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Sammanfattning  
 

Titel: Svenska influencers påverkan på varumärkeslojalitet. 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Olivia Ajax och Julia Brunila  

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2018 – juni  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera huruvida influencers via sociala medier 

påverkar det långsiktiga konsumentbeteendet varumärkeslojalitet.  

 

Metod: Den här studien utgår ifrån en kvantitativ metod och tillämpar en deduktiv 

forskningsansats. Det empiriska data har samlats in via en enkätundersökning, som 

sedan har analyserats med hjälp av en deskriptiv analys, klusteranalys samt 

korrelationsanalys. Resultaten har därefter diskuterats och lett till studiens slutsats. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att influencers har en positiv påverkan 

på konsumenternas lojalitet gentemot varumärken. Studien fann även att det är när 

attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet kombineras som den högsta graden 

av varumärkeslojalitet uppmäts.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar bland annat teoretiskt genom att stärka den tidigare 

forskning som menar att varumärkeslojalitet bör studeras utifrån ett synsätt som sätter 

beteendemässig lojalitet i relation till attitydmässig lojalitet. Studien bidrar praktiskt 

med att uppmana företag att utbilda och informera marknadsförare om influencer 

marketing, då det kan ha stora fördelar för företagen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att studera ett större 

urval för att få ett mer generaliserbart resultat, samt studera den påverkan som ges av 

influencers som utsätts offentligt av negativ kritik. Ett ytterligare förslag är att vidare 

forskning arbetar för att utforma en uppdaterad, alternativt ny, modell för 

lojalitetsindelning. 

 

Nyckelord: Influencer, social media, varumärkeslojalitet, attitydmässig lojalitet, 

beteendemässig lojalitet.  

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Title: Swedish influencers impact on brand loyalty. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Authors: Olivia Ajax and Julia Brunila  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2018 – June  

 

Aim: The purpose of this study is to analyze whether influencers via social media affect 

the long-term consumer behavior brand loyalty. 

 

Method: This study is based on a quantitative method and applies a deductible research 

effort. The empirical data has been collected through a survey, which has then been 

analyzed using a descriptive analysis, cluster analysis and correlation analysis. The 

results have then been discussed and led to the conclusion of the study. 

 

Result and conclusion: The result of the study shows that influencers have a positive 

impact on brand loyalty. The study also found that when attitudinal loyalty and 

behavioral loyalty are combined as the highest degree of brand loyalty is measured. 

 

Contribution of the thesis: The study, among other things, contributes theoretically by 

strengthening the previous research, which means that brand loyalty should be studied 

based on an approach that puts behavioral loyalty in relation to attitude loyalty. The 

study is helpful in encouraging companies to educate and inform marketers about 

influencing marketing, as it may have major benefits for companies. 

 

Suggestions for further research: Proposals for further research are to study a larger 

selection to obtain a more generalizable result, also study the influence given by 

influencers exposed publicly by negative criticism. Finally, further research works to 

design an updated, alternatively new model of loyalty classification. 

 

Key words: Influencer, social media, brand loyalty, attitude loyalty and behavioral 

loyalty.  

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 
1.1 Bakgrund 1 
1.2 Problematisering 2 
1.3 Syfte 4 
1.4 Avgränsning 4 
1.5 Begreppsförklaring 4 

2. Teoretisk referensram 6 
2.1 Varumärkeslojalitet 6 

2.1.1 Definition av varumärkeslojalitet 6 
2.1.2 Dimensioner av varumärkeslojalitet 7 
2.1.3 Beteendemässig lojalitet 8 
2.1.4 Attitydmässig lojalitet 8 
2.1.5 Beteende- och attitydmässig lojalitet 9 
2.1.6 Dick och Basus lojalitetsmodell 10 
2.1.7 Lojalitetsindelning av Dick och Basu 11 

2.2 Sociala medier 14 
2.2.1 Definition 14 
2.2.2 Social media marketing (SMM) 15 
2.2.3 WOM, eWOM och dess spridning på sociala medier 16 

2.3 Influencers 18 
2.3.1 Bakgrund 18 
2.3.3 Influencers i tidigare former 19 
2.3.4 Definition av Influencers 20 
2.3.5 Influencer marketing 21 

2.4 Hypotesformulering 22 

3. Metod 25 
3.1 Forskningsmetodik 25 
3.2 Forskningsfilosofi 26 
3.3 Forskningsansats 26 
3.4 Forskningsmetod 27 
3.5 Forskningsstrategi 27 
3.6 Tidshorisont 28 
3.7 Operationalisering 29 
3.8 Datainsamlingsmetod 29 

3.8.1 Undersökningsdesign 29 
3.8.2 Urval av respondenter 30 
3.8.3 Pilotstudie 31 
3.8.4 Mätinstrument 32 
3.8.5 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 32 

3.9 Analysmetod 33 
3.9.1 Deskriptiv analys 34 
3.9.2 Klusteranalys 34 
3.9.3 Korrelationsanalys 35 

3.10 Kvalitetskriterier 35 
3.10.1 Reliabilitet 36 
3.10.2 Replikerbarhet 36 
3.10.3 Validitet 37 
3.10.4 Generaliserbarhet 37 

3.11 Metodkritik 38 

4. Resultat och Analys 39 
4.1 Deskriptiv statistik 39 
4.2 Klusteranalys 41 

4.2.1 Kluster 1 -  “Superlojala Sara” 42 



 

 

4.2.2 Kluster 2 - “Osäkra Olga” 42 
4.2.3 Kluster 3 - “Lojala Lotta” 42 
4.2.4 Kluster 4 - “Illojala Inga” 43 
4.2.3 Sammanfattning av klusteranalys 43 

4.3 Korrelationsanalys 44 

5. Slutdiskussion 46 
5.1 Slutsats 46 
5.2 Bidrag 48 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 48 
5.2.2 Praktiskt bidrag 50 
5.2.3 Förslag till framtida forskning 50 

6. Referenslista 52 
6.1 Litteratur 52 
6.2 Vetenskapliga artiklar 53 

7. Bilagor 58 
7.1 Final cluster centers 58 
7.2 Korrelationsanalys 59 
7.3 Deskriptiv statistik 60 
7.4 Kluster fördelning 61 
7.5 Enkätformulär 62 
7.6 Enkätens frågor 66 

 

Figurförteckning  
Figur 1 (Egen) – Modell för varumärkeslojalitet                                                            9                     

Figur 2 (Egen) – Modell för lojalitetsindelning                                                             11 

Figur 3 (Egen) – Tvåstegshypotesen                                                                             18 

Figur 4 (Google Trends) – Influencers trendkurva                                                       21 

Figur 5 (Egen) – Illustration av hypoteser                              24 

Figur 6 (Egen) – Onion modellen                                                                                  25 

Figur 7 (Egen) – Potentiella utfall i jämförelse med faktiskt utfall                               48 

 

Diagramförteckning  
Diagram 1 (Egen) – Respondenternas könsfördelning                                                 37 

Diagram 2 (Egen) – Respondenternas åldersfördelning                                               38 

Diagram 3 (SPSS) – Respondenternas attityd- och beteendemässiga lojalitet             38 

Diagram 3 (SPSS) – Klusteranalys                                                                               39 

Diagram 4 (Egen) – Diagram 3 samt indelning av lojalitet                                          45 

            



 

1 

 

1. Inledning  
 

Det inledande kapitlet presenterar studiens bakgrund, problematisering, syfte, 

avgränsning samt en begreppsförklaring.  

 

1.1 Bakgrund  

Den digitala eran har möjliggjort alternativa sätt avseende att köpa och samla 

information om varumärken och produkter. I takt med denna utveckling menar Tiago 

och Veríssimo (2014) att företagen har tvingats leta nya metoder och ompröva sina 

strategier för att marknadsföra sina produkter och varumärken. De menar att företagen 

behöver hitta strategier som är anpassade för den digitala domänen för att de ska kunna 

nå och engagera konsumenterna. King, Racherla och Bush (2014) förklarar att den 

digitala utvecklingen möjliggjort att många av våra interaktioner idag sker via olika 

onlinebaserade plattformar, mer känt som sociala medier. Enligt Misirlis och 

Vlachopoulou (2018) kan sociala medier användas som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg i affärer, värdefullt för både konsumenten och företaget. 

 

Det unika och revolutionerande med sociala medier är enligt Garcia-De los Salmones 

(2017) att det baseras på ”användargenererat innehåll”. Det innebär att individer inte 

bara kan ta emot och sprida vidare information, utan även publicera och skapa eget 

material.  Constantinides (2014) förklarar att sociala medier har möjliggjort en 

förändring där användarna går från att enbart konsumera media till att faktiskt producera 

eget material. Trots att sociala medier används dagligen av miljontals människor 

förklarar More och Lingam (2017) att vissa användare särskiljer sig från andra, då de 

har en speciell förmåga att påverka och inspirera andra användare. Dessa personers 

inflytande har fått en stor och betydande del inom marknadsföringen och benämns som 

influencers. 
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1.2 Problematisering 
 

Marknadsföring via sociala mediekanaler är aktuellt och har vuxit mycket de senaste 

åren. Alalwan, Rana, Dwivedi och Algharabat (2017) menar att människor använder 

sociala medier i sitt vardagliga liv i en allt större grad än tidigare och är därmed mer 

benägna att flytta sina interaktioner till virtuella plattformar. Sociala mediekanaler har 

enligt Godey, Manthiou, Pederxoli, Rokka, Aiello, Donvito och Singh (2016) skapat en 

helt ny era inom marknadsföringen. Företag och varumärken tvingas utveckla nya vägar 

och sätt för att nå och engagera sina konsumenter på de virtuella plattformarna. De 

sociala mediekanalerna bidrar till att spridningen av information sker på ett snabbt och 

effektivt sätt. Enligt Godey et al. (2016) ger detta enastående möjligheter till att bygga 

starka varumärken. 

  

Varumärken har blivit en allt mer integrerad del i dagens samhälle. Konsumenter 

kommer, bland annat via sociala medier, dagligen i kontakt med mängder av olika 

märken gällande produkter och tjänster. Eftersom antalet varumärken på marknaden är 

större än någonsin, har det enligt Farhana (2012) bidragit till att konkurrensen om 

konsumenterna är stenhård. För att få ett varumärke konkurrenskraftigt menar Farhana 

(2012) att det handlar om att skapa ett starkt varumärke (eng. brand equity). Brand 

equity kan enligt Keller (2013, s.21) definieras som de unika marknadsföringseffekter 

som ger mervärde, identifierar och differentierar varumärket från dess konkurrenter. Att 

skapa brand equity handlar enligt författaren om att välja passande varumärkeselement, 

integrera varumärket i marknadsföringsaktiviteter samt nyttja sekundära 

associationsmöjligheter. 

  

Relationen mellan brand equity och att identifiera samt differentiera varumärket handlar 

enligt Keller (2013, s.142) om att hitta passande varumärkeselement som kan bidra till 

en ökad varumärkeskännedom samt underlätta bildandet av starka, unika och 

gynnsamma varumärkesassociationer. Farhana (2012) förklarar att sambandet mellan 

brand equity och konsumenterna grundas i en hög nivå av varumärkeskännedom och 

dess positiva unika associationer i konsumenternas minnen. Varumärkeskännedom 

handlar enligt Keller (2013, s.76) om att, genom upprepad exponering, få 

konsumenterna att minnas och komma ihåg varumärket. För att få konsumenterna att 

minnas varumärket menar författaren att företaget behöver skapa positiva attribut och 

egenskaper som konsumenten kan associera varumärket med. Varumärkesassociation är 
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enligt Sveri och Ling (2013) något som får varumärket differentierat från andra 

varumärken och därmed konkurrenskraftigt. Yoo, Donthu och Lee (2000) säger i vidare 

mening att starka varumärkesassociationer leder till högre varumärkeslojalitet. 

  

Varumärkeslojalitet beskrivs av Mostert, Petzer och Weideman (2016) som ett 

konsumentbeteende och engagemang som en person uppvisar genom att långsiktigt göra 

upprepade inköp av ett föredraget varumärke. Yoo et al. (2000) tillägger att det bidrar 

till att konsumenterna är mindre benägna att byta till konkurrerande varumärken. 

Mostert et al. (2016) förklarar varumärkeslojalitet som det långsiktiga förhållandet 

mellan en konsument och ett specifikt varumärke. Vilket länge har varit en viktig faktor 

för att förklara konsumentbeteende och dess val av varumärke. Även Erdogmusa och 

Cicek (2012) förklarar vikten av att utveckla och upprätthålla varumärkeslojalitet, då det 

länge har varit en central del inom marknadsföring. Genom tiderna har en mängd olika 

medel använts för att skapa varumärkeslojalitet, men ett av de senare sätten är att 

marknadsföra sig via sociala medier. Användandet av sociala medier som 

marknadsföringskanal är enligt Erdogmusa och Cicek (2012) ett mycket effektivt sätt att 

nå ut till många konsumenter samt skapa en god kommunikation mellan konsument och 

varumärke. Författarna menar även att denna typ av marknadsföring är ett bra sätt för 

varumärken att öka dess varumärkeskännedom, eftersom många konsumenter delar och 

sprider vidare information på sina sociala medier. 

  

En trend inom marknadsföring via sociala medier är att varumärken och företag 

marknadsför sig med hjälp av influencers. En influencer beskriver More och Lingam 

(2017) som en person som har en speciell förmåga att inspirera och motivera andra 

människor. Freberg, Graham, McGaughey och Freberg (2011) menar vidare att en 

influencer är en oberoende tredjepart med möjligheten att forma publikens attityd 

gentemot ett varumärke genom sin blogg, instagram, Youtube-kanal eller andra sociala 

mediekanaler. Influencers kan via sina sociala mediekanaler skapa trender och de spelar 

enligt More och Lingam (2017) en viktig roll i att potentiellt forma och manipulera 

preferenser och åsikter om ett varumärke. En influencer som talar positivt om ett 

varumärke på sina sociala mediekanaler driver och marknadsför varumärket till sin 

publik. More och Lingam (2017) förklarar att influencers påverkar konsumenterna till 

inköp genom att tala positivt om ett varumärke. 
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I sin meta-artikel uttrycker Amos, Holmes och Strutton (2008) att det finns för lite 

studier kring effekterna av marknadsföring med influencers. De studier som hittills har 

undersökt influencers påverkan på konsumentbeteenden har enligt meta-artikeln av 

Knoll och Matthes (2017) enbart fokuserat på kortsiktiga effekter och resultat. Detta 

menar de är problematiskt då annonsörer framförallt intresserar sig för de långsiktiga 

effekter, såsom varumärkeslojalitet. Knoll och Matthes (2017) gör bedömningen att det 

i nuläget finns för lite forskning kring influencers långsiktiga konsumentpåverkan. 

Utifrån tidigare forskning finner vi ett forskningsgap som denna studie syftar till att 

fylla. Vi vill därmed undersöka huruvida influencers påverkar långsiktigt 

konsumentbeteende.    

 

1.3 Syfte   
 

Syftet med denna studie är att analysera huruvida influencers via sociala medier 

påverkar det långsiktiga konsumentbeteendet varumärkeslojalitet.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Denna studie är avgränsad till att undersöka influencers och konsumenter på den 

svenska marknaden. Resultaten kan således inte tillämpas på influencers och 

konsumenter i allmänhet. En ytterligare avgränsning är att vårt urval enbart består av 

respondenter som uppgett att de följer en influencer, vilket resulterar i att studiens 

slutsats enbart kan anses representativt för de personer som faktiskt följer en influencer 

på sociala medier. Slutligen valde vi att avgränsa undersökningen till personer över 18 

år utifrån etiska aspekter, då Bryman och Bell (2017, s. 141) menar att respondenter 

under 18 år kräver målsmans godkännande vid deltagande av en undersökning.  

 

1.5 Begreppsförklaring  

För att underlätta och förenkla för läsaren av detta arbete har vi kortfattat förklarat en 

del begrepp som återkommande används i arbetet.  

 

Influencers - Är individer med ett stort socialt inflytande på digitala plattformar. Dessa 

personer har genom sin personlighet förmågan att påverka, inspirera och motivera andra 

människors åsikter och preferenser genom sitt uppbyggda förtroende.  
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Sociala medier - Är elektroniska online-samhällen där användarna har möjlighet att 

kommunicera med varandra genom att publicera text, bilder eller videos. Sociala medier 

är utmärkta plattformar för att sprida information och innefattar bland annat bloggar, 

mobilapplikationer och internetforum.  

 

Varumärkeslojalitet -  Kan beskrivas som det långsiktiga förhållandet mellan en 

konsument och ett varumärke. Det som gör att konsumenten gör medvetna 

återupprepade inköp av ett varumärke, vilket baseras på tidigare positiva erfarenheter 

och känslomässiga anknytningar till varumärket.  

 

eWOM (elektronisk Word-of-Mouth) - En kommunikationsform som sker via 

elektroniska plattformar där användarna kan dela sina upplevda erfarenheter och åsikter 

kring varumärken och tidigare inköp. Då kommunikationen grundar sig i opartiska och 

objektiva åsikter bedöms den som icke-kommersiell.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel behandlar vad tidigare forskning har uttalat angående 

varumärkeslojalitet, sociala medier och influencers. Kapitlet avslutas med att 

presentera studiens hypoteser. 

 

2.1 Varumärkeslojalitet 

Lojalitet kan betraktas ur många perspektiv. I artiklar och modeller i tidigare forskning 

kan man utläsa att varumärkeslojalitet och konsumentlojalitet ligger nära i relation till 

varandra. Varumärkeslojalitet handlar om hur lojal en konsument är mot ett varumärke. 

Vilket enligt Mostert et al. (2016) kan beskrivas som hur benägen konsumenten är att 

göra fortsatta inköp över tid, hur tidigare erfarenheter av ett varumärke leder till ökad 

preferens för ett märke, engagemanget och relationen mellan konsumenten och 

varumärket. Konsumentlojalitet eller kundlojalitet som det oftast benämns i Sverige, 

handlar om hur benägen en konsument är att göra vidare inköp oberoende av 

påtryckningar från omvärlden. Dick och Basu (1994) menar att dessa två typer av 

lojalitet egentligen beskriver samma sak fast ur olika perspektiv, själva varumärket 

respektive kunden. Vi avser i detta arbete att endast tydliggöra konsumentens lojalitet 

gentemot ett varumärke, det vill säga varumärkeslojalitet. 

 

2.1.1 Definition av varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet har enligt Mostert et al. (2016) en gedigen forskningshistoria som 

sträcker sig till början av 1900-talet, då Copeland (1923) uttryckte varumärkeslojalitet 

som när en konsument är i situationen att genomföra ett köp så kommer hen inte att 

acceptera ett substitut till det planerade köpet, om det inte handlar om en nödsituation. 

Sedan dess har begreppet studerats av en mängd forskare vilket enligt Knox och Walker 

(2001) har resulterat i en utveckling med över 200 begreppsdefinitioner. Anledningen 

till att det forskats mycket kring varumärkeslojalitet menar Mostert et al. (2016) beror 

på att det anses vara en av de viktigaste faktorerna för att förklara varför en konsument 

väljer ett varumärke framför ett annat. 

  

Aaker (1991, s.39) beskriver lojalitet som en av kärndimensionerna för vad som kan 

anses vara ett starkt varumärke. Författaren definierar varumärkeslojalitet som ett 
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långsiktigt mått på hur villig en konsument är att fortsätta köpa ett föredraget varumärke 

över tiden, istället för att byta till ett konkurrerande varumärke. Oliver (1999) ser 

varumärkeslojalitet som engagemang i att repetitivt köpa en förutbestämd produkt eller 

tjänst från ett specifikt varumärke över tid, trots eventuella förändringar och 

påtryckningar från omvärlden. Yoo, Donthu och Lee (2000) tillägger att 

varumärkeslojalitet gör att konsumenterna rutinmässigt köper ett varumärke och motstår 

att byta till ett annat. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013, s.289) för ett 

liknande resonemang och menar att varumärkeslojalitet är medvetna återupprepade 

inköp av ett varumärke som baseras på tidigare positiva erfarenheter i samband med 

konsumtion av det varumärket. Positiva tidigare erfarenheter förklarar författarna kan 

bidra till att konsumenten skapar känslomässiga anknytningar till varumärket och är 

därmed mer benägna att vara lojala mot varumärket. Mostert et al. (2016) betonar att 

varumärkeslojalitet avser det långsiktiga förhållandet och djupa engagemang mellan 

konsument och varumärke. Vilket författarna även menar är det gemensamma med 

dessa olika definitioner, alla strävar efter att främja ett bestående och långsiktigt 

förhållande mellan konsument och varumärke.   

 

2.1.2 Dimensioner av varumärkeslojalitet  

Tidigare forskning om varumärkeslojalitet har enligt Bodet (2008) enbart fokuserat 

utifrån ett beteendemässigt perspektiv för att studera effekterna av konsumentens 

köpbeteende när de är lojala mot ett visst varumärke. Detta har kritiserats av en mängd 

olika forskare, där av bland annat Day (1969) som menar att varumärkeslojalitet inte 

kan studeras utifrån en endimensionell beteendecentrerad uppfattning. Författaren 

menar att varumärkeslojalitet behöver inkludera konsumentens attitydmässiga lojalitet 

tillsammans med beteendemässig lojalitet för att få en rättvis bild och mäta lojalitet på 

ett korrekt sätt. Även Dick och Basu (1994) anser att varumärkeslojalitet bör studeras 

utifrån ett tvådimensionellt perspektiv utifrån sin förklaring om att lojalitet bör ses som 

styrkan i relationen mellan en individs attitydmässiga- och beteendemässiga lojalitet. 

Day (1969) uttrycker att när attitydmässig lojalitet kompletterar beteendemässig lojalitet 

blir lojalitet ett varumärkesspecifikt begrepp istället för ett allmänt begrepp som 

beskriver ett övergripande beteendemönster avseende inköp. Bodet (2008) anser att 

problematiken i att enbart behandla lojalitet utifrån ett beteendeperspektiv är att det 
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finns fler faktorer som kan påverka viljan till köp och konsumtion. Författaren hävdar 

således att en korrekt mätning av varumärkeslojalitet bör innefatta både attitydmässig- 

och beteendemässig lojalitet.   

 

2.1.3 Beteendemässig lojalitet 

Individers köpbeteenden ur ett konsumentperspektiv bär de med sig hela tiden. När ett 

behov av att köpa en vara uppstår, lutar sig konsumenten sig ofta mot gamla 

köpbeteenden och erfarenheter, både positiva och negativa. Oliver (1999) förklarar på 

ett övergripande och tydligt sätt beteendemässig lojalitet. Den kopplas till en 

konsuments köpbeteende på marknaden och kan anges utifrån antal upprepade inköp 

eller avsikten att fortsätta ha ett varumärke som sitt primära val. Utifrån ett 

beteendeperspektiv upplever Severi och Ling (2013) att en konsuments lojalitet kan 

bedömas genom att studera individens konstanta inköp av ett visst varumärke över tid. 

Lägger vi till kvantiteten av varor och bredden av varor från samma varumärke, blir 

graden av lojalitet ännu tydligare. Day (1969) kompletterar med tanken om att 

beteendelojalitet även kan studeras utifrån hur stor andel av individens totala inköp som 

köps från ett visst varumärke. Här ges bilden av ytterligare en dimension. Ytterligare en 

beskrivning av beteendemässig lojalitet ges av Chaudhuri och Holbrook (2001) som en 

medvetet upprepad handling i form av inköp av ett särskilt varumärke. Cheng (2011) 

och Moster et al. (2016) menar att beteendemässig lojalitet säkerställer att individens 

beteende omsätts till ett återkommande inköpsbeteende, där konsumentens agerande att 

göra upprepade inköp från specifikt varumärke, är konsumentens konkreta och faktiska 

handling. Det garanterar att konsumenten kommer att köpa produkter eller tjänster av 

varumärket, vilket påverkar företaget positivt.  

 

2.1.4 Attitydmässig lojalitet 

Till skillnad från beteendemässig lojalitet menar Shankar, Smith och Rangaswamy 

(2003) att attitydmässig lojalitet handlar om ett långsiktigt engagemang som inte går att 

avläsas utifrån observerade repetitiva inköp. Författarna beskriver attitydmässig lojalitet 

som att den handlar om konsuments känslomässiga engagemang och anknytning till ett 

varumärke utifrån hens preferenser och tidigare positiva upplevelser. Chaudhuri och 

Holbrook (2001) definierar attitydmässig lojalitet som det långsiktiga känslomässiga 
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band som uppstår mellan konsument och varumärket och som innefattar det unika värde 

som konsumenten associerar det specifika varumärket med. De unika fördelarna som 

konsumenten upplever med varumärket är det som gör varumärket konkurrenskraftigt. 

Positiva och starka associationer kan enligt Watson, Beck, Henderson och Palmatier 

(2015) resultera i att konsumenten får en attitydmässig lojalitet gentemot varumärket 

som gör att konsumenten kan motstå konkurrerande varumärkens erbjudanden.  

 

En attitydmässigt lojal konsument har enligt Shankar et al. (2003) stort engagemang i 

varumärket och är av den anledningen inte lika priskänslig eller låter sig påverkas av 

attraktiva jämförbara alternativ. En konsument som är attitydmässigt lojal motstår i 

högre grad negativ information om varumärket och även expertutlåtanden såsom ny 

forskning. Shankar et al (2013) hävdar att attitydmässig lojalitet indikerar att 

konsumenten är villig att i framtiden göra fortsatta inköp av det specifika varumärket. 

Styrkan i varumärkeslojalitet, utifrån den attitydmässiga dimensionen, ligger enligt 

Chaudhuri och Holbrook (2001) i att konsumenten kan vara villig att betala mer för ett 

specifikt varumärke eftersom de uppfattar ett unikt värde i varumärket som inget annat 

alternativ kan erbjuda. Författarna tillägger att attitydmässig lojalitet kan leda till större 

marknadsandelar när samma varumärke inköps upprepade gånger av lojala konsumenter 

oberoende av situation och begränsningar. Dock menar Chang (2011) att attitydmässig 

lojalitet inte kan garantera att individerna själva kommer köpa varor, men de kommer 

bidra till att skapa och sprida en positiv bild av varumärket till andra,  exempelvis 

genom word-of-mouth. Detta ger inte direkt vinst, men indirekt skapar det ett positivt 

resultat då konsumenten hjälper till att sprida sina positiva erfarenheter och tankar om 

varumärket. 

 

2.1.5 Beteende- och attitydmässig lojalitet 

För att studera varumärkeslojalitet behövs även den tvådimensionella beskrivningen av 

lojalitet lyftas fram, att kombinera beteendemässig- och attitydmässig lojalitet. Dick och 

Basu (1994) argumenterar för att ett endimensionellt perspektiv inte är tillräckligt och 

menar att kombinationen av en positiv attityd och ett upprepat inköpsbeteende är det 

som förklarar varumärkeslojalitet. Ett varumärke som har konsumentens 

uppmärksamhet både i beteendemässig- och attitydmässig lojalitet är mycket positivt 

för företaget. Lägger företaget dessutom fokus på att bygga långsiktiga relationer med 
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konsumenterna kan det leda till positiv ekonomisk utveckling för företaget. Enligt 

Mostert et al. (2016) kan varumärkeslojalitet bidra till ett långsiktigt förhållande mellan 

konsument och ett specifikt varumärke, vilket indikerar att kunden är nöjd.  

 

2.1.6 Dick och Basus lojalitetsmodell   

För att kunna mäta varumärkeslojalitet utifrån dimensionerna av beteendemässig- och 

attitydmässig lojalitet har Dick och Basu (1994) utvecklat modellen ” A Framework for 

Customer Loyalty” (Se figur 1). Modellen beskriver de faktorer som påverkar och leder 

till varumärkeslojalitet. I vidare mening handlar modellen om att analysera förhållandet 

mellan attityden gentemot ett varumärke och konsumentens återköpsfrekvens 

(beteende). Dick och Basu (1994) menar att det är genom att undersöka relationen 

mellan dessa två dimensioner som graden av lojalitet gentemot ett varumärke kan 

utmätas. Med utgång från teorin och denna modell kommer vi utveckla hypoteser för att 

undersöka huruvida influencers påverkar varumärkeslojaliteten, mer om det i kapitel 4.  

 

 

Figur 1. A framework for customer loyalty, egen figur utifrån Dick och Basu (1994).  

 

Modellen utgår ifrån de attitydmässiga och beteendemässiga dimensionerna av lojalitet. 

I modellen har Dick och Basu (1994) valt att dela upp variabeln för attitydmässig 

lojalitet i tre olika kategorier av indikatorer: kognitiva-, affektiva- och konativa 

indikatorer. Kategorierna innefattar olika faktorer som påverkar den attitydmässiga 
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lojaliteten gentemot ett varumärke. Kognitiva indikatorer förklarar Dick och Basu 

(1994) är de faktorer som är förknippade med kunskap och information om ett 

varumärke. Affektiva indikatorer menar de vidare handlar om de faktorer som påverkar 

konsumentens känslor och sinnesstämning för ett varumärke. Konativa indikatorer 

menar författarna är de faktorer som motiverar konsumenten att göra något. Exempelvis 

att göra ett inköp av vana eller av gedigen erfarenhet om ett visst varumärke.  

 

Tillsammans med variabeln för attitydmässig lojalitet påverkar sociala normer och 

situationsfaktorer konsumentens beteendemässiga lojalitet, som i sin tur påverkar 

konsekvenserna. Dick och Basu (1994) beskriver de sociala normerna som exempelvis 

när en konsument vill äta på en restaurang men på grund av att dennes sällskap tycker 

det är för dyrt väljer denne att avstå från konsumtion. Situationsfaktorer menar 

författarna kan vara i situationer när varumärket är slut i butiken och av den anledningen 

väljer denne ett annat varumärke. De resultat och konsekvenser av varumärkeslojaliteten 

menar Dick och Basu (1994) är exempelvis att konsumenten använder WOM för att 

sprida sina positiva erfarenheter om varumärket eller att denne är mer benägen att stå 

emot påtryckningar från konkurrerande varumärken. Vi kommer i detta arbete bortse 

från de sociala normer och situationsfaktorer för att enbart fokusera på dimensionerna 

för attitydmässig- och beteendemässig lojalitet samt hur dessa påverkas beroende av 

influencers.  

 

2.1.7 Lojalitetsindelning av Dick och Basu 

För att kunna dela in konsumenterna i olika grader av lojalitet har Dick och Basu (1994) 

vidare utvecklat en modell för lojalitetsindelning (Se figur 2.) Modellen visar hur 

beteendemässig- och attitydmässig lojalitet förhåller sig till varandra beroende på grad 

av lojalitet. I modellen väljer författarna att dela in konsumentens attitydmässiga 

lojalitet och beteendemässiga lojalitet i fyra olika kategorier: Latent lojalitet, Sann 

lojalitet, Ingen lojalitet och Falsk lojalitet.  
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Figur 2. Consumer Brand Loyalty Classification, egen bearbetning utifrån Dick och 

Basu (1994). 

 

Latent lojalitet förklarar Dick och Basu (1994) visar en stark attitydmässig lojalitet 

gentemot ett speciellt märke eller produkt. Konsumenten visar tydligt att denne föredrar 

ett visst varumärke framför ett annat, men trots det görs sällan inköp då denne samtidigt 

uppvisar en svag beteendemässig lojalitet. Författarna exemplifierar latent lojalitet som 

att en individ föredrar en restaurang utifrån sina preferenser, men på grund av 

varierande åsikter från andra personer väljer de att äta på en annan restaurang. Utifrån 

omständigheterna väljer individen att äta på en annan restaurang trots sina preferenser.  

 

Sann lojalitet tyder enligt Dick och Basu (1994) på att både den beteendemässiga- och 

attitydmässiga lojaliteten är av hög grad. Detta är den starkaste formen av lojalitet och 

för varumärket det mest fördelaktiga tillståndet. Med en kombination av en stark 

attitydmässig- och beteendemässig lojalitet förklarar författarna att konsumenten har en 

mycket positiv inställning till varumärket samt en hög återköpsfrekvens.  

 

Ingen lojalitet är det sämsta utgångsläget för ett varumärke. Det betyder enligt Dick och 

Basu (1994) att konsumenten både har en svag attitydmässig lojalitet och 

beteendemässig lojalitet. Konsumenten ogillar varumärket och har ingen tanke på att 

köpa deras produkter. Det är enkelt för konsumenten att istället välja att köpa produkter 

från andra konkurrerande varumärken.  

Falsk lojalitet uppstår enligt Dick och Basu (1994) när konsumenten har en svag 

attitydmässig lojalitet mot varumärket men samtidigt har en hög inköpsfrekvens och har 
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således en hög beteendemässig lojalitet. Författarna för ett exempel, där konsumenten 

handlar frekvent från ett varumärke utifrån dess priser och erbjudande men uppvisar 

ändå ett lågt engagemang för varumärket. Personen väljer varumärket på grund av det 

låga priset, inte för varumärket i sig.  
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2.2 Sociala medier 

Under det senaste decenniet har det skett en snabb teknisk utveckling där internet och 

mobil datateknik har fått en betydande roll i många människors vardag. Constantinides 

(2014) beskriver att det nuvarande stadiet av internet benämns ”Web 2.0” och omfattar 

en mängd olika online-applikationer och nätverksmöjligheter, mer känt som sociala 

medier. Den nya generationens internet har enligt King, Racherla och Bush (2014) 

förändrat vårt sätt att söka information samt hur vi kommunicerar med varandra. Idag 

sker en stor del av dessa interaktioner online via sociala medier, som t.ex. Facebook, 

Twitter och Instagram. 

 

2.2.1 Definition 

Sociala Medier beskrivs av Jabeur, Nait-Sidi-Moh och Zeadally (2017) som 

elektroniska online-samhällen där användarna kan utbyta information, åsikter, och idéer 

genom att publicera text, bilder eller videos. Dessa online-samhällen är i grunden 

webbplatser eller mobilapplikationer och kan ta form som bloggar, appar, 

internetforum, poddradio eller andra sociala nätverkssidor. Herrero, San Martín och Mar 

Garcia-De los Salmones (2017) menar att det unika med sociala medier är att alla 

användare kan bidra med så kallat ”användargenererat innehåll”. Vilket betyder att 

individer inte bara kan ta emot och sprida vidare information, utan även skapa och 

publicera eget material. Detta beskriver Constantinides (2014) som en demokratisering 

av information, då användare av sociala medier omvandlas från att enbart konsumera 

media till att faktiskt producera eget material.   

 

Vidare beskriver Constantinides (2014) att de traditionella medierna, som exempelvis 

TV och radio, bygger på en envägskommunikation där innehållet enbart går från 

företagen ut till konsumenterna. Med hjälp av sociala medier har det blivit enklare som 

konsument att aktivt kommunicera och skapa dialoger med företagen, någonting som 

Constantinides (2014) beskriver som ett skifte till en tvåvägskommunikation. Detta 

skifte tillsammans med  möjligheten att skapa användargenererat innehåll har bidragit 

till att konsumenter och användare av sociala medier har fått mer makt. Herrero et al. 

(2017) beskriver att innehåll som rör personliga erfarenheter om varumärken eller 

produkter kan ses som elektronisk word-of-mouth. Detta medför att det som publiceras 
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på sociala medier kan komma att påverka potentiella konsumenters attityder och 

intentioner gentemot ett visst varumärke eller produkt. 

 

Sociala medier har kommit att ta en allt större del av många människors liv och dessa 

medieplattformar ställer höga krav på dagens företag. Jabeur et al. (2017) presenterar 

statistik där antalet aktiva användare av sociala medier förväntas nå 2,5 miljarder år 

2018. Denna prognos menar författarna motiverar allt fler företag att möta upp och 

interagera med sina konsumenter via sociala medieplattformar. 

 

2.2.2 Social media marketing (SMM)  

Framkomsten av sociala medier och dess enorma spridning har enligt Constantinides 

(2014)  skapat en ny era inom marknadsföringen. Mangold och Faulds (2009) förklarar 

att sociala medier gör det möjligt för företag att effektivt kommunicera med sina 

konsumenter men kanske ännu viktigare, att konsumenter även kommunicerar med 

varandra. Konsumenternas förmåga att kommunicera med varandra begränsar 

företagens kontroll över det innehåll som sprids via sociala medier, vilken Mangold och 

Faulds (2009) menar kan få stora konsekvenser. Det är med bara ett par knapptryck 

möjligt att nå ut till miljontals människor runt om i världen, vilket innebär att den 

information som sprids kan komma att påverka många potentiella konsumenters 

köpbeslut. Istället för att enbart dela med sig av sina varumärkesupplevelser och 

erfarenheter till familj och vänner, har konsumenterna nu möjlighet att dela sina åsikter 

till människor över hela jordklotet. Att försöka kontrollera det som sprids på sociala 

medier är för företagen en omöjlighet, vilket enligt Mangold och Faulds (2009) har gjort 

att konsumenterna har kontrollen över den media som sprids idag. Företagsledningar 

bör därför försöka anamma den kraft som konsumenternas informationsspridning för 

med sig och få den att uttrycka sig i förmån till företaget. 

 

En annan konsekvens av sociala mediers uppkomst är enligt Mangold och Faulds 

(2009) att många konsumenter vänder sig bort från de traditionella reklamkällorna 

såsom TV, radio och tidningar. Mangold och Faulds (2009) menar att sociala medier 

uppfattas som en mer trovärdig informationskälla än sponsrad reklam via traditionella 

mediekanaler. Detta medför att konsumenter mer troligt vänder sig till sociala medier 

för att söka information och fatta sina inköpsbeslut. Resultatet av denna trend menar 
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Mangold och Faulds (2009) är att de traditionella medierna har tappat sitt värde som 

marknadsföringskanal. Det är således tydligt att det har blivit allt viktigare för dagens 

företag att inkludera sociala medier i sin marknadsföringsstrategi, vilket även påtalas av 

Constantinides (2014). 

 

Att marknadsföra sig via sociala medier är enligt Constantinides (2014) ett mycket mer 

kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionell reklam. Det är dessutom utmärkta 

plattformar för företag att förbättra sin konkurrenskraft genom att bygga starka 

relationer till sina konsumenter. Även Vries, Gensler och Leeflang (2012) menar att 

sociala medier kan användas av företag för att främja relationerna till sina kunder. Birim 

(2016) förklarar vikten av att bygga starka relationer till sina konsumenter då detta leder 

till ett långsiktigt engagemang och även lojalitet. Företag kan enligt Vries et al. (2012) 

förmedla sina varumärken via sociala medier på många olika sätt, t ex genom att skapa 

egna varumärkesprofiler där det är möjligt att publicera information i form av bilder, 

text och video. Där ges konsumenterna chansen att följa och dela det material som 

publiceras och även stödja varumärken genom att sprida materialet vidare till sina egna 

följare. Mangold och Faulds (2009) förklarar att konsumenterna känner sig mer 

engagerade gentemot ett företag eller varumärke när de har möjligheten att lämna 

feedback. Via sociala medier är det enkelt för användarna att lämna kritik, beröm eller 

hjälpsamma förslag. Denna typ av återkoppling bidrar till en känsla av öppenhet och 

ärlig kommunikation, vilket Mangold och Faulds (2009) menar förbättrar kundens 

engagemang ytterligare. Det är således tydligt att sociala medier har blivit viktiga 

strategiska tillgångar för dagens företag och enligt Mangold och Faulds (2009) även 

viktiga faktorer för att påverka olika aspekter av konsumentbeteenden, däribland attityd 

och köpbeteende.  

 

2.2.3 WOM, eWOM och dess spridning på sociala medier  

Word-of-mouth (WOM) beskrivs av King et al. (2014) som en muntlig kommunikation 

som sker person till person, exempelvis gällande varumärken eller ett företags produkter 

och tjänster. Kommunikationen bedöms icke-kommersiell då den grundas på opartiska 

och objektiva åsikter. Elektronisk word-of-mouth (eWOM) sker via sociala medier och 

är enligt King et al. (2014) positiva eller negativa uttalanden från potentiella, faktiska 

eller tidigare kunder, gällande varumärken eller produkter och tjänster. Wu och Wang 
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(2011) beskriver eWOM som ett kunskapsutbyte konsumenter utför online. Detta 

kunskapsutbyte bygger på konsumentens egna erfarenheter och åsikter och skiljer sig 

därför från kommersiella annonser. Uzunoglu och Kip (2014) för ett liknande 

resonemang och förklarar att eWOM bedöms vara fri från företags manipulering och 

betraktas därför som en mycket pålitlig form av kommunikation. Tidigare innan sociala 

mediernas genomslag, menar King et al. (2014) att konsumenter som behövde 

information inför ett köpbeslut, framförallt vände de sig till de traditionella 

marknadsföringskanalerna eller sökte råd från familj och vänner. 

 

Istället för att passivt matas med den information som företag vill att de ska ta del av via 

traditionell media, menar Mullikin och Borin (2017) att sociala medier hjälper 

konsumenter att aktivt söka information online. King et al. (2014) förklarar att eWOM 

är mycket kraftfullt och har större inverkan på konsumenterna än vad andra typer av 

marknadsföring har. Genom att använda sociala medier kan kunderna sprida sina åsikter 

och erfarenheter till betydligt många fler personer än vad andra typer av kommunikation 

tillåter. Detta menar Alalwan et al. (2017) gör att eWOM har en betydligt större 

räckvidd och inflytande på konsumenter. King et al. (2014) menar att traditionell WOM 

vanligtvis sker mer privat då det är en kommunikation ansikte mot ansikte. eWOM har 

däremot möjlighet att engagera ett helt nätverk av människor där konversationer och 

åsikter kan vara synliga i flera år. Styrkan med eWOM är att det går att nå så otroligt 

många människor och att informationen har en lång livslängd till skillnad från vanlig 

kommunikation ansikte mot ansikte. Alalwan et al. (2017) förklarar att eWOM 

framförallt har en påverkan på konsumenternas engagemang och därmed viljan att 

sprida ett positivt budskap vidare. Enligt Wu och Wang (2011) har eWOM ett direkt 

samband till kundlojalitet, då det påverkar konsumentens köpbeslut. 
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2.3 Influencers 

Den virala marknadsföringens uppkomst har varit startskottet för en era av mängder 

effektiva marknadsföringsstrategier. Att marknadsföra på de virtuella plattformarna 

sociala medier är enligt More och Lingam (2017) en av de strategier som erkänts 

mycket effektiva. Styrkan ligger i att enkelt och snabbt sprida aktiviteter och 

information till ett stort antal individer. Även om sociala medier dagligen används av 

miljontals människor så förklarar More och Lingam (2017) att aktiviteterna enbart 

bekräftas av ett begränsat antal användare. Dessa användare menar författarna spelar en 

viktig roll för att forma och påverka åsikter samt trender på de sociala plattformarna. 

Deras inflytande har fått en stor och betydande del inom marknadsföringen. Dessa 

användare kallas för influencers.  

 

2.3.1 Bakgrund  

Influencers är ett relativt nytt uttryck. Influencers omfattar enligt Uzunoglu och Kip 

(2014) individer som har ett stort socialt inflytande på digitala plattformar. Uttrycket har 

framkommit i och med sociala mediemarknadsföringens utveckling. Fenomenet i sig är 

dock inte nytt, tidigare användes bland annat begreppen celebrity endorsements, opinion 

leaders och brand ambassadors för att beskriva individer med medialt inflytande. Enligt 

Uzunoglu och Kip (2014) har det länge varit erkänt att en del människor har en större 

förmåga att påverka andra individers preferenser och tankar. Detta stöds av 

tvåstegshypotesen som enligt Katz och Lazarsfeld (1955) handlar om att medias 

påverkan inte endast avgörs av individens preferenser och mediernas budskap (Se figur 

3). De påverkas även av en tredje part i form av individer som tolkar och mottar 

mediainformationen för att sedan presentera den vidare till andra människor. Influencers 

kan enligt Uzunoglu och Kip (2014) betraktas som den tredje part som beskrivs i 

hypotesen och som i den digitala miljön tolkar och överför mediainformation till andra 

människor.  
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Figur 3. Tvåstegshypotesen, egen figur utifrån Katz och Lazarsfeld (1955).  

 

2.3.3 Influencers i tidigare former     

Inom marknadsföringen har det länge varit känt att det är strategiskt fördelaktigt att 

använda en tredje part för att marknadsföra ett varumärke, produkt eller tjänst. 

Begreppet influencer är dagens uttryck för de individer som har stort medialt inflytande. 

Innan dess användes bland annat begreppen celebrity endorsers, opinion leaders och 

brand ambassadors.  

  

Celebrity endorsers kan enligt McCracken (1989) definieras som en offentligt känd 

person som använder sitt kändisskap i reklamsammanhang för att locka konsumenter. 

Tanken är att den kända personen ska associeras med varumärket och få konsumenten 

att tänka på varumärket när den ser eller hör något om kändisen. En tänkbar fördel är 

enligt Eisend och Langner (2010) att konsumenten identifierar sig med  kändisen och 

köper av den anledningen produkten för att införliva dem i sig själv. Erdogan (1999) 

beskriver celebrity endorsers som en strategi som strävar efter att attrahera 

konsumenterna utifrån att skapa trovärdighet och omtycktbarhet genom den kända 

personen. Brand ambassadors eller svenska varumärkesambassadörer, fungerar ungefär 

på samma sätt. Keller (2013, s.317) beskriver det som personer som kan associeras med 

varumärket för att stärka varumärkets bild. Vanligtvis används kändisar, artister och 

idrottande personer som varumärkesambassadörer. Varumärkesambassadörer förklarar 

författaren hjälper företaget att kommunicera ut varumärkets styrkor och unika 

egenskaper till andra.  
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2.3.4 Definition av Influencers  

Influencers beskrivs av More och Lingam (2017) som individer med en speciell 

förmåga att inspirera, motivera och påverka andra människors åsikter och preferenser. 

Genom expertis, auktoritet eller en stark relation till sin publik, har dessa inflytelserika 

personer möjlighet att påverka andra människors attityder och beteenden. I många 

avseenden handlar det om en känd person, men More och Lingam (2017) förklarar att 

en influencer kan i stort sett vara vem som helst som besitter denna förmåga att påverka 

andra människor. Idag är influencers ofta associerade med sociala medier där de enligt 

Uzunoglu och Kip (2014) fungerar som en tredje part som kan tolka och omvandla 

mediainformation för att sedan sprida vidare till sina följare. Genom att förmedla sina 

budskap via sociala medieplattformar kan influencers nå ut till en stor mängd 

användare, där innehållet kan spridas snabbt och bli viralt. Därav kan sociala medier 

hjälpa influencers att bygga upp och sprida ett rykte om sin kunskap och kompetens. 

  

Genom att på sina sociala mediekanaler publicera regelbundna inlägg med innehåll som 

möter följarnas intressen, har influencers möjlighet att bygga starka och genuina 

relationer till sina anhängare. Skulle en influencer återkommande rekommendera en 

produkt trots osäkerhet på om den faktiskt håller den kvalité som utlovas, finns risken 

att influencern tappar sin trovärdighet. Förlorar influencern sin objektivitet kan följarna 

känna sig lurade och besvikna, vilket kan ha negativ påverkan på den relation som 

tidigare byggts upp. Därför menar Lim, Radzol, Cheah och Wong (2017) att inlägg som 

publiceras av influencers ofta ses som tillförlitliga och sanningsenliga källor, vilket gör 

att konsumenter är mer benägna att följa rekommendationer från dessa inflytelserika 

personer. 

  

Förmågan att skapa starka band till sina följare och influencers höga trovärdighet, har 

enligt Uzunoglu och Kip (2014) resulterat i att dessa personer är en av de mest 

inflytelserika informationskällorna för konsumenter som söker rekommendationer inför 

ett inköpsbeslut. Genom att publicera regelbundna inlägg om sina 

varumärkesupplevelser kan influencers påverka och inspirera andra användare till 

inköp. Detta kan även resultera i en attitydförändring, då konsumenterna upplever ett 

känslomässigt band till varumärket.  
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Förutom möjligheten att påverka konsumenternas inköpsbeteenden och attityder, menar 

Lim, Radzol, Cheah och Wong (2017) att influencers har stor betydelse för 

varumärkeskännedom. Efter att ha tagit del av en influencers positiva erfarenheter av ett 

varumärke kan konsumenter känna bekräftelse på att deras preferenser stämmer överens 

med en inflytelserik persons. Influencers förmåga att påverka konsumenternas attityder, 

uppfattningar och till och med köpbeteenden gör dem enligt Uzunoglu och Kip (2014) 

till kraftfulla resurser för dagens marknadsförare. Många företag väljer därför att 

involvera influencers i sin marknadsföringsstrategi, med förhoppningen att de kan skapa 

trender och uppmuntra sina anhängare att köpa de produkter som marknadsförs. 

 

2.3.5 Influencer marketing  

Influencer marketing eller som vi i Sverige kallar det influenser marknadsföring, är en 

effektiv marknadsföringsstrategi som har haft stor genomslagskraft de senaste åren (Se 

figur 4). Influencer marketing kan enligt More och Lingam (2017) ses som en indirekt 

form av marknadsföring där företag använder en tredje part för att sprida ett informativt 

budskap om deras varumärke, tjänst eller produkt. Denna tredje part är då influencern, 

som via sina sociala mediekanaler publicerar innehåll för att sprida företagets 

information till sin publik. Plattformar som är lämpade för influencer marketing är 

exempelvis instagram, bloggar, youtube och snapchat.  

 

Influencer marketing handlar enligt Lim et al. (2017) om att en influencer, anlitad av ett 

företag, använder sina sociala mediekanaler för att förmedla information om ett 

varumärke, med förhoppningen om att följarnas köpbeteende och attityd  gentemot 

varumärket ska påverkas positivt. Influencer marketing kan ses som en form av digital 

word-of-mouth (eWOM). Influencers sprider sina preferenser och erfarenheter via sina 

sociala mediekanaler och når på så sätt ut till ett stort antal individer. Alalwan et al. 

(2017) menar på att denna form av eWOM har ett stort inflytande och räckvidd. 

Författarna menar vidare att anledningen till att den har ett stort inflytande är för att 

människor är mer benägna att positivt uppfatta och påverkas av information som 

kommer från en person som de har en nära relation till. Influencer marketing bygger 

mycket på att influencern har en nära relation med sin publik. Alalwan et al. (2017) 

förklarar att jämfört med strategin att använda celebrity endorsers uppfattas influencer 



 

22 

 

marketing som mer trovärdig, kunnig och pålitlig utifrån dess förmåga att bygga nära 

relationer med konsumenterna.  

 

Li, Lee och Lien (2014) talar om att influencer marketing är ett effektivt sätt för att 

uppnå marknads- och affärsmässig mål. Som tidigare nämnt kan influencers påverka 

och förändra människors tankar och handlingar, exempelvis inköpsbeslut. Genom att 

förstå att människors inköpsbeslut påverkas av människorna runt omkring dem, kan 

företag välja att anlita influencers med stort socialt inflytande för att påverka individens 

inköpsbeslut. Li et al. (2014) menar att influencern kan styra sin publik till ett visst 

varumärke genom att förmedla sina positiva erfarenheter och tankar om varumärket, 

vilket kan få konsekvenserna av att publiken väljer att köpa varumärket. I en Neilsen-

marknadsundersökning berättar Lim et al. (2017)  att influencer marketing ger 11 

gånger högre avkastning på investeringar (ROI) jämfört med annan digital 

marknadsföring. Av den anledningen att influencer marketing har en större förmåga att 

nå och engagera företagets direkta målgrupp. Då är det enligt More och Lingam (2017) 

även viktigt att företaget anlitar en influencer som är i kontextuell anpassning med deras 

varumärke. Väljer företaget att använda en influencer som inte är anpassad med deras 

produkt eller varumärke kommer ”fel” publik nås av marknadsföringen, vilket är 

ineffektivt. Det gäller att influencern har en publik som stämmer överens med företagets 

målgrupp för att marknadsföringen ska ha störst genomslagskraft.   

 

 

Figur 4. Influencer Marketing trendkurva (Google Trends)  
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2.4 Hypotesformulering 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi utvecklat hypoteser vars syfte är att 

undersöka sambandet mellan influencers och varumärkeslojalitet. Tidigare forskning 

har enligt Knoll och Matthes (2017) främst studerat influencers kortsiktiga påverkan på 

konsumentbeteenden. Författarna förklarar att de långsiktiga effekterna är de som 

främst intresserar företagare och annonsörer, men att detta är ett relativt outforskat 

område. Vår förhoppning är därför att denna studie ska tillföra ett forskningsbidrag 

kring huruvida influencers via sociala medier påverkar det långsiktiga 

konsumentbeteendet varumärkeslojalitet. 

Varumärkeslojalitet bör enligt Dick och Basu (1994) studeras utifrån ett 

tvådimensionellt perspektiv, vilket omfattas av attitydmässig- och beteendemässig 

lojalitet. Den beteendemässiga dimensionen beträffar enligt Oliver (1999) 

konsumenternas antal upprepade köp. Medan Chaudhuri och Holbrook (2001) förklarar 

att attitydmässig lojalitet bland annat innefattar det känslomässiga band och unika 

värdet som konsumenterna associerar det specifika varumärket med. Detta leder oss till 

studiens två första hypoteser: 

  

Hypotes 1: “Influencers påverkar konsumenternas varumärkeslojalitet främst genom 

attitydmässig lojalitet” 

  

Hypotes 2: “Influencers påverkar konsumenternas varumärkeslojalitet främst genom 

beteendemässig lojalitet”  

 

För att lojalitet ska kunna mätas på ett korrekt sätt menar Day (1969) att det inte är 

tillräckligt att studera varumärkeslojalitet utifrån ett endimensionellt perspektiv. 

Författaren förklarar att det är först när attitydmässig- och beteendemässig lojalitet 

kompletterar varandra som lojalitet blir ett mätbart begrepp. Även Bodet (2008) påtalar 

problematiken med att enbart behandla lojalitetsfaktorerna var för sig, då båda behövs 

för att omfatta alla de element som kan påverka konsumentens lojalitet gentemot ett 

varumärke. Detta resonemang mynnar ut i studiens tredje hypotes: 

  

Hypotes 3: “Influencers påverkar konsumenternas varumärkeslojalitet genom både 

attitydmässig- och beteendemässig lojalitet” 
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Vår fjärde och sista hypotes avser om influencers lojalitetspåverkan är obefintlig:  

 

Hypotes 4: “Influencers har ingen påverkan på konsumenternas varumärkeslojalitet” 

 

Nedan följer en illustration för tänkbara utfall om var och en av hypoteserna skulle 

korroboreras. Diagrammet tillhörande hypotes ett visar ett tänkbart resultat där 

respondenternas grad av attitydmässig lojalitet är dominerande. Det diagram som tillhör 

hypotes två illustrerar ett potentiellt scenario där respondenterna tydligt uppvisar en 

stark beteendemässig lojalitet. Diagrammet som tillhör hypotes tre uppvisar ett resultat 

som ges av att respondenterna uppvisar varumärkeslojalitet utifrån en kombination av 

både attitydmässig- och beteendemässig lojalitet. Det sista diagrammet tillhörande 

hypotes fyra visar en tydlig bild av att influencers inte har någon påverkan på 

respondenternas varumärkes lojalitet, varken beteendemässig lojalitet eller attitydmässig 

lojalitet.  

 
Figur 5. Egna utformade illustrationer av potentiella utfall som kan kopplas till våra 

ställda hypoteser.  
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3. Metod  

Avsnittet behandlar studiens genomförande. Vi kommer först presentera 

forskningsmetodik, filosofi, ansats, strategi, metod, tidshorisont, operationalisering och 

datainsamlingsmetod. Vidare presenteras analysmetod, kvalitetskriterier och 

avslutningsvis metodkritik.  

3.1 Forskningsmetodik  

För att på ett enklare sätt förklara den forskningsmetodik vi har använt i denna uppsats 

har vi valt att utgå ifrån Saunders, Lewis och Thornhills (2016, s.124) modell ”Research 

Onion Model”. Modellen (Se figur 6) består av sex delar; forskningsfilosofi, 

forskningsansats, forskningsmetod, forskningsstrategi, tidshorisont och 

datainsamlingsmetod. Modellen används för att strukturera upp metodkapitlet och kan 

kopplas till liknelsen av en lök, då de olika delarna ligger i lager och utgår ifrån det yttre 

lagret, forskningsfilosofi, och avslutas i mitten med datainsamlingsmetod. Genom att 

använda modellen kan vi skapa en bättre förståelse för de logiska steg och tankar bakom 

våra val av tillvägagångssätt och strategier.  

 

 

Figur 6. Research Onion Model, egen figur utifrån Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016). 
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3.2 Forskningsfilosofi  

Forskningsfilosofi är enligt Bryman och Bell (2017, s.47) en viktig delkomponent vid 

valet av metod. Beroende på vad forskaren har för kunskapsuppfattning och syn på 

verkligheten kommer det påverka hur uppsatsen genomförs. Vi har valt att utgå från ett 

positivistiskt och objektivistiskt synsätt, vilket enligt Bryman och Bell (2017, s.166) är 

de två vanligaste synsätten när det kommer till kvantitativa studier. Positivismen bygger 

enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s.241) på en kunskapsteoretisk ståndpunkt där 

kunskap ska vara objektiv samt utgå från egna erfarenheter. Objektivismen förklarar 

Saunders et al. (2016, s.128) utgår ifrån ett synsätt om att verkligheten existerar 

oberoende av sociala aktörer och faktorer som vi inte kan påverka. Genom hela arbetet 

har vi fokuserat på att vara objektiva, eftersom vi förväntas vara opartiska och inte lägga 

in egna tolkningar och värderingar. Detta för att kunna presentera studiens resultat på ett 

så korrekt och trovärdigt sätt som möjligt. Vi betraktar kunskap som det statiska data 

som samlats in via en enkätundersökning. Genom att undersöka och analysera datat 

utifrån våra teoretiskt uppställda hypoteser kan vi söka efter mönster och samband. 

 

3.3 Forskningsansats  

När det kommer till forskningsansats finns det enligt Bryman och Bell (2017, s.31) två 

huvudsakliga inriktningar; deduktivt och induktivt tillvägagångssätt. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt utgår enligt författarna från tidigare forskning och teorier för att 

utveckla hypoteser som sedan testas och analyseras med hjälp av de empiriska data som 

samlats in. Analysen resulterar i att hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas, 

oavsett vad leder det till en slutsats. Induktivt tillvägagångssätt är enligt Bryman och 

Bell (2017, s.34) motsatsen till den deduktiva ansatsen. Induktiv ansats förklarar 

författarna handlar om att forskare börjar processen med att samla in empirisk data och 

utifrån det skapar sitt teoretiska bidrag.  

 

I vår studie kommer vi tillämpa en deduktiv forskningsansats, mer bestämt en hypotes-

deduktiv ansats. En hypotes-deduktiv ansats är enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, 

s.145) en förlängd deduktiv ansats och handlar om att utifrån teoretiska hypoteser testa 

specifika antaganden. Vi menar att denna ansats är bäst lämpad till vår uppsats då vi ska 

utföra en kumulativ studie som bygger på tidigare forskning och välbeprövade teorier 

inom området för varumärkeslojalitet.  
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3.4 Forskningsmetod  

Enligt Bryman och Bell (2017, s.58) delas forskningsmetoder vanligtvis upp i 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativ forskning fokuserar på siffror och 

mätbart data som utifrån synen om en objektiv verklighet kan kopplas till begrepp och 

befintliga teorier. Jacobsen (2002, s.149) för en teori om att kvantitativa metoder lämpar 

sig väl när forskarna besitter goda förkunskaper inom ämnet samt har en förutbestämd 

idé om vad studien ska behandla. Kvantitativ forskning associeras enligt Bryman och 

Bell (2017, s.163) med en deduktiv ansats där vikten ligger i att utifrån teorin utveckla 

hypoteser som sedan prövas för att komma fram till ett mätbart resultat. Olsson och 

Sörensen (2011, s. 23) för ett liknande resonemang och menar att kvantitativ forskning 

leder till mätbara resultat som syftar till att tydliggöra relationer mellan variabler. 

Kvalitativ forskning förklarar Bryman och Bell (2017, s.376) syftar till att behandla 

teori som något som uppkommer ur insamling och analys av data. Kvalitativa studier 

fokuserar på att skapa ny teori och vikten ligger vid ord och tolkande snarare än siffror 

och mätbarhet.  

 

I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån en kvantitativ metod och samla in data genom 

en enkätundersökning. Utifrån att vi vill undersöka relationen mellan influencers och 

dess påverkan på varumärkeslojaliteten så menar vi att en kvantitativ metod är bäst 

lämpad. Eliasson (2013, s.30) stödjer vårt resonemang och menar då att kvantitativa 

studier lämpar sig bäst när det handlar om att åskådliggöra hur diverse variabler fördelas 

inom en grupp människor. Vi vill undersöka hur influencers påverkar 

varumärkeslojaliteten genom att mäta konsumenternas grad av lojalitet. För vår del är 

det viktigt att använda en metod som kan få fram mätbara svar som kan sättas i relation 

med våra teoretiska hypoteser för att utvisa graden av varumärkeslojalitet.  

    

3.5 Forskningsstrategi  

En av de mest centrala delarna i forskningsprocessen är enligt Bryman och Bell (2017, 

s.32) datainsamlingsmetoden. Den avser att samla in det data som sedan ligger till grund 

för studiens analys och hypotesprövning. Ejlertsson (2014, s.7) förklarar att det finns en 

mängd olika metoder för att samla in information om människors attityder och 

beteenden. Vidare nämner författaren enkätundersökningar som en av de vanligaste 

metoderna. Även Eliasson (2013, s.29) beskriver enkätstudier som en framträdande 

datainsamlingsmetod för kvantitativa studier och att det är ett effektivt sätt att samla in 



 

28 

 

många mätbara svar för att beskriva förhållanden och attityder. Vi anser därför att en 

enkätundersökning är en passande datainsamlingsmetod för vår studie då vi har för 

avsikt att undersöka konsumenters varumärkeslojalitet utifrån attitydmässig- och 

beteendemässig lojalitet. 

  

En enkät beskrivs av Bryman och Bell (2017, s.238) som ett frågeformulär där 

respondenterna har möjlighet att reagera och svara på en uppsättning påståenden och 

frågor. Precis som med alla insamlingsmetoder, finns det både för- och nackdelar med 

en enkätundersökning. En fördel är enligt Ejlertsson (2014, s.11-12) att enkäter ger oss 

möjligheten att effektivt nå en stor mängd respondenter utan någon geografisk 

begränsning. Bryman och Bell (2017, s.238) för ett liknande resonemang, där de 

förklarar att enkäter möjliggör geografisk spridning samt att det är en effektiv metod 

både tidsmässigt såväl som ekonomiskt. Att nå ut till människor över hela landet anser 

vi bidrar till ett bredare perspektiv och ett urval som är mer representativt för hela 

populationen. Eliasson (2013, s. 29) menar å andra sidan att enkätundersökningar 

riskerar att få en mindre svarsfrekvens då det i regel saknar mänsklig kontakt. En annan 

risk som är förknippat med enkätstudier är enligt Bryman och Bell (2017, s.239) att det 

inte finns någon på plats som kan hjälpa respondenterna att besvara eventuella frågor 

och funderingar. De menar därför att det är särskilt viktigt att säkerställa att frågor är 

formulerade på ett enkelt och tydligt sätt vid enkätundersökningar. Detta är något vi tar i 

beaktning vid enkätens utformning, då vi ändå anser att denna datainsamlingsmetod 

lämpar sig väl för vår studie.  

 

3.6 Tidshorisont  

I denna studie har vi valt att utgå ifrån en tvärsnittsdesign, vilket enligt Bryman och Bell 

(2017, s.81) innebär att en större mängd data samlas in under en och samma tidpunkt. 

Detta genererar en uppsättning kvantifierbar data som sedan kan granskas för att 

upptäcka eventuella sambandsmönster. En tvärsnittsdesign lämpar sig väl i vår studie då 

vi är intresserade av att undersöka huruvida konsumenters beteendemässiga- och 

attitydmässiga lojalitet påverkas av marknadsföring via influencers på sociala medier. 

Denna typ av sambandsmönster mellan att flertal individer samt andra sociala fenomen 

är enligt Bryman och Bell (2017, s.81) typiskt för en tvärsnittsinriktad forskning. 

Bryman och Bell menar (2017, s.80) att enkätundersökningar ofta är starkt förknippade 
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med tvärsnittsdesign, vilket även är den metod vi valt att tillämpa för att samla in 

empiriskt data. 

3.7 Operationalisering  

Begrepp beskrivs av Bryman och Bell (2017, s.169) som teorins grundpelare och utgör 

grunden för företagsekonomiska studier. För att olika begrepp ska vara användbara i 

kvantitativa undersökningar förklarar Bryman och Bell (2017, s.169) att de måste vara 

mätbara. Därför är det viktigt att genomföra en operationalisering, vilket enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013, s. 132) innebär att teoretiska begrepp omvandlas till mätbara 

termer. För att det ska vara genomförbart att besvara studiens syfte samt att undersöka 

de hypoteser vi utformat, krävs det således att vi utför en operationalisering av 

begreppet “varumärkeslojalitet”. För att mäta konsumenters lojalitet gentemot ett 

varumärke har vi utgått från den modell (se figur 1) som Dick och Basu (1994) utformat 

där begreppet bryts ner i två dimensioner. Dessa har presenterats närmare i den 

teoretiska referensramen och benämns attitydmässig- och beteendemässig lojalitet. I den 

enkät vi formulerat mäts respondenternas grad av varumärkeslojalitet utifrån de två 

dimensionerna. Vi har sedan delat in respondenternas svar i fyra olika grader av lojalitet 

med inspiration från det poängsystem Møller Jensen (2011) skapat, vilket vi presenterar 

närmare under avsnitt för mätinstrument.  

 

3.8 Datainsamlingsmetod  

Studiens datainsamlingsmetod avser den metod som används för att samla in det 

empiriska data som senare ska analyseras för att bekräfta eller förkasta studiens ställda 

hypoteser. För att utforma den enkät som studiens data samlats in från, använde vi oss 

utav Google Forms. För att sedan nå ett så stort antal respondenter som möjligt 

skickades enkäten ut via Facebook.  

3.8.1 Undersökningsdesign  

Vid utformningen av en enkätundersökning är det enligt Eliasson (2013, s.36) viktigt att 

konstruera frågeformuläret så att det genererar det data som faktiskt önskas. Författaren 

förklarar därför att utformningen av enkäten bör utgå från de variabler som framtagits 

vid operationaliseringen. Det bör finnas en enkätfråga för varje enskild variabel, men 

Eliasson (2013, s.36) menar att det är mer fördelaktigt att mäta variablerna flera gånger. 

Då vi är intresserade av att mäta konsumenternas varumärkeslojalitet, utformas 
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enkätfrågorna utifrån de två dimensioner begreppet "lojalitet" delas upp i. Detta innebär 

att de två variabler vår enkät avser att mäta är "attitydmässig lojalitet" och 

"beteendemässig lojalitet". Vi valde därför att konstruera enkäten så att 8 frågor mäter 

graden av attityd samt 8 frågor som mäter konsumenternas köpbeteende. Totalt består 

enkäten av 16 frågor plus två frågor gällande respondenternas ålder och kön samt en 

kontrollfråga. Frågorna är utformade med inspiration från Dick och Basus (1994) 

lojalitetsmodell, se bilaga 7.6.  

 

När det gäller själva formuleringen av enkätens frågor är det enligt Eliasson (2013, s.36) 

viktigt att först besluta om frågorna ska vara öppna eller slutna. Öppna frågor gör det 

möjligt för respondenten att svara mer djupgående och med egna ord. För att kunna 

analysera svaren vid öppna frågor menar Eliasson (2013, s.37) att det krävs en personlig 

tolkning. Då vår studie utgår från ett objektivt synsätt utan egna tolkningar, är det 

tydligt att vår enkät bör bestå av slutna frågor. Detta innebär att alla svarsalternativ är 

angivna och förutbestämda. Eliasson menar (2013, s.37) att slutna frågor är enkla att 

analysera och medför ingen risk för att förlora objektiviteten. Ett liknande resonemang 

förs av Bryman och Bell (2017, s.245) som förklarar att denna typ av frågor är relativt 

enkla att koda och analysera, till skillnad från öppna frågor. Utifrån detta valde vi att 

utforma en enkät med enbart slutna frågor. Svarsalternativen för varje enskild fråga 

utgår från en Likertskala, vilket enligt Jacobsen (2002, s.288) innebär att svaren 

rangordnas. Vi har valt att använda oss av en femgradig skala med svarsalternativen 1 - 

5, där 1 representerar "Instämmer inte alls" och 5 står för " Instämmer helt". Detta ger 

även respondenterna möjligheten att svara neutralt i form av siffran 3. Se bilaga 7.5 för 

den fullständiga enkäten. 

 

3.8.2 Urval av respondenter  

En studies urval utgör enligt Bryman och Bell (2017, s. 191) den del av populationen 

som valts ut för att delta i undersökningen. Inom kvantitativ forskning menar författarna 

att det är nödvändigt att göra ett urval från den population studien riktar sig mot, då det 

sällan är möjligt att undersöka hela populationen. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 192)  

finns det två typer av urvalsmetoder. Sannolikhetsurval som innebär att respondenterna 

har valts ut på slumpmässiga grunder, samt icke-sannolikhetsurval där en del av 

populationen har större sannolikhet än andra att tas med i undersökningen. Då tidsramen 
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för vår studie är begränsad har vi valt att utgå från ett icke-sannolikhetsurval. Vi 

skickade ut enkäten via våra egna Facebooksidor, samt via några specifikt utvalda 

svenska Facebookgrupper. Dessa grupper valdes ut på grund av dess storlek med en 

förhoppning om att nå ut till ett så stort antal personer som möjligt. Detta resulterade i 

att vi mottog totalt 282 svar.  

 

3.8.3 Pilotstudie  

Innan den faktiska enkätundersökningen kan äga rum har vi valt att utföra en 

pilotstudie. Dels för att testa om våra enkätfrågor genererar de svar som vi eftersöker 

hos undersökningen men även, som Eliasson (2013, s.42) påtalar, att korrigera 

eventuella oklarheter. Bryman och Bell (2017, s.266) för ett liknande resonemang då de 

förklarar att en pilotstudie alltid är att föredra då det ger författaren en möjlighet att 

säkerställa frågornas kvalité samt att undersökningen som helhet är av bra standard. 

Författarna påtalar att en pilotstudie är av särskild stor vikt vid just enkätundersökningar 

då det inte finns någon intervjuperson på plats som kan påpeka oklarheter och 

eventuella frågor kring undersökningen.  

 

De testpersoner som deltog i vår pilotstudie består av totalt 11 individer, varav 3 av 

dessa är män och resterande 8 är kvinnor. Bryman och Bell (2017, s.266) anser att 

pilotstudien bör bestå av en grupp respondenter som är jämförbar med den population 

som den faktiska undersökningen riktas mot. Detta är något vi har tagit hänsyn till vid 

val av testpersoner då vi anser att de 11 personer som deltog i pilotstudien även hade 

varit kvalificerade för den faktiska enkätundersökningen. Den återkoppling vi mottog 

från pilotstudien var av stor vikt då vi fick bekräftat att frågorna var formulerade på ett 

förståeligt sätt och genererade den data vi eftersökt. En av respondenterna föreslog att vi 

skulle tillägga en kontrollerande fråga beträffande om respondenten följde en influencer 

eller inte, detta för att minimera risken för oärliga svar. Genom att lägga till en 

kontrollfråga i början av enkäten säkerställer vi att respondenternas svar är relevanta för 

vår studie.  
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3.8.4 Mätinstrument  

För att ha möjlighet att klassificera respondenternas grad av varumärkeslojalitet utifrån 

Dick och Basus (1994) modell för lojalitetsindelning har vi tagit inspiration från de 

mätinstrument Møller Jensen (2011) använt. För att mäta respondenternas 

beteendemässiga lojalitet använde författaren en skala mellan 1 - 5, där respondenterna 

fick ange hur många av de senaste fem inköpen av en viss produkt som var från ett och 

samma varumärke. Mellan 1 - 3 gånger uppmättes som låg grad av beteendemässig 

lojalitet, och mellan 4 - 5 gånger ansågs vara hög grad av beteendemässig lojalitet. För 

att mäta den attitydmässiga lojaliteten utformade Møller Jensen (2011) sex enkätfrågor 

rörande attityd och använde en sju-punkt likertskala för poängsättning. Respondenternas 

sammanlagda poäng för attityd fastställde graden av attitydmässig lojalitet. Resultat 

ovanför skalans mittpunkt, 24, uppmättes som hög grad av attityd medans poäng från 24 

och lägre räknades som låg grad av attitydmässig lojalitet. Møller Jensen (2011) 

använder sedan de definierade nivåerna av attityd- och beteendemässig lojalitet för att 

klassificera respondenterna i Dick och Basus (1994) fyra kategorier för 

varumärkeslojalitet.  

 

I vår studie har vi utformat 16 enkätfrågor, 8 tillhörande dimensionen av attityd och 8 

tillhörande beteende. Samtliga enkätfrågor besvarades med en poängskala mellan 1 - 5, 

där 1 är lägst och 5 är högst. Vi har således, till skillnad från Møller Jensen (2011), inte 

gjort någon skillnad i sättet att mäta attityd och beteende. Genom att summera varje 

respondents totala poäng för attityd har vi tagit fram ett nytt värde som avser varje 

enskild individs genomsnittliga poäng för attityd. På samma sätt har vi även tagit fram 

individens genomsnittspoäng för beteende. De genomsnittliga värdena är av stor 

betydelse, då vi genom att sätta dessa i relation till varandra kan uppmäta individens 

grad av varumärkeslojalitet. Likt Møller Jensen (2011) klassificerar vi respondenterna i 

Dick och Basus (1994) fyra kategorier för lojalitet, utifrån deras grad av 

varumärkeslojalitet. En förtydligande bild ges av diagram 5.  

 

3.8.5 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

En av de viktigaste begränsningarna att ta i beaktande vid enkätundersökningar är enligt 

Bryman och Bell (2017, s.240) risken för ett stort bortfall. Bortfallet avser den andel av 

urvalet som inte genomfört enkätundersökningen eller vars svar inte är användbara för 
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studiens ändamål. Efter ett förslag vi mottog vid pilotstudien, valde vi att starta 

enkätundersökningen med en kontrollfråga där respondenten fick ange om denne följde 

en influencer eller inte. För de respondenter som angav att de inte följde någon 

influencer avslutades enkäten direkt, då dessa personer inte ansågs lämpade att besvara 

enkätens alla frågor. Detta genererade ett något större bortfall, men minskade risken för 

att få oärliga och påhittade svar. Genom att markera alla enkätens frågor som 

obligatoriska, förhindrade vi att motta ofullständiga svar som annars hade bidragit till 

ett större bortfall. En annan åtgärd för att förhindra bortfall är enligt Bryman och Bell 

(2017, s.241) att börja enkäten med en kort introduktion som förklarar syftet med 

undersökningen. Författarna anser även att det är fördelaktigt att utforma en kort enkät, 

eftersom risken med långa enkäter är att respondenterna tappar intresset eller finner det 

för tidskrävande att svara. Dessa åtgärder är något vi tog hänsyn till vid utformandet av 

vår enkät. 

  

Svarsfrekvensen vid en enkätundersökning omfattar den procentuella andel av urvalet 

som faktiskt besvarat enkäten. Det är viktigt att få in så många svar som möjligt, då 

Eliasson (2013, s. 28) förklarar att en låg svarsfrekvens kan innebära att resultatet blir 

missvisande. Ett effektivt sätt för att öka svarsfrekvensen är enligt Bryman och Bell 

(2017, s.242) att erbjuda respondenterna någon form av ersättning för sitt deltagande. Vi 

valde därför att lotta ut ett presentkort på 200 kr till en av deltagarna. Detta resulterade i 

att vår enkätundersökning besvarades av totalt 282 respondenter, varav 248 av dessa 

svar var användbara för vår studie. Bortfallet uppmäts således till 34 respondenter vilket 

motsvarar 12,5 % och en svarsfrekvens på 87,5 %. En svarsfrekvens på över 85 % är 

enligt Bryman och Bell (2017, s.241) ett utmärkt utfall vid en enkätundersökning.  

 

3.9 Analysmetod 

Det empiriska data vi samlat in via vår enkätundersökning valde vi att sammanställa och 

analysera med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS är ett 

statistikprogram som enligt Bryman och Bell (2017, s.349) är den mest använda 

mjukvaran när det kommer till att analysera kvantitativa data. De analyser vi valde att 

utföra var: Deskriptiv statistik, Klusteranalys samt en Korrelationsanalys. De resultat vi 

fick fram från respektive analys exporterade vi till Excel för att underlätta senare 

presentation och hantering av datat.  
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SPSS analyserar enbart siffror, vilket resulterade i att de enkätfrågor vars svarsalternativ 

bestod av bokstäver och tecken fick kodas om. Respondenterna fick inleda 

undersökningen med att besvara ja alternativt nej i frågan om de följer en influencer. 

Ordet ja kodade vi om till siffran 1 och nej till siffran 0. När det kommer till 

könsfördelningen kodade vi om ordet kvinna till siffran 1 och ordet man till siffran 0. 

Ingen av studiens respondenter tillhörde svarsalternativet icke-binär eller vill ej uppge, 

vilket medför att den inte behöver kodas om. Undersökningen innehöll även en fråga 

om respondenternas ålder, då svarsalternativen bestod av åldersspann med bindestreck 

var dessa även i behov av omkodning. Åldersspannet 18 - 29 kodades om till siffran 1, 

30 - 39 till siffran 2, 40 - 49 till siffran 3 och 50-59 kodades till siffran 4. 

Svarsalternativet 60+ kodades inte om, då ingen av studiens respondenter uppgav det 

svarsalternativet.  

 

3.9.1 Deskriptiv analys   

En deskriptiv analys används enligt Olsson och Sörensen (2011, s.45) för att ge en 

tydligare beskrivning av en viss population vid ett givet tillfälle. Denna metod 

summerar och presenterar empiriskt data i en tabell för att ge en översiktlig bild av 

studiens insamlade material. Tabellen visar vad medelvärdet, maxvärdet, minimivärdet 

och standardavvikelsen är för respektive fråga. Med en deskriptiv analys kan vi 

redogöra för väsentliga egenskaper hos studiens respondenter. De egenskaper vi valt att 

presentera i kapitel 4.1 är kön samt ålder.  

 

3.9.2 Klusteranalys  

Klusteranalys är enligt Olsson och Sörensen (2011, s.197) en metod som används för att 

sortera information från en uppsättning variabler till ett mindre antal grupper. 

Grupperna är enligt Bryman och Bell (2017, s.196) representativa för hela urvalet. Vår 

klusteranalys användes för att gruppera respondenterna så att de personer som har svarat 

liknande på de aktuella frågorna hamnar i samma grupp, för att förtydliga och urskilja 

typiska åsikter och beteenden hos respondenterna.  Vi valde att utföra en analys med 

fyra kluster för att kunna sätta klustren i relation med Dick och Basus (1994) modell för 

lojalitesindelning. När vi analyserat klustren fann vi fyra urskiljbara beteenden som vi 

döpte till “Superlojala Sara”, “Lojala Lotta”, “Osäkra Olga och “Illojala Inga”.  
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3.9.3 Korrelationsanalys  

För att det ska vara möjligt att på ett trovärdigt sätt styrka eventuella samband förklarar 

Eliasson (2013, s.90) att det måste finnas ett statistiskt signifikant samband mellan de 

undersökta variablerna. Detta innebär att det med säkerhet går att påvisa att det finns ett 

samband mellan olika variabler och att dessa inte beror på slumpen. Med hjälp av en 

korrelationsanalys menar Eliasson (2013, s.95) att det går att undersöka hur starkt 

samband det finns mellan variabler genom att beräkna hur utspridda värdena är i 

förhållande till varandra. För att göra denna mätning används korrelationskoefficienten ( 

r) vilket uttrycker sig i ett värde mellan -1, 0 och 1. Korrelationskoefficienten kan alltså 

ange ett positivt eller negativt värde och ju närmare -1 eller 1 detta är, desto starkare är 

sambandet. Vid ett värde av 0 finns inget samband alls. Mycket starka samband 

markeras (**) och har en signifikansnivå på 0,01 vilket innebär att det endast är 1% risk 

att sambandet är slumpmässigt. Mindre starka samband betecknas (*) med en 

signifikansnivå på 0,05 och med 5 % risk för att sambandet beror på slumpen.  

      

   

3.10 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är enligt Eliasson (2013, s.14) viktigt för att forskningen ska uppnå en 

god kvalité. Inom företagsekonomisk forskning är det enligt Bryman och Bell (2017, 

s.68) vanligast att använda kvalitetskriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet. I 

vår studie har vi valt att utgå ifrån de tre ovanstående kriterierna men även tillägga 

generaliserbarhet, då Bryman och Bell (2017, s.180) menar att generaliserbarhet ofta är 

av intresse vid kvantitativa studier. 

 

Enligt Eliasson (2013, s.14) bör forskare säkerställa att undersökningen uppmäter så 

hög reliabilitet och validitet som möjligt, för att undvika och minimera risken för 

bristande trovärdighet. Replikerbarhet har inte lika stor påverkan på trovärdigheten, men 

är enligt Bryman och Bell (2017, s.181) nödvändig i den mån att studiens validitet kan 

ifrågasättas om replikerbarhet ej uppfylls. Generalisering har inte heller lika stor 

påverkan på undersökningens trovärdighet, men är av vikt för att kunna säkerställa att 

studiens resultat inte bara är representativt för studiens urval.  
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3.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2017, s.68) om huruvida trovärdig och 

tillförlitlig en studies undersökning är. Reliabilitet rör enligt författarna frågan gällande 

om studiens resultat blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt, oavsett när 

och av vem, eller om resultatet snarare är slumpmässigt. I kvantitativa studier är det 

enligt Eliasson (2013, s.15) viktigt med hög reliabilitet, för att andra ska kunna 

kontrollera de data studiens slutsatser bygger på. Vidare menar författaren att desto 

högre reliabilitet desto högre är även trovärdigheten för studiens resultat.  

 

För att åstadkomma reliabilitet hävdar Eliasson (2013, s.15) att det är viktigt att det 

finns tydliga instruktioner för hur undersökningen ska genomföras. I kapitlet för 

undersökningsdesign har vi fokuserat på att ge läsaren en tydlig beskrivning genom att 

stegvis förklara hur vi utformat enkätstudien. Vi fokuserade även på att enkätfrågorna i 

sig skulle vara tydligt formulerade. Med tydligt utformade frågor minimerar vi risken 

för att missförstånd och egna tolkningar ska uppstå, vilket är något som tyder på låg 

reliabilitet. För att ytterligare öka studiens reliabilitet är vår enkätundersökning 

utformad på ett sätt att flera olika frågor avser att mäta en och samma variabel. 8 frågor 

mäter variabeln attitydmässig lojalitet och lika många mäter variabeln beteendemässig 

lojalitet. Genom att mäta en och samma variabel flera gånger menar Eliasson (2013, 

s.15) att studiens reliabilitet ökar.  

 

3.10.2 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2017, s.68) handlar replikerbarhet om att en studies 

undersökning ska vara möjlig att upprepas. Det ska vara genomförbart att en oberoende 

person omprövar studien och genererar ett snarlikt resultat. För att en studie ska vara 

replikerbar menar Bryman och Bell (2017, s.69) att det är viktigt att studiens 

tillvägagångssätt är beskriven i detalj. Det är något vi har lagt stort fokus på när vi 

skrivit kapitlet undersökningsdesign. Misstänker någon att vår studie har genererat ett 

felaktigt resultat kan personen i fråga läsa vårt kapitel för undersökningsdesign och efter 

det stegvis genomföra undersökningen på nytt.  

 

Replikerbarhet kan i kvantitativa studier, enligt Bryman och Bell (2017, s.181) ses som 

en kontroll för att undersökningen har genomförts objektivt. Är det ej genomförbart att 
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replikera en undersökning menar författarna att det kan indikera på att forskarna har lagt 

in egna tankar och värderingar i studiens resultat. Vi anser att vi har varit objektiva i den 

mån att vi inte har lagt in egna tolkningar och värderingar när vi hanterat och analyserat 

studiens empiriska data. För att öka studiens replikerbarhet har vi även bifogat den 

fullständiga enkäten (se bilaga 7.5), vilket ökar möjligheten för andra att återskapa vår 

undersökning. Avslutningsvis anser vi att studiens undersökning har en hög grad av 

replikerbarhet.  

 

3.10.3 Validitet 

En studies validitet berör enligt Bryman och Bell (2017, s.175) frågan om hur väl en 

mätning av ett begrepp faktiskt mäter begreppet i fråga. Validitet beskrivs av Eliasson 

(2013, s.16) som huruvida en undersökning verkligen mäter det som den avser att mäta. 

För att uppnå en stark validitet menar författaren att det är viktigt att fastställa och ha 

förståelse för vad studien syftar till att mäta. Denna studie avser att undersöka 

varumärkeslojalitet och då vi utgått från den lojalitetsmodell Dick och Basu (1994) 

utformat, kan vi med säkerhet säga att vi mäter det vi eftersträvar att mäta. Genom 

operationaliseringen har vi gjort begreppet ”lojalitet” mätbart, då vi som Dick och Basu 

(1994) har brutit ner begreppet till ”attitydmässig lojalitet” och ”beteendemässig 

lojalitet”. Utifrån dessa två dimensioner har vi sedan utformat våra enkätfrågor, där 8 

frågor avser att mäta konsumenternas grad av attityd och 8 frågor mäter beteende. Vi 

anser därför att vår studie mäter de begrepp som är relevanta för just vår forskning, 

vilket indikerar en god validitet.  

 

3.10.4 Generaliserbarhet 

Vid kvantitativa studier menar Bryman och Bell (2017, s.180) att det finns ett intresse 

för att undersöka huruvida studiens resultat kan anses vara generaliserbart. Enligt 

författarna innebär detta att de fynd och slutsatser en studie resulterat i, även går att 

generalisera till andra delar av populationen och inte anses unikt för det specifika urval 

som studien undersökt. För denna studie innebär generaliserbarhet att det resultat vår 

enkätundersökning medfört också kan utgöra exempel för personer som inte deltagit i 

undersökningen. För att det ska vara möjligt att generalisera ett resultat förklarar 

Jacobsen (2002, s.344) att studiens urval måste vara representativt för en större 
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population. Författarna menar att det annars kan vara svårt att hävda att resultatet inte är 

slumpmässigt för det specifika urvalet.  

 

Det främsta sättet för att uppnå ett representativt urval är enligt Bryman och Bell (2017, 

s.180) att utgå från ett sannolikhetsurval, vilket innebär att respondenterna väljs ut på ett 

helt och hållet slumpmässigt sätt. Urvalet i denna studie har inte valts ut på ett helt 

slumpmässigt sätt, då vi valde att skicka ut enkäten via Facebook i bland annat specifikt 

utvalda grupper. Utöver detta var de respondenter som sedan valde att delta i 

undersökningen slumpmässiga. Vi är dock medvetna om att valet av urval sänker 

studiens generaliserbarhet och det vill vi vara tydliga med. Ett resultat kan enligt 

Bryman och Bell (2017, s.180) endast generaliseras till den population som ligger till 

grund för själva urvalet. Således kan det resultat vår enkätundersökning medfört enbart 

anses representativt inom den svenska marknaden samt för de personer som aktivt följer 

influencers på sociala medier. Vi vill dock förtydliga att resultatet inte är direkt 

generaliserbart utan enbart kan ge indikationer för den angivna populationen. 

     

3.11 Metodkritik 

Den första metodkritiken vill vi rikta mot studiens urval och generaliserbarhet. På grund 

av den tidsram vi varit begränsade till, har vi gjort ett icke-sannolikhetsurval. Nackdelen 

med denna urvalstyp är att studiens generaliserbarhet sänks. Ett slumpmässigt urval 

hade medfört en högre generaliserbarhet, dock är sannolikhetsurval mer tidskrävande då 

det enligt Bryman och Bell (2017, s. 204) kräver ett större förarbete. Vi hade även 

önskat att studiens urval var större och mer representativt genom en jämnare fördelning 

av respondenternas ålder och kön.  

 

En nackdel som kan uppstå i och med enkätundersökningar är enligt Bryman och Bell 

(2017, s.184) att det är svårt att säkerställa om respondenterna verkligen besitter den 

kunskap som krävs för att besvara undersökningens frågor. I vår pilotstudie 

uppmärksammades att vi fått in svar från personer som inte var medvetna om vad en 

influencer är. Då det skulle medföra felaktiga svar för den faktiska studien valde vi att 

tillägga en kontrollfråga för att säkerställa att respondenterna verkligen har kunskap om 

vad en influencer är. Dock kan vi för den skull inte vara helt säkra på att alla våra svar 

är sanningsenliga, men vi anser att det åtminstone minskar riskerna för felaktiga svar.  
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4. Resultat och Analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som analyserats genom en deskriptiv analys, 

klusteranalys och en korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

För att underlätta förståelsen och få en överskådlig bild av vårt empiriska data har en 

deskriptiv statistisk analys genomförts. Se bilaga 7.3. Utifrån analysen har vi valt att 

redogöra för undersökningens köns- och åldersfördelning, samt varje enskild 

respondents genomsnittliga attitydmässiga lojalitet i relation till dess genomsnittliga 

beteendemässiga lojalitet. Vår enkätundersökning besvarades av totalt 282 personer, 

utav dessa var 248 av respondenternas svar användbara för vår studie. Detta ger ett 

bortfall på totalt 34 st vilket motsvarar 12,5 %. Könsfördelningen bland respondenterna 

var 241 st kvinnor och 41 st var män. Det ger en procentuell fördelning på 85,5 % 

kvinnor och 14,5 % män. En tydligare bild av fördelningen presenteras nedan i Diagram 

1. I frågeformuläret fanns även alternativet icke-binär eller vill ej uppge, ingen av 

respondenterna ansågs sig tillhöra denna kategori.  

 

 

Diagram 1. Könsfördelning enkätundersökning.  

 

De respondenter som besvarade enkäten var mellan åldrarna 18 - 59 år. Majoriteten var 

mellan 18 - 29 år, vilket motsvarar 249 st (88,3%). Bland åldrarna 30 - 39 var det 19 st 

(6,7%) som besvarade enkäten. 12 st (4,3%) var mellan åldrarna 40 - 49. Endast 2 

personer (0,7%) tillhörde åldersspannet 50 - 59 år. Ingen av respondenterna var över 60 

år. En tydligare presentation av fördelningen ges av Diagram 2.  
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Diagram 2. Åldersfördelning enkätundersökning.  

 

Utifrån vår deskriptiva statistik har vi utformat ett scatter plot som illustrerar 

respondenternas medelvärde av attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet i 

relation till varandra. Se diagram 3.  

 

 

Diagram 3. Scatter plot som illustrerar relationen mellan dimensionerna av 

attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet. 
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4.2 Klusteranalys  

Vi har valt att utföra en klusteranalys för att förtydliga och illustrera typiska beteenden 

hos studiens respondenter. I klusteranalysen kan vi utläsa samt särskilja fyra olika 

kluster (se diagram 4). För en tydligare förklaring se bilaga 7.1 samt bilaga 7.4. 

Anledningen till att vi valde att analysera fyra kluster var för att var och en av klustren 

ska kunna motsvara de fyra distinkta delarna i Dick och Basus (1994) teoretiska modell 

för lojalitetsindelning (se figur 2). Dock fann vi omgående att vårt empiriska data inte 

var direkt representativt för modellens alla delar. Det saknas ett kluster för latent 

lojalitet, resterande delar av Dick och Basus modell finns representerade bland klustren.  

 

Diagram 4. Two-step-cluster  

 

Klustren benämner vi som “ Superlojala Sara”, “Osäkra Olga”, “Lojala Lotta” och 

“Illojala Inga” En närmare presentation och redogörelse kommer nedan.  
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4.2.1 Kluster 1 -  “Superlojala Sara” 

Det första klustret kallar vi “ Superlojala Sara” vilket motsvarar 42 st (16,9 %) av 

studiens totala urval. Majoriteten av detta kluster består av kvinnor i åldrarna 18 - 29 år. 

Karakteristiskt för “Superlojala Sara” är en mycket hög dimension av attitydmässig 

lojalitet såväl som beteendemässig lojalitet, vilket medför att detta kluster kan betraktas 

ha en stark sann lojalitet. Enligt Dick och Basu (1994) är sann lojalitet den starkaste 

formen av lojalitet och även den mest gynnsamma för företagen. Vi kan utläsa att 

“Superlojala Sara” har en stark positiv inställning gentemot de varumärken som hennes 

favorit-influencer marknadsför och är i hög grad benägen att fortsätta köpa varumärkets 

produkter över tid. Det är således tydligt att influencers har en stor positiv påverkan på 

“Superlojala Saras” lojalitet gentemot varumärken.  

 

4.2.2 Kluster 2 - “Osäkra Olga” 

Kluster nummer två består av 77 st (31%) av studiens totala urval. Detta kluster 

benämner vi som “Osäkra Olga” och består till majoriteten av kvinnor i åldrarna 18 - 

29 år. “Osäkra Olga” utläser vi är en person som har en högre grad av beteendemässig 

lojalitet än attitydmässig lojalitet, vilket enligt Dick och Basu (1994) kan kopplas till 

dimensionen om falsk lojalitet. “Osäkra Olgas” favorit-influencer har en förmåga att 

påverka henne i den grad att hon vill köpa produkter från ett varumärke trots att hennes 

attitydmässiga lojalitet gentemot varumärket inte är så hög. “Osäkra Olga” kan 

exempelvis köpa produkter från ett varumärke för att hennes favorit-influencer har en 

rabattkod hos varumärket, hon köper produkten på grund av det billigare priset och inte 

för själva varumärket i sig.  

 

4.2.3 Kluster 3 - “Lojala Lotta”  

Studiens tredje och största kluster benämner vi “Lojala Lotta” som består av 86 st (34,6 

%) av det totala urvalet. Även detta kluster utgörs framförallt av kvinnor i åldrarna 18-

29 år. Vi kan utläsa att “Lojala Lotta” uppvisar en hög grad av båda dimensionerna av 

attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet, vilket medför att detta kluster tillhör 

kategorin sann lojalitet i Dick och Basus modell för lojalitetsindelning. Trots att 

“Lojala Lotta” tillhör samma kategori som “Superlojala Sara” uppvisar hon en något 

lägre grad av lojalitet. “Lojala Lotta” har en positiv uppfattning gentemot de 
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varumärken hennes favorit-influencer gör reklam för och hennes återköpsfrekvens är 

relativ hög. Enligt Dick och Basu (1994) medför det att “Lojala Lotta” är en viktig 

konsument för företag och varumärken.  

 

4.2.4 Kluster 4 - “Illojala Inga”  

Det fjärde och sista klustret, som motsvarar 43 st (17,3%) av studiens totala urval, 

benämner vi som“ Illojala Inga”. Vi kan utläsa att även majoriteten av detta kluster 

består av kvinnor i åldrarna 18 - 29 år. “ Illojala Inga “ kan beskrivas som en person 

som både visar en låg grad av attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet, vilket 

kan förknippas till kategorin Ingen lojalitet i Dick och Basus modell för 

lojalitetsindelning. För varumärket är “Illojala Inga” den sämsta konsumenten, då hon 

varken ser positivt eller vill köpa varumärkets produkter. Influencers har ingen positiv 

påverkan på“Illojala Ingas” lojalitet gentemot ett visst varumärke.  

 

4.2.3 Sammanfattning av klusteranalys  

Som vi tidigare nämnt har vi valt att analysera fyra kluster som illustrerar fyra typiska 

beteenden hos studiens respondenter. Tanken med att ha fyra kluster var att de skulle 

representera de fyra olika delarna i Dick och Basus modell för lojalitetsindelning. 

Modellen kan till stor del motsvaras av de fyra olika klustren. Den del som saknar 

representation är latent lojalitet som enligt Dick och Basu (1994) handlar om att 

konsumenten visar en hög grad av attitydmässig lojalitet samtidigt som en låg grad av 

beteendemässig lojalitet. De övriga tre delarna finns representerade i form av 

“Superlojala Sara”, “Osäkra Olga”, “Lojala Lotta” och “Illojala Inga”.  

 

Det vi kan utläsa från vår klusteranalys är att två kluster kan kopplas till modellens del 

om sann lojalitet. “Lojala Lotta” och “Superlojala Sara” har gemensamt att de båda 

uppvisar en sann lojalitet i den form att de har en hög attitydmässig lojalitet samt en hög 

beteendemässig lojalitet. Deras positiva attityd och inställning gentemot varumärken 

och den starka återköpsfrekvensen gör att dessa personer är extra viktiga konsumenter 

för företag. Watson et al. (2015) förklarar att personer med stark attitydmässig lojalitet 

har en förmåga att stå emot konkurrerande varumärkens erbjudande då de upplever stort 

värde i varumärket. De uppvisar även en stark mottaglighet för influencer marketing då 
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de uppger att de är benägna att köpa de produkter deras favorit-influencer marknadsför 

via sina sociala mediekanaler. Det är fördelaktigt för företag att bygga långsiktiga 

relationer med personer som “Superlojala Sara” och “ Lojala Lotta”. Mostert et al. 

(2016) menar att långsiktiga relationer med personer som har en stark attitydmässig 

lojalitet samt beteendemässig lojalitet kan leda till en positiv ekonomisk utveckling för 

företaget då personerna väljer att handla och är benägna att sprida värdefullt budskap 

om varumärket. Det som skiljer dessa kluster åt är att “Superlojala Sara” påvisar en 

ännu högre grad av lojalitet gentemot ett varumärke än “Lojala Lotta”, detta trots att de 

båda ligger inom ramarna för samma typ av lojalitetsindelning.  

 

“Osäkra Olga” visar en form av falsk lojalitet då hon uppvisar en högre 

beteendemässig lojalitet än attitydmässig lojalitet. Enligt Dick och Basu (1994) är hon 

inte särskilt intresserad av varumärket i sig, hon gör inköp exempelvis på grund av 

tillfällighet och bekvämlighet. Chaudhuri och Holbrook (2001) menar att denna typ av 

konsument saknar det känslomässiga band till varumärket som dimensionen av 

attitydmässig lojalitet medför. Även om det är positivt att ha en stark återköpsfrekvens 

menar Bodet (2008) att konsumenten behöver uppvisa en högre grad av attitydmässig 

lojalitet för att anses vara lojal mot varumärket. “ Illojala Inga” är en person som inte 

uppvisar någon lojalitet utifrån påverkan från en influencer. Hon är varken intresserad 

av att köpa varumärket eller exempelvis genom eWOM tala positivt om varumärket. 

Varken “Osäkra Olga” eller “ Illojala Inga” är konsumenter som uppfattas som 

positiva av företagen. De mest lönsamma personerna för företagen är “Lojala Lotta” 

och “Superlojala Sara” då dessa är mer benägna att göra inköp samt tala positivt om 

varumärket.  

 

4.3 Korrelationsanalys  

Vi har även valt att utföra en korrelationsanalys för att kunna styrka vårt resultat samt 

visa en tydligare bild av hur influencers påverkar varumärkeslojaliteten utifrån 

kopplingen mellan attitydmässig- och beteendemässig lojalitet. Korrelationsanalysen 

visar att det finns flera variabler som har starka signifikanta samband samt en hög 

signifikansnivå (se bilaga 7.2). I denna analys är vi främst intresserade av att mäta 

korrelationen mellan variablerna för attitydmässig- och beteendemässig lojalitet i sin 

helhet, och inte utifrån att mäta varje enskild enkätfråga. Dessa variabler motsvarar 
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nämligen respondenternas genomsnitt från frågorna som är utformade utifrån 

dimensionerna av attitydmässig- samt beteendemässig lojalitet.  

 

Korrelationsanalysen visar ett mycket högt samband mellan attitydmässig lojalitet och 

beteendemässig lojalitet. Relationen mäter upp en korrelation på 0,795 (**). Detta 

innebär att de respondenter som uppvisar en stark attitydmässig lojalitet gentemot ett 

varumärke även tenderar att ha en stark beteendemässig lojalitet. Korrelationen mellan 

attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet visar på en signifikans-nivå på 0,01, 

vilket enligt Eliasson (2013, s. 108) innebär att det endast är 1 % risk att denna 

korrelation är slumpmässig.  

     

Då vi upptäckte några korrelationer som stod ut från mängden har vi även valt att 

analysera dessa närmare. Vi fann att korrelationen mellan “beteendemässig lojalitet” 

och enkätfrågan “ Jag brukar köpa en produkt från ett varumärke eftersom min favorit-

influencer har tipsat om det” var mycket stark, med ett värde på 0,800 (**). Det starka 

sambandet tyder på att influencers har en mycket stor förmåga att påverka konsumenters 

köpbeslut positivt, genom det sätt denne marknadsför och talar om varumärket på 

sociala medier. Vi fann även en mycket stark korrelation mellan “attitydmässig lojalitet” 

och enkätfrågan “ Jag kan tänka mig att betala lite mer för ett varumärke som min 

favorit-influencer rekommenderat”. Korrelationen uppmätts till 0,746 (**). Detta 

samband visar att influencers har en kapacitet att få konsumenterna att uppleva ett 

mervärde som denne är villig att betala lite mer för. Den sista korrelation som stack ut 

från mängden var sambandet mellan “attitydmässig lojalitet” och “ Jag tenderar att tala 

gott om de varumärken min favorit-influencer använder”, med ett värde på 0,715 (**). 

Korrelationen tyder på att influencers har en förmåga att framkalla WOM, där 

konsumenten är villig att tala gott om ett specifikt varumärke till andra människor.  
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5. Slutdiskussion  

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som studien kommit fram till med 

utgångspunkt från syfte och resultat. Vidare i kapitlet presenteras studiens teoretiska- 

och praktiska bidrag. Avslutningsvis ges några förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att analysera huruvida influencers via sociala medier 

påverkar det långsiktiga konsumentbeteendet varumärkeslojalitet. För att kunna besvara 

syftet har vi utgått från fyra teoretiskt utformade hypoteser. Sammanfattningsvis handlar 

dessa om huruvida influencers påverkar konsumenternas varumärkeslojalitet främst 

genom attitydmässig lojalitet, beteendemässig lojalitet, en kombination av båda eller 

inte alls. En närmare presentation ges i kapitel 2.4. Det empiriska data som vi samlat in 

via vår enkätundersökning har sedan analyserats för att besvara studiens hypoteser.  

 

Denna studie indikerar att influencers har en stor förmåga att påverka det långsiktiga 

konsumentbeteendet varumärkeslojalitet positivt. Vid en närmare analys av vår 

insamlade data fann vi att majoriteten av konsumenterna uppvisar en stark grad av 

varumärkeslojalitet vid påverkan av influencers. Denna starka grad av 

varumärkeslojalitet uppmätts först när dimensionen av beteendemässig lojalitet och 

attitydmässig lojalitet kombineras. Nedanstående diagram (se diagram 5) visar en tydlig 

bild av empirin i förhållande till teorin. Den illustrerar respondenternas genomsnittliga 

värde av attitydmässig lojalitet i relation till beteendemässig lojalitet, samt delar in detta 

utifrån Dick och Basus (1994) modell för lojalitetsindelning. Rent visuellt kan vi utläsa 

att den största delen av vår empiriska data visar en hög grad av attitydmässig lojalitet 

samt en hög grad av beteendemässig lojalitet, vilket kännetecknar Sann lojalitet. Vi 

bekräftar och stärker vårt resonemang med en kluster- samt korrelationsanalys.  

 

Klusteranalysen visar att mer än hälften av studiens respondenter ligger inom ramarna 

för Sann lojalitet och kan hänföras av klustren “Superlojala Sara” och “Lojala Lotta”. 

Korrelationsanalysen visar även ett mycket högt samband (0,795 (**)) mellan 

attitydmässig- och beteendemässig lojalitet. Med andra ord visar vår studie att de 

personer som uppvisar en hög grad av attitydmässig lojalitet med största sannolikhet 

även har en hög grad av beteendemässig lojalitet. Sedermera kan vi konstatera att 
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hypotes 3 korroboreras. Detta betyder att influencers har en positiv påverkan på 

konsumenternas varumärkeslojalitet, främst utifrån en kombination av beteendemässig- 

och attitydmässig lojalitet.  

 

Diagram 5. Scatter plot som illustrerar respondenternas attitydmässiga lojalitet i 

relation till beteendemässig lojalitet med en lojalitetsindelning.  

 

Då vi funnit att influencers faktiskt har en positiv påverkan på varumärkeslojaliteten och 

att det är en kombination av attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet som har 

starkast påverkan, falsifierar vi hypotes 1, 2 och 4. Nedan i figur 7 presenteras en 

illustration som stärker vårt konstaterande att hypotes 3 korroboreras.  
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Figur 7. Potentiella utfall i jämförelse med det faktiska utfallet.  

 

  

5.2 Bidrag  

Syftet med vår studie är att analysera huruvida influencers via sociala medier påverkar 

det långsiktiga konsumentbeteendet varumärkeslojalitet. Resultatet av denna studie 

bidrar till den befintliga forskningen genom att påvisa att influencers faktiskt har en  

påverkan på varumärkeslojalitet, positivt utifrån en kombination av attitydmässig- och 

beteendemässig lojalitet. I och med detta konstaterande bidrar studien till att fylla det 

forskningsgap som Knoll och Matthes (2017) samt Amos et al. (2009) tidigare belyst.  

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag     

Med denna studie har vi skapat ett teoretiskt bidrag till den befintliga forskningen inom 

området för företagsekonomi och marknadsföring. Studien visar att influencers har en 

stor förmåga att påverka kundbeteendet varumärkeslojalitet positivt, och att det är när 

attitydmässig lojalitet och beteendemässig lojalitet kombineras som den är som starkast. 

Sedermera bidrar studien till att stödja och bekräfta tidigare forskning om att 

varumärkeslojalitet inte bör studeras utifrån ett endimensionellt synsätt. För att mäta 
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varumärkeslojalitet på ett korrekt sätt behöver attitydmässig lojalitet sättas i relation till 

beteendemässig lojalitet (Day, 1969; Dick & Basu, 1994; Bodet, 2008).  

 

Den tidigare forskning som Dick och Basu (1994) presenterat i sin modell för 

lojalitetsindelning (se figur 2) hävdar att det finns fyra distinkta indelningar för 

varumärkeslojalitet. Dock visar vår studie att den påverkan som svenska influencers 

utövar är mer avancerad och visar en annan bild. Vid en första anblick ser det ut som att 

flera av studiens respondenter tillhör indelningen latent lojalitet (se diagram 3). Denna 

bild är dock något missvisande, då vår klusteranalys visar att dessa personer snarare 

tillhör kategorin sann lojalitet och gestaltas i form av “Lojala Lotta”. Med stöd av 

korrelationsanalysen kan vi se att konsumenter som påverkas av influencers sällan 

uppvisar en låg grad av beteendemässig lojalitet samtidigt som en hög grad av 

attitydmässig lojalitet. Konsumenter med en hög attitydmässig lojalitet tenderar att även 

ha en högre grad av beteendemässig lojalitet, vilket avviker från den teoretiska 

modellen för lojalitetsindelning då indelningen latent lojalitet faller bort. Utifrån detta 

bortfall kan vi avläsa att konsumenter som påverkas av influencers vill konsumera de 

varumärken som de även uppvisar en positiv attitydmässig lojalitet gentemot.  

 

Marknadsföring med hjälp av influencers kan vi se är ett kraftfullt verktyg för att 

förmedla positiva budskap om ett varumärke samt för att få konsumenter att köpa dess 

produkter. Studien visar att konsumenter som påverkas positivt av influencers är 

benägna att köpa produkter från de varumärken som denne marknadsför. Influencers 

kan således ha en fördelaktig påverkan på konsumentens inköpsbeteende vilket kan 

bidra till att företaget uppnår sina marknads- och affärsmässiga mål. Influencers kan 

även skapa ett unikt värde för varumärket som konsumenterna är villiga att betala lite 

mer för samt tala vidare om till andra människor (WOM). Med denna studie kan vi 

således stödja tidigare forskning om influencer marketing (Li et al., 2014; Lim et al., 

2017). 
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5.2.2 Praktiskt bidrag  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv hävdar vi att det är mycket fördelaktigt att företag 

har kunskap om influencer marketing. Med en kännedom om att influencers har ett stort 

inflytande på både konsumenternas attitydmässiga- och beteendemässig lojalitet blir 

influencer marketing ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Förmågan hos influencers 

att skapa relationer med sina följare bidrar till en känsla av förtroende och tillit. Vår 

studie visar att influencers ord och rekommendationer väger tungt, då konsumenterna i 

hög grad uppger att de köper produkter från varumärken som deras favorit-influencer 

tipsar om. Vi vill även lyfta fram influencers stora inflytande när det handlar om WOM. 

Vår studie visar att konsumenter har en stor förmåga att sprida vidare åsikter och tankar 

om ett varumärke som marknadsförs av en influencer. Vi vill därmed belysa vikten av 

att utbilda och informera marknadsförare om influencer marketing då det kan ha stora 

fördelar för företagen. 

 

Utifrån de ovannämnda fördelarna influencers besitter, vill vi även uppmärksamma ett 

bidrag utifrån influencerns perspektiv. Vi menar att det är viktigt att dessa inflytelserika 

personer är medvetna om vilken genomslagskraft och effekter deras ord och handlingar 

kan medföra. Därför anser vi att det är av stor vikt att influencers är insiktsfulla vid 

marknadsföring av varumärken.  

 

5.2.3 Förslag till framtida forskning  

Studien fyller ett gap inom forskningsområdet för företagsekonomi och marknadsföring 

samt bidrar med både teoretisk och praktisk kunskap om influencers påverkan på det 

långsiktiga kundbeteendet varumärkeslojalitet. Dock vill vi belysa studiens 

begränsningar och således behovet av framtida forskning.  

 

Då vår studie har genomförts i en mindre skala anser vi att det skulle vara intressant att 

se framtida forskning studera ett större urval för att få ett mer generaliserbart resultat. 

Detta skulle bidra till ett större djup och en bredare förståelse för det valda ämnet. 

Majoriteten av respondenterna i vår studie var kvinnor i åldrarna 18 - 29 år. Vi ger som 

förslag till vidare forskning att undersöka om det finns eventuella skillnader i resultatet 

om köns- och åldersfördelningen är jämnare.  
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Vi fann att Dick och Basus (1994) teoretiska modell för lojalitetsindelning inte 

överensstämde med det resultat studien genererade. Influencers påverkan på 

varumärkeslojaliteten i Sverige visar en mer komplex bild och gör att modellen inte helt 

går att applicera i praktiken. Utifrån detta anser vi att det vore aktuellt för framtida 

forskning att arbeta för att utforma en uppdaterad, alternativt ny, modell för 

lojalitetsindelning.  

 

Då vi framförallt fokuserat på den positiva påverkan influencers har på konsumenternas 

lojalitet gentemot ett varumärke, anser vi att det vore intressant att vidare studera en 

eventuell negativ påverkan. Förslagsvis undersöka den lojalitetspåverkan som ges av att 

influencers aktivt och medvetet marknadsför varumärken negativt. Alternativt studera 

om influencers som utsätts för offentlig kritik direkt påverkar konsumenternas 

varumärkeslojalitet negativt. Avslutningsvis hoppas vi att vår studie kan inspirera till 

fortsatt forskning inom detta område, då vi anser att det är ett mycket intressant och 

aktuellt ämne.  
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7.2 Korrelationsanalys  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

Ange	kön Ange	ålder Följer	du	någon	influencer	på	sociala	medier?Jag	har	en	positiv	inställning	gentemot	de	varumärken	min	favorit-influencer	rekommenderar.Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	talar	väl	om	är	bättre	än	andra.När	jag	provar	ett	nytt	varumärke	är	det	troligt	att	min	favorit-influencer	tidigare	har	talat	om	det.Om	min	favorit-influencer	rekommenderar	ett	varumärke	vill	jag	också	prova	det.Jag	förknippar	min	favorit-influencer	med	bra	varumärken.Jag	använder	mestadels	varumärken	som	är	marknadsförda	av	influencers.Jag	tenderar	att	tala	gott	om	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	använder.Jag	har	hittat	mitt	favorit	varumärke	via	en	influencer.Om	jag	inte	känner	till	en	produkt	köper	jag	oftast	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	tipsat	om.Jag	kan	tänka	mig	att	betala	lite	mer	för	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	rekommenderat.Jag	brukar	köpa	en	produkt	från	ett	varumärke	eftersom	min	favorit-influencer	har	tipsat	om	det.Jag	litar	på	att	ett	varumärke	håller	god	kvalité	om	min	favorit-influencer	har	rekommenderat	det.Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	marknadsför	är	trendiga	och	"inne".Om	jag	tidigare	handlat	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	har	samarbetat	med,	slutar	jag	handla	om	samarbetet	avslutas.Mitt	inköpsbeteende	påverkas	av	influencers.Jag	väljer	varumärken	utifrån	vad	min	favorit-influencer	marknadsför	och	samarbetar	med.Beteende Attityd

Ange	kön Pearson	Correlation 1-,126* ,342** -0,004 0,004 0,016 0,021 -0,098 -0,044 -0,114 0,086 0,007 -0,065 -0,02 0,016 -0,025-,151* 0,059 -0,042 0,01 -0,061

Sig.	(2-tailed) 0,034 0 0,945 0,952 0,8 0,743 0,124 0,494 0,072 0,176 0,916 0,307 0,754 0,802 0,693 0,018 0,355 0,511 0,881 0,339

N 282 282 282 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Ange	ålder Pearson	Correlation-,126* 1-,223** -0,111 0,044 0,015 -0,038 -0,071 -0,041 -0,028 0,048 -0,07 -0,057 -0,022 -0,101-,199** -0,034 -0,019 0,02 -0,027 -0,091

Sig.	(2-tailed) 0,034 0 0,08 0,493 0,817 0,55 0,265 0,516 0,661 0,451 0,273 0,374 0,734 0,114 0,002 0,598 0,761 0,759 0,672 0,151

N 282 282 282 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Följer	du	någon	influencer	på	sociala	medier?Pearson	Correlation,342** -,223** 1.c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c .c

Sig.	(2-tailed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 282 282 282 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	har	en	positiv	inställning	gentemot	de	varumärken	min	favorit-influencer	rekommenderar.Pearson	Correlation -0,004 -0,111.c 1,499** ,456** ,422** ,448** ,349** ,441** ,313** ,474** ,449** ,415** ,484** ,421** 0,062,291** ,405** ,525** ,725**

Sig.	(2-tailed) 0,945 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,329 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	talar	väl	om	är	bättre	än	andra.Pearson	Correlation 0,004 0,044.c ,499** 1,509** ,429** ,411** ,388** ,502** ,345** ,380** ,481** ,434** ,405** ,315** ,171** ,277** ,411** ,543** ,709**

Sig.	(2-tailed) 0,952 0,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

När	jag	provar	ett	nytt	varumärke	är	det	troligt	att	min	favorit-influencer	tidigare	har	talat	om	det.Pearson	Correlation 0,016 0,015.c ,456** ,509** 1,561** ,402** ,482** ,504** ,412** ,527** ,472** ,537** ,372** ,355** 0,113,347** ,461** ,744** ,630**

Sig.	(2-tailed) 0,8 0,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Om	min	favorit-influencer	rekommenderar	ett	varumärke	vill	jag	också	prova	det.Pearson	Correlation 0,021 -0,038.c ,422** ,429** ,561** 1,398** ,428** ,494** ,402** ,485** ,495** ,515** ,349** ,406** 0,057,286** ,428** ,700** ,613**

Sig.	(2-tailed) 0,743 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,373 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	förknippar	min	favorit-influencer	med	bra	varumärken.Pearson	Correlation -0,098 -0,071.c ,448** ,411** ,402** ,398** 1,290** ,430** ,227** ,373** ,409** ,284** ,427** ,354** ,127* ,184** ,296** ,423** ,681**

Sig.	(2-tailed) 0,124 0,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045 0,004 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	använder	mestadels	varumärken	som	är	marknadsförda	av	influencers.Pearson	Correlation -0,044 -0,041.c ,349** ,388** ,482** ,428** ,290** 1,577** ,463** ,518** ,452** ,542** ,268** ,346** ,155* ,370** ,408** ,730** ,551**

Sig.	(2-tailed) 0,494 0,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,014 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	tenderar	att	tala	gott	om	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	använder.Pearson	Correlation -0,114 -0,028.c ,441** ,502** ,504** ,494** ,430** ,577** 1,460** ,509** ,497** ,539** ,305** ,355** ,285** ,373** ,481** ,688** ,715**

Sig.	(2-tailed) 0,072 0,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	har	hittat	mitt	favorit	varumärke	via	en	influencer.Pearson	Correlation 0,086 0,048.c ,313** ,345** ,412** ,402** ,227** ,463** ,460** 1,405** ,381** ,496** ,244** ,248** ,162* ,291** ,433** ,689** ,474**

Sig.	(2-tailed) 0,176 0,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Om	jag	inte	känner	till	en	produkt	köper	jag	oftast	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	tipsat	om.Pearson	Correlation 0,007 -0,07.c ,474** ,380** ,527** ,485** ,373** ,518** ,509** ,405** 1,637** ,623** ,417** ,424** ,131* ,436** ,518** ,780** ,674**

Sig.	(2-tailed) 0,916 0,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,039 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	kan	tänka	mig	att	betala	lite	mer	för	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	rekommenderat.Pearson	Correlation -0,065 -0,057.c ,449** ,481** ,472** ,495** ,409** ,452** ,497** ,381** ,637** 1,575** ,442** ,371** ,235** ,355** ,408** ,668** ,746**

Sig.	(2-tailed) 0,307 0,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	brukar	köpa	en	produkt	från	ett	varumärke	eftersom	min	favorit-influencer	har	tipsat	om	det.Pearson	Correlation -0,02 -0,022.c ,415** ,434** ,537** ,515** ,284** ,542** ,539** ,496** ,623** ,575** 1,361** ,359** ,147* ,407** ,542** ,800** ,631**

Sig.	(2-tailed) 0,754 0,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	litar	på	att	ett	varumärke	håller	god	kvalité	om	min	favorit-influencer	har	rekommenderat	det.Pearson	Correlation 0,016 -0,101.c ,484** ,405** ,372** ,349** ,427** ,268** ,305** ,244** ,417** ,442** ,361** 1,394** 0,078,276** ,396** ,445** ,702**

Sig.	(2-tailed) 0,802 0,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,218 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	marknadsför	är	trendiga	och	"inne".Pearson	Correlation -0,025-,199** .c ,421** ,315** ,355** ,406** ,354** ,346** ,355** ,248** ,424** ,371** ,359** ,394** 1 -0,004,302** ,338** ,463** ,634**

Sig.	(2-tailed) 0,693 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,954 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Om	jag	tidigare	handlat	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	har	samarbetat	med,	slutar	jag	handla	om	samarbetet	avslutas.Pearson	Correlation-,151* -0,034.c 0,062,171** 0,113 0,057,127* ,155* ,285** ,162* ,131* ,235** ,147* 0,078 -0,004 1,205** ,330** ,302** ,233**

Sig.	(2-tailed) 0,018 0,598 0 0,329 0,007 0,076 0,373 0,045 0,014 0 0,011 0,039 0 0,021 0,218 0,954 0,001 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Mitt	inköpsbeteende	påverkas	av	influencers.Pearson	Correlation 0,059 -0,019.c ,291** ,277** ,347** ,286** ,184** ,370** ,373** ,291** ,436** ,355** ,407** ,276** ,302** ,205** 1,581** ,627** ,473**

Sig.	(2-tailed) 0,355 0,761 0 0 0 0 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Jag	väljer	varumärken	utifrån	vad	min	favorit-influencer	marknadsför	och	samarbetar	med.Pearson	Correlation -0,042 0,02.c ,405** ,411** ,461** ,428** ,296** ,408** ,481** ,433** ,518** ,408** ,542** ,396** ,338** ,330** ,581** 1,683** ,665**

Sig.	(2-tailed) 0,511 0,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Beteende Pearson	Correlation 0,01 -0,027.c ,525** ,543** ,744** ,700** ,423** ,730** ,688** ,689** ,780** ,668** ,800** ,445** ,463** ,302** ,627** ,683** 1,796**

Sig.	(2-tailed) 0,881 0,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

Attityd Pearson	Correlation -0,061 -0,091.c ,725** ,709** ,630** ,613** ,681** ,551** ,715** ,474** ,674** ,746** ,631** ,702** ,634** ,233** ,473** ,665** ,796** 1

Sig.	(2-tailed) 0,339 0,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

c	Cannot	be	computed	because	at	least	one	of	the	variables	is	constant.
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7.3 Deskriptiv statistik 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive	Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.	Deviation

Ange	kön 282 0 1 0,85 0,353

Ange	ålder 282 1 4 1,18 0,537

Följer	du	någon	influencer	på	sociala	medier?282 0 1 0,88 0,326

Jag	har	en	positiv	inställning	gentemot	de	varumärken	min	favorit-influencer	rekommenderar.248 1 5 3,59 0,868

Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	talar	väl	om	är	bättre	än	andra.248 1 5 2,85 0,951

När	jag	provar	ett	nytt	varumärke	är	det	troligt	att	min	favorit-influencer	tidigare	har	talat	om	det.248 1 5 3,21 1,112

Om	min	favorit-influencer	rekommenderar	ett	varumärke	vill	jag	också	prova	det.248 1 5 3,03 1,092

Jag	förknippar	min	favorit-influencer	med	bra	varumärken.248 1 5 3,31 1,116

Jag	använder	mestadels	varumärken	som	är	marknadsförda	av	influencers.248 1 5 2,15 1,005

Jag	tenderar	att	tala	gott	om	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	använder.248 1 5 2,68 1,053

Jag	har	hittat	mitt	favorit	varumärke	via	en	influencer.248 1 5 2,33 1,27

Om	jag	inte	känner	till	en	produkt	köper	jag	oftast	de	varumärken	som	min	favorit-influencer	tipsat	om.248 1 5 3,06 1,226

Jag	kan	tänka	mig	att	betala	lite	mer	för	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	rekommenderat.248 1 5 2,47 1,279

Jag	brukar	köpa	en	produkt	från	ett	varumärke	eftersom	min	favorit-influencer	har	tipsat	om	det.248 1 5 2,57 1,129

Jag	litar	på	att	ett	varumärke	håller	god	kvalité	om	min	favorit-influencer	har	rekommenderat	det.248 1 5 3,1 1,193

Jag	tycker	att	de	varumärken	min	favorit-influencer	marknadsför	är	trendiga	och	"inne".248 1 5 3,6 1,056

Om	jag	tidigare	handlat	ett	varumärke	som	min	favorit-influencer	har	samarbetat	med,	slutar	jag	handla	om	samarbetet	avslutas.248 1 5 3,67 0,699

Mitt	inköpsbeteende	påverkas	av	influencers.248 1 5 2,81 1,197

Jag	väljer	varumärken	utifrån	vad	min	favorit-influencer	marknadsför	och	samarbetar	med.248 1 5 2,23 1,041

Beteende 248 1 4,5 2,6715 0,75269

Attityd 248 1 4,63 2,9793 0,74612

Valid	N	(listwise) 248
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7.4 Kluster fördelning  
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7.5 Enkätformulär  
 

 

2018-04-30 14:36Influencers och varumärkeslojalitet

Sida 1 av 5ht tps: / /docs.google.com/ forms/d/1coeWRsjA J1zfyXZKERkdaOZv-B59Osbs1BTBA zvYDRY/print form

Influencers och varumärkeslojalitet
Denna enkät undersöker influencers påverkan på lojalitet gentemot ett varumärke. 

En influencer kan beskrivas som en person som via sociala medier har möjlighet att inspirera och 
påverka andra människor. Att använda sig av influencers i marknadsföring är en het trend, allt fler 
företag använder sig idag av influencers för att marknadsföra sina varumärken och produkter. 

Ange din e-postadress för att ha chansen att vara med i en utlottning av ett presentkort på SF Bio 
till ett värde av 200 kr. 
Inga e-postadresser kommer att sparas utan enbart användas vid utlottningen. 

*Obligatorisk

1. E-postadress *

2. Ange kön *

Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Icke-binär eller vill ej uppge
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7.6 Enkätens frågor 
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