parnevik). Ett fåtal av 
respondenterna kände till att vissa av profilerna var aktiva på Instagram men följde dem inte. 
Övriga var omedvetandes om att profilerna fanns på sociala medier. 

I diskussionen kring vilka av profilerna respondenterna influerades av och varför var 
respondenterna relativt ense, med ett antal undantag som inte representerade mängden, och vi 
kunde tydligt se vissa attribut och beskrivningar som återkom. Dessa delades in i tre teman: 
karisma, identifiering och trovärdighet. 

Karisma 
Attribut som naturligt gjorde någon lätt att tycka om, såsom någons uppenbarelse eller 
utstrålning, var återkommande beskrivningar av personligheter respondenterna influerades av.  

Ord som “härlig” “rolig” och “inbjudande” beskrev som viktiga faktorer för att 
respondenterna skulle vara intresserade och tycka om någon annan. 

Identifiering 
De uppgav att de kunde identifiera sig betydligt mer med personer i närliggande ålder och 
utseende, och menade själva att dessa personer antagligen skulle ha mer direkt påverkan på 
dem. Att chansen var större att de skulle vilja ha eller köpa precis samma specifika plagg som 
visades upp om de kunde identifiera sig med den som bar plagget.  

Utdrag ur diskussionen: 
M:   Men om personen på reklamskylten såg ut som er själva skulle ni bli mer inspirerade? 
JH: Oh ja! 

[Instämmande] 

CM: Ja. Vi har accepterat att vi har fått barn och att det hänger lite här och där. 
JH: Tjejer som har brösten här uppe, hur roligt är det (visar med händerna vid hakan). Det  
        går ju inte, jag kan ju inte ens tänka mig att ta på mig den blusen för då ser att dom här  
        formerna, dom har ju inte jag. Så det är ju bara meningslöst.  
BE: Ja, hade det varit mer anpassade modeller hade man mer känt att det var bättre 
M:  Hade man blivit mer påverkad menar du? 
BE: Ja precis!  
JH: Jag kan ju inte relatera till en sån här yppig sån spillevink, då går jag ju liksom bara  
      förbi, då är det ju inte intressant. 

Det var tydligt att företag inte behövde använda sig av traditionella modeller, snarare tvärt 
om. Respondenterna utryckte uppskattning och berömde företag som använde sig av vanliga 
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människor och påvisade en variation av olika kroppar. De lyfte även skyltdockor som inte var 
pinnsmala som något mycket positivt och uppskattat när de var ute och shoppade.  
Kända profiler som lyfte fram sina skavanker gavs också en eloge. 

“jag älskar henne, hon är alltid bara sig själv, hon har aldrig något smink och går med sin 
jävla långa klänning, och de enorma tuttarna håller på att ploppa ut” 

“Jag gillar båda Miorna. Dom är som vi, dom är fula och dom är tjocka, ja dom visar sina 
skavanker” 

I de fall respondenterna influerades av en person med annan kroppsform eller som tillhörde en 
mycket yngre målgrupp tog man istället till sig delar av en outfit eller stil och letade de sedan 
upp liknande plagg som de ansåg passa dem bättre. Sammantaget kan vi se att ålder och 
utseende inte har någon betydande roll för att influera målgruppen till ett klädköp, det 
viktigaste var fortfarande att det ser bra ut på den som bär det, är snyggt och att de får en bra 
feeling. Om man lyckas med detta kunde vi dock se att chansen att påverka dem är större om 
“modellen” är någon som liknar dem själva och som de kan identifiera sig med. 

“Men om jag nu ska tänka på om jag tittar på Wahlgren då, hon är ju lite kortare än mig och 
större bröst så även om hon har en snygg blus så blir ju inte jag sugen på just den blusen, för 
den ser jag ju att den passar inte mig. Sen kanske jag kan tycka att mönstret eller modellen 
kanske är snygg men jag kanske får ha ett annat stuk eller så va. Men inte inte så att jag vill 
ha just en likadan, för hon har helt fel figur hon och jag, och så gamla är vi ju nu att vi vet 
hur vi själva ser ut” 

Utdrag ur diskussionen: 

KO: Ja men om man tittar på dom här bilderna, asså det här det vet jag ju att det kommer   
        jag ju aldrig kunna ha, jag kan inte ha på mig en mag-t-shirt också sånt halsband  
CM: Nä men det är klart, men som Miriam, jag tycker om henne och älskar ju tattueringr, det  
       tycker ju jag är jätte fräckt. Men det är klart jag vill ju inte ha just den t-shirten hon har  
       för då är det lite ungdomligt men jag kan ju ta upp stilen  

[instämmande ”mm”] 

PK: eller göra en frisyr eller man kan liksom plocka upp influenser men inte just den tröjan. 

Trovärdighet  
Nära besläktat med identifiering kunde vi se att beskrivningar kopplat till trovärdighet var 
viktiga för respondenterna. Ord som “känns äkta”, “genuina” och “inte tillkonstlade” var 
återkommande beskrivningar av de profiler de gillade. Även “jordnära” “naturlig” och “inte 
tro att dom är något” beskrevs som kriterier för att respondenterna skulle anse sig kunna 
påverkas.  

Något som blev väldigt tydligt var vikten av att inte visa upp ett för perfekt liv. Kaos och 
misslyckande i familjelivet skapade trovärdighet, och en för perfekt bild bidrog negativt till 
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upplevelsen av någon. Detta var även en faktor som bidrog till att respondenterna kunde 
identifiera sig med vissa mer än andra.  

“Dom lever ett väldigt rörigt liv och ibland får dom ihop det, ibland kanske inte, och ja dom 
bjuder också på sig själva, dom är öppna. Jag gillar det, det är härligt!” 

Utdrag ur diskussionen: 
CM: Men som Läckberg, nu blir jag lite… hon har byggt något nytt hus och jag tänker sluta    
         nu snälla! 
KO: Asså hon e ju så jävla snobbig. 
IH: Ah nä jag orkar inte med henne något mer.. 
KO: Camilla hon  ska visa lite för mycket hela tiden, åh det är så perfekt så hela tiden. 

Sympati värderade respondenterna också högt och vi kunde se att en sådan egenskap verkade 
avgörande för hur väl någon nådde fram med sitt budskap till respondenterna. Personer som 
ansågs osympatiska ansågs vara en mycket oattraktiv attribut och tvärt om. 

“Dom är sympatiska, därför vill jag höra vad dom har att säga.” 

Sammantaget kunde vi se ett mönster där de personer respondenterna uppgav sig gillade även 
var de personer de inspirerades av eller kunde se sig själva inspireras av, även om så inte alltid 
var fallet just gällande kläder. I övrigt kunde vi också se att respondenternas beskrivningar av 
varför de influerades av eller gillade profiler från de olika åldersgrupperna uttrycktes med 
olika ord beroende på vilken åldersgrupp de tillhörde. Yngre Influencers beskrevs som fräcka 
och tuffa, vilket byttes ut mot ord såsom stilsäker, vacker och elegant när de beskrev profiler i 
sin egen ålder eller äldre.  

Analys: 
Vi kan se stora likheter mellan den litteratur som tar upp viktiga attribut för att framgångsrikt 
använda Influencers och hur våra respondenter resonerade under fokusgrupperna. Litteraturen 
tar upp trovärdighet som en av de viktiga faktorerna (Chu och Kamal, 2008; Everard och 
Galetta, 2006) och beskriver denna attribut som avgörande för att kunna övertala någon 
(Everard & Galetta, 2006). Detta går i linje med våra respondenters tankar som också ansåg 
trovärdighet som något mycket viktigt för att de skulle påverkas, både när det kom till 
uppfattningen av någons personlighet men också aspekter kopplat till dennes livsstil.  

Att personen i fråga, dennes livsstil och budskapet som förmedlas kändes äkta ansågs av 
respondenterna vara avgörande faktorer för att uppfattas som trovärdig. Där det kopplat till 
livsstil ansågs viktigt att visa upp en oputsad fasad där misslyckanden och svårigheter i 
vardagen lyste igenom. Att responenterna valde beskrivningar såsom äkthet, ärlighet, 
genuinitet, naturliga och inte tillkonstlad passar väl ihop med Marwiks (2011) och 
Cappannellis (2004) teori om autencitet där många av dessa orden återfinns.  

Att respondenterna poängterar vikten av att inte framstå som falks eller påhittad stöder också 
den forskning som menar att det är viktigt att endast knyta samarbeten med Influencers som 
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som själva tror på det dem marknadsför (Chu och Kamal, 2008; Langner et al. 2013) då detta 
annars lätt lyser igenom och uppfattas av respondenterna.  

Vår studie visade också att det var lättare för respondenterna att identifiera sig med personer 
som liknar dem själva, framförallt kopplat till utseende när det gällde inspiration eller köp av 
kläder, då de lättare kunde se kläderna på sig själva. Forskningen lyfter även detta som en 
viktig aspekt för att kunna påverka någon då människor tenderar att jämföra sig själva med 
andra och är mer benägna att integrera och binda sociala band med de som liknar oss själva 
(Chu och Kamal, 2008). Forskningen menar alltså att en person som vi uppfattar som lik oss 
själva har högre inflytande på oss (Chu och Kamal, 2008) vilket verkar stämma bra överens 
på respondenterna och är ytterst väsentligt vid Influencer marketing.  

Respondenterna i studien lyfte även sympati som en viktig attribut och ansåg osympatiska 
människor som högst oattraktiva. Ett utryck som ligger mycket nära sympati är empati, där vi 
även här kan se ett band mellan resultatet i studien och litteraturen, då Chu och Kamal (2008) 
lyfter vikten av empati för att Influencern ska kunna kommunicera på ett effektivt och 
framgångsrikt sätt med sina följare.  

Utöver de attribut som vi fann stöd för i litteraturen som framgångsrika för Influencers kunde 
vi även urskilja attribut rörande det vi i resultatet kallar för karisma. Detta var attribut som 
handlade om en persons utstrålning och uppenbarelse där respondenterna beskrev “härlig” 
och “inbjudande” som anledningar till varför det gillade eller drogs till någon. 

4. Diskussion och slutsats  

I denna del redovisas det resultat som studien har lett fram till genom att återgå till studiens 
syfte och svara på forskningsfrågorna utefter det. Studiens syfte är att undersöka om 
Influencer marketing har direkt påverkan på kvinnor i ålder 50-65, samt få en bild av vad som 
annars influerar dem när det gäller köp av kläder av för eget bruk. Som ett delsyfte ämnar vi 
även att undersöka vilka egenskaper en Influencer bör ha för att nå fram till denna målgrupp. 

Fråga 1. Fungerar Influencer marketing på kvinnor i åldern 50-65? 

Studien visar att Influencer marketing på sociala medier inte är en framgångsrik 
marknadsföringsmetod på vår målgrupp.  

Undersökningen visar att Influencer marketing inte fungerar på grund av att respondenterna 
inte använder sociala medier i den utsträckning som krävs för att detta ska vara en möjlig 
marknadsföringsmetod. Forskning visar även att denna målgrupp inte använder sociala 
medier lika mycket som en yngre generation vilket också syntes i respondenternas 
beskrivning av deras medieanvändning. Detta tror vi kan bero på att vår målgrupp inte vuxit 
upp med internet på samma sätt som dagens unga, och att sociala medier därför inte är del 
naturlig del av deras vardag. 
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Däremot finns det ett intresse för sociala medier. Alla har konton på sociala medier och är 
intresserade om att läsa sig mer om hur det fungerar. Men det syns tydligt att de inte förstår 
hela konceptet och att det finns okunskap om sociala mediers olika användningsområden. 
Konceptet att följa en Influencer är också okänt för många av respondenterna.  

Även om Influencer marketing inte är en framgångsrik metod för målgruppen idag, ser vi 
tendenser på att det kommer kunna vara framgångsrikt i framtiden. Dels för att våra 
respondenter ständigt lär sig och sakta men säkert använder sig av sociala medier allt mer. 
Men även av den enkla anledningen att målgruppen kommer att fyllas på underifrån med 
kvinnor tillhörande yngre generationer med andra mediavanor. Tidigare forskning visar även 
att Influencer marketing fungerar men på en yngre målgrupp som en dag kommer tillhöra den 
målgrupp vi undersöker idag.  

Vi kan även se att målgruppen finner det underhållande att följa någon annans vardag vilket  
styrker ovanstående resonemang, att Influencer marketing kommer kunna bli framgångsrikt i 
framtiden. Idag sker det dock på Tv istället för i sociala medier, men kommer mest troligt 
förändras då sociala medier används mer och mer av målgruppen.    

Fråga 1.2 Vad influerar kvinnor i åldern 50-65 att vilja köpa kläder för eget bruk? 

Sammanfattningsvis influeras vår målgrupp främst av Word of mouth, människor i deras 
omgivning, Tv-personligheter, Tv-reklam, tryckt kommunikation, målinriktad marknadsföring 
på internet och e-handeln. I studien kunde vi se att tre olika teman som påverkar viljan att 
köpa nya kläder. Personlig interaktion, digital marknadsföring och framför allt traditionell 
marknadsföring.   

Enligt De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) börjar fler och fler företag överge 
traditionella marknadsföringsmetoder för att istället satsa mer på innovativ marknadsföring 
via internet. Som redan konstaterat använder sig inte vår målgrupp av sociala medier i någon 
större utsträckning, utan istället konsumerar mer traditionella medier, vilket i vår studie visat 
sig vara en lyckad metod för att influera vår målgrupp. Därför anser vi att företag i viss mån 
bör hålla kvar vid traditionella metoder om de vill nå denna målgrupp. Detta så länge de 
traditionella medierna konsumeras eller forskning kommit fram till att Influencer marketing är 
är en framgångsrik metod för målgruppen.  

Det resultat som var mest överraskande var hur mycket inspiration målgruppen faktiskt 
hämtar från e-handeln, även om de oftast inte väljer att köpa kläderna därifrån. Målinriktade 
annonser och sökmotorer är ofta anledningen till att respondenterna besöker en hemsida, 
vilket ger oss uppfattningen om att målinriktad marknadsföring och sökoptimering är viktiga 
aspekter om man som företag vill nå fram till målgruppen.  

Att personliga rekommendationer och WOM påverkar människor i stor utsträckning är sedan 
länge känt. Enligt Langner, Hennigs och Wiedmann (2013) tenderar konsumenter att förlita 
sig mer på personlig kommunikation än på traditionella marknadsaktiviteter vilket stöds av 
De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) som menar att personliga rekommendationer på 
så vis har större påverkan på konsumenters beteende och beslut än traditionell reklam. 

!34



Grundat på detta är det heller ingen överraskning att det tema vi kallat personlig interaktion 
visat sig vara en av de delar som påverkar och influerar vår målgrupp. 

Fråga 2. Vilka personliga egenskaper hos en potentiell Influencer bör ett företag leta efter för 
att framgångsrikt nå ut till kvinnor i åldern 50-65 vid Influenser marketing? 

Studiens resultat visar tydligt vilka personliga egenskaper vår målgrupp värderar för att anses 
kunna bli påverkade. Dessa egenskaper presenterades i studien som tre teman kallade 
trovärdighet, identifikation och karisma. Trovärdighet ansågs mycket viktigt där äkthet och 
genuinitet var betydelsefullt för att respondenterna skulle lyssna eller ta till sig ett budskap. 
Identifikation innebar att om respondenten kunde identifierade sig själv och sitt liv med 
profilen hade denne mer inflytande och kraft att påverka respondenten. Karisma handlade om 
ett helhetsintryck där attribut som härlig och välkomnande ansågs viktiga för att bli 
intresserad av någon annan.  

De personliga egenskaper som identifierats som viktiga för vår målgrupp stämmer väl överens 
med den tidigare forskning som finns om Influencers framgångsrika attribut. Forskningen tar 
upp trovärdighet som avgörande för att påverka någon (Chu och Kamal, 2008; Everard  och 
Galetta, 2006) och identifikation som en mycket viktig faktor för ökat inflytande (Chu och 
Kamal, 2008). Många ord som förekom i respondenternas beskrivningar förekommer även  i 
dessa studier, såsom äkta, trovärdig och autentisk (Abidin, 2016; Marwik, 2011; Cappannelli, 
2004). 

Den forskning som stöder vårt resultat är gjord på en yngre målgrupp än den vi undersöker, 
vilket även visar ett samband där dessa egenskaper är viktiga oavsett vilken ålder mottagaren 
för Influencer marketing tillhör.  

Respondenterna menar själva att de influeras av profiler i alla olika åldrar oavsett utseende. 
Resultatet av vår forskning påvisar dock att ju mer av profilens egenskaper som går i linje 
med de attribut vår studie och tidigare forskning identifierat som viktiga, desto mer påverkan 
kommer denna Influencer att ha på målgruppen.  

4.1 Vidare forskning 

I denna studie dras slutsatser utifrån respondenternas egna ord och tankar, alltså vad de själva 
anser vara viktigt. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka området fast med en annan 
metod, där vi föreslår observationer som en lämplig metod för att öka öka trovärdigheten till 
resultatet. Vad respondenterna själva anser sig påverkas av och vad de faktiskt påverkas av 
skulle kunna skilja sig åt, och hade observationer genomförts finns möjligheten att andra svar 
hade kommit fram.  

Ett annan intressant ingångsvinkel till vidare forskning är att undersöka hur Influencer 
marketing fungerar på samma målgrupp fast i andra produktkategorier. Även om denna studie 
kommit fram till att Influencer marketing inte fungerar på grund av användandet av sociala 
medier, skulle det kanske se annorlunda ut med en annan produkt än kläder. Med en annan 
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produkt som utgångspunkt finns även möjligheten att de personliga egenskaperna som anses 
viktiga hos en Influencer i denna studie förändras. 

Vidare forskning skulle också kunna göras kring målgruppens användning av sociala medier. 
Att på ett djupare plan undersöka detta och få ökad förståelse för hur de använder dessa. Om 
sådana studier kunde adderas till vår nuvarande studie skulle det även kunna öka studiens 
replikerbarhet och reliabilitet. 
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6. Bilagor 

6.1 Intervjuguide 

Frågeformulär fokusgrupp  1 och 2 

Del 1 - Vad influerar till att vilja köpa ett plagg? 

1. Berätta om det senaste plagget du köpte? → och vad fick dig att köpa just det? 

2. Var det ett impulsköp eller något du velat köpa ett tag? → Varför har du velat köpa 
det i så fall? 

3. Kan du berätta om en gång när du köpte ett klädesplagg för att du blev påverkad 
eller influerad av någonting eller någon? 

  
DEL 2 - Hur påverkar influencers på sociala medier? 

4.  Har du någon gång inspirerats / påverkats till att köpa något för att du sett det på 
sociala medier?  
→  Vart såg du detta? → Var det kopplat till en känd person? 

5. Är det någon här som vet med sig att de blir inspirerad av en influencer / kändis på 
sociala medier? → Varför blir du det? 

6. Är det någon av er som följer någon influencer / kändis på sociala medier? 
→ Varför följer du den här personen? → Påverkas du av den här personen på något 
sätt? 

DEL 3 - Ta reda på vilka personliga egenskaper som uppskattas hos en 
potentiell influenser  

Photo elicitation: I fyra omgångar läggs foton fram på kända profiler i olika åldersgrupper. För 
varje åldersgrupp som läggs fram ställs följande frågor: 

7. Känner ni igen någon av dessa? 

8. Följer ni någon av dessa på sociala medier? → Varför/varför inte? 

9. Skulle du kunna bli inspirerad av någon av dessa klädmässigt? → Varför/varför inte? 

10.Varför tycker du som du gör om denna person? Vad tycker du om / inte tycker om hos 
henne? 
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6.2 Deltagarblankett 

Deltagarblankett Fokusgrupp (stad) 
- Lämna blanketten till moderatorn när du är klar. Tack för att du är med idag! 

 
Bakgrundsinformation om dig 

1. Ditt namn:      _________________ 
2. Din ålder:   _________________ (år) 
3. Kommer ursprungligen ifrån:  _________________ (stad/land) 
4. Nu bosatt i:    _________________ (stad/land) 
5. Mailadress: ________________________________________

Information om din användning av sociala medier  
(med sociala medier menar vi kanaler så som Facebook, Snapchat, Instagram, Bloggar, LinkedIn, Kick, Pinterest 
m.f.)

5. Använder du sociala medier idag? __________________ (ja/nej) 

7. Vilka sociala medier använder du? 

________________________________________________________________________________ 

8. Använder du någon av ovanstående betydligt mer än andra, i så fall vilken/vilka? 

_________________________________________________________________________________ 

9. Vad gör du (oftast/mest) när du är på sociala medier?  
(ex. Hålla kontakten med vänner, få nyheter, roliga videos, gruppchatt, lägga upp bilder) 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Hur många timmar uppskattar du att du lägger på sociala medier per dag?  
 
___________________( timmar) 

 
11. När du handlar kläder, gör du det oftast i fysiska butiker eller på internet?  
 
_________________________ 

12. Varför? 
_________________________________________________________________________________
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6.3 Bilder (PEI) 
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