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Abstract 
 

Influences are currently the most attractive tool in marketing. Due to the development of the 

AI-technology a modernization has taken place in form of robot influences. The aim of this 

research is to study the way robot influencers are received by potential customers with a 

demarcation to generation Z. A qualitative approach in the form of group interviews have been 

carried out. The interview participants were in the age of 20-25 and are all active Instagram 

users. After an analyzation of the material four main themes could be distinguished.  
 
The result presentate that generation Z has a split perception regarding robot influencers. 

Several of the participants perceived the phenomenon as unfamiliar and hard to relate to, but at 

the same time there was a feeling of attraction purely because of the news factor. Another aspect 

that was mentioned by the participants was a sense of changing ideals, due to an emphasized 

feeling of inadequacy and unrealistic expectations, developed among the growing popularity of 

virtual influencers. The key point from this study is that the kind of marketing that participants 

find most credible, depends on what type of product it is and the type of relationship that 

previously has been built with said robot influencer. 
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Sammanfattning 
 

Influerare är det mest attraktiva marknadsföringsverktyg just nu. Tack vare utvecklingen av AI-

teknologin har nu en modernisering skett i form av robot influerare. Syftet med denna uppsats 

är att studera mottagligheten av robot influerare hos potentiella konsumenter med avgränsning 

till generation Z. Ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av fokusgruppsintervjuer har gjorts. 

Intervjupersonerna var mellan 20–25 år och vara alla aktiva användare av Instagram. Efter en 

analysering av materialet har fyra huvudsakliga teman kunnat urskiljas med hjälp av kodning.  
 

Resultatet visar att generation Z har en delad uppfattning kring robot influerare. Många av 

deltagarna tyckte det var främmande och svårt att ta till sig av fenomenet, men samtidigt fanns 

en viss attraktion på grund av intresset för nyhetsvärdet. En aspekt respondenterna tog upp var 

en känsla av förändrat ideal, där det fanns en förstärkt känsla av otillräcklighet och en 

pådrivning av orealistiska förväntningar i takt med att virtuella influerare har blivit allt 

vanligare. Det mest centrala som avläses ur resultatet är att den marknadsföring respondenterna 

anser mest trovärdig beror på vilken produkt som marknadsförs och den relaterbarhet som 

skapats till denna robot influerare sedan tidigare.  
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1. Inledning 

Följande kapitel behandlar utvecklingen av fenomenet marknadsföring med hjälp av 

artificiell intelligens (AI). En ny aspekt av detta är robot influerare, som via sociala medier 

har börjat användas i marknadsföringssyfte. Vidare beskrivs kort varför detta kan vara av 

värde för företagen och studiens problem motiveras. Detta resulterar i uppsatsens syfte 

och frågeställningar som ligger till grund för studien. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Dagens mest inflytelserika personer online är en grupp som går under benämningen influerare1. 

Aktiviteten online har som syfte att skapa en interaktion mellan influerare och följare, där 

engagemanget växer i takt med följarskaran. Idag är det över 2,7 miljarder aktiva användare på 

Instagram vilket gör att företagen ser Instagram som ett värdefullt marknadsföringsverktyg 

(Statista, 2018). Enligt Kádeková & Holienčinová (2018) är definitionen av en influerare en 

individ med ett signifikant antal följare online som har kraften att påverka andras val och beslut. 

Detta görs genom den position och auktoritet de har i media, och har kommit till att ha stor 

betydelse för att generera framgång åt varumärken på grund av den marknadsposition de har i 

media. I takt med att konkurrensen mellan influerare har hårdnat så har attributen till framgång 

förtydligats. Forskningen av fenomenet har utvecklats de senaste åren och i samband med det 

har även de kvaliteter som anses vara utmärkande för att lyckas som influerare lyfts fram. 

Antropologen inom den digitala marknaden Crystal Abidin (2016) lyfter fram de 

nyckelegenskaperna som är genomgående hos en stor skara influerare. De faktorer som står 

högst i värde är en individ med en feminin personlighet, har god smak och som ger konsekvent 

uppmärksamhet till sina följare. Detta är egenskaper som kan ses hos en växande skara 

influerare vilket får dem att formas till en grupp av allt mer homogen karaktär.  
 
Företagen ser behovet av att samarbeta med influerare då det finns en förväntan från deras 

kundgrupp att hålla en aktiv dialog online, vilket är närmare omöjligt utan samarbeten med 

influerare (Kádeková & Holienčinová, 2018). De Veriman et al. (2016) som är aktiv i den 

politiska och samhällsvetenskapliga fakulteten har forskat inom kommunikationsvetenskap och 

förklarar värdet för företaget att samarbeta med influerare.  
 
Det finns dock risker för företagen att bli en del en influerarens värld. Samarbetet mellan dem 

associerar företaget till de val som influeraren själv väljer, vilket inte alltid är positivt för 

företagets anseende utåt. Den influerare som ansågs passande till en början kan förändras åt en 

riktning företaget inte alls står bakom eller definierar sig utifrån (Kádeková & Holienčinová, 

2018). Tv-profilen Kakan Hermansson är som mest känd för sin feministiska framtoning, men 

också hennes kontroversiella uttalanden som resulterat i mindre lyckade samarbeten. År 2012 

uttalade sig Hermansson om polismorden i Malexander 1999. Hennes val att publicera ett 

hånande Twitter-inlägg i anslutning till polisens bortgång gav till följd att Audi avbröt deras 

aktiva kampanj. Ett företag kan omöjligt styra influerarens alla uttalanden, vilket medför stora 

risker. Som i detta fall där Audi associerades till uttalandet och bemöttes med hat (Expressen, 

2016).   
 

                                                 
1 För att tydliggöra har det engelska ordet “influencer” bytts ut mot “influerare” i denna rapport. 
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Utvecklingen av AI i form av virtuella robotar är en ny form av användningsområde inom 

relationsmarknadsföring som har bevisats kunna ge samma fördelar som en vanlig influerare 

tidigare givit (Syam & Sharma, 2018). Lil Miquela är en av de ledande virtuella influerarna på 

Instagram och är skapad i form av artificiell intelligens (Instagram, 2019). Hon är lik vilken 

annan influerare som helst, enda skillnaden är att hon inte är verklig. Hon interagerar dagligen 

med sina 1,5 miljoner följare på Instagram och fascinationen av fenomenet har växt i takt med 

att engagemanget har växt. Företagen har möjligheten att skräddarsy sin egen digitala robot 

med avsikt att bli en frontfigur direkt till företag (Kádeková & Holienčinová, 2018). Lil 

Miquela har under sina tre aktiva år redan hunnit bli en av 2018 års “25 mest inflytelserika 

personer på internet2” och haft sponsrade samarbeten med kända varumärken som bland annat 

Barneys, Outdoor Voices och Uggs (Mediakix, 2019). 
 
Kunskapen inom AI har utvecklats och idag ser vi fler sorters relationer skapas med hjälp av 

den nya tekniken.  Bland annat i Kina och Japan har det blivit populärt med virtuella romantiska 

relationer som skapas via mjukvarutjänster och applikationer baserade på avancerad AI-

teknologi (Karlsson, 2015; Dickson, 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

År 1950 myntade och definierade Alan Turing begreppet artificiell intelligens (AI) vilket blev 

grunden för forskningen i ämnet som sedan dess har spridits och utvecklats av andra forskare 

(Turing, 1950). AI är ett forskningsområde där mänskliga förmågor och egenskaper ska 

efterliknas med hjälp av en dator (Hopgood, 2003). Verktyget har varit aktivt sedan 1970-talet, 

men det är först nu genomslaget sker och går under namnet “den fjärde revolutionen” 

(Kádeková & Holienčinová, 2018; Martínez-López & Casillas, 2013).  

Utvecklingen inom industrin med koppling till AI har främst implementerats inom sjukvården. 

Rutinmässiga och standardiserade aktiviteter har förenklats och effektiviserats med hjälp av AI 

(Syam & Sharma, 2018). Därmed ser man att fokus kring forskningen av AI främst behandlat 

pålitlighet och reliabilitet där uppgifterna som utförts till största del är autonoma. Användandet 

av verktyget har även skett i andra branscher där forskningen inte kommit lika långt. Som ovan 

beskrivet har AI börjat att användas i form av “virtuella robotar” för marknadsföringssyfte. 

Ifrågasättande har ställts kring de etiska aspekterna av virtuella influerare, där otydligheter 

kring vad som är äkta och oäkta har delade meningar. En mänsklig influerare med överdrivet 

redigerade bilder och köpta följare anses inte heller vara etiskt rätt, då resultatet kvarstår att 

lura följarna att tro på ett innehåll som är allt annat än äkta (Mediakix, 2019).  

Tidigare forskning inom relationsmarknadsföring har påvisat att fenomenet kring influerare 

varit ett viktigt och värdeskapande marknadsföringsverktyg för företagens förmåga att nå ut till 

en bred och stor massa på betydligt kortare tid än traditionell media (Khamis et al, 2017). 

Undersökningar har visat att marknadsföring genom influerare har upp till elva gånger så 

mycket return on investment (ROI) i jämförelse med övrig digital marknadsföring. Som 

tidigare nämnt är det dock av högsta värde för företag att hitta en influerare som delar deras 

värdegrund och image (Patel, 2017; Smith, 2016). Marknadsföringsforskaren Fournier (1998) 

betonar att influerares stigande popularitet är delvis till följd av deras förmåga att kunna 

avspegla både företag och konsumenter, där relationen är beroende av interaktion genom aktiva 

dialoger.  

                                                 
2 Time.com (2018). 25 Most Influential People on the Internet. http://time.com/5324130/most-influential-internet/ 

http://time.com/5324130/most-influential-internet/
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Storytelling har även bevisats vara ett värdefullt verktyg inom marknadsföring. Storytelling är 

när marknadsföringen är mer berättande i form av en historia, generellt med målet att skapa 

känslor hos mottagaren (Hitz, 2018). Fenomenet att använda en story för att marknadsföra sin 

produkt med hjälp av en persona har funnits sedan länge. Ett känt exempel är Coca-Colas 

klassiska reklamkampanj med “jultomten” som frontfigur och som har varit återkommande 

varje jul sedan 1931. Idag illustreras jultomten som grunden för användandet av karaktärer för 

att stärka varumärken, genom att bidra till en gemensam uppfattning som kan delas av en hel 

kultur (Okleshen et al, 2000). Den virtuella influeraren Lil Miquela är också en form av 

Storytelling, där mycket förarbete ligger bakom publiceringen (Instagram, 2019). Hon är en av 

tre virtuella influerare som ägs av amerikanska start-up bolaget Brud, vilka äger alla rättigheter 

och har team på upp emot 17 personer bakom varje influerare (Mediakix, 2019). 
 
Den grupp individer som de flesta annonser på sociala medier är riktade till är generation Z, 

vilka är de födda efter 1994. Vid 2020 förväntas generation Z att stå för hela 40 % av den 

globala konsumtionen och är således väldigt aktuella konsumenter som är av stort intresse för 

marknaden (McKinsey & Company, 2019). Generation Z är därmed en mycket relevant 

målgrupp att undersöka för studier som behandlar uppfattningen av robot influerare online. 

Dessa individer har vuxit upp i ett samhälle starkt präglat av digitaliseringen och intresset för 

ny teknologi ter sig därför naturligt och är en stor del av deras vardag (Priporas et al, 2017).  

 
I takt med den virtuella världens ökade inflytande har en annan målgrupp växt fram. De 

konsumenter som ser igenom den redigerade omgivningen och söker sig efter konsumtion vars 

innehåll uppfattas vara mer “äkta”. Behovet tycks komma från en vilja att se autentiska personer 

som ger trovärdighet genom att diskutera relaterbara problem, istället för en redigerad 

verklighet (ELLE, 2019). Fortfarande är det en växande skara som följer de virtuella influerarna 

där innehållet är allt annat än äkta. Har vi kommit till en tid där vi inte längre analyserar vad vi 

inspireras av så länge vi inspireras? Det vi vet är att fenomenet blir allt mer populärt, men 

forskningen bakom är fortfarande bristfällig. Kan vi skapa en relaterbar relation till något som 

är långt ifrån biologiskt äkta? 
 

 

1.2 Syfte  
 

Mot bakgrund till implementeringen av artificiella influerare inom relationsmarknadsföring, är 

syftet med denna uppsats att studera mottagligheten av robot influerare hos potentiella 

konsumenter med avgränsning till generation Z.  

 

 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 

♦ Hur uppfattas robot influerare på Instagram av följare inom generation Z?  

♦ Om en mottaglighet identifieras, vad består denna attraktion av?  

♦ Är mottaglighet för robot influerare stimulerande för konsumtion? 

 

 
1.4 Avgränsningar  
 

De demografiska avgränsningarna för denna studie är individer från generation Z och utifrån 

forskningsjämförelse så har denna studie utgått ifrån individer födda mellan 1994–2010 

https://sproutsocial.com/insights/author/lucy/
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(Strandberg, 2017; Nagler, 2014). Detta urval är baserat på underliggande forskning som stödjer 

att generation Z idag är den grupp individer som är de mest aktiva på sociala medier, vilket är 

av central betydelse i vår studie. Med begränsad tid och resurser så har urvalet valts i form av 

ett bekvämlighetsurval, således är alla respondenter bosatta i Göteborgsområdet. 

Fokusgruppsintervjuer hålls med respondenter i åldrarna 20–25 år, vilket skapar en avgränsning 

där slutsatser inte kan dras för hela generation Z, utan följaktligen är begränsad till vårt urval.  

 

Studien har även avgränsats till att enbart rikta in sig på Instagram av alla sociala medier 

plattformar. Valet bestämdes utifrån studiens ämne och där Instagram är den plattform som 

ansågs mest relevant för studiens syfte. Att fokusera och analysera forskningen utifrån en 

specifik plattform ger ett mer detaljrikt resultat och i kombination med fokusgruppsintervjuer 

så har den insamlade datan en ökad möjlighet att få en större tyngd samt att vara mer kvalitativ.  

 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 

I nästa avsnitt introduceras uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis introduceras 

tidigare definitioner av artificiell intelligens, relationsmarknadsföring och influerare som 

följs av teorier som behandlar och möter studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Artificiell Intelligens 
 

Forskningen om artificiell intelligens (AI) går tillbaka till 1950-talet då Alan Turing (1950) 

implementerade termen artificiell intelligens, som betyder en dators förmåga att efterlikna 

mänskligt beteende och tänkande. Detta begrepp har sedan dess fascinerat och använts flitigt 

av andra forskare. Forskare inom utbildningsområdena företagsekonomi, marknadsföring och 

IT har vidare funnit tecken på att en framtid utan en kontinuerlig ökning av datorer, robotar och 

AI är näst intill omöjlig (Hopgood, 2003; Zineldin, 2000; Syam & Sharma, 2018). Adrian 

Hopgood (2003) förtydligar att utvecklingen av ny, intelligent teknik inte visar några tendenser 

på att sakta ned. Hopgood förutspådde redan 2003 hur AI-teknik inom “människoliknande 

robotar” skulle komma att bli mer aktuellt i framtiden.  
 
Forskningen om AI som teknologi har pågått i över 40 år. I samband med det myntade 

robotteknikern Masahiro Mori begreppet uncanny valley. Begreppets definition syftar till att 

beskriva känslan vi människor får i samband med iakttagelsen av en robot som ser exakt likadan 

ut som en människa, fast bara nästintill beter sig mänskligt. När vi människor inte förstår vad 

vi ser, i den mening att inte kunna skilja på vad som är verkligt och overkligt, uppstår känslan 

av motbjudande (Mori et al, 2012). 
 

        Figur 3: Uncanny Valley (Mori et al, 2012) 
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Hopgood (2003) har i sin forskning fortsatt definierat AI som “vetenskapen om att kunna 

efterlikna mänskliga mentala förmågor med hjälp av en dator”. Idag kan vi se hur AI finns runt 

omkring oss i form av applikationer som hjälper till med personlig assistans, som till exempel 

Siri eller Google Assistant. Algoritmer är programmerade att kunna möta oförväntade händelser 

och hantera en dialog med användaren och ersätter uppgifter som tidigare skett med mänsklig 

arbetskraft. Flera stora aktörer, som bland andra IKEA och LG Electronics, använder sig idag 

av AI i samband med kundkontakter (Steinhoff et al, 2018). 
 
Ett flertal studier inom ämnet har tidigare gjorts på maskiner och robotar inom produktion, 

automatisering och som ett verktyg där syftet varit att assistera människor med allt ifrån tungt 

industriarbete till vardagssysslor. Yrken med rutinmässiga och standardiserade moment har 

förenklats och effektiviseras med hjälp av AI (Syam & Sharma, 2018). När det gäller den nya 

implementeringen av AI på ett mer mänskligt förhållningssätt genom att assistera vid mer 

mjuka färdigheter, har det varit i syfte att skapa personlig kontakt med brukaren, ställa 

diagnoser och koppla ihop samband. Forskningen kring detta användningsområde har 

framförallt skett inom sjukvården, där syftet varit att med hjälp av AI effektivisera rutiner och 

minska antalet mänskliga misstag som begås (Mazzanti et al, 2018; Fernandez-Luque & Imran, 

2018; Jiang et al, 2017). 
 
Den senaste forskningen inom AI har varit inom vetenskapsfilosofin där nytolkningar har 

tillämpats med hjälp av kvalitativa ansatser. Fokus har varit på AI inom rekrytering och HR, då 

man inom dessa områden har börjat använda sig av fysiska chatbots3 som effektiviserar 

urvalsprocessen (Andersson, 2019). Vidare benämner Syam & Sharma (2018) en empirisk och 

teoretisk forskning som är baserad på att erfarenheterna från AI har stor potential att kunna 

ersätta mycket av den mänskliga kontakten även där den personliga rollen är väsentlig. 

Framförallt inom försäljning och marknadsföring skulle AI möjliggöra en högre servicenivå 

och bättre kunna nå en specifik målgrupp genom att anpassa sig efter individuella önskemål.  
 
För fortsatt forskning inom AI så har den volontär-bedrivna forskningen ökat inom ämnet. 

Future of Life (2019) är en organisation som aktivt söker bidrag för att minska de existentiella 

riskerna mänskligheten står inför, till exempel har Elon Musk varit aktiv att finansiera 

filantropiska projekt inom AI. Syftet med projekten är att säkerställa att teknologin kring AI 

hålls säker och fördelaktig.  
 

What we really need to do is make sure that life continues into the future. […] it’s best 

to try to prevent a negative circumstance from occurring than to wait for it to occur 

and then be reactive. 
 

- Elon Musk (Futureoflife, 2019) 

 

 
2.1.1.1 Kritik mot artificiell intelligens 
 
Forskare inom artificiell intelligens har även skrivit om baksidan och riskerna i takt med 

fenomenets utveckling. Professorn inom datavetenskap Michael Anderson (2005) från 

universitetet i Maryland nämner i sin forskning hur individer i hans närhet ser artificiell 

intelligens som något skrämmande och hotfullt. Detta perspektiv av AI lyfter även forskaren 

Thomas George fram i boken ”Digital Soul: Intelligent Machines and Human Values” (2004). 

                                                 
3 är ett datorprogram eller en artificiell intelligens som utför en konversation via skriftliga metoder. 
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I boken beräknas AI ha kapaciteten att spridas och utökas i samhället där den mänskliga 

förlusten av kontroll över intelligenta maskiner är oundviklig (Thomas George, 2004, refererad 

i Michael Anderson, 2005).  
 
Forskningen av AI är främst baserad på de positiva och tilltalande aspekter med tekniken, men 

samtidigt är det en stor del av befolkningen som ser AI som ett hot (Anderson, 2005). Enligt 

Anderson (2005) är artificiella maskiner i grunden ett hot mot mänskligheten. 

Programmeringen av artificiella maskiner kommer vara naturligt utformade där mänskligheten 

uppfattas som ett hot som måste bort. Antropologen Stefan Helmreich (2000) har gjort ett 

fältarbete för att studera vetenskapen bakom konstgjorda liv, så kallat ALife. I hans forskning 

har han sett ett samband mellan den typ av forskare som intervjuats för studien. Alla forskarna 

som intervjuades kring ämnet uppfattades som mer liberala i sitt tankesätt och i mindre mån 

religiösa, många gånger självutnämnda ateister. Forskarna förmodade istället att det går att 

skapa liv i olika former, när det hittat rätt design (Anderson, 2005). 
 
Anderson (2005) skriver att rädslan mänskligheten har för AI maskiner inte är speciellt konstig. 

Han gör antagandet att rädslan inte är bunden med AI robotens risk att skada oss, utan snarare 

att det kommer integrera med oss på ett sådant sätt att vi kommer känna oss kopplade till dem. 

 

 
2.1.2 Relationsmarknadsföring online 
 

Bund Jackson var den första som introducerade begreppet relationsmarknadsföring som vi 

känner till det idag. Den första publiceringen skedde i början av 1970-talet där innehållet var 

inom industriell marknadsföring. Tidigare forskning har resulterat i hela 30 olika definitioner 

av begreppet relationsmarknadsföring. Den forskning som är skriven idag saknar stöd av 

underliggande teorier, det snarare är en samling observationer och splittrade påståenden som 

resulterar i ett svagt underlag (Gummesson, 1997). Den definition som kommer användas i 

denna studie är av Evert Gummesson (1997) som säger att relationsmarknadsföring illustreras 

som ett marknadsföringssätt där relationer, nätverk och samspel sätts i fokus.  
 
Relationsmarknadsföring online har varit aktuellt inom e-handeln sedan 1990-talet och 

Steinhoff et al. (2018) förutspår att 2020 kommer företagen hantera drygt 85% av sina 

interaktioner med kunden online. Att skapa relationer online kan associeras som en typ av 

omnichannel då målet är att skapa en igenkännande faktor av företaget oberoende av säljkanal 

(ibid). Marknadsföring online har växt stadigt de senaste åren (Ravindra, 2019). Även 

Kádeková & Holienčinovás (2018) forskning tyder på att sociala medier förväntas öka som ett 

tillämpat verktyg inom marknadsföring. Framförallt då forskning visar på att det är ett 

slagkraftigt verktyg som både är kostnadseffektivt för företagen och dessutom ökar möjligheten 

att nå ut till målgruppen i sin naturliga miljö. 
 
Steinhoff et al. (2018) tar upp riskerna med kunder som interagerar med företagen via sociala 

medier då kunden även har möjlighet att nå ut till en bred grupp med besvikelser och klagomål 

på företaget. Dock visar forskning från Kádeková & Holienčinová (2018) att det fortfarande är 

viktigt för företagen att bli nämnda och recenserade i de sociala medierna för fortsatt intresse. 

Detta stämmer även överens med uttalanden från Gummessons (1997) som menar att 

relationsmarknadsföring online handlar om de individuella kundrelationerna, det vill säga att 

kunderna känner förtroende till både produkterna och kommunikationen och till förhållandet 

med företaget. Att som företag ha en god relation till sina kunder är mycket viktigt, då 

konsumenterna har en betydelsefull roll i att tala gott om företaget online, som vidare bygger 
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upp ett gott rykte. Detta skapar långsiktiga kundrelationer som i sin tur ger lojala köpare 

(Gummessons, 1997).  
 

I dagens spridda mediesamhälle finns ett flertal verktyg för företagen att kunna interagera med 

sina kunder online. De mest populära plattformarna för sociala medier är Facebook, Instagram, 

Youtube, Twitter, Pinterest och Wikipedia där antalet är uppe i 2,46 miljarder användare 

(Statista, 2018). Steinhoff et al. (2018) betonar att syftet med plattformarna är att nå ut till 

kunderna där de finns och skapa en form av relation som uppmuntrar till dialog mellan kund 

och företag. Han nämner även den ökade tillgängligheten som relationsmarknadsföring via 

sociala medier medför, då de geografiska hindren minskar och informationen kan nå hela 

världen på bara ett par sekunder.  
 
Forskning inom handeln har visat att tillit är en betydande aspekt för lyckad marknadsföring 

online. Uppfattningen om företagets marknadsföring styrs av djupet på 

personlighetsanpassningen vilket i sin tur reflekterar graden av lyckad kundanpassning. Företag 

som har låg trovärdighet kan inte vara lika personliga då risken istället höjs från kundens 

perspektiv att de uppfattas som kränkande av personlig integritet (Bleier & Eisenbeiss, 2015).  
 
Företagsforskning i näringslivet har behandlat kommunikationens påverkan i takt med att AI 

växer. Tillit tas upp som en viktig aspekt i samband med att bygga en relation i 

marknadsföringssyfte. Studier har även visat att kundens tillit till företaget är direkt kopplat till 

företagets vinst. För att kunna bygga relationer som grundas på tillit så krävs konsekvent 

interaktion och kommunikation innehållande känslor (Keeling et al, 2010). 
 
Forskningen inom relationsmarknadsföring har varit aktiv sedan 1970-talet men i takt med AI:s 

frammarsch och spridningen av marknadsföring via sociala medier anses fortsatt forskning 

inom ämnet nödvändigt. Gummesson (1997) betonar att relationsmarknadsföring är en ny term 

baserad på ett gammalt koncept, då forskare fokuserat mer på användandet av termen än själva 

kvaliteten på innehållet.  

 

2.1.3 Influerare 
 

Forskningen om influerare är idag förhållandevis bristfällig då det är ett relativt nytt fenomen 

som har uppkommit i takt med den teknologiska utvecklingen och sociala mediers framfart. 

Därmed är forskningen kring influerare mer begränsad. De vetenskapliga studier som tas upp i 

följande text är de som anses vara mest relevanta. 
 
Mosad Zineldin (2000), docent inom strategisk ledning och marknadsföring i Stockholm, 

beskriver hur företagens sätt att närma sig kunden har förändrats vilket har resulterat i en mer 

moderniserad kommunikationsstrategi för företagen. Universitetsforskarna Kádeková & 

Holienčinová (2018) visar studier på att influerare börjar breda ut sig allt mer och definierar 

begreppet influerare som en individ med ett signifikant antal följare med kraften att påverka 

köpbeslut genom deras kunskap, position och auktoritet. De plattformar där influerare är mest 

aktiva idag är Instagram, Facebook och Youtube. Enligt Kádeková & Holienčinová (2018) ser 

det ut som att detta är en fortsatt stigande trend.  
 
Den bristfälliga forskningen kring influerare beror mestadels på att fenomenet fortfarande 

betraktas som nytt och används främst inom mode- och skönhetsindustrin (Childers et al, 2018). 

I takt med att allt fler företag använder sig av samarbeten med influerare i sina 
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marknadsföringsstrategier så krävs en fortsatt mer utbredd forskning för djupare reliabilitet 

(Ravindra, 2019).  

 

2.1.4 Relation mellan människa och maskin 
 

Fascinationen att skapa en relation mellan robot och människa har funnits så länge tanken om 

en självgående robot har funnits och har inspirerat till en mängd forskning. Ryska science 

fiction-författaren Isaac Asimovs (1942) “I, Robot” förmedlar en stark indikator på fördelar och 

risker i samband med fenomenets uppkomst.  
 
Mou & Xu (2017) försökte förstå relationen mellan människa och maskin genom att göra en 

studie som undersökte om människor beter sig olika om de kommunicerar med en annan 

människa, jämfört med en robot. Experimentet gick ut på att sex personer fick skriva ut två 

konversationer som gjorts via en chattfunktion på sociala medier, varav en med en riktig person 

och en med Microsofts chatbot “Little Ice”. Därefter fick 245 universitetsstudenter i uppdrag 

att analysera dessa konversationer utifrån upplevd personlighet och samtalets karaktär. 

Deltagarna blev inte informerade om det riktiga syftet med studien och de fick heller inte reda 

på att hälften av samtalen var genererade av en chatbot. Resultatet visade att det finns skillnader 

i hur människor uttrycker sig gentemot AI och mot andra människor. Kommunikationen med 

AI var mindre öppen, inte lika tillmötesgående och kändes mer spänd och lågmäld. 
 
I andra studier har dock användandet av chatbots i relationssyfte visat på en motsatt positiv 

effekt, då människan i studien var medveten om att kommunikationen förekom med hjälp av 

AI-teknik. Den amerikanska affärstidningen Forbes är välkänd för sina publiceringar inom både 

ekonomi, marknadsföring och teknologi. I en rapport som publicerades 2018 bekräftades 

möjligheten att skapa en relation mellan människa och maskin. Idag har 2,5 miljoner människor 

installerat en applikation med en chatbot som uppfattas som en förtrogen vän för många 

användare. Främst är det människor med sociala svårigheter som är mest benägna att 

kommunicera med chatboten, men även de som inte har vänner att förlita sig på under andra 

förhållanden (Olson, 2018). Dessa exempel på relationsskapande kom till och med att senare 

utvecklas till romantiska relationer baserade på samma AI-teknik (Karlsson, 2015; Dickson, 

2014). 
 
Samtidigt visar Edwards et al. (2014) i en studie hur användare på Twitter inte upplever någon 

större skillnad alls på om det är just AI eller en verklig person som står bakom ett konto. I 

studien fick 240 universitetsstudenter ta del av exakt samma information via en sida på Twitter, 

varav en sida var skapad av en människa och en sida genererad av ett datorprogram. 

Hemsidorna hade som syfte att efterlikna en informationssida om smittbara infektioner, 

innehållande Twitter-inlägg och information om hur man kan skydda sig. Det enda som skilde 

dem åt var att den ena hade en forskare som författare, och den andra var underskriven med 

“Twitterbot”. Efteråt fick deltagarna utvärdera hur trovärdigt innehållet uppfattades. Trots att 

den mänskliga forskaren fick ett högre värde på socialt förhållningssätt, fanns ingen betydande 

skillnad på informationens trovärdighet. Alltså kan AI uppfattas lika kompetent, trovärdig och 

kommunikativ som en människa (Edwards et al, 2014).  
 
Ytterligare vetenskapliga tidskrifter har behandlat ämnet där syftet varit att undersöka 

användandet av datorer ur ett psykologiskt perspektiv, där undersökningen av Burgoon et al. 

(2000) behandlat datorers påverkan av det mänskliga beteendet. Forskningen visar att det har 

skett en ökning av antropomorfism, vilket innebär att mänskliga egenskaper uppstår hos ett icke 
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mänskligt fenomen. Detta har kommit att resultera i att datorerna har börjat bli mer delaktiga i 

besluten som tas mellan en dator och en människa. 

 

Ovanstående forskning visar att fascinationen och spekulationerna kring fenomenet artificiell 

intelligens kom långt innan själva forskningen kring ämnet tog fart. Att spekulera om 

företeelser innan de skapats har skett tidigare i flera kontexter.  
 
Ett utmärkande exempel inom populärkultur som visar på hur intresset att leva bland robotar 

länge har funnits är science fiction-klassikern Blade Runner. Filmen spelades in redan 1982 

och handlingens avsikt är att skildra verkligheten år 2019, en värld där robotar har blivit så 

självgående att de nästintill är omöjliga att skilja från människor. Även om många av de 

framtida spekulationerna i filmen idag fortfarande är väldigt avlägsna, är vi definitivt på god 

väg. Framförallt när det gäller röststyrda datorer som redan har blivit verklighet (Campanello, 

2019). 

 

2.1.5 Generation Z 
 

Generation Z benämns ofta de personer som är födda mellan år 1995 och 2010. Vissa forskare 

menar att man även bör räkna med de födda år 1994 (Strandberg, 2017; Nagler, 2014) medan 

andra menar att de födda år 1995 och senare är mer korrekt (Priporas et al, 2017). Då 

forskningen är tudelad så har vi valt att basera den här studien på de födda mellan 1994 och 

2010.  

 

Generation Z är en generation som är mycket aktiv på sociala medier och deras köpbeteende 

påverkas i hög grad av influerare och de trender som råder på de sociala plattformarna (Priporas 

et al, 2017). Stacy Wood (2013), professor i marknadsföring, lyfter fram fyra karaktäristiska 

egenskaper för generationen som konsumenter: ett intresse för nya teknologier; ett krav på 

användarvänlighet; en önskan att känna sig trygg, samt en önskan att tillfälligt kunna fly från 

verkligheten. Generation Z är unga som vuxit upp med en enorm utveckling inom teknologin 

och ser utveckling generellt som positiv vilket är en skillnad jämfört med äldre generationer 

där den finns en mer benägenhet till att vara cynisk. Därmed ställer generation Z också höga 

krav och har förväntningar på företag att vara innovativa och ständigt utvecklas till det bättre 

(Wood, 2013).  

 

En orsak till en ökad benägenhet att vilja fly från verkligheten menar Wood har att göra med 

den ökade pressen och ouppnåeliga ideal som dagens ungdomar ställs inför, samt ökade 

svårigheter för socialt samspel som parallellt vuxit fram i takt med det mer digitaliserade 

samhället (ibid). Generation Z karaktäriseras även av att vara medvetna konsumenter som 

ifrågasätter och ställer högre krav. De är priskänsliga, jämför produkter och kritiskt granskar 

företagens sätt att ta sitt ansvar både för miljön och sociala förhållanden (McKinsey & 

Company, 2019). 
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 

2.2.1 Posthumanismen 

 
Donna Haraway är en forskare inom vetenskap och teknik, hon förknippas framförallt med det 

vetenskapliga perspektivet posthumanism. Enligt Haraway (2006) är posthumanismen ett 

begrepp vars utveckling främst skedde under 1980-talet vars definition lättare kan översättas 

till “efter mänskligheten”. Begreppets innebörd beskrivs som bred, men kontexten är att vi 

människor är en produkt av biologisk utveckling där en förändring har skett i samspelet mellan 

sociala och kulturella sammanhang. Haraway (2006) menar att konstruktionen av vår värld har 

förändrats och en stor del inom posthumanismen är hur artificiell intelligens tar över och hur vi 

i samspelet med datorer agerar mer som robotar.  
 
Teorin beskriver ett scenario där jordens intellekt ersatts av AI-tekniken. Scenarion målas upp 

hur den mänskliga arbetskraften blir ersatt av teknikens utspriddhet. Ämnets relevans har även 

fortskridit i att kända personer som Stephen Hawking och Elon Musk har studerat fenomenet i 

syfte att minimera risken att AI-tekniken övervinner det mänskliga intellektet (Haraway, 2006). 
 
Haraway publicerade boken “The Cyborg Manifesto” i mitten av 1980-talet. Boken bekräftar 

det som nu sker, hur vi människor långsamt förändras till cyborger i teknikens närvaro, vilket 

manifesterar i ett icke mänskligt beteende. En cyborg definieras som en varelse där vävnaden 

består både av biologiska och syntetiska delar, vilket redan kan ses existera idag inom 

verksamheter inom vården.  AI kan ses som en direkt koppling till Haraways studier och idag 

ser vi robot influerare vara i samma situation och interagera där även människor finns. Det är 

nästintill omöjligt att skilja på vilken varelse som är biologisk eller syntetisk. Idag är detta 

användandet av teknik nytt och spännande, det var även mobiltelefonerna för tjugo år sedan, 

vilka idag nästan kan betraktas som en mänsklig rättighet.  

 

2.2.2 Lojalitetsstegen  
 

Lojalitetsstegen är en välkänd teori som används inom relationsmarknadsföring. Företagets 

intäktskällor visas i “trappsteg” som representerar olika nivåer på kundlojalitet, där desto högre 

upp på stegen representerar trognare kunder. Den underlättar för företagen att kartlägga 

marknadsföringsresurserna för att bäst kunna nå rätt kundgrupp och maximera intäkter på lång 

sikt. Nedanför illustreras en bild av organisationens väg till ett värde givande kundrelation där 

Elinder (1993) belyser de olika stegen med en modell vars mål är att skapa kundrelationer som 

genererar intäkter för företaget.  
 
De två första stegen beskrivs enligt Elinder (1993) som suspects och prospects, som står för 

80% av marknaden och ger inga direkta intäkter för företaget, då kunden inte har någon 

regelbundenhet i kontakten. Det är först vid de tre sista stegen kunder, klienter och värvare som 

konsumenter börjar köpa företagets produkter och tjänster mer regelbundet och blir ett intresse 

för företaget att värna om. Målet är att kunden ska bli en återkommande klient för företaget 

med det slutgiltiga målet att bli värvare, vars syfte är att vara en aktiv marknadsförare. 
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         Figur 4. Lojalitetsstegen (Elinder 1993:15). 
 

Keeling et al., (2010) nämner i sin forskning att tillit till företagen har en direkt koppling till 

företagets intäkter. Även tillförlitlighet, kontinuitet och transparens/autenticitet är viktiga 

aspekter för företaget att beakta i värdeskapandet till kunden (Daskou & Mangina, 2003; 

Khamis et al, 2017). Med en konsekvent interaktion med kunden skapas bättre möjligheter att 

generera lojala kunder med högre livsintäkt, det vill säga summan en kund spenderar hos ett 

företag hela livet (Elinder, 1993).  

 

2.2.3 CASA Paradigmen 
 

Forskarna Nass & Moon (2000) har gjort omfattande undersökningar på relationen mellan 

människa och maskin, och har genom sin CASA paradigm kommit fram till att datorer är 

sociala aktörer (“computers are social actors”, CASA). I en artikel sammanfattar forskarna ett 

antal genomförda experiment där alla har som mål att förklara hur maskiner upplevs av 

människor, genom att lyfta fram olika attribut som anses vara mänskliga. Sociala egenskaper 

som till exempel artighet, ömsesidighet, självutlämnande och invant beteende sätts på prov 

genom att låta personer interagera med olika datorer och TV-apparater, för att undersöka om 

maskinen får ett socialt värde för deltagaren.  
 
Ett tydligt exempel är en studie (Nass & Moon, 2000) där deltagarna först fick använda “Dator 

A”, för att sedan bli tillfrågade hur väl datorn presterade i en kort intervju. Först var det Dator 

A som gjorde intervjun, sedan gjordes samma utvärdering men med Dator B (en annan exakt 

likadan dator). Slutligen gjordes även utvärderingen via ett pappersformulär för att kunna 

jämföra. Det framträdande här var att Dator A:s prestation var beskriven som betydligt mer 

positiv när frågorna var ställda av datorn själv, än när frågorna ställdes av en annan enhet. Detta, 

tillsammans med de andra liknande experimenten (Reeves & Nass, 1996; Nass, Fogg & Moon, 

Y, 1996, Nass, Steuer, & Tauber, 1994), bevisar alltså att människor kan känna en slags 

medkänsla och relaterbarhet till en dator. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel kommer studiens metodologiska ansats att förklaras och det tillvägagångssätt 

som nyttjats för att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Även metodens 

avgränsningar och etiska förhållningssätt kommer belysas. För att tydliggöra och motivera val 

av metod kommer kurslitteratur från främst Bryman & Bell (2017) att användas, men även 

kompletteras av andra litterära källor för att få en djupare reliabilitet i studien.  

 

3.1 Material  
 

För att kunna svara på forskarfrågorna om kunder kan skapa relationer med robot influerare via 

sociala medier och vilka de bakomliggande faktorerna är, så har fokusgruppsintervjuer av 

kvalitativ karaktär genomförts. Utöver denna empiriska undersökning så har även tidigare 

litteratur och vetenskapliga artiklar användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Studiens tillvägagångssätt är en metodologisk ansats som bygger på underlaget av tre 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Således är valet av undersökningsmetod kvalitativ 

med underlag från Bryman & Bell (2017), med syfte att tolka individers utgångslägen av den 

sociala verkligheten, då deltagarna själva beskriver och tolkar sina upplevelser och funderingar. 

Sålunda kommer denna forskningsmetod bidra med en bredare helhetsbild för hur kundernas 

förtroende för robot influerare ser ut idag.  
 
I enlighet med Bryman & Bell (2017) betraktades följande aspekter av forskarna för att få ut 

det mesta av den kvalitativa studien; ha en tydlig inledning och avslut på intervjun för att skapa 

förtroende hos deltagarna, inleda med generella frågor för att få igång diskussionen, och att 

gruppledaren ska behålla en passiv och objektiv position och endast styra om samtalet ifall det 

kommer för långt ifrån ämnet.   
 
Valet av lokaler för intervjuerna var på noga utvalda platser där målet var att få respondenterna 

att känna sig trygga och avslappnade, för att få ett så trovärdigt och rättvist material som möjligt. 

Det gjorde att diskussionerna blev mer konstruktiva och intressanta, de tillfrågade kände sig 

avspända och intervjun upplevdes mer lättsam.  
 
Då fenomenet vi undersöker inte var känt av samtliga deltagare sedan tidigare, fick de möjlighet 

att bli introducerade till robot influerare genom att analysera Lil Miquelas Instagramkonto 

innan intervjutillfället. Syftet med detta var att göra respondenterna mer bekväma och insatta i 

fenomenet och med de begrepp som hör till. En ökad kunskap kring ämnet bidrog till att 

intervjun blev djupare och mer detaljrik då moderatorerna inte behövde lägga onödig tid på att 

förklara fenomenet från grunden. Intervjuerna var semistrukturerade då vi strävade mot att få 

fram deltagarnas personliga åsikter och möjliggöra en fri diskussion, men samtidigt behålla 

fokus på vissa framstående teman. Förbestämda frågor användes som en intervjuguide för att 

underlätta att relevant data skulle samlas in, men utrymme fanns även till att anpassa frågor och 

exakt innehåll med hänsyn till situationen och deltagarnas uppfattning. 
 
Den största fördelen med gruppintervjuer är att det skapas en gruppdynamik som uppmanar till 

djupgående reflektioner och utvecklande av idéer, jämfört med exempelvis en enkät som är 

mycket mer strukturerad och endimensionell (Bryman & Bell, 2017). Gruppdiskussionerna 

skedde vid tre olika tidpunkter, med fyra deltagare och två moderatorer vid varje tillfälle. 
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Respektive intervju varade cirka en timme lång och avslutades när alla frågor var ställda samt 

när alla hade fått utrymme att säga sitt. För att underlätta dataanalysen och inte behöva dra för 

vaga slutsatser så bedömdes resultatet från alla tre gruppdiskussionerna som ett samlat material. 

 

3.2.1 Urval 
 

Enligt Bryman & Bell (2017) byggs den här empiriska undersökning på ett målstyrt urval, det 

vill säga ett icke sannolikhetsbaserat urval, då deltagarna valdes ut på ett strategiskt sätt för att 

få en mer relevant forskningsgrupp. Deltagarnas medelålder är 23 år och de definierar sig själva 

som aktiva användare på sociala medier, framförallt på Instagram. Det viktigaste med urvalet 

för oss var att intervjupersonerna hade en teoretisk förståelse för vårt tema och kunde bidra till 

våra frågeställningar med en mer djupgående diskussion.  
 
Ett målstyrt urval kan dock medföra en risk för skevhet enligt Bryman & Bell (2017) där vi inte 

slumpmässigt valde ut våra intervjupersoner. Främst för att ett målstyrt urval inte kan 

generaliseras till en större population. Trots detta så togs beslutet av välja ett icke 

sannolikhetsbaserat urval för att underlätta processen att få tag på deltagare som redan är insatta 

nog i ämnet och för att de lättare skulle kunna diskutera på en djupare nivå och utforska idéer 

med varandra. En annan möjlig fördel med ett målstyrt urval kan vara att några av deltagarna 

kände varandra sedan innan, vilket enligt Wibeck (2010) ses som en fördel då individerna blir 

mer bekväma att prata i grupp när de redan är bekanta med varandra.  
 
Bryman & Bell (2017) menar att en fokusgrupps storlek ska vara mellan sex till nio 

medlemmar. Detta för att få en mer djupgående, fallorienterad analys samtidigt som en 

kvalitativ studies urvalsstorlek inte ska vara så liten att det är svårt att uppnå datamättnaden 

(ibid). Däremot ska den likaså inte vara för stor då Blackburn & Stokes (2000) i sin 

undersökning om småföretag skriver att det är svårare att analysera och hantera en fokusgrupp 

med fler än åtta medlemmar. Vår studie kommer således att göras på tre fokusgrupper med fyra 

medlemmar i varje grupp för att inte bli påverkad för mycket åt vardera håll. Dessutom påpekar 

Ahrne & Svensson (2011) att i kvalitativa studier är det inte mängden data som är det viktigaste, 

utan variationen och innehållet. 

 

3.2.2 Fokusgrupp 
 

Med hänsyn till givet syfte och frågeställning valdes fokusgruppsintervjuer. Syftet med 

fokusgruppmetoden är att få kunskap som speglar kollektiva erfarenheter och att få fram 

variationer av åsikter som växer fram ur dess diskussioner, med andra ord speglas gruppens 

åsikter snarare än det individuella perspektivet (Kitzinger, 1994, refererad i Ahrne & Svensson 

2011). En stor fördel med gruppdiskussioner är att det möjliggör att utforska hur människor 

tänker och talar om ett visst ämne, att inte bara höra deras åsikter utan även få reda på 

bakgrunden till varför dem tycker just så (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Fokusgruppsintervjuer genomfördes för att öka förståelsen kring konsumenternas åsikter och 

attityder inför robot influerare, och deras förhållande generellt till relationsmarknadsföring och 

AI. Bryman & Bell (2017) menar att deltagarna vid en fokusgruppsintervju har potential att 

komma fram till en vidare skala av synsätt och idéer och att gruppinteraktionen berör samspelet 

mellan respondenterna. En gruppinteraktion kan därför vara betydande när ett ämne likt denna 

studie diskuteras, med fokus på att undersöka målgruppens kollektiva verklighet och 

uppfattning.  
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Gruppdiskussionen i denna studie ägde rum i ett grupprum i en sluten miljö på 

Handelshögskolans bibliotek i Göteborg, där deltagarna i lugn och ro kunde diskutera 

frågeställningarna utan distraktioner. Den gemensamma nämnaren för alla grupperna var att 

samtliga deltagare ansåg sig vara aktiva på sociala medier och är födda mellan 1994 och 1999. 

Deltagarna var således mellan 20–25 år, med en medelålder på 23 år. Vårt val att välja en 

fokusgrupp med ett mindre antal medlemmar var för att lättare säkerställa att deltagarna hade 

en viss erfarenhet om ämnet. Dessutom ger en mindre grupp en större möjlighet till en mer 

väsentlig och djupgående diskussion.  

 

Flera av deltagarna var bekanta med varandra sedan tidigare. Detta är en fördel då de kan 

relatera bättre till varandras kommentarer samt skapa en förtroendefull miljö som öppnar upp 

för mer ärliga och fria diskussioner (Kitzinger, 1994, refererad i Ahrne & Svensson 2011). 
 

Vid fokusgruppsintervjuerna så närvarade både en moderator och en medlyssnare, vilket 

gjordes i riktlinjer med det som Bryman & Bell (2017) anser bör ingå i en given strukturerad 

intervju. Intervjuerna spelades in för att underlätta vid efterkommande analys och 

transkribering. 
 
De tre fokusgrupperna kommer fortsättningsvis att benämnas som grupp A, B och C. För att få 

en mer intressant läsning så kommer namnen ersättas med fiktiva namn för att värna om 

respondenternas integritet. Allt material från fokusgruppsintervjuerna redovisas härifrån som 

ett samlat material, då datan är för begränsad för att det ska bli en signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 

3.3 Analys och kodning av data 
 

Den genomförda diskussionen sammanställdes genom en transkribering av respektive 

inspelning (se bilaga 1) och var ett stöd till att ordagrant kunna skriva ned deltagarnas idéer och 

åsikter. För att kunna analysera datamaterialet så användes ett kodnings sytem där de ord som 

förekom flest gånger sammanställdes i en tabell (se bilaga 2). Metoden för kodning av de tre 

transkriberade datamaterialen analyserades noggrant av vardera forskare. Detta för att få en 

översikt över vad materialet indikerar emot. Enligt Bryman & Bell (2017) är kodning ett centralt 

tillvägagångssätt, då materialet annars riskerar uppfattas för okontrollerbart och brett. Vi gick 

initialt igenom allt material för att på så vis få en bättre sammanfattad bild, där vi strukturerade 

upp de insamlade underlagen. På detta sätt skapade forskarna olika kategorier och 

kodningssystem där de teman i texten som benämns oftast sammanstölldes i en tabell. Fyra 

huvudsakliga teman kommer urskiljdes och var lika för alla grupperna. I samband med 

sammanställningen av de fyra teman så förklarades samtliga begrepp och viktiga nyckelord från 

den insamlade datan.  

 

3.4 Metodreflektion 
 

Enligt Bryman & Bell (2017) tolkas en kvalitativ forskning som subjektiv och ensidig, där 

forskarna har en närkontakt med deltagarna vilket därmed kan innebära en risk för ledande svar. 

Forskarna i denna studie har därför undvikit att utforma intervjufrågor på ett vinklat sätt. En 

annan svårighet var att få ihop tillräckligt med deltagare på kort tid. Forskarna ville få en 

djupgående diskussion kring ämnet vilket även var en underlättnad med en mindre fokusgrupp. 

Bryman & Bell (2017) anser även att fokusgrupper kan vara till fördel när moderatorn vill driva 

fram åsikter från ett flertal människor i en särskild fråga.  
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Det kan lätt innebära problematik kring den kvalitativa forskningsmetoden, då det ofta 

förekommer brister i hur den utförda undersökningen gått tillväga (Bryman & Bell, 2017). För 

att undvika felaktigheter har denna studie utformats på ett adekvat sätt, och vi har noggrant 

redogjort vårt tillvägagångssätt för att kunna undvika dessa problem. Forskarnas val till en 

fokusgruppsintervju var att föredra, då de gav en rättvisare bild när respondenterna fick 

diskutera och argumentera med varandra. Då en personlig intervju hade detta varit mycket 

svårare att anamma, där även ledande svar och frågor hade varit svårare att dölja.  
 
Personliga intervjuer hade kunnat vara ett möjligt val i vår studie, dels för att den individuella 

atmosfären ger underlag för att kunna ställa djupare frågor och följdfrågor. Dock krävs det mer 

tid för att få ihop så många respondenter som möjligt, vilket vi i detta fall inte hade. Enligt 

Bryman & Bell (2017) har personliga intervjuer en fördel till att ge flexibilitet. Beroende på var 

respondenten svarar kan olika följdfrågor ställas. Däremot finns det en större risk för ledande 

frågor. Därför valdes fokusgrupper för att respondenterna skulle få chans att diskutera med 

varandra. Enligt Bryman & Bell (2017) uppmuntrar valet av fokusgrupp till mer ifrågasättande 

och mer provokativa frågeställningar mellan respondenterna, vilket kan ses som en fördel vid 

ett nytt fenomen som är abstrakt och svårt att greppa. Resultatet kan anses vara mer tillförlitligt 

då deltagarna får en bredare förståelse inom ämnet.   
 
En annan anledning till varför vi valde fokusgruppsintervjuer var för att få en djupare förståelse 

kring ämnet. Vi hade kunnat använda oss av enkäter för en bredare blick och mer material men 

det hade inte gett oss samma förståelse. En enkät hade kunnat passa vårt arbete då det går 

snabbare att administrera, dock går det miste om intervjueffekten (Bryman & Bell, 2017). Vi 

hade exempelvis inte kunnat ställa följdfrågor till de medverkande då respondenterna inte är 

närvarande. Fokusgruppsintervjuer är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet. Den 

största anledningen till varför en fokusgruppsintervju gjordes var för att den bygger på dialoger 

och medverkande, samtidigt som det går fort att sätta ihop resultatet och redovisa dem. 

Fokusgruppsintervjuer kan användas som en utökande metod innan enkäter för att involvera 

respondenterna innan. För att få ett trovärdigare resultat hade vi definitivt kunnat använda oss 

utav både fokusgrupper och enkäter om vi hade haft mer tid.  

 

Slutligen bör även tillsyn tas till att nämna de potentiella negativa aspekter av att ha med 

deltagare som kände varandra sedan tidigare. Trots att forskare som Kitzinger (1994) och 

Wibeck (2010) påpekar fördelar med att intervjupersonerna genom att vara bekanta lättare kan 

relatera till varann och därigenom skapa djupare diskussioner, vill vi även belysa några risker. 

Vid närmare reflektion av metoden kom vi fram till att man som intervjuperson kan bli mer 

reserverad och hålla tillbaka sina individuella tankar om man är bekant med de andra sedan 

tidigare, då man kanske oroar sig för vad gruppen ska tycka om man inte höll med. Om man 

dessutom är vänner som ses regelbundet kanske detta skulle påverka hur man uttalar sig ännu 

mer. Wibeck (2010) bekräftar dessa tankar då hon förklarar att ofta kan fokusgrupper bestående 

av totala främlingar leda till ärligare svar, så länge gruppen delar en gemensam upplevelse kring 

ämnet. 

 

3.4.1 Studiens trovärdighet 
 

Hela 63 % av svenskarna är dagligen aktiva på sociala medier, med Instagram som det näst 

största sociala nätverket som dessutom förväntas växa till det mest populära inom tre år 

(Svenskarna och internet, 2018). Därav är det en högst relevant plattform att undersöka när det 

kommer till en generell bild av sociala medier. På grund av att majoriteten av Instagrams 
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användare är under 25 år, med kvinnor i majoritet med 68% (ibid), speglar detta även 

personerna i fokusgrupperna för att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. 
 
För att öka validiteten i denna studie har hänsyn tagits till tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Enligt Bryman & Bell (2017) är dessa aspekter av stor vikt för att 

kunna avgöra kvaliteten i kvalitativ forskning.  
 
För att öka tillförlitligheten har alla inblandade forskare varit väl medvetna om hur 

intervjufrågorna skulle ställas, att återkommande bekräfta svaren under undersökningens gång 

för att garantera att den tillfrågades åsikt uppfattas på ett riktigt sätt, och att alla var väl 

medvetna kring hur informationen skulle tolkas.  
 
Överförbarhet är alltid svårt att garantera i kvalitativa studier som består av mindre grupper 

med individuellt unika erfarenheter (Bryman & Bell, 2017). Däremot har återskapandet av 

studien underlättats med hjälp av semistrukturerade gruppintervjuer med förbestämda frågor. 

Därav förväntas liknande svar uppnås om målgruppen ser till att hållas relativt densamma.  
 
Pålitligheten i denna studie har stärks genom att både andra forskare och tilldelad handledare 

har granskat studien, fullständig transkribering av intervjuerna finns som bilaga (bilaga 1), samt 

att alla faser av forskningsprocessen är dokumenterade.  
 
Konfirmering betyder att forskaren är medveten om riskerna för personliga värderingar att 

påverka arbetets resultat (Bryman & Bell, 2017). Därav har författarna haft ett objektivt synsätt 

under hela arbetets gång. För att vara extra uppmärksamma på detta under intervjuerna kommer 

minst en kollega finnas på plats som lyssnare för att undvika att diskussionerna styrs av egna 

reflektioner. 

 

3.4.2 Etiska överväganden 
 

I sin bok om företagsekonomiska forskningsmetoder betonar Bryman & Bell (2017) att det 

finns det fyra huvudsakliga teman att ta hänsyn till i arbetet med etik och integritet (Diener & 

Crandall, 1978, refererad i Bryman & Bell, 2017). Syftet med de olika aspekterna är att 

respondenten ska känna sig trygg och aktivt har givit sitt deltagande. Forskningen ska inte 

riskera att inkräkta på respondenternas privatliv eller på något sätt vara skadligt, därför är det 

viktigt att frågorna som ställs är begripliga och inte riskerar att upplevas som vilseledande.  
 
I samband med bestämmelsen av dataskyddsförordningen (GDPR) har kraven om etik och 

integritet skärpts. Syftet med förordningen är att skydda personlig data och gäller i princip i alla 

sammanhang (Datainspektionen, 2019). Intervjuerna är således starkt präglade av att ta hänsyn 

till deltagarna i deras rätt till integritet och etiska aspekter.  
 
Behandlingen och redovisningen av materialet är gjord genom att använda fiktiva namn på 

deltagarna, främst för att deltagarnas personliga sekretess har beaktats, vilket kan öka 

möjligheterna att deltagarna vågar öppna sig och dela sina åsikter. Namn kan även vara en 

påverkande faktor i analysen då namn från annat ursprung kan föra med sig fördomar och 

förutfattade meningar.  
 
Informationen kommer i förväg gå ut till alla deltagarna att deras svar och åsikter kommer delas 

till vidare forskning och att det som sägs under intervjun ska vidare analyseras. Moderatorerna 

kommer säkerställa att all denna information är tydliggjort och uppfattad av respondenterna, att 
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materialet som sägs kommer spelas in för vidare transkribering och att de när som helst kan 

välja att avbryta intervjun.  
 
Intervjupersonerna var totalt 12 stycken, varav två deltagare var män och resten kvinnor. De 

demografiska valen grundades i aktuell statistik. Statistiken visar att 83 % av Sveriges 

befolkning använder sociala medier, varav mestadels kvinnor, men att åldersgruppen 16–25 år 

är de mest aktiva, inklusive Instagram (svenskarnaochinternet.se, 2018). Därav valdes en 

medelålder på deltagarna på 23 år för vår studie är mest relevant att analysera utifrån 

plattformen Instagram.  

 

3.4.3 källkritik  
 

Källorna som har använts i denna studie har alla granskats kritiskt för att säkerställa 

trovärdigheten. De vetenskapliga teorier och forskningsartiklar som bearbetats har alla 

genomgått en referentgranskning av andra forskare inom ämnet, vilket också bidrar till ökad 

tillförlitlighet. Då studien bygger på sociala medier är det viktigt att även få med källor från 

populärkultur och webbsidor för att få en uppdaterad och aktuell bild av hur det ser ut idag, och 

vad som engagerar människor just nu. Med det sagt har författarna medvetet försökt välja ut 

källor från olika årtionden för att få en bredare uppfattning och bättre förstå nutidens fenomen. 
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4. Resultat  
 

I följande kapitel redovisas de resultat som samlats in i samband med intervjuerna av 

fokusgrupperna. Kapitlet kommer även innefatta en analys av materialet som sedan kommer 

att presenteras utifrån tre teman som har varit återkommande i intervjumaterialet: roboten som 

trovärdigt och relaterbar; robot till källa för abstrakt fascination; robot som läskigt, 

främmande & misstänksam, och roboten skapar både förstärkta och försvagade ideal.  

 

4.1 Roboten som trovärdigt och relaterbar 
 

Robotar kan skapas till att bli exakt så trovärdigt och relaterbara vi vill att de ska bli men 

fortfarande finns en distans. Ett dominerande tema i fokusgrupperna är en önskan om 

trovärdighet och relaterbarhet till det innehåll som konsumeras via sociala medier. Samtliga 

respondenter uppger att det är av största vikt att det som konsumeras via sociala medier ska 

kännas trovärdigt och innehålla element av igenkänning. Ett tydligt exempel på detta är när 

Emma från fokusgrupp C påpekar:  
 
[...] Jag hade ju velat se en robot som gick till jobbet varje dag och var där mellan 8–17, gick 

hem till ungarna. En sån robot, varför finns inte det? [...] Någon som är lite mer lik en själv. 

 
Med detta uttalande kan vi se att kunden önskar något som sakta börjar försvinna i dagens 

medier. Att man söker sig bort från att konsumera det glamourösa kändislivet, och istället 

värdesätter bilder på vanliga människor som man själv kan känna samhörighet med. Enligt 

Davis (2018) tyder mycket på att efterfrågan och utbudet av äkta och verklighetstroget innehåll 

har bytts ut mot allt mer homogena influerare som formats av den hårdnande konkurrensen. 

Trots att de flesta är eniga om detta synsätt, observeras en del skillnader där respondenterna har 

olika uppfattningar. Följande är ett citat från Anna, även hon från fokusgrupp C: 
 

Jag skulle nog bara vilja säga det att absolut att en robot influerare som är mer relaterbar känns 

mer pålitlig, men jag tror ändå inte alltid att det är det man söker i sitt flöde, hur tråkigt hade 

inte ens flöde blivit om alla var relaterbara? 
 
I fokusgrupp B ser vi samma mönster då Alexandra nämner att hon många gånger går in på 

Instagram för att skratta åt något roligt inlägg, eller att hon bara vill uppleva något för att det är 

intressant i sig, inte nödvändigtvis just för att inspireras. Felicia i fokusgrupp A uppger följande 

angående robot influerare:  
 

[...] det blir mer och mer normalt och man ser dem oftare, men just nu när jag inte hört talas om 

dem är det väldigt konstigt och inte så trovärdigt alls, jag vet inte hur jag ska kunna inspireras 

av något som inte finns.  
 
Detta tyder på att frågan om pålitlighet är densamma för de tre respondenterna, men att det 

finns en bakomliggande misstanke att ett för relaterbart innehåll skulle kunna upplevas för 

endimensionellt och ointressant.  
 
För många av respondenterna har trovärdigheten svalnat i takt med att reklamsamarbeten växt 

fram allt eftersom reklam via influerare har blivit mer populärt. Respondenterna har en 

förväntan från influerarna att de inte ska samarbeta med märken eller sponsorer de själva inte 

upplever som trovärdiga. Anna från fokusgrupp C menar att: Jag har förhoppningar på att de 

inte skulle samarbeta med någon de inte tror på [...] men jag kanske mer skulle lita på vissa än 
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på andra. Vilket är ett yttrande som även förekommer i fokusgrupp A där Felicia uttrycker: 

“Vissa är lite mer kritiska och väldigt noga med det [...] då blir det mer trovärdigt”. I samtliga 

grupper lyfts en ny stark medvetenhet om att pengar är det bakomliggande skälet för samarbeten 

och produktplaceringar, och därmed har många nu blivit mer kritiska och ser igenom det som 

inte känns äkta.  
 
I inledningen av intervjun med fokusgrupp A, enades respondenterna om att trovärdigheten lätt 

kan minska mot en robot influerare ur ett konsumentperspektiv. Där Evelina påpekar: 

“Konceptet är mer intressant, de som ligger bakom dessa robot influencers är mer inspirerande 

än själva roboten och det de marknadsför”. Felicia flikar in att en robot influerare inte är 

trovärdig med följande citat: “[Det] upplevs väldigt konstigt och inte så trovärdigt alls”. 

Digitaliseringen är inom ett skifte som förändrar hur konsumenten upplever ny teknik, resultatet 

från fokusgruppen indikerar på ett behov av mer transparens inom utvecklingen för ökad tillit. 

Då det är en grupp personer som är hjärnan bakom en robot influerare så är det enligt 

Fagerström (2018) en risk att algoritmer utan etik ger AI utan moral, vilket även bör tas i 

beaktning i önskan att skapa trovärdighet. Vidare diskuteras om det inom en snar framtid finns 

möjlighet för robot influerare att kunna bli relaterbara och trovärdiga. Felicia beskriver 

följande: 
 

[...] nu är Lil Miquela så ny för mig så det blir svårare att få en relation. Men om jag följer henne 

i ett år, då kanske jag får en koppling eller hittar en likhet eller en relation med henne.  
 
Under samtalets gång visas en signifikant skillnad och en utveckling av åsikterna. När 

respondenterna får chansen att reflektera över ämnet, inser fler att detta ändå kan vara möjligt. 

Här framgår ytterligare en avvikelse på vad respondenterna argumenterade för tidigare, där 

Felicia nämner:  
 

Alla barn inspireras ju av tecknade figurer [...] men barn de växer ju upp med Frost till exempel 

de inspireras ju av dem, vill vara som dem, vill ha samma frisyr, samma kläder men de ser ju 

absolut inte riktiga ut! 
 
Alla respondenter i fokusgrupp A enas därigenom i slutet av diskussionen att vi faktiskt kan 

bygga upp en relation med en robot influerare, precis som vi har byggt upp en relation till 

jultomten eller andra karaktärer. Felicia förtydligar med följande citat: 
 

[...] men tomten kan man ju relatera till nu då man vetat vem han är sedan barnsben [...] om 

någon säger jultomten då vet jag exakt hur han ser ut. Men om någon säger Lil M.. eller vad 

hon nu heter, vet inte ens vad hon heter, nu kan jag inte koppla något till henne. Nu är hon bara 

ert projekt enligt mig.  
 
Detta tyder på att respondenterna är öppna för en framtida möjlighet att kunna känna tillit till 

en robot, men de måste först ha etablerat en relation och en tydlig bild av denna karaktär. En 

studie som går i linje med relationer till robotar av Edwards et al. (2014), beskriver hur 

användare på Twitter inte upplevs märka någon större skillnad på om det är just AI eller en 

verklig person som ligger bakom ett konto. Studien kom fram till att AI kan uppfattas lika 

kompetent, trovärdig och kommunikativ som en människa.  
 
Något som är gemensamt för alla intervjugrupper är att det som skapar mest trovärdighet för en 

influerare är att denne visar både positiva och negativa aspekter av sitt liv, eller åtminstone inte 

att allt som publiceras är tillrättalagt och perfekt, att de visar att de också har svåra dagar. Sara 

från fokusgrupp B sammanfattar gruppens åsikter när hon pratar om sin favorit-influerare:  
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[...] hon lägger både upp bilder när hon är sjukt sminkad och jättefin i håret och bra vinklar och 

så [...] och sen kan hon också lägga upp bilder när hon är morgontrött, osminkad, och skriver 

vilken jobbig morgon hon har haft. Jag tycker verkligen om att hon visar båda sidor av sitt liv! 

Och dessutom har hon ju väldigt få samarbeten och reklam, så när hon väl skriver om något 

tänker man ju att detta måste vara bra! 
 
Majoriteten av respondenterna är eniga om att robot influerare kan inom en snar framtid bli 

relaterbara och trovärdiga. Så länge det går att skapa en återkommande igenkänning är 

kunderna öppna för att interagera med dessa nya influerare online. Däremot har trovärdigheten 

överlag minskat på Instagram som vuxit fram på grund av reklamsamarbeten med nuvarande 

influerare. Respondenterna känner en viss oro över att pengar är det bakomliggande skälet för 

samarbeten och produktplaceringar, vilket har lett till att majoriteten av respondenterna blivit 

mer kritiska till vissa influerare och samarbeten på Instagram.   
 

4.2 Robot till källa för abstrakt fascination 
 

Känslan av fascination är ett annat återkommande tema för alla fokusgrupperna och det är 

tydligt att en betydande faktor är nyhetsvärdet, där robot influerare upplevs svåra att förstå. 

Fascinationen växer i takt med förståelsen av fenomenet, samtidigt som intresset för att veta 

mer blir större. Följande citat yttrades av respondenten Amanda från fokusgrupp C: “Ja än så 

länge är det kanske mycket sånt, att folk bara ‘vad är det här?’. Sara i fokusgrupp B är inne på 

samma spår:  
 

Jag tror att det är det handlar om. Det är gjort på ett bra sätt, men man ser ju ändå att det är en 

robot, eller animerat då. Så det är ju mest att det är lite nytt och fräckt. 
 
Detta tyder på att fenomenet har lyckats fånga intresset med hjälp av nyhetsfaktorn. Det har fått 

uppmärksamhet för att det känns nytt och spännande, vilket gör att många följer av ren 

spänning. Valet att följa den fiktiva influeraren är då inte endast präglat av innehållet, utan av 

användandet av en ny teknologi som känns lockande. Felicia menar följande: “[...] Konceptet 

är intressant då de skapat en robot. Men inte i marknadsföringssyfte”. Evelina i fokusgrupp A 

säger även att: “Hon kan uppmärksamma evenemang kanske men inte produkter, i så fall 

produkter som man inte behöver vara människa till. Även i fokusgrupp B diskuteras hur 

märkligt det blir om en robot gör reklam för en produkt som endast kan konsumeras av en 

människa, exempelvis hudvårdsprodukter eller mat, då faller fascinationen och det hela 

uppfattas istället lite ironiskt.  
 
Forskningen kring ämnet är ännu relativt begränsad och kunskapen ofullständig, då studier 

kring mänsklig kontakt med hjälp av implementering av AI främst har skett inom sjukvården 

(Mazzanti et al, 2018; Fernandez-Luque & Imran, 2018; Jiang et al, 2017). I och med detta kan 

AI-tekniken fortfarande upplevas svår att förstå. Det som sker runt oss nu kan liknas vid det 

som skedde när mobiltelefonerna kommersialiserades för ca tjugo år sedan, som idag har 

kommit att bli en självklar accepterad del av samhället. Felicia förklarar dock att meningen med 

att följa robot influerare ändå känns långt borta: “[...] men jag har ändå svårt med att få ett syfte 

med robot-grejen ändå. Visst att jag accepterar dem mer [...] men nu är det bara så nytt”. Evelina 

håller med och säger: “Konceptet är mer intressant, de som ligger bakom dessa robotar 

influencers är mer inspirerande än själva roboten och det den marknadsför”. Även Oscar i 

fokusgrupp B tycker att konceptet av virtuella robotar på Instagram är mer intressant, än att 

acceptera denna som en influerare: 
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Ja, det är snarare reklam för de som ligger bakom själva roboten, designföretaget som skapat 

kontot, lite för att visa vad de kan göra, än vad det är reklam för varumärkena som samarbetar 

med figuren. 
 
Som tidigare nämnt har forskning visat på att relationsmarknadsföring med influerare bygger 

på att skapa tillit och relaterbarhet. Där Keeling et al. (2010) i sin forskning har visat att kundens 

tillit till företag är direkt kopplad till företagets vinst. När deltagarna blev tillfrågade om de kan 

tänkas bli inspirerade av en virtuell influencer, betonade många att det kan vara intressant att 

följa henne just för att det är något spännande som de aldrig sett innan. De anser att hon kan 

fungera som en informationskälla, men att det skulle bli svårt att ta till sig dennes “personliga” 

åsikter och rekommendationer. Sara förklarar med Lil Miquela som exempel:  
 

Hm, jag hade kanske tyckt det var intressant om det är något märke jag inte hört talas om innan 

och sökt upp mer information på grund av henne. Men jag skulle inte lita på att det som hon 

skriver är sant.  
 
Även Oscar känner en viss distans:  
 

Jag tänker mer, det är ju en robot, därför är det ju ingen riktig åsikt! Det är ju bara helt enkelt 

vanlig reklam. Det blir lika personligt som den där ‘pappersbilden’, det blir ingen riktig åsikt i 

slutändan.  
 
I fokusgrupp B sammanfattar Alexandra deras åsikter så här:  
 

Jag känner att jag inte skulle kunna ta något de skriver seriöst, typ när det kommer till mat, eller 

rekommendationer. Men man kan ju självklart bli inspirerad av hennes snygga bilder och 

klädstil. Så länge det ser snyggt ut kan jag tänka mig konsumera det.  
 
Majoriteten av deltagarna tycker hela fenomenet känns konstigt, svårt att ta åt sig och till och 

med lite komiskt, medan en minoritet ser stor potential i det hela, är optimistiska och tror att 

det här kommer bli nästa stora grej. Alexandra säger: “Men just nu känns detta mest som ett 

coolt och nytt fenomen, snarare än att det är relaterbart”. Den gemensamma bilden av robot 

influerare belyser att när det kommer till att skapa intresse så är nyhetsfaktorn och fascinationen 

viktigast, men det som avgör köpet är trots allt personliga rekommendationer och relaterbarhet. 

 

4.3 Robot som Läskigt, Främmande & Misstänksam   
 

Det finns också en tendens till oro och en känsla av misstänksamhet kring det nya fenomenet. 

Felicia uttrycker:  
 

[...] just nu när jag inte hört talas om de är det väldigt konstigt. Man följer henne mer för att de 

är något nytt och man blir nyfiken på hur det kommer gå med konceptet.  
 
Detta visar på att det är svårt för respondenterna att acceptera robot influerare samtidigt som 

forskning visar att det varit profeterat sen tidigare. AI forskaren Hopgood (2003), förutspådde 

redan år 2003 hur AI inom “människoliknande robotar” skulle bli mer aktuellt i framtiden.  
 
Evelina påpekar vilka risker det finns när människan tappar kontrollen och tar upp ett exempel:  
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På Twitter finns det robotar som lägger upp inlägg, det är inte en människa som sitter och skriver 

utan robotar. Här har de till exempel spridit rykten och nyheter som inte är sanna, och på sociala 

medier sprids rykten och nyheter fort. Detta kan vara läskigt.  
 
Sara i fokusgrupp B nämner även liknande: 
 

[...] nu när de har 1,5 miljoner följare och alla tycker om den här figuren, fatta hur snabbt det 

kan vända till något obehagligt! [...] till exempel, lite extremt kanske, men att skapa en sekt? De 

kan ju göra stor skillnad när de blivit så populära, utan att någon får ta straffet för det. Vem ska 

man egentligen straffa då, om det är ”roboten” som har gjort det.  
 
Att människor mer och mer känner en oro över hur AI-tekniken utvecklas och hur datorer har 

format vårt samhälle till att förändra vår värld är gemensamt för samtliga grupper. Denna rädsla 

är ingen ny företeelse, Haraway (2006) beskrev redan på 80-talet i sin bok om posthumanism 

scenariot av robotar som tar över världen i samband med mänsklighetens förändring till 

cyborgs.  
 
Att teorierna idag varnar för en framtid där jordens intellekt skulle bli ersatt av AI-tekniken och 

att scenarion målas upp där den mänskliga arbetskraften blir ersatt av maskiner, framställs som 

skrämmande (Haraway, 2006). Felicia uttrycker följande:  
 
[...] det läskiga är om dessa robot influerare tar över vanliga ‘mänskliga’ influencers på sociala 

medier [...] det är ju trots allt deras jobb nu.  
 
Inte bara Haraway (2006) har gjort uttalanden inom ämnet, Stephen Hawking och Elon Musk 

är två andra välkända profiler som vidare studerat de negativa aspekterna kring AI-teknologin 

och dess risker gentemot det mänskliga intellektet. Elon Musk har bland annat skänkt stora 

summor pengar för att hålla AI teknologin säker och fördelaktig för mänskligheten 

(Futureoflife, 2019). 
 
Associationerna om AI växte fram redan 1982 i samband med science fiction-filmen Blade  

Runner som skildrar en utopisk verklighet avbildad 2019. Illustrationen i filmen präglas av 

robotar som näst intill är oskiljaktiga från verkliga människor (Ny teknik, 2019). I rapporter 

skrivna av Haraway (2006) är även här handlingen utmärkande och begreppet “cyborg” 

implementeras flitigt där betydelsen är en blandning av biologisk människa och syntetisk robot. 

En tydlig koppling till Haraways projicering är när Amanda yttrar: “Men jag tror, då det är så 

likt en verklig person, så hamnar man i det här ‘uncanny valley’ ändå och ser det här att det är 

lite läskigt”. Forskarna Mori et al, (2012) definierar i sin forskning begreppet uncanny valley 

är. Uncanny valley är en känsla som uppstår när en robot är signifikant lik en människa men 

beteendet avslöjar den, vilket framkallar en känsla av motbjudande och läskigt som mänsklig 

iakttagare. Gränsen mellan människa och robot suddas ut och det finns ingen tydlig skillnad. 

Grupp C diskuterar vidare om fenomenet blir mer accepterar om karaktären är helt olik en 

människa, då distansen blir mer tydlig. Forskarna Nass & Moon (2000) presenterar i sina studier 

att människors beteende mot maskiner inte skiljer sig avsevärt åt och hur samhället går mer mot 

en avhumanisering.  
 
Lil Miquela är en av de virtuella influerarna och bakom henne finns ett team på uppemot 17 

personer som i grunden ägs av start-up bolaget Brud (Mediakix, 2019). I fokusgrupp B 

diskuteras aspekten kring förvirring kring vems åsikter det är man konsumerar. Oscar i grupp 

B undrar: “[...] vems åsikter är det man läser egentligen? Om det är ett helt team bakom liksom”.  
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En kombination av att fenomenet är nytt och i samband med brist på förståelse så skapas en 

osäkerhet hos respondenterna. Det finns en övergripande känsla av misstänksamhet och en 

tendens till oro. Tidigare associationer till robotar har illustrerat en verklighet av 

avhumanisering som i filmen Blade Runner. En studie av Anderson (2005) visar att artificiella 

maskiners programmering är ett hot mot mänskligheten, vilket även antropologen Stefan 

Helmrich (2000) lyfter fram i sin forskning. Där han intervjuade olika AI forskare kring ämnet 

och insåg att alla uppfattades icke religiösa snarare liberala. Det vill säga, att Gud inte skapar 

själar, utan vi människor kan skapa liv i olika former med rätt design och teknik. Därmed menar 

Anderson (2005) att rädslan människor känner kring virtuella robotar är inte konstigt.  

 

4.4 Roboten skapar både förstärkta och försvagade ideal  
 

Det fjärde och sista betydande tema som diskuteras i fokusgrupperna är hur digitala karaktärer 

påverkar oss omedvetet till att vänja oss vid att hela tiden se det perfekta. Många respondenter 

uppger att de av installerat Instagram ett flertal gånger just för att de mår så dåligt av att dagligen 

mötas av höga krav och redigerade bilder med ett ideal som är ouppnåeligt. Sara försöker förstå 

meningen med robot influerare som enligt henne medför en stor risk att förstärka 

skönhetsidealen och pådriva orealistiska förväntningar. Trots allt betonar rapporter skrivna av 

Mediakix (2019) att dagens influerare inte är långt ifrån en virtuell influerare, då de idag 

använder appar som förändrar deras utseenden och köper följare för att vilseleda följarna.  

Då de virtuella robotarna har till syfte att ersätta de riktiga influerarna så bör forskning ligga 

som underlag till beslutet. Tidigare forskning har visat hur fenomenet kring influerare varit ett 

viktigt och värdeskapande marknadsföringsverktyg, med fokus på relationsmarknadsföring för 

företagens förmåga att nå ut till en bred och stor massa på betydligt kortare tid (Khamis et al, 

2017). Detta har dock, speciellt hos unga skapat en ond krets, där alla uppfattar sociala medier 

speciellt Instagram som så “perfekt”, vilket skapar en ond spiral med sämre självförtroende 

som följd. Ludvig i fokusgrupp C citerar att:  

[...] jag tycker någonting som är lite läskigt med datoranimerade grejer är att, som hon Lil 

Miquela, har ju ett utseende som att de har korsat människor från hela världen i hennes utseende. 

Så att alla ska kunna relatera till henne, på något sätt. Men det är samtidigt att alla vill nå upp 

till det idealet. Det skapar ju ett sjukt ouppnåeligt ideal. För influenser, i slutändan vill man ju 

ofta vara som dem.  

Felicia i fokusgrupp A har en annan syn på saken:  

[...] visst att jag accepterar dem mer och jag vet att de är fake, men hon får mig ju inte att må 

dåligt som vissa människor kan få mig att känna. Man ser en människa och tycker hon är så fin, 

varför ser inte jag ut så? Men om jag ser en robot, den kan kanske inte påverka mig så jag mår 

dåligt, men jag har lite svårt att inspireras av den eftersom den är fake. 
 
Här kan dock virtuella influerare vara till fördel när det gäller hat och hård kritik, i och med att 

de faktiskt inte är riktiga personer som påverkas. Linda reflekterar:  
 

Man kan ju få elaka kommentarer och man kan ju må dåligt över det, till exempel som Bianca 

Ingrosso. Men till en robot får man inte samma bild, hon kan få hat men hon har ju inga känslor.  
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Majoriteten i fokusgrupperna visar även tecken på en stor oro för de yngre ungdomar och barn 

som nu spenderar allt mer tid online. Oscar säger: “Men sen får man också tänka på att många 

som är på sociala medier är yngre. Om vi knappt förstår detta fenomen, hur kan vi räkna med 

att de gör det? Det tycker jag är lite läskigt”.  

 
Samtidigt finns det tecken på att många är trötta på den här perfekta bilden som ofta visas och 

hyllas på sociala medier. Där Felicia reflekterar:  
 

Nu på Instagram är det mer ett behov om att vara äkta där influencers visar mer av sina riktiga 

liv och saker som går fel och inte är helt perfekt, fler och fler gillar detta. då känns de som att 

robot influencer världen går åt fel håll. Folk vill ha mer äkta.  
 
Respondenterna är eniga om att virtuella robotar inte påverkar deras välmående eller 

självkänsla, trots det perfekta, på grund av att det endast är robotar och inte finns på riktigt. 

Detta visas inte på samma sätt till de mänskliga influerare, där respondenterna flertal gången 

kan känna ångest till det felfria idealet som visas på Instagram. Däremot skapar virtuella robotar 

ett ideal kring hur man ska se ut och vara. Vilket i längden kan ses som en oro och rädsla, 

speciellt för den yngre generationen som lättare anammar saker och ting snabbare.   
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5. Diskussion  
 

Tidigare studier har främst berört AI som problemlösare och som hjälpmedel för människor. 

Runt 1900-talets senare del uppmärksammades vikten för företag att bygga relationer med 

kunder för att skapa tillit och trogna kunder. Under de senaste 20 åren har även allt fler forskare 

försökt kombinera dessa idéer genom att undersöka möjligheten för människor att skapa 

relationer till maskiner (Hopgood, 2003; Zineldin, 2000; Syam & Sharma, 2018). När vi ser på 

hur dessa tre principer har utvecklats till att idag bli en allt vanligare strategi för företagen att 

sälja mer, märks ett tydligt forskningsgap som inte har ställt sig frågan hur kunden själv ser på 

det här. Många av tidigare studier har undersökt vad företagen tjänar på att marknadsföra sig 

på internet, men inte hur det mottas av konsumenten.  
 

Med hänvisning till vårt resultat tyder mycket på att än så länge anses robot influerare inte vara 

mycket mer än något “coolt och nytt”, och att det är snarare roboten, eller företaget bakom, som 

är mer intressant än själva produkten som marknadsförs. Att relationer skapas med något icke 

levande kan ses som väldigt kontroversiellt, men en del av mänskligheten är överväldigande 

positivt speciellt i avseende för individer med speciella behov (Patel, 2017). Att personer med 

speciella behov har lättare att skapa en relation till en virtuell varelse kan bero på ett flertal 

faktorer. Dels pressen kring att vara personlig och aspekten kring känslor försvinner, då en 

robot saknar empatiska förmågor och det kan reducera pressen på att det man säger misstolkas. 

 

Enligt vårt resultat hör misstänksamheten ihop med avsaknad av trovärdighet. Det är inte bara 

så att varumärken inte behåller en relation med sina kunder om trovärdigheten och äktheten inte 

finns där, det medför även stora risker för yngre försöker leva upp till omöjliga ideal och känna 

en ökad press på att vara på ett visst sätt. För att företag ska ha en lyckad 

relationsmarknadsföring med deras kunder, gäller det att de hittar balansen mellan att vara 

tillräckligt distanserade så att människor inte mår dåligt eller blir illa till mods av robotarnas 

verklighetstrogna utseende och ouppnåeliga ideal. Samtidigt som de behåller elementen av 

nytänkande, inspirerande och skapandet av en trovärdig historia som gör att kunderna känner 

tillit och kan relatera till dessa robotar.  

 

En aspekt respondenterna tog upp var en förändrad känsla kring dagens ideal, en del av de 

frågande upplevde en förstärk känsla medan den andra halvan hade mer distans då jämförandet 

gällde robotar. Den tidigare forskningen och teorin är tunn eller närmare obefintlig inom detta 

område, då det är en ny företeelse att mänskliga personer hamnar i en situation där man jämför 

sig med en virtuell varelse. Den del av svarande som känner en förstärkt känsla upplever mer 

otillräcklighet och en pådrivning av orealistiska förväntningar i takt med att virtuella influerare 

blir vanligare. Samtidigt som den andra delen av svarande upplevde en mer distanserad känsla 

till   

 

Då vi ser i resultatet att det är en fin balans mellan trovärdighet, relaterbarhet, och nytänkande, 

är det viktigt att komma ihåg att ingenting av detta är applicerbart ifall sociala medier, som vi 

känner till idag, är på väg att försvinna eller åtminstone drastiskt förändras. För samtidigt som 

det dagliga användandet av Instagram ökar årsvis inom alla åldersgrupper (Svenskarna och 

internet, 2018), kan vi se från denna studies resultat att allt fler börjat kritisera och välja bort 

denna redigerade och perfekta “verklighet”.  
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Generation Z är en generation med god implementeringsförmåga av nya fenomen då de är 

uppmuntrande till nya teknologier och dessutom har förväntningar på företagens utveckling. 

Att generationen växt upp i takt med framväxten av sociala medier och de snabba digitala 

förändringarna i samhället kan vara en förklaring till deras mottaglighet till virtuella influerare 

som redovisas i resultatet. Detta tyder på att det finns goda möjligheter att generationen kommer 

anamma fenomenet på ett positivt sätt.  

 

Vad gäller implikationen av robot influerare för företagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kan 

vi se delade aspekter. Med hänvisning till vårt resultat kan roboten ses som ett effektivt verktyg 

inom marknadsföring där syftet är att stimulera till konsumtion. Frågan är hur de ses moraliskt 

och etiskt utifrån företagens strategi för ett välfungerande hållbarhetsarbete, samtidigt är de 

positiva möjligheterna oändliga med arbetet av robot influerare. Enligt Elinder (1993) kräver 

marknadsföring med en mänsklig influerare mer energiåtgång där resurser går åt till både mat 

och resor för att ta influeraren till de platser man önskar. Fördelen med en virtuell karaktär blir 

då att dessa resor och miljöombyten inte kräver verkliga resurser. Samtidigt som företagen i 

den aspekten kan ses som hållbara, bidrar de ändå till en ökad konsumtion (Elinder, 1993). 

 

Idag är det mer aktuellt än någonsin för företagen att återspegla en bild av transparens utåt till 

konsumenterna. Dagens kunder är extra benägna att ha bakomliggande fakta genom hela 

försörjningskedjan (Daskou & Mangina, 2003; Khamis et al, 2017). Att ha en strategi inom 

företaget där fokus ligger i transparens och samtidigt ha ett aktuellt samarbete med virtuell robot 

kan ifrågasättas rent etiskt. Där en å ena sidan ouppnåelig perfektion marknadsförs, å andra 

sidan kan perspektivet bli mer distanserat om företaget är transparenta i sitt användande av 

robot influerare.  

 

5.1 Besvarade forskningsfrågor 
 

Forskningsfråga 1: Hur uppfattas robot influerare på Instagram av följare inom generation Z?  
I denna studie har belägg som tyder på att generation Z har en delad uppfattning av robot 

influerare hittats. Många av deltagarna tycker det är främmande och svårt att ta till sig, men den 

främsta uppfattning som lyfts fram är att fenomenet som helhet just nu är mer intressanta i sig, 

än själva roboten. 
 

Forskningsfråga 2: Om en mottaglighet identifieras, vad består denna attraktion av? 

Ett tydligt intresse och fascination för robot influerare har identifierats genom resultatet. Främst 

bygger denna attraktion på upplevelsen av att detta är något helt nytt för vår urvalsgrupp och 

man lockas till att vilja veta mer på grund av att det känns spännande. 

 
Forskningsfråga 3: Är mottaglighet för robot influerare en faktor till ökad konsumtion?  

Svaret på denna fråga var den som deltagarna var mest oense om. Resultatet tyder på att det 

beror mycket på vilken produkt som marknadsförs och vilken uppfattning konsumenten har 

från denne influerare sedan tidigare. 
 

5.2 Förslag till vidare forskning 

 

Avgränsningen för denna studie är begränsad till att fokusera på hur svenska ungdomar ställer 

sig till fenomenet robot influerare. Detta perspektiv belyser främst kundens upplevelser, och 

därför skulle det vara gynnsamt att bygga vidare på detta resultat genom att jämföra med 
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företagens uppfattningar och vad dem största fördelarna för dem hade varit. Vidare kan denna 

forskning underlätta framtida studier kring hur relationsskapande via sociala medier påverkar 

synen på varumärket. 

 

Om mer tid och resurser hade varit tillgängliga hade det varit av stort intresse att genomföra 

studier av liknande tillvägagångssätt inom ett bredare och mer inkluderande urval. Då våra 

gruppintervjuer sammanlagt bestod av endast 12 individer hade ett större urval ökat 

användbarheten och trovärdigheten av studien avsevärt. Man skulle även gjort en jämförelse 

mellan olika länder för att undersöka om det skiljer sig mellan kulturer.  

 

En annan frågeställning som lyftes fram i samband med diskussionen är hur vårt sätt att 

kommunicera och skapa relationer med varandra, kan påverkas när vi blir mer benägna att skapa 

relationer med artificiell intelligens? Då forskningen inom AI som relationsskapande robot 

ännu är väldigt ny, är denna studie en övergripande sammanfattning som bär på många 

möjligheter till att utveckla konceptet och förstå det på ett djupare plan. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
     
1. Introduktion (10 minuter) 
- Tackar deltagarna för det har tagit sin tid att komma hit 
- Introducerar vår studie (kort sammanfattning) 
- Förklarar syftet med fokusgrupper 
- Förklarar regler (att vi kommer spela in samtalet men att namnen kommer att byta ut till 

andra i uppsatsen) 
- Visas därefter ett kort YouTube-klipp om robot influencern Lil Miquela ”Lil Miquela 

Robots are taking over Social Media” publicerad av ”Colin and Samir” (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=K-hnbTqo6ko  
 

2. Diskussionsteman och frågor (45 minuter) 
Generella frågor: 
1. Känner du till fenomenet robot influencer? 
2. Hur trovärdigt uppfattar du idag innehållet på sociala medier? 
3. Anser du att en relation kan byggas upp med företag via sociala medier? 
4. Är det viktigt för dig att ha en relation till företaget för att köpa deras produkter? 
5. Spelar det någon roll för dig om personan är en riktig figur? 
6. Föredrar du marknadsföring via influencers istället för annonser/traditionell reklam? 
7. Är utvecklingen och användandet av robotar skrämmande för dig? 
8. Är inspiration för dig igenkänning eller en innovationsförmåga/nyskapande/nytänkande?  
9. Vad är din attityd inför företags användning av robot influencers? 
 

Övergångsfrågor: 
Fråga 1: Kan ni få inspiration av stilen från en robot influerare? 
Fråga 2: Vad tänker ni kring Lil Miquela konceptet om 5 år? 
Fråga 3: Men nu har vi en fundering kring att denna robot är fake. Man kan ju inte bli som 

henne. Eller nå upp till de. Hur ställer ni till de påståendena? 
Fråga 4: Vad tror ni Lil Miquela har för budskap? 
Fråga 5: Anser ni då att en relation med företag kan byggas upp via sociala medier? 
Fråga 6: Men om ni ska köpa en ny produkt, hur går ni tillväga för att få inspiration och 

rekommendationer? Söker ni online eller går ni och frågar expediterna? 
Fråga 7: Men om vi tänker produktplacering, reklam via sociala medier. Om någon 

rekommenderar någonting, tror ni på det då? Har ni exempel på när ni köpt något till följd av 

detta? 
Fråga 8: Vad skapar då trovärdighet hos en influerare? 
 
Avslutande frågor:  
Fråga 1: Är det någon som har några ytterligare frågor att ta upp om fenomenet eller 

gruppintervjun? 
 
3. Sammanfattning och avslut (10 minuter) 
- Kort sammanfattning om vad som diskuterats 
- Feedback från respondenterna om vad det tyckte om fokusgruppsintervjun 
- Tacka respondenterna för deltagande  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K-hnbTqo6ko
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Bilaga 2: Kodningssystem 
 

 

Begrepp/teman Fokusgrupp 

A 

Fokusgrupp 

B 

Fokusgrupp 

C 

Förtroende, trovärdighet, riktigt, 
verklighetstrogen, äkta 

20 21 10 

Ideal, smal, perfekt, snygg 22 10 13 

Distans, tveksamhet, misstänksam 19 14 10 

Intressant 5 7 5 

Inspirera 1 7 12 

Förvirrad, osäker 8 10 7 

Unikt, nytänkande, nytt 4 7 4 

Coolt, fräckt 4 6 3 

Konstigt 2 1 2 

Relationer, relaterbart, relatera 8 4 5 
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