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Handledare: Annette Cerne
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Forskningsfråga: Hur bidrar influencer marketing till moralisk stress för konsumenter?

Syfte: Syftet med den här studien är att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett
företagsekonomiskt perspektiv. Detta undersöks på konsumenter för att se på vilket sätt influencer
marketing påverkar konsumenter till att känna moralisk stress.

Teoretiska perspektiv: Etisk konsumtion, Attitude-behavior-gap, Socialpsykologiska perspektiv, samt
Moralisk stress

Metod: I studien används en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Studien tar avstamp i ett
hermeneutistiskt perspektiv där människors handlingar och beteenden tolkas. Datainsamlingen består av
16 semistrukturerade intervjuer.

Resultat: Studiens respondenter består av kvinnor i åldrarna 20-30 som någon gång har handlat på
rekommendation av en svensk influencer, samt använder sig av appen Instagram dagligen. Resultatet av
intervjuerna analyseras med tillhörande analytiska kommentarer från vald teoretisk referensram genom
excerpt-commentary-units.

Slutsats: Studien påvisar att det förekommer en moralisk stress hos vissa av respondenterna, till följd av
influencer marketing. Influencers bidrar till den moraliska stressen på flera olika sätt; genom de ideal de
upprätthåller, genom en informationsbrist i marknadsföringen, och genom att marknadsföringen är
påträngande och ständigt närvarande för studiens respondenter. Trots att konsumenterna har ett intresse
för etisk och hållbar konsumtion blir de starkt påverkade av influencers, vilket i förlängningen leder till
moralisk stress.
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Abstract
Title: In paid collaboration with … your consciousness

Seminar date: 02-06-2021

Course: FEKH29, Business administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Julia Örnhem, Julia Löfblad, Kornelija Steinsvik

Advisor: Annette Cerne
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Research question: How does influencer marketing contribute to moral stress for consumers?

Purpose: The purpose of this study is to create a comprehension of the phenomenon of moral stress from
a perspective of business administration. This is researched on consumers to examine how influencer
marketing can make consumers experience moral stress.

Theoretical perspectives: Ethical consumption, Attitude-behavior-gap, Social-psychological
perspectives and Moral stress

Methodology: The study uses a qualitative research method with an inductive approach. A hermeneutic
perspective is applied to interpret peoples’ actions and behaviors. The data collection consists of 16
semi-structured interviews.

Result: In this study, the sample of responders consists of women aged 20-30 who have at least once
purchased a product on the recommendation of a swedish influencer and are daily users of Instagram. The
results from the interviews are analyzed together with the selected theoretical framework through an
excerpt-commentary-units method.

Conclusions: The conclusion of this study indicates that some respondents show signs of moral stress due
to influencer marketing. Influencers can cause moral stress in several different ways: by fostering certain
ideals, by a lack of information about the products they promote, and through the intrusiveness and
constant presence of these promotions. Even though consumers are interested in ethical and sustainable
consumption, they are at the same time strongly impacted by influencers, which can eventually lead to
moral stress.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Affärsetik är ett ämne som funnits på tapeten länge, men som har växt sig allt starkare från 1970-talet och

framåt allteftersom koncept som corporate social responsibility, CSR, växt fram. Detta för att tydliggöra

för världen på vilket sätt företag kan ta ansvar för såväl ekonomiska och miljömässiga som sociala

aspekter (Crane, Matten, Glozer, & Spence, 2019, s. 46-49). Även om företagen har ansvar för de varor

och tjänster som produceras och hur de marknadsförs, har konsumenter också ansvar för sin egen

konsumtion. Att konsumera etiskt kan innebära att man konsumerar mindre, eller att man är för

anti-konsumtion, vilket dock är ganska ovanligt. Etisk konsumtion kan också innebära att man rentav

uppmuntrar till konsumtion, men att den då är hållbar (Eagle & Dahl, 2015, s. 118-123).

Etisk konsumtion handlar om individers ansvar gentemot medmänniskor, miljön och djur i de val vi gör

när vi handlar (Harper & Makatouni, 2002). Etisk konsumtion är alltså de medvetna val vi gör i

köpprocessen som handlar om att basera konsumtionen på etiska och moraliska värderingar (Crane et al.,

2019, s. 365). Ur ett socialt perspektiv innebär denna typ av konsumtion att undvika att indirekt eller

direkt stötta organisationer och företag med dåliga arbetsförhållanden, arbetsvillkor eller lönevillkor

(Saldo, 2020). Det innebär också att försöka handla närproducerade och ekologiska varor, både för att ta

ställning i djurrättsfrågor, men också för att minska den negativa miljöpåverkan som viss produktion kan

bidra till. Sammantaget handlar alltså etisk konsumtion om att bojkotta, ta avstånd från och välja bort

produkter som kan vara skadliga för samhället, djur och natur (Harper & Makatouni, 2002).

Konsumtion definieras som “slutlig användning av varor och tjänster” och används ibland som måttstock

för nationellt och internationellt välstånd (Nationalencyklopedin, u.å.B). Svenska hushållens privata

konsumtion tilltar varje år, och sedan 2009 har den ökat med 27% (Göteborgs Universitet, 2020). Den

ökade privata konsumtionen i samhället har på senare år mötts av kritik, främst ur ett

hållbarhetsperspektiv (Nationalencyklopedin, u.å.B). Konsumtionssamhället är ett högaktuellt begrepp

som kan beskrivas med att människor i dagens samhälle inte längre enbart konsumerar varor och tjänster

som de faktiskt behöver, utan också konsumerar produkter för att framhäva status och en sorts livsstil.

Konsumtionen tillgodoser individens materiella behov, men den kan också framhäva en individs normer

och värderingar. Att marknadsföra konsumtion som en livsstil, genom att framhäva statusrelaterade

produkter, bidrar enligt kritiker till konsumtionssamhället (Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson,

Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Widell, 2012, s. 156).
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Tack vare det digitala landskap vi befinner oss i idag har marknadsföring via sociala medier vuxit sig allt

större (Eagle & Dahl, 2015, s. 102-106). En typ av marknadsföring via sociala medier är så kallad

influencer marketing. En influencer är en person som är verksam i sociala medier där den för sina följare

försöker skapa ett intresse, ofta för ett visst ämne eller en viss produkt (Merriam-Webster, u.å.A). Det

influencers gör när de marknadsför produkter av olika varumärken, är att de främjar konsumtion (Jarrar,

Awobamise & Aderibige, 2020). Influencer marketing har därmed blivit en möjlighet för företag att

marknadsföra sig och kommunicera med konsumenter, och är en av de snabbast växande sektionerna av

marknadsföring och reklam. Skiftet från traditionella till digitala medier beror dels på den förändrade

användningen av medier, vilket i sin tur har gjort att företag inte kan nå hela sin målgrupp genom enbart

traditionella medier och tv-reklam (Törnwall, 2019). Fenomenet influencer marketing innebär att

annonser och sponsrade inlägg skapas av personer som är användare på sociala medier. Detta är något

som kan väcka etisk diskussion eftersom innehållet influencern publicerar är menat att se personligt ut,

när det i själva verket är kommersiellt (Eagle & Dahl, 2015, s. 104).

Många konsumenter upplever stress till följd av influencer marketing och konsumtion (Velander, 2019).

Caviola och Faber (2014) skriver i sin artikel att stress påverkar människor genom att kroppen slår på

känslor såsom panik, rädsla eller osäkerhet. Dessutom beskriver de på vilket sätt stress har inverkan på

vår moral. Det har visat sig att stress påverkar moralen, och således beslutsfattandet, hos människor på

olika sätt. Människans förmåga att göra moraliska bedömningar kan enligt författarna ta uttryck i två

former; en som drivs av kroppens emotionella och automatiska reaktioner, och en annan form som präglas

mer av kontrollerade långsamma resonemang. Det stress gör med människor är att framkalla den

förstnämnda formen, det vill säga den får oss ta mer emotionella och automatiska beslut. Således påverkar

alltså stressen människans moraliska bedömningar och beslutsfattande, vilket gör att vi inte kan ta lika

rationella beslut som vi hade gjort utan stress.
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1.2 Problematisering

Influencers i sociala medier används idag som en optimal marknadsföringskanal för att nå ut till individer

och för att bygga relationer till konsumenter. Vi ser dagligen influencers i olika sociala mediekanaler och

just för att de visar upp så mycket från sin vardag och bygger relationer med följarna, anses de vara mer

tillförlitliga än traditionella marknadsföringskanaler (Szikszai-Németh & Nagy, 2020). Influencers arbete

innebär att uppmuntra till konsumtion genom att de marknadsför, testar och rekommenderar diverse

produkter i sina sociala kanaler. Som konsument av dessa kanaler är det idag nästan omöjligt att scrolla

igenom sitt instagramflöde utan att nås av någon sorts reklam kommunicerad av en influencer (Jarrar,

Awobamise & Aderibige, 2020).

Tidigare forskning visar att influencer marketing bidrar till konsumtionssamhället eftersom influencer

marketing enligt vissa bidrar till konsumtionshets. Det finns en problematik kring influencer marketing

eftersom många unga känner sig hetsade till konsumtion i större utsträckning genom användandet av

sociala medier. 80% uppger att de känner sig mer benägna till impulsköp på grund av den

konsumtionshets de känner av att följa influencers i sociala medier (Velander, 2019). Vidare upplever

33% av svenskar att de känner en konsumtionshets av sociala medier, medan 42% av de som följer

influencers känner en hög grad av konsumtionshets. Detta är en indikation på att influencer marketing

bidrar till en stress, både gällande privata faktorer som utseende och ägodelar, men också gällande sociala

faktorer. På något sätt försöker man som konsument stilla den oro man känner för sig själv och för sin

omgivning genom konsumtion (Lowell, 2019).

Vår självkänsla och vårt välmående påverkas alltså av sociala medier. I sociala medier uppmuntras

konsumtion, och användare matas ständigt med bilder på statushöjande och ytliga produkter. Därmed

finns en korrelation mellan ökad stress, depression och ångest i västvärlden, och den strävan efter

perfektion som så ofta syns i sociala medier (Rydell, 2019). Vissa menar på att det finns en koppling

mellan ökad psykisk ohälsa och ökad konsumtion, detta genom den sensoriska överbelastning som

uppstår till följd av ständig uppkoppling. Eftersom man som konsument sällan får en paus från

informationsflödet, som till stor del innehåller reklam för olika produkter, leder det till stress i

förlängningen. Stressen kan kopplas till konsumtion och den press många känner från att identifiera sig

själv med hjälp av materiella ting (Solér, 2017). Som beskrivet i bakgrunden gör stress också att vi inte tar

lika genomtänkta beslut, vilket också försvårar möjligheten att ta bra beslut ur moralisk synpunkt (Caviola

& Faber, 2014).
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Det kan vara svårt för konsumenter att leva upp till sina egna, men också sina medmänniskors moraliska

ideal. Dock är det inte heller alltid lätt för konsumenter att veta vilka varumärken som är etiska och

hållbara. Efter exponering av reklam kan konsumenten komma att ta ett beslut under stress, som kan visa

sig vara moraliskt tvivelaktigt, vilket återigen leder till stress och ånger för konsumenten. Det hela blir en

ond cirkel, där processen för konsumenten börjar med stress, och avslutas med stress. Utifrån denna

problematisering syftar studien till att undersöka frågan:

● Hur bidrar influencer marketing till moralisk stress för konsumenter?

1.3 Syfte

Syftet med den här studien är att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett

företagsekonomiskt perspektiv. Detta undersöks på konsumenter för att se på vilket sätt influencer

marketing påverkar konsumenter till att känna moralisk stress.

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen kommer avgränsas till den svenska marknaden och svenska influencers. Denna avgränsning

görs då forskning visat att svenska influencers skapar större engagemang på plattformen Instagram än det

internationella genomsnittet för motsvarande globala konton (Relatable, 2019A). Därav kommer den

plattform som analyseras för influencer marketing vara det sociala mediet Instagram. Plattformen

Instagram valdes då det är det sociala mediet som dominerar inom influencer marketing. I en

undersökning gjord av Relatable var svenska marknadsförare överrepresenterade bland influencers, och

det framkom att 88% av respondenterna valde Instagram som plattform när de ville använda en influencer

som kommunikationskanal (Relatable, 2019B). Produkterna som konsumenter exponeras för, och som

berörs i denna uppsats, är således de produkter som svenska influencers marknadsför på Instagram.
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2. Teoretisk referensram

2.1 Etisk konsumtion

Teorin om etisk konsumtion gestaltar olika synsätt som kritiker kan ha på marknadskommunikation i

förhållande till etisk konsumtion. Influencer marketing är en form av marknadskommunikation. Därmed

är det intressant att undersöka just influencer marketing-fenomenet utifrån de aspekter som gör att den

typen av marknadskommunikation ibland kan ses som etiskt tvivelaktig. Teorin består främst av de

granskningar Crane et al. har tagit fram och presenterat i boken Business Ethics, och kommer sedan

appliceras på den framtagna empirin i avsnittet analys. På så sätt kan teorin användas för att avgöra om

influencer marketing påverkar konsumenter att ta etiskt tvivelaktiga konsumtionsbeslut.

Inledningsvis beskrivs affärsetik som “The study of business situations, activities, and decisions where

issues of right and wrong are addressed” (Crane et al., 2019, s. 4). Något som kan vara viktigt är att

särskilja begreppen moral och etik. Moral handlar om normer och värderingar, och vad som räknas som

rätt och fel i ett samhälle eller för en person, medan etik handlar om appliceringen av moral genom regler

och principer. Etiska bedömningar och beslut är en del av vår vardag, både för individer och

organisationer av olika slag. Därför är just affärsetik ett viktigt fenomen, dels för företag att utöva, men

också att forska vidare om, på grund av många olika faktorer. Bland annat för att företag många gånger

har stor makt i samhället, för att de kan bidra med mycket ur samhällsutvecklingssynpunkt, samt att

företag har makt att faktiskt åsamka skada på såväl miljö och individer i samhället (Crane et al., 2019, s.

8-9).

“Marketing ethics, finally, deals with ethical dilemmas pertaining to the marketing function. Laczniak and

Murphy, 1993, define marketing ethics as ‘the systematic study of how moral standards are applied to

marketing decisions, behaviors and institutions’.” (Schlegelmilch, 1998, s. 8). När man pratar om etisk

problematik inom promotion eller marknadskommunikation brukar man se det ur två olika perspektiv: det

sociala och det individuella. Det sociala perspektivet ser huvudsakligen till de sammanlagda effekter som

marknadskommunikationen dagligen ger både socialt och kulturellt. Det man särskilt tittar på då är

företagens roll i materialism och överkonsumtion. När det kommer till det individuella perspektivet tittar

man främst på vilka metoder som används för att påverka. Man ser då till om dessa på något sätt är

vilseledande eller bedrägliga, och därigenom ökar benägenheten till köp (Crane et al., 2019, s. 341).

11



Det finns ett antal kritiska argument för hur marknadskommunikation påverkar samhället. Crane et al.

(2019, s. 345) menar på att marknadskommunikation:

● Är påträngande och oundviklig

● Skapar artificiella begär

● Förstärker konsumism och materialism

● Skapar osäkerhet och ständig otillfredsställelse

● Vidmakthåller sociala stereotyper

Man brukar säga att marknadsföringen ska uppfylla två funktioner: den ska informera konsumenter om

produkter och tjänster, och den ska få konsumenter att faktiskt gå och köpa de produkter eller tjänster man

informerar om. Att marknadskommunikation är påträngande och oundviklig beskrivs med att

konsumenter ständigt i sin vardag utsätts för exponering av annonser i olika medier. Konsumenter blir

alltså varje dag informerade om produkter och tjänster de kan tänkas vilja köpa, dels i radio och tv, dels

utomhus och i kollektivtrafiken, men också genom annonser i sociala medier och influencers man som

konsument följer av egen vilja (Crane et al., 2019, s. 341-345).

De så kallade artificiella begär som marknadskommunikationen skapar hos konsumenter handlar om att

företag marknadsför produkter som egentligen är “onödiga” och som man som konsument egentligen inte

behöver. Dock finns det en problematik att försöka identifiera vilka behov och begär som konsumenter

faktiskt har, och vilka som är sanna respektive artificiella. Det blir en definitionsfråga där det är svårt att

avgöra vilka begär och behov som är skapade av ett etablissemang och vilka som faktiskt skapar

tillfredsställelse (Crane et al., 2019, s. 345).

De artificiella begären leder oss in på stärkandet av konsumism och materialism. Konsumism är en attityd

eller idé om att konsumtion är vad som är center för meningsfullhet och identitetskonstruktion, med andra

ord att konsumtion är det som skapar lycka (Crane et al., 2019, s. 346). Materialism är idén om att det

högsta värdet ligger i rikedom och köpbara ting, samt att materialistiskt välmående är den viktigaste typen

av välmående (Merriam-Webster, u.å.B). I västvärlden tar konsumism en allt större plats, och inte bara för

det individuella och sociala perspektivet beskrivet ovan. Också inom andra områden, som exempelvis

politik, hälsa och personliga relationer tar idén om konsumism en större plats. Visserligen är konsumism

något som driver samhället framåt i och med att företag och andra organisationer gynnas av att

konsumenterna handlar (Crane et al., 2019, s. 346). Dock har konsumism inte bara fördelar, utan kan

kopplas till psykisk ohälsa, vilket beskrivs i avsnitt 1. Generation Y, alltså personer födda på 80- och

90-talet brukar många gånger förknippas med just konsumism samt kropps- och självcentrering.
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Generation Y brukar ibland också kallas för internetgenerationen eftersom dess värderingar till stor del

präglats av användandet av smartphones och medier (Nationalencyklopedin, u.å.A).

Marknadskommunikationen skapar också osäkerhet och ständig otillfredsställelse genom att trycka på

konsumentens orosmoment och osäkerheter (Crane et al., 2019, s. 346). Den socialpsykologiska principen

om sociala bevis säger att vi människor gärna vill göra och bete oss som andra människor i vår

omgivning, samt att den osäkerhet vi känner reduceras när vi gör som andra. Vidare beskriver författaren

att vi bedömer andra människors beteende som korrekta när vi kan identifiera oss med dem (Cialdini,

1984, s. 140-142). Med andra ord kan företag genom sin marknadskommunikation påverka konsumenters

beteenden genom att spela på deras osäkerheter. Principen om sociala bevis stämmer därmed bra överens

med det Crane et al. (2019, s. 346) menar på om marknadskommunikation och hur det skapar osäkerhet.

Vidare kan marknadskommunikation vidmakthålla sociala stereotyper. Många gånger menar företagen att

anledningen till att marknadskommunikationen ser ut som den gör är för att den reflekterar vilka normer

och ideal som finns hos mottagare och konsumenter (Crane et al, 2019, s. 346). En social stereotyp är

resultatet av en kategorisering för att konstruera och förenkla det sociala. Den typ av kategorisering som

en social stereotyp är, brukar med psykologiska termer kallas för representativ heuristik. Representativ

heuristik är en slags “mental genväg” som vi använder oss av när vi inte har en kognitiv förmåga att

uppfatta all information som kommer vår väg. I sammanhang av sociala stereotyper används heuristik för

att man enklare ska kunna guidas i hur en person ska eller bör uppfattas. Stereotyper kan därmed ibland

skapa felaktiga uppfattningar om människor runt oss. Många gånger uppfattar man inte att man använder

sig av stereotyper, eftersom det ofta sker undermedvetet (Aronson, 2007, s. 123-142).

Den största bördan av att implementera etik i produktion och marknadsföring av produkter ligger hos

företagen. Men faktum är att en stor makt ligger hos konsumenterna själva. Dock är det inte alltid helt

enkelt för konsumenter att konsumera etiskt, även fast de vill göra rätt för sig av olika anledningar.

Konsumenter kan alltså ha flera anledningar till att vilja konsumera osjälviskt och etiskt korrekt (Eagle &

Dahl, 2015, s. 118-120). Dock stämmer inte alltid den initiala attityden överens med beteendet.

2.2 Attitude - Behavior gap

Följande teori har valts för att förstå konsumenters köpbeteenden. Det finns flera aspekter som spelar in

varför individer väljer att konsumera på olika sätt, vilka kommer att presenteras nedan. När det gäller
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etisk konsumtion är teorin om Attitude - Behavior gap användbar då den gestaltar ett dilemma som ofta

uppstår i frågor rörande etik och hållbarhet. Teorin ska sedan appliceras på studiens konsumenter för att

analysera hur deras konsumtionsbeteende och värderingar kan tänkas särskiljas inom fenomenet

influencer marketing.

Teorin om “the attitude-behavior gap”, även kallad “the intention-behavior gap”, beskrivs som det etiska

dilemma konsumenter ställs inför vid konsumtionsbeslut. Dilemmat grundas i skillnaderna mellan vad

konsumenter säger att man värderar och bryr sig om, och deras faktiska köpbeteende (Crane et al., 2019,

s. 366). Det finns de som menar att det skapas psykologiska dilemman när attityder och beteenden skiljer

sig åt hos en individ (Perry & Chung, 2016). Forskningen om det psykologiska dilemmat mellan attityd

och beteende sträcker sig tillbaka ända till 1930-talet. Hållbarhet och CSR har blivit exempel i ett

komplext etiskt konsumtionsmönster där individer tenderar att inte leva upp till sina värderingar (Götze &

Nederer, 2019). Konsumenter tenderar att hamna i denna situation när man vill ta beslut som är etiskt

korrekta, men samtidigt vill uppfylla behov om tillhörighet och social acceptans för att tillfredsställa sin

självkänsla. Gapet mellan individers beteende och attityd kan förklaras med olika faktorer som

konsumenter exponeras för inför köpbeslut. Dessa faktorer kan vara både interna och externa. De externa

omvärldsfaktorerna som påverkar konsumtionen är: ekonomiska, sociala, kulturella och institutionella

faktorer. De interna faktorer som påverkar individen är: motivation, attityder och värderingar. Dessutom

är graden av kunskap om hållbarhet och kontroll två interna omvärldsfaktorer som nämnts i tidigare

forskning (Wiederhold & Martinez, 2018).

Den ekonomiska faktorn baseras på produkten eller tjänstens pris, vilket anses vara den mest avgörande

faktorn vid konsumtion (Wiederhold & Martinez, 2018). Konsumenter tenderar generellt att välja den

billigare varan, istället för varan med högre pris. Det moraliska dilemmat för etisk konsumtion grundas

främst i huruvida konsumenter är villiga att betala mer för att konsumera etiskt, än att välja lågprisvaror

(Bray, Johns & Kilburn, 2011). Tidigare forskning visar på att konsumenter uppskattar miljövänliga och

ekologiska produkter, men att det egna kapitalet begränsar dem. Anledningen till detta är att nackdelarna

med högre pris inte överväger fördelarna med att produkter är etiskt korrekt producerade och hållbara

(Perry & Chung, 2016). Det är också viktigt för konsumenter att varans pris stämmer överens med de krav

som konsumenten satt upp inför köpbeslutet. Beroende på hur stor prisavvikelsen är blir det svårare att få

individen att konsumera varan (Borglund et al., 2012, s. 165).

Den andra externa faktorn rör det sociala och kulturella i individens omvärld. Demografiska faktorer

såsom ålder, kön, inkomst och livsstil påverkar det etiska synsättet. Exempelvis är yngre konsumenter
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mer benägna att prioritera image och mode snarare än etisk konsumtion. Vidare påverkar olika kulturer

individer i olika grad. Institutionella faktorer är den tredje externa faktorn som har inverkan på

beslutsprocessen. Graden av tillgänglighet till produkten är avgörande inför köp, och är någonting som är

relevant i konsumtionen (Wiederhold & Martinez, 2018). Konsumenter spenderar exempelvis mindre tid

och kraft på ekologiska och miljövänliga produkter. Om man som konsument behöver anstränga sig för

att konsumera etiskt finns det en lägre sannolikhet att man faktiskt handlar produkten. Tillgänglighet för

produkterna är därför en nödvändighet för att minska skillnader mellan attityd och beteende i konsumtion

(Perry & Chung, 2016).

Teorin kan vidare förklaras med de interna faktorerna motivation, attityd och värderingar i köpprocessen.

Motivationen till att konsumera etiska produkter handlar ofta om graden av lojalitet till andra varumärken.

Individen behöver därför överväga uppoffringen att bryta konsumtionsvanor (Wiederhold & Martinez,

2018). Lojalitet definieras som: “a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or

service in the future despite situational influences and marketing efforts having the potential to value

switching behavior” (Kotler & Keller, 2016, s. 153). Vidare kan attityden och värderingarna till produkten

relateras till graden av kompromiss som behövs göras inför köpet. Identitet, självbild och social

tillhörighet är här avgörande faktorer för hur individen handlar utifrån sina värderingar (Borglund et al.,

2012, s.165). Konsumenter som är osäkra i sin identitet och självbild har större benägenhet att köpa

produkter som får de att tillhöra den sociala omgivningen (Kotler & Keller, 2016, s. 185). Attityden,

värderingarna och motivationen kan också förklaras med att konsumenter tenderar att köpa produkter och

tjänster av vana istället för att överväga substitut och andra alternativ. Beslutsprocessen inför köp

begränsas av individers benägenhet att söka och ta in information, speciellt om det handlar om tidigare

outforskade områden som vi inte har lika stor vetskap om (Borglund et al., 2012, s. 165).

Ytterligare en intern faktor som påverkar gapet mellan attityd och beteende är graden av kunskap om

hållbarhet (Wiederhold & Martinez, 2018). För att konsumenter ska kunna ta välgrundade och relevanta

beslut i köpprocessen krävs det att de har tillräckligt med information om produkten och dess bakgrund.

Detta anses vara än mer relevant när det finns flera konkurrerande produkter för individen att välja

mellan, och när egenskaper hos produkten som pris och kvalitet skiljer sig åt mellan de konkurrerande

produkterna (Sproles, Geisfeld & Badenhop, 1978). Den sista interna faktorn nämnd kontroll (Wiederhold

& Martinez, 2018), symboliserar huruvida individen känner att deras etiska konsumtion faktiskt har någon

påverkan på omvärlden. Det finns de som anser att etiska konsumtionsbeslut inte har någon inverkan på

samhället i sin helhet, och är därför mer negativt inställda till att köpa dessa produkter. Sedan finns det

också den andra varianten av konsumenter som konsumerar etiska produkter, som istället värdesätter det
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högt och vill göra skillnad för samhället och omvärlden. Således kan det kopplas tillbaka till individens

värderingar och beteende (Bray, Johns & Kilburn, 2011).

Som tidigare nämnt innebär alltså forskningen om “the attitude-behavior gap” att det skapas psykologiska

dilemman för konsumenterna. Forskningen har dessutom påvisat att människor imiterar och handlar likt

sin sociala umgängeskrets, vilket är ytterligare en anledning till att gapet mellan attityd och beteende

existerar. Sociala normer är således en anledning till att människor tenderar att inte konsumera etiskt, men

kan också ses som en möjlighet. Desto fler individer i den sociala umgängeskretsen som blir mer

medvetna i sin konsumtion, desto mer benägna är deras vänner att påverkas och imitera deras beteenden

(Babutsidze & Chai, 2018).

2.3 Socialpsykologiska perspektiv

För att förstå de underliggande psykologiska mekanismer som konsumenter påverkas av i sin vardag

kommer socialpsykologiska teorier tas upp och beskrivas i detta avsnitt. På så sätt kompletterar den

teorin om etisk konsumtion, men också teorin om attitude-behavior gap. Detta eftersom konsumenters

köpbeteende i hög grad påverkas av deras sociala omgivning. Teorin om socialpsykologiska perspektiv

kommer hjälpa till att förklara varför konsumenter tar de beslut de tar, och understödjer dessutom syftet

med att undersöka hur konsumenter kan påverkas att känna moralisk stress, eftersom moralisk stress är

ett psykologiskt fenomen.

Tidig forskning inom den sociala identitetsteorin gick ut på att undersöka vilka faktorer som krävs för att

diskriminering mellan grupper ska uppstå. Forskningen visade att individer tenderar att favorisera den

egna gruppen gentemot den andra, trots att gruppernas konstellationer kan ha berott på något så trivialt

som lottning (Aronson, 2007, s. 147). Teorin grundar sig i gruppens inverkan på människans identitet.

Den förutsäger att gruppering inte enbart påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra, utan även hur

andra uppfattar oss (Hogg, Terry & White, 1995, s. 260). Vi placerar folk i antingen ingruppen, den egna

gruppen, eller utgruppen, gruppen som vi inte tillhör. Sociala identitetsteorin bygger på tre centrala

kognitiva processer som tillsammans skapar den sociala identiteten: social kategorisering, social

identifiering samt social jämförelse (Tajfel, 1974, s. 69).

Den första processen, social kategorisering, handlar om vår strävan efter att segmentera och förenkla

omvärlden, samt hitta vår egen plats i den sociala miljön. Detta sker genom att individer organiserar sin
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omgivning i diverse sociala kategorier eller grupper. Kategoriseringen baseras på en högst subjektiv och

förenklad bild av verkligheten, som bedöms vara meningsfull för den enskilde individen (Tajfel, 1974, s.

69). En social kategori omfattar således en grupp individer som delar en eller flera attribut som skiljer

dem från andra grupper (Bourhis & Hill, 1982, s. 435).

Process två, identifiering, handlar om den del av vår identitet som grundar sig i vetskapen att vi tillhör en

viss grupp, samt det emotionella värde som gruppmedlemskapet skapar. Processen bildar en benägenhet

att agera på ett sätt som anses vara typiskt för ingruppen. Den sociala identiteten är i ständig förändring

och det är möjligt att tillhöra flera olika sociala grupper samtidigt. Det bör dock poängteras att de olika

gruppmedlemskapen blir mer eller mindre framträdande vid skiftande sociala sammanhang (Tajfel, 1982,

s. 2–3).

Den sociala identiteten existerar bara i ett socialt sammanhang, det vill säga när det är möjligt att jämföra

grupper med varandra (Bourhis & Hill, 1982, s. 435). Den tredje kognitiva processen, social jämförelse,

handlar alltså om att värdet av en viss grupp kan bara uppskattas om det är jämförbart. Jämförelsen bör

ses som en kontinuerlig process där syftet är att försvara och upprätthålla människans positiva självbild.

För att upprätthålla en positiv självbild tenderar individer att se ingruppen som mer positiv än utgruppen.

Genom att göra jämförelser som är fördelaktiga för den egna gruppen höjer man även sin egen självbild

(Turner, 1982, s. 34-35).

Trots att den sociala identitetsteorin är drygt 40 år gammal har den förblivit aktuell än idag. Det har

tidigare undersökts hur influencers kan påverka konsumenters köpbeteenden genom det förtroende

konsumenterna skapar till dem. Undersökningen baserades på den sociala identitetsteorin med fokus på

social identifiering och intergruppsbeteenden. Det framkom att identifieringsprocessen sker snabbare vid

elektroniska sociala nätverk än traditionella nätverk. Konsumenter vill interagera med sina

ingruppsmedlemmar samt influeras av deras åsikter och rekommendationer (Liu, Cuiqing, Zhangxi, Yong,

Rui & Zhicai, 2015).

Forskningen inom den sociala identitetsteorin förklarar hur gruppen påverkar vår själv- och

omvärldsuppfattning. Gruppens agerande blir således en slags referenspunkt för vårt beteende, alltså att vi

är benägna att agera enligt det konsensus som råder i ingruppen (Tyler & Blader, 2013).

Socialpsykologisk teori säger att människor vill vara en del av gruppen och de vill vara andra till lags. När

man blir utesluten ur gruppen reagerar amygdala i hjärnan, vilket kan kännas som fysisk smärta. Därmed,

om en person hamnar i ett socialt dilemma med ingruppen, är den många gånger villig att bortse från det
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för att vara till lags och bete sig i enlighet med gruppen, för att undgå smärtan (Aronson, 2007, s. 21).

Individer kan hamna i sociala dilemman när deras åsikter eller handlingar faller utanför ingruppens, vilket

i sin tur leder till kognitiv dissonans (Tyler & Blader, 2013).

Kognitiv dissonans är ett fenomen som uppstår när en individ har två kognitioner samtidigt, som går emot

varandra. Det kan handla om exempelvis attityder, åsikter och beteenden som individen har. Alla

människor upplever kognitiv dissonans någon gång, och den automatiska reaktionen vid sådana tillfällen

är att försöka reducera den. Reduceringen sker genom att antingen ändra en eller båda av dessa

kognitioner, alternativt överbrygga den klyfta som skapas mellan respektive kognitioner. Detta är oftast

något som sker omedvetet, men är något man gör för att minska den “smärta” som uppstår vid fenomenet.

Kognitiv dissonans är dessutom kopplad till människans vilja att ha rätt och att vara en del av gruppen,

och används dessutom för att upprätthålla en positiv självbild (Aronson, 2007, s. 186-194). Mollbrink

(2018) beskriver att en kognitiv dissonans, med efterföljande attityd-, åsikts- och beteendeförskjutningar

kan komma att bli en konsekvens av moralisk stress. Kombinationen av moralisk stress och kognitiv

dissonans kan i sin tur påverka beslutsfattande.

Ett annat vanligt socialpsykologiskt fenomen kallas konformitet, det vill säga en förändring i en persons

kognition, till följd av social påverkan. Vi människor söker hela tiden information hos andra människor,

hos gruppen, när vi är osäkra. Konformitet kan i sin tur leda till fenomenet “bystander effect”, vilket är en

så kallad ansvarsdiffusion - om vi är medvetna om att det som pågår bevittnas även av andra, känner man

inte ett lika stort personligt ansvar att hjälpa till. Vi tenderar att konformera särskilt om gruppen är enig

eller exempelvis har hög social status. Har man lågt självförtroende är det större risk att man konformerar

än om man har högt självförtroende. Dessutom tenderar kvinnor konformera i större utsträckning än män.

Ett av de viktigaste elementen gällande konformitet är dessutom attraktivitet. Det finns olika grader av

konformitet, varav en av dem är så kallad identifiering. Att vilja identifiera sig med någon eller en grupp

innebär att man vill vara som personen eller personerna som påverkar (Aronson, 2007, s. 19-50).

Ytterligare en heuristisk princip som vi människor också påverkas av, och som därmed kan influera vårt

beslutsfattande, den så kallade knapphetsprincipen. Knapphetsprincipen innebär att möjligheter ter sig

mer värdefulla när de är mindre tillgängliga, och grundar sig i det heuristiska tankesättet om att saker som

är svåra att få tag på borde vara mer värda (Cialdini, 1984, s. 238).

Ytterligare ett socialpsykologiskt fenomen är “haloeffekten” som innebär att en person tillskrivs flera

egenskaper eller prestationer av samma sort, vilket leder till en partiskhet i hur vi uppfattar den personens

handlingar. Haloeffekten gör att vi är mer benägna att övertalas av någon som vi tycker är attraktiv, vilket
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också hänger ihop med heuristiska principer. Därmed, om vi tycker att någon är attraktiv, så tillskriver vi

ofta den personen kompetens och kunnighet. Människor tycker generellt sett att det känns vettigare att

låta sig influeras av en person som man känner att man kan lita på, alltså någon som man tycker om och

kan identifiera sig med (Aronson, 2007, s. 141).

Att dessutom argumentera utan att ha något faktiskt egenintresse brukar ses som den allra viktigaste

aspekten för att lyckas övertala någon. Om personen som ska övertalas inser att den som försöker övertala

har något att vinna på det, blir personen mindre benägen att ta emot budskapet. Detta kallas “reaktans”,

och är en reaktion som kommer av att vilja behålla sin egen frihet att tänka och agera på eget bevåg.

Viktigt att komma ihåg är att även fast man kan inbilla sig att man är immun mot övertalning betyder det

inte att man faktiskt är det. Dessutom säger den så kallade exponeringseffekten säger att om vi ser något

flera gånger, så kommer vi gilla det mer. Alltså ju mer familjärt det är, desto mer kommer vi föredra det

alternativet framför andra (Aronson, 2007, s. 68-104).

2.4 Moralisk stress

För att kunna uppfylla studiens syfte behöver ett teoretiskt ramverk om moralisk stress slutligen

presenteras. Teorin är nödvändig för att kunna förstå fenomenet och till slut granska och applicera den

på studiens insamlade data. Dessutom presenteras vanliga symptom som kan upplevas under moralisk

stress, vilket är nödvändigt att förstå för att kunna analysera konsumtionsbeteendet och de känslor som

eventuellt uppstår till följd av influencer marketing.

Ett gammalt fenomen som är aktuellt även idag är moralisk stress, även kallad etisk stress. Moralisk stress

kan beskrivas som den stressande känsla en person känner när den å ena sidan har gjort allting rätt, men å

andra sidan känner att den har gjort allting fel, vilket leder till en känsla av hjälplöshet. Fenomenet

beskrivs som en känsla av otillräcklighet, där man som individ tvingas välja i ett dilemma mellan ens

egna värderingar och vad man måste göra. Moralisk stress uppstår med andra ord när det inte finns någon

helt optimal och bra lösning på ett moraliskt dilemma (Koch, 2017, s. 2-3). Moralisk stress kan

förekomma genom påtryckningar i olika former; från ens umgänge, från organisationer, från vad som är

praxis eller från individens samvete. Ett samvetskval skapas där man som individ kanske tvingas gå emot

det man själv egentligen står för (Psykologiguiden, u.å.).
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Man läser främst om hur moralisk stress kan förekomma i yrken som sjukvård, militär och polis, alltså

yrken som är samhällets “first responders”. Men moralisk stress kan förekomma i fler yrken, och i fler

situationer i livet än så. Många gånger känner man ingen rätt att ifrågasätta exempelvis kundens eller

patientens önskningar, en chefs befallande eller regeringens mandat. Utan att ifrågasätta gör man som

man blir tillsagd, kanske med en rädsla om att annars förlora någonting, varpå moralkompassen går i en

helt annan riktning än beteendet. Vidare hänger efterdyningar av moralisk stress kvar långt efter en viss

kausal händelse. Eftersom vi människor i vår natur är omhändertagande, är det inte så enkelt att bara

släppa vad som skett och gå vidare. Om vi människor inte hade haft något samvete och enbart gjort vad vi

själva tyckte passade bäst hela tiden, som någon typ av “etisk lathet” eller “etisk arrogans”, hade vi inte

känt moralisk stress (Koch, 2017, s. 3-5).

Moralisk stress uppstår när det finns ett samvetskval hos individen. Hur individen reagerar på moralisk

stress är individuellt, men vissa symtom och känslor tenderar att återkomma i olika studier. Den som

upplever moralisk stress känner ofta skam, skuld, ilska, frustration och maktlöshet. Dessa känslor

framträder då handlingar utförs som går emot ens hållna värderingar och kan påverka individen både

beteendemässigt, psykologiskt och socialt. Dessutom kan moralisk stress framkalla kroppsliga symtom

såsom utmattning och trötthet. Vid kronisk moralisk stress, en form av ihärdig stress, kan kroppsliga

symtom som huvudvärk, magont och ledvärk förekomma (Kallenberg, Larsson, Nilsson & Hyllengren,

2016, s. 100-104).

Som beskrivet i avsnitt 1.1 har stress en påverkan på människans moraliska bedömningar och

beslutsfattande. Detta gör att man tar emotionella och snabba, snarare än rationella och genomtänkta,

beslut (Caviola & Faber, 2014). Denna forskning bekräftas av Reynolds, Owens och Rubenstein (2012),

vilka säger stress har inverkan på beslutsfattande, vilket då gör att moralisk stress har en negativ inverkan

på moraliska resonemang. När moraliska resonemang ska appliceras på exempelvis miljöfrågor i samband

med att individen känner sig stressad, har individen lägre benägenhet att fokusera på vilken information

som är relevant och inte (Smart & Vertinsky, 1977). Detta gör att problemlösningsförmågan försämras

vilket leder till att det blir svårt för individen att ta korrekta och moraliska beslut, med ett omoraliskt

beteende som konsekvens. Det kortsiktiga och själviska beteendet till följd av att slutledningsförmågan

försämras, är en konsekvens av att man blir överväldigad av moralisk stress. Personer som känner

moralisk stress brukar dessutom känna brådska eller desperation, och en känsla av att man måste agera för

att på något sätt lösa dilemmat. När man då inte känner att dilemmat går att lösa kan en slags ambivalens

eller uppgivenhet kring moraliskt agerande och tänkande uppstå (Reynolds, Owens & Rubenstein, 2012).
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3. Metod

3.1 Forskningsmetod och ansats

Forskning kan göras utifrån olika metoder, antingen en kvalitativ eller en kvantitativ metod. En

kvantitativ metod innebär att kvantifierbara data samlas in för att sedan mätas i ett strukturerat

tillvägagångssätt. Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsmetod, som innebär att datainsamlingen

sker med hjälp av ord snarare än siffror. Denna forskningsmetod fokuserar på att förstå beteenden och

värderingar hos de fenomen som undersöks (Bryman & Bell, 2019, s. 395-396). Kvalitativ forskning

utgår från att samband och fenomen tolkas, vilket sedan kopplas tillbaka till problemformuleringen och

teorin (Alvehus, 2016, s. 22-23). Tolkande forskning beskrivs av Alvehus som “att utveckla vårt sätt att

betrakta vår omvärld och bidra till en mer nyanserad förståelse av den” (2016, s. 23). En kvalitativ

forskningsmetod undersöks oftast på mindre urval och fångar en tydligare helhetsbild av studieobjektet,

till skillnad från de kvantitativa metoderna (Nationalencyklopedin, u.å.C).

Utifrån den valda kvalitativa forskningsmetoden har en induktiv ansats använts för studien. Med en

induktiv forskningsansats görs observationer av verkligheten för att sedan dra generaliseringar, hypoteser

och slutsatser som till slut formar teorin. Således grundas teorin och slutsatser på redan insamlade data

med start i det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2019, s. 45).

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Kvalitativ forskning är tolkande i sättet, och därmed tar studien avstamp i ett interpretativistiskt

perspektiv, eftersom det som ska fångas upp är det subjektiva perspektivet av en social handling.

Kvalitativ forskning är också konstruktionistisk av naturen, vilket innebär att aspekter av verkligheten är

socialt konstruerade. Denna studie grundas i ett hermeneutistiskt förhållningssätt. Hermeneutik innebär att

människors handlingar och beteenden tolkas, för att skapa en förståelse för varför människor agerar och

tänker som de gör (Bryman & Bell, 2019, s. 49-51). Det hermeneutistiska perspektivet var passande för

ändamålet eftersom vi ämnade att undersöka hur människor påverkar varandra till vissa beteenden och

hur deras mående påverkas till följd av det. Utifrån den kvalitativa datainsamlingen har beteenden tolkats

och analyserats, för att förstå och dra generaliseringar till hur influencer marketing kan påverka

konsumenter till att känna moralisk stress. Således är individens åsikter och beteenden i fokus, vilket

ansågs vara bäst tolkningsbart genom det hermeneutistiska perspektivet.
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3.3 Kvalitativ datainsamling

För att besvara problemformuleringen och för att kunna uppfylla syftet i denna studie har en kvalitativ

metod använts i form av intervjuer. Kvalitativa intervjuer riktar intresset mot individen som intervjuas,

och personens åsikter och synsätt står därför i centrum. Därmed blir kvalitativa intervjuer en flexibel form

av datainsamling och fokus i intervjun kan styras efter vad individen tycker är viktigt att prata mer om

(Bryman & Bell, 2019, s. 452-453). Dessutom ger en kvalitativ metod möjlighet att gå tillbaka för

insamling av ytterligare data, genom att exempelvis ställa följdfrågor till respondenterna i efterhand om så

skulle behövas (Bryman & Bell, 2019, s. 375).

Generellt sett brukar man tala om två distinkta intervjutekniker; strukturerade och kvalitativa.

Strukturerade intervjuer karaktäriseras med att det finns en standardiserad struktur i alla dess delar, vilket

hjälper att minimera skillnaderna mellan de olika intervjuerna som ingår i studien. Vidare kännetecknas

denna intervjuteknik av att den speglar forskarens ståndpunkter som försöker få fram korta och koncisa

svar för snabb och enkel bearbetning av data (Bryman & Bell, 2019, s. 452-453). Kvalitativa intervjuer

kan delas in i ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju kan bäst

beskrivas som ett vanligt samtal, där forskaren använder lösa minnesanteckningar för att gå igenom

relevanta teman under samtalet. I vissa fall kan det räcka med att den som intervjuar ställer en enda fråga

som respondenten får interpretera själv. En semistrukturerad intervju kan ses som något mindre flexibel

då den utgår utifrån en förutbestämd intervjuguide som beskrivs närmare i 3.3.2 (Bryman & Bell, 2019, s.

453-454). Den typ av intervjuer som valdes var semistrukturerade, eftersom vi då kunde använda oss av

en lista med frågor vi ville ha svar på, samtidigt som det fanns möjlighet till friare följdfrågor. Med hjälp

av semistrukturerade intervjuer kunde vi sedan analysera data och samtidigt väga in aspekter från den

teoretiska referensramen för att komma fram till slutsatser.

En gemensam pilotintervju genomfördes med syfte att testa metod samt effektivitet av intervjuguiden

(Bryman & Bell, 2019, s. 111). Pilotintervjun visade att den valda intervjutekniken var effektiv, och

samtidigt blev den en viktig referenspunkt för oss då den skapade en gemensam förståelse för hur

resterande intervjuer skulle genomföras. Förutom att revidera ordningen på frågorna efter pilotintervjun

genomfördes inga ytterligare ändringar på intervjuguiden, vilket gjorde det möjligt att räkna med

pilotintervjun i det som är studiens primärdata. Intervjuerna var mellan 15-35 minuter långa och

genomfördes på grund av rådande pandemi över internetbaserade kommunikationstjänster.
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3.3.1 Intervjuguide

De semistrukturerade intervjuerna som gjordes utgick från en uppsättning frågor från den intervjuguide

som utformades. Att använda en intervjuguide, snarare än ett strikt intervjuschema, gav oss möjligheten

att upprätthålla en flexibilitet som gynnade studiens utfall. På så sätt kunde vi få information om

respondenternas upplevelser i deras omvärld och sociala verklighet, samtidigt som de fick resonera kring

sina attityder och åsikter (Bryman & Bell, 2019, s. 459).

Frågorna som fanns med i intervjuguiden utgick från ett antal olika teman; vanor i sociala medier,

konsumtionsvanor, hållbarhet och etik, samt frågor kring respondenternas mående. Vad som efterfrågades

var respondenternas attityder till de olika ämnena, och att undersöka respondenternas psykiska mående

inom aspekter som stress, oro och kognitiv dissonans. Dessa teman valdes för att kunna täcka de områden

som var intressanta att undersöka för att se på vilket sätt influencer marketing påverkar konsumenter till

att känna moralisk stress. Frågorna ställdes på ett sätt som gjorde att respondenten hela tiden fick tänka

och svara utifrån sitt eget perspektiv, och ställdes på ett språk passande för urvalsgruppen.

De frågor som ställdes var av olika karaktär, men bestod främst av direkta frågor, följt av uppföljnings-,

sonderings- och preciserande frågor. Detta för att få så djupgående och nyanserade svar som möjligt.

Frågorna var av både öppen och stängd karaktär. Det finns fördelar respektive nackdelar med båda

typerna av frågor. Vid de öppna frågorna kunde vi dra nytta av hur respondenterna svarat med egna ord,

utan att vi påverkat deras tankar åt något visst håll. Här kunde vi också uppfatta vilka frågor som var av

störst vikt för respondenterna, vilket öppnade upp för svar som vi på förhand inte kunnat förutse. De

slutna frågorna var i sin tur lättare för respondenterna att besvara, vilket gjorde analysen mer lättarbetad

då svaren på dessa frågor ökade jämförbarheten mellan respondenterna (Bryman & Bell, 2019, s.

253-255).

3.3.2 Urval

Vid utformningen av kvalitativ forskning behövs respondenter väljas ut i form av urval. Studiens

forskning har grundats i ett bekvämlighetsurval, som innebär att respondenter väljs utefter vilka individer

som vid tillfället är tillgängliga (Bryman & Bell, 2019, s. 406). Vi valde att publicera varsitt inlägg på

plattformen LinkedIn där 10-15 individer eftersöktes för att intervjuas, där respondenter sedan fick

besvara inlägget om de var intresserade att medverka. LinkedIn valdes som plattform då det är ett

professionellt nätverk där inlägg lätt kan få spridning genom delningar, gilla-markeringar och
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kommentarer. På så sätt nådde inlägget ytterligare individer som inte enbart ingick i våra egna nätverk.

För att kunna undersöka hur influencer marketing påverkar konsumenter att känna moralisk stress

fastställdes fyra kriterier inför intervjuerna. För att medverka i studien behövde respondenten:

● Vara kvinna

● Vara i åldern 20-30 år

● Använda plattformen Instagram dagligen

● Någon gång ha handlat på rekommendation av en svensk influencer

Studiens syfte är att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett företagsekonomiskt

perspektiv. Eftersom konsumtionen är avgränsad till influencer marketing krävdes det att respondenten

använde den plattform som är dominerande inom influencerbranschen. Vidare ansåg vi att ett krav

behövde vara att respondenten någon gång konsumerat en produkt på rekommendation av en svensk

influencer. Detta var nödvändigt för att sedan kunna analysera hur konsumtionen och influencern fick

respondenten att må.

Kravet på att respondenten behövde vara kvinna fastställdes då forskning visat att kvinnor i åldrarna

16-35 konsumerar mer än dubbelt så mycket produkter på rekommendation av en influencer än vad män

gör. I åldersgruppen 16-25 har 30% av männen köpt produkter på rekommendation av en influencer,

medan motsvarande siffra är 55% för kvinnorna. För åldersgruppen 26-35 år har endast 15% av männen

konsumerat produkter som en influencer rekommenderat samtidigt som andelen kvinnor är 42%

(Internetstiftelsen Sverige, 2020). Vi valde att använda alla dessa kriterier då detta formade ett homogent

urval. Ett homogent urval förenklar senare analysprocessen då jämförelser mellan individer enklare kan

dras när det är samma “typ” av respondenter i studien (Alvehus, 2016, s. 69). Denna forskning, samt

problematiseringen som studien grundas på, lade grunden för ovanstående kriterier där vi ansåg att det var

rimligt att ha ett åldersspann på 20-30 år.

Urvalsstorleken valdes med studiens omfång i åtanke. På grund av rådande pandemi fanns inte möjlighet

att fånga upp flera individer på plats, och urvalsstorleken blev som tidigare nämnt därmed begränsad till

totalt 16 personer. Eftersom intervjuerna bedrevs via videosamtal var geografiskt område inte relevant för

urvalet. Som nämnts tidigare i detta avsnitt görs kvalitativ forskning på mindre urval, med syfte att

försöka fånga upp en helhetsbild och dra generaliseringar från fenomenet som undersöks. Det urval som

gjordes, både efter kön, ålder, användning av Instagram och historik av interaktion med influencers, ansåg

vi vara det bästa för att besvara studiens frågeställning om hur influencer marketing bidrar till moralisk

24



stress för konsumenter. Vi fick vid förfrågan flera svar på LinkedIn från individer som passade den valda

målgruppen, både inom det egna nätverket men också från utomstående.

Efter att 12 intervjuer samt pilotintervjun hade genomförts, kunde mönster utläsas från respondenternas

svar. En teoretisk mättnad hade uppstått, vilket innebär att man ska fortsätta med urvalet tills dess att inga

nya data kan samlas in från respondenternas svar (Bryman & Bell, 2019, s. 409). För att säkerställa att så

var fallet utfördes ytterligare tre intervjuer. Sammantaget hade det mindre urvalet och de utvalda

kriterierna för urvalet lett till att generaliseringar och slutsatser kunde dras utifrån redan insamlade data.

Således ansåg vi att 16 intervjuer var tillräckligt för denna studie.

3.4 Informationssökning och tillvägagångssätt vid analys

Studiens primärdata utgörs alltså av semistrukturerade intervjuer. I studien har även sekundärdata

förekommit i form av kvantitativa undersökningar från elektroniska källor. En stor del av den data som

samlats in och använts består av artiklar uppsökta genom bibliotekets verktyg “LubSearch” och Google

Scholar. I dessa databaser har sökord som “moralisk stress”, “etisk konsumtion”, “självkänsla”,

“influencer marketing” och “sociala medier” använts för att hitta relevant litteratur. Den tryckta litteratur

som använts omfattar böcker med relevanta ämnen som lånats på Ekonomihögskolans bibliotek, men

också artiklar från etablerade tidskrifter. Detta för att ge bakgrundsinformation och problematisera det

valda ämnet. Den teoretiska referensramen utgörs av fyra olika teorier som i analysen ställs i perspektiv

mot den primärdata som samlats in i form av intervjuer.

I denna studie påbörjades analysarbetet genom att de 16 genomförda intervjuerna transkriberades. Således

kunde vi få en helhetsbild över det insamlade materialet, vilket gjorde analysprocessen lättare då

insamlade data enklare kunde sammanställas och kategoriseras. Materialet analyserades genom ett

tematiskt tillvägagångssätt, vilket gjorde att vi kunde utläsa upprepningar och likheter i respondenternas

svar, samt leta efter analogier och metaforer, likheter och skillnader i diskussionerna, språkliga

kopplingar, teorirelaterat material samt om det var någon data som saknades från materialet (Bryman &

Bell, 2019, s. 556-557).

Materialet gicks igenom flera gånger, både genom fråga för fråga, och genom intervjuperson för

intervjuperson. På så sätt kunde mönster utläsas, och kaosproblemet, det vill säga den oordning som

uppstår när alla intervjuer är gjorda och transkriberade, kunde besvaras. Genom att läsa igenom
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intervjuerna om och om igen kunde vi hela tiden hitta ny och relevant empiri att koppla till den teoretiska

referensramen (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 69-80). För att kunna besvara representationsproblemet,

eftersom allt material inte kunde presenteras som empiri, behövdes även en reducering göras. Detta gjorde

att vi kunde analysera utefter de spörsmål som vi ansåg vara mest intressanta, men som också talade mest

för vad uppsatsen ämnar undersöka (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 109-135).

Efter sortering och reducering av materialet applicerades den teoretiska referensramen på empirin för att

kunna argumentera kring den med hjälp av den teoretiska referensramen. Argumentationen presenteras

genom så kallade excerpt-commentary-units, alltså genom utdrag av empirin med tillhörande analytiska

kommentarer. Med andra ord anges ett citat eller något som respondenten eller respondenterna sagt, och

därpå appliceras begrepp och teorier som behövs för att kunna formulera poängen. På så sätt ämnade vi

bidra till forskningen, och besvara auktoritetsproblemet med hjälp av det insamlade materialet och analys

av det (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 49-53, 137).

3.5 Forskningsetik

I denna studie har hänsyn tagits till de etiska principer som gäller vid företagsekonomisk forskning. Etik

inom forskning är särskilt viktigt när individer studeras och är inblandade i forskningen. Etiska principer

som studien utgår från i forskningsprocessen är, samtyckeskravet, informationskravet,

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, falska förespeglingar och att individerna i studien inte tar skada

av forskningen (Bryman & Bell, 2019 s. 141).

Samtyckeskravet innebär att individerna som studeras ska vara informerade om att de deltar i studien

frivilligt, och att de när som helst får avsluta deltagandet. Dessutom ska individerna vara informerade om

syftet med studien och hur processen är utformad, vilket är definitionen på det så kallade

informationskravet. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna i studien ska till största möjliga mån

vara anonyma och att personuppgifter ska behandlas med sekretess. Vidare innebär nyttjandekravet att

uppgifterna som samlas in om deltagarna enbart får användas i forskningssyfte. Vi gav inte deltagarna

falska förespeglingar, det vill säga att vilseleda deltagarna genom felaktig information. Den sista etiska

principen i forskning på individer är att ingen deltagare får ta skada av forskningen (Bryman & Bell, 2019

s. 141).
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I denna studie hanterades dessa etiska principer genom att potentiella respondenter, redan vid utskickad

förfrågan om intervjupersoner via det sociala mediet LinkedIn, informerades om vad studien ämnade att

undersöka. Utöver det informerades de även om att deras svar skulle vara anonyma samt att

ljudinspelning skulle ske. När personer började erbjuda sig att delta bokades en tid för intervju, och vid

intervjutillfället informerades samtliga respondenter om studiens etiska principer och deras rättigheter. Då

upprepades villkoret om anonymitet, studiens syfte, samt att vi lät respondenterna veta att deras svar

enbart skulle användas i forskningssyfte. Sist informerades också respondenten om att denne hade rätt att

avsluta intervjun när som, samt att den skulle spelas in och därefter transkriberas. Både vid tillfälle av

bokad intervju samt vid intervjutillfället gav respondenterna sitt samtycke till att medverka och gav sitt

samtycke till sättet vi skulle hantera deras personuppgifter på. Dessutom användes respondentvalidering,

vilket kommer beskrivas mer nedan.

3.6 Metodkritik

Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre begrepp som brukar användas inom kvantitativ forskning.

Begreppen är dock inte alltid är optimala att använda vid kvalitativ forskning, vilken bedrivs i denna

studie. Därmed finns det andra begrepp att istället använda, som är bättre lämpade för metoden (Bryman

& Bell, 2019, s. 380). Guba och Lincoln (1994, återgiven i Bryman & Bell, 2019, s. 380) föreslår fyra

alternativa delkriterier för att beskriva trovärdighet i kvantitativ forskning, eftersom det i kvantitativ

forskning inte finns en absolut sanning. Ändock kommer resultatet genom en kvalitativ metod få en

hållbarhet som dessutom kan användas för att undersöka ämnet vidare i en eventuell kvantitativ form. De

fyra kriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse, samt vår användning av dessa

kommer beskrivas mer ingående utifrån studien i detta avsnitt.

3.6.1 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet kan likställas med intern validitet. Att ge forskningen tillförlitlighet innebär dels att

forskningen ska utföras och rapporteras enligt de regelverk som finns, dels att man faktiskt bekräftar med

respondenterna att man har uppfattat deras svar korrekt. Detta är viktigt eftersom den sociala verkligheten

ser olika ut för olika respondenter. Därför är det viktigt att säkerställa tillförlitligheten, och att

intervjusvaren faktiskt stämmer överens med de slutsatser som dras. För att uppfylla detta togs utförliga

anteckningar under samtliga intervjuer, samtidigt som allt material spelades in på ljudfil. Detta för att

kunna återgå till inspelningen för att säkerställa att inte missa något av respondenternas svar, samt för att
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behålla objektivitet under studiens gång, utan att som undersökningsledare använda sig av subjektiva

uppfattningar om ämnet eller blanda in personliga känslor gentemot respondenterna. För att ytterligare

bekräfta tillförlitligheten användes respondentvalidering. Detta med syfte att bekräfta med samtliga

respondenter att deras beskrivningar blivit korrekt uppfattade i det förmedlade resultatet (Bryman & Bell,

2019, s. 380-383). Viktigt att nämna är dock att vi som rapportförfattare har tolkningsföreträde, och

efterfrågade därmed inte något godkännande av respondenterna.

3.6.2 Överförbarhet

Överförbarhet, som kan jämföras med så kallad extern validitet, innebär att resultatet av studien i någon

grad ska kunna överföras till en annan miljö. Vid kvalitativa studier försöker man hitta ett djup, snarare än

den bredd som man ämnar hitta vid en kvantitativ studie. Detta eftersom man undersöker en mindre grupp

personer kännetecknas av något specifikt (Bryman & Bell, 2019, s. 380-383). I vår studie kännetecknas

personerna som medverkar av att de följer influencers på Instagram, och att de någon gång handlat på en

rekommendation av en influencer. Vi såg att fördelen med en kvalitativ metod var att vi fick djupa och

nyanserade svar under samtalen. Om vi skulle gjort annorlunda hade vi kunnat välja en kvantitativ metod

i form av exempelvis enkäter. Möjligtvis hade svaren blivit vagare, men samtidigt kunde vi ha samlat in

mer data från olika respondenter. En kvantitativ metod hade säkert strukturerat analysen mer, samt skapat

en högre generaliserbarhet. Fördelen med att göra intervjuer var dock att svaren blev nyanserade, vilket

gav analysen ett djup som en kvantitativ studie kanske inte hade fått. Viktigt att påpeka är dock att denna

studies generaliseringar inte kan appliceras på en hel population. Studien har ett litet urval som endast

består av 16 intervjuer, och kan således inte tala för hela massan. Vi anser att en studie med fler intervjuer

kanske hade kunnat ge ett annat resultat, alternativt ett mer nyanserat och mer generaliserbart resultat.

Det finns kritiker som menar på att det dras för stora generaliseringar i kvalitativ forskning, då studien

oftast omfattar ett mindre urval som inte kan representera en hel population (Bryman & Bell, 2019, s.

393-394). Denna studie kommer dock kunna appliceras på andra studier just eftersom det som undersöks

är en kontextberoende social verklighet, som behöver förstås för att kunna gå vidare med forskningen

(Flyvbjerg, 2011). Studien har alltså i alla fall en viss överförbarhet. Dock är det inte säkert att samma

resultat skulle fås igen om studien skulle göras om, vilket också är en kritik riktad mot denna typ av

forskning (Bryman & Bell, 2019, s. 393-394). Den sociala verklighet som undersöks i denna studie är

först och främst digital, men den överförs sedan till den fysiska världen i form av konsumtion. Både

sociala medier och influencers är som sagt relativt nya fenomen, men är något som de flesta konsumenter

28



använder och påverkas av idag. Därmed får studiens resultat en överförbarhet till andra miljöer som de

digitala fenomenen kan komma att påverka.

3.6.3 Pålitlighet

Pålitlighet, kvalitativa studiers motsvarighet till reliabilitet, handlar om att betrakta studien på ett

granskande sätt genom hela arbetet. Genom samtliga delar av processen och alla olika avsnitt som

rapporten sedermera innehåller har ett objektivt, kritiskt och analyserande förhållningssätt tillämpats, för

att säkerställa pålitlighet (Bryman & Bell, 2019, s. 380-383). I denna studie har vi under arbetets gång

granskat vårt eget och varandras arbete, samtidigt som handledningar har använts för att se till att hålla

studien på rätt spår.

3.6.4 Bekräftelse

Bekräftelse motsvarar objektivitet vilket innebär att vi inte har låtit subjektiva faktorer såsom egna

synpunkter, värderingar och åsikter påverka studien (Bryman & Bell, 2019, s. 380-383). För att

säkerställa detta har källor i form av tidigare forskning använts, där data har analyserats på ett objektivt

sätt för att kunna utgöra den teoretiska referensramen. Intervjufrågorna är i viss mån utformade ur

synpunkt av vår egen subjektivism, och svaren på intervjufrågorna präglas av frågornas formulering. Om

frågorna hade varit formulerade annorlunda hade intervjupersonerna med största sannolikhet också givit

annorlunda svar. För att därmed kunna säkerställa en god grad av bekräftelse har respondentvalidering

använts efter intervjuerna, vilket beskrivs ovan. Dessutom användes ett noggrant tillvägagångssätt vid

analys för att tillgodose att kaos-, representations- och auktoritetsproblemet, tidigare beskrivet i avsnitt

3.4, hanterades på ett bra sätt.
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4. Resultat och analys

I följande avsnitt kommer insamlade empiriska data att presenteras och undersökas utifrån vald teoretisk

referensram. Denna empiriska data, i form av underlag från kvalitativa intervjuer, kommer hjälpa oss

skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Slutligen ska

analysen besvara studiens problemformulering, det vill säga; hur bidrar influencer marketing till moralisk

stress för konsumenter?

Tabell 1: sammanställning av intervjuer
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4.1 Konsumenters relation till influencers

4.1.1 Rekommendationer från personer i ingruppen

För att undersöka hur konsumenter av influencer marketing påverkas av moralisk stress påbörjades

intervjuerna med att fråga respondenterna om de brukar handla från svenska influencers

rekommendationer. Då detta var ett kriterium för att få delta i studien svarade alla respondenter ja, att de

brukar göra det eller att de har gjort det någon gång. De mer utvecklade svaren var att man handlar om

man som konsument blir given personliga, ärliga rekommendationer, och att samarbetet inte heller känns

kommersiellt.

“Om det är en influencer som jag genuint tycker om, som jag tycker står för bra grejer, och som jag köpt

saker från förut som jag gillat, då köper jag verkligen det den personen rekommenderar. Då ser jag det

som att en kompis rekommenderar någonting.” - Intervjuperson 3

“Om man har följt någon länge, och den gör reklam för någon produkt som verkligen varit bra, så skapar

det ett förtroende för framtiden [...] Lite naivt kanske, men det känns lite som att lita på en kompis.” -

Intervjuperson 14

Citaten ovan kan ses som symboler för hur den sociala identitetsteorin och ingrupper fungerar i

människors sociala liv, som också innefattas av sociala medier. En influencer och dess följarskara skulle

enligt denna teori kunna ses som en typ av social kategorisering. Det vill säga att en ingrupp skapas, där

det gemensamma attributet är just den influencern som gruppen följer och interagerar med. Eftersom en

influencers jobb är att främja konsumtion, och eftersom teorin säger att vi tenderar att agera i enlighet

med ingruppens “typbeteende”, kommer vi således vilja konsumera de produkter som influencers

använder och rekommenderar för att fortsätta tillhöra den egna gruppen. Med andra ord kan det

argumenteras för att individer skulle gå emot det ingruppen står för om de väljer att inte konsumera de

produkter som en influencer rekommenderar. Att inte konsumera blir som att gå emot gruppen, vilket

enligt socialpsykologisk teori är väldigt obekvämt.

Dessutom säger socialpsykologisk teori att vi tenderar att se ingruppen i gynnsam dager samt associera

den med flera positiva attribut - exempelvis att personer i vår egen grupp är ärliga, genuina och smarta. I

ett sammanhang av influencers kan det betyda att individer litar på den information som influencers

förmedlar. I vår studie ser vi ett mönster av att respondenterna inte alltid ifrågasätter de produkter som

influencers rekommenderar, utan istället utgår utifrån att de kan lita på dem, likt de hade litat på en
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kompis. Bland intervjupersonerna tycks fenomenet bli än mer framträdande när de har följt en influencer

en längre tid och handlat på deras rekommendationer vid flera tillfällen. Det skulle därmed kunna

resoneras kring att för varje bra rekommendation man som konsument får, minskar den uppfattade risken

om att nästa rekommendation skulle vara dålig. Detta eftersom ett mönster av tillit till influencern

skapats.

Vidare svarade respondenterna att de köper produkter om det är en rekommendation av en influencer som

de tycker om och som de uppfattar har goda värderingar. Genomgående viktigt var att man som följare

vill ha en personlig rekommendation, med ett personligt budskap, snarare än att det skiner igenom att det

är ett företag som står bakom det förmedlade budskapet. Att respondenterna beskriver att de då är

benägna att köpa är ett tecken på så kallad konformitet. Som nämnt i den socialpsykologiska teorin,

innebär principen om konformitet att vi tenderar att lyssna på folk som vi har en nära relation till, det vill

säga en vän, eller i det här fallet en influencer som man har följt en längre tid. Influencers bygger alltså

upp relationer med sina följare, därefter skapas en ingrupp, varpå man som konsument har större

benägenhet att konformera till ingruppens attityder och beteenden. Detta stämmer tydligt överens med

citaten ovan där respondenterna beskriver att de ser vissa influencers som kompisar.

4.1.2 Att lita på influencers

“Ja, jag litar på de influencers som jag följer och det som de rekommenderar. Men sen är jag en kritisk

person i grunden. Alltså jag vet ju att de får betalt för det, så det är inte alltid jag tänker att de verkligen

använder eller tycker om produkten de marknadsför. Ena veckan kan de ju göra reklam för en produkt och

sen andra veckan göra reklam för en annan produkt i exakt samma produktkategori. Så jag är lite

kritisk.” - Intervjuperson 13

Att man brukar handla på rekommendation av influencers har också att göra med huruvida man litar på

influencers eller inte. När respondenterna fick frågan om huruvida det finns influencers som de litar på,

samt om de litar på vad de rekommenderar, svarade respondenterna ja. Men samtidigt menar de att de

håller ett kritiskt förhållningssätt till influencers överlag, eftersom de är medvetna om att influencers

tjänar pengar på att främja konsumtion, vilket citatet ovan visar på. Viktigt att komma ihåg är dock att

socialpsykologisk teori säger att ju mer man litar på någon, desto lättare har man att övertygas av den

personen. I och med att det direkta svaret på frågan om man litar på influencers är “ja”, kan det vara

svårare att hålla ett kritiskt förhållningssätt till dem. Detta i och med att det är någon man anser sig lita på.
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Respondenterna beskrev vidare att de absolut gillar en bra deal, alltså att få ett billigare pris på en vara,

men att de inte vill känna sig lurade. Detta ligger i linje med reaktansteorin som säger att individer

tenderar att skydda och försöka återta sin frihet när den hotas. Ett mönster i svaren var att det fanns en

tendens av ångest i att man “går på” eller “blir lurad” av det som influencers lägger ut. Många

respondenter nämnde också att de har jobbat på att “rensa” bland influencers de följer eftersom de känner

sig överväldigade och stressade av allt som läggs upp. Flera respondenter menade att de avföljer

influencers som upplevs som falska eller manipulativa. Att avfölja influencers skulle därmed kunna ses

som ett uttryck för reaktans.

Många respondenter menade dessutom att det inte alltid behöver vara ett visst samarbete eller en viss

kampanj som gör att man vill köpa det en influencer rekommenderar, utan de kan också inspirera och

influera genom det generiska material de postar i sina kanaler. Det kan handla om exempelvis

“outfitbilder” med tillhörande taggar som konsumenten följer för att leta upp produkten på egen hand,

utan kampanj. Respondenter menade på att det är viktigt för dem att influencern har faktisk kunskap om

de produkter som de förmedlar i sina kanaler, samt om de pratar om viktiga ämnen och problem överlag.

Om en influencer har ett samarbete med ett företag som är eller sedan blir känt för att ha agerat ohållbart

eller oetiskt, spiller det också över på influencern som då tappar i trovärdighet tillsammans med företaget.

Sedermera diskuterade respondenterna problematiken i hur svårt det är att se igenom någons exakta

värderingar och agenda genom Instagram. Därför kan influencers budskap många gånger bli tvetydigt.

Detta eftersom det å ena sidan känns som en rekommendation från en kompis, men å andra sidan har

konsumenten en vetskap om att influencern får betalt för att förmedla ett visst budskap. Då blir

trovärdighet återigen viktigt, alltså att influencern gör reklam för produkter som faktiskt är relevanta för

deras målgrupp och följare, men också att de också på något sätt visar att deras intresse för produkten är

genuint, och att de använder produkterna även när kameran stängs av.

Respondenterna nämnde att man som konsument förmodligen litar mer på influencers än vad man borde.

Många gånger är influencers attraktiva och ger en uppfattning av att de lever ett attraktivt liv. Dessutom

innebär influenceryrket att man har många följare på sociala medier, vilket på ett sätt ger en hög social

status. Allt detta gör att influencers har stort inflytande över sina följare och därmed också över deras

konsumtionsmönster. På så sätt gynnas influencers med största sannolikhet av den så kallade haloeffekten,

alltså att deras attraktivitet, attraktiva livsstil och höga sociala status gör att människor även tillskriver

dem kompetens. Haloeffekten kan ses som en av anledningarna till att konsumenter lyssnar på

reklambudskap och rekommendationer från influencers.
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Dock är det inte alltid en hög social status som skapar tillit. Flera av respondenterna sa att de litar mer på

mindre influencers, eftersom de känns mer genuina och mindre kommersiella än stora influencers. Detta

kan också kopplas till den sociala identitetsteorins tredje steg om social jämförelse, alltså att värdet av en

viss grupp bara kan uppskattas om det är jämförbart. Konsumenter kan med enkelhet navigera mellan

olika influencers med olika budskap, välja vilken ingrupp de vill tillhöra, och på så sätt jämföra den valda

ingruppen med andra “förkastade” grupper. På så sätt kan de, enligt teorin, komma att uppskatta den valda

gruppen mycket mer. Detta skulle kunna vara ett tecken på att mindre influencers, som då kanske inte har

en lika hög social status som en större influencer, ändå har stort inflytande över sina följare och deras

konsumtionsmönster.

4.2 Influencer marketing och konsumtion

4.2.1 Oundviklig reklam och rabattkoder

Vidare styrdes frågorna in på respondentens konsumtionsvanor och hur marknadskommunikationen från

en influencer påverkar respondenten. Som tidigare nämnt består en influencers arbete av att påverka sina

följare och att marknadsföra produkter. I intervjun var därför en av de inledande frågorna hur ofta

respondenten såg reklam i sitt instagramflöde. De återkommande svaren på denna fråga var att man ser

reklam varje gång man går in på Instagram, att man ser reklam på Instagram hela tiden och man ser

reklam i sitt instagramflöde varje dag. Ingen av respondenterna svarade att de sällan eller aldrig ser

reklam på Instagram. Nedanstående citat överensstämmer med ett av Crane et als kritiska argument mot

marknadskommunikation, nämligen att reklam är påträngande och oundviklig.

“Ofta, tycker jag. Mycket från de influencers jag följer som gör sponsrade inlägg och så är det något

samarbete med något företag. Men sen kommer det upp massa annan reklam också som Instagram har

som sponsrade inlägg. Så jag skulle säga hela tiden, det känns som att det är typ mest reklam på

Instagram nuförtiden.” - Intervjuperson 12

Som intervjuperson 12 uttrycker i detta citat kommer reklamen inte enbart från influencers som man själv

följer, utan även från andra annonser. Respondenterna utsätts alltså dagligen för mängder av reklam på det

sociala mediet Instagram, oavsett om de valt det själv eller inte. Således blir marknadskommunikationen

inte bara påträngande för att man upplever reklam varje dag, utan även oundviklig. Just eftersom den är

oundviklig kommer man som konsument och användare av Instagram att påverkas av den även om man

inte vill, i enlighet med exponeringseffekten som säger att om vi ser reklamen tillräckligt många gånger
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kommer vi till slut gilla den. I fallet med influencer marketing skulle det kunna innebära ett större gillade

av ett visst varumärke som det görs mycket reklam för. Det skulle också kunna innebära större gillande

för influencern som förmedlar reklamen. Gillandet gör i sin tur att man som konsument har större

benägenhet att bli övertalad till köp enligt socialpsykologisk teori.

Utifrån denna information, samt att studiens respondenter brukar handla på influencers

rekommendationer, ledde intervjun in på rabattkoder. Respondenterna fick frågan om de någon gång har

handlat med hjälp av en influencers rabattkod, vilket alla respondenter utom en hade gjort. Utefter den

informationen fick de respondenter som hade handlat med en rabattkod en följdfråga, nämligen om man

hade köpt produkten ifall rabattkoden inte fanns. Svaret på denna fråga var inte lika självklar, utan här

resonerade majoriteten av respondenterna att “det beror på” och att man inte alltid hade köpt produkten

ändå.

“Ibland ser man ju en rabattkod och går in på hemsidan och bara köper lite. Så oftast är det nog att jag

spontanshoppar med rabattkoden.” - Intervjuperson 13

“Antagligen inte, eftersom den är till för att uppmana till konsumtion och om rabattkoden då går ut inom

en viss tid så hade man annars kanske väntat och sett över andra alternativ innan man skulle ha handlat

från just den specifika hemsidan till exempel.” - Intervjuperson 14

Citaten ovan, som är representativa för respondenternas svar, visar tendenser av vad Crane et al. beskriver

i sin teori; att marknadskommunikation skapar artificiella begär, samt att det förstärker konsumism och

materialism. Vissa intervjupersoner menar att de hade köpt en del produkter utan en rabattkod. Dessutom

passar vissa på att köpa produkter de tidigare tänkt att de vill ha när de finns till ett nedsatt pris. Men

många menar på att rabattkoder ibland lockar till “onödig” konsumtion. Produkterna som konsumeras

med rabattkoden är alltså inte alltid produkter som man hade köpt utan prisavdrag. Detta är nästan den

exakta definitionen av tidigare nämnda artificiella begär, det vill säga att man handlar någonting man

egentligen inte behöver. Att definiera vilken konsumtion som är onödig respektive nödvändig är svårt.

Men med tanke på att respondenterna beskriver att de “spontanshoppar” och att de förmodligen inte skulle

köpt produkten utan en rabattkod, kan konsumtionen möjligtvis ses som onödig. Rabattkoder från

influencers är alltså, enligt studiens respondenter, anledningen till vissa artificiella begär som leder till

onödig konsumtion.
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Rabattkoder är inget nytt fenomen, och används inte enbart i sammanhang av influencer marketing. Men

det faktum att man som användare av sociala medier sällan får någon paus från informationsflödet gör att

rabattkoderna och påtryckningarna om att konsumera, blir ännu mer stressande än vad de hade blivit

genom ett traditionellt medium. Att rabattkoden dessutom oftast bara gäller en viss tid är ett typiskt

säljknep, och är ett exempel på den så kallade knapphetsprincipen. Den begränsade tidsfristen är menad

att övertyga konsumenten om att den borde handla så fort som möjligt, med chans till ett bra pris. Detta

skapar stress för många konsumenter, och kan vara en av anledningarna till att respondenterna någon gång

har handlat med en rabattkod, trots att de från början inte ens hade något behov.

Vidare leder detta in på Crane et als argument om att marknadskommunikation bidrar till konsumism och

materialism. Materialism skapar enligt teorin välmående, vilket skulle kunna vara en av grunderna till den

spontanshopping respondenterna beskriver. Som beskriver i avsnitt 1 finns en hög korrelation mellan

konsumenters mående, sociala medier och konsumtion. Många av respondenterna beskrev att de jämför

sig med influencers, och att de många gånger vill ha det som influencers har både när det kommer till

kläder, skönhet och andra produkter. Därmed ser vi ett samband mellan influencer marketing och

konsumism respektive materialism. Studiens respondenter är dessutom födda under 90-talet; en

generation som tidigare nämnt präglas av konsumtion och självcentrering, vilket verkar förhöjas av

influencer marketing. Om man har känslan av att konsumtion skapar mening och är identitetsstärkande,

blir man möjligtvis lättare lockad till spontanshopping med hjälp av rabattkoder och andra erbjudanden.

4.2.2 Ideal och otillräcklighet

Nästa fråga i intervjun handlade om hur intervjupersonernas mående påverkas av influencers på

Instagram. Majoriteten av intervjupersonerna menade att man påverkas mer av profiler på sociala medier

än vad man tror och är villig att erkänna, samt att denna påverkan ofta är mer negativ än positiv. Enligt

Crane et al. kan marknadskommunikation skapa en kontinuerlig otillfredsställelse och osäkerhet bland

konsumenter. För studiens respondenter tycks dessa känslor framträda när de jämför sig med influencers

utseende, liv och materiella ting.

“Jag jämför mig ju, jag kan komma på mig själv med att jag jämför mig med influencers på nåt sätt.

Speciellt när man mår dåligt själv blir man påverkad av att de har alla de där grejerna, de lever ett

fantastiskt liv, de mår aldrig dåligt. Medan jag sitter här i min lägenhet.” - Intervjuperson 3
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“Man känner sig otillräcklig på väldigt många sätt. Man ska ha och så himla mycket och man ska tänka

på så himla mycket, och ja, det bidrar ju till en stress.” - Intervjuperson 9

Det blir snabbt klart att det alltid finns någon som är mer attraktiv, har på sig snyggare kläder, eller bor i

en finare lägenhet. Konsekvensen av den sociala jämförelsen bli att individer känner sig otillräckliga,

vilket visas exempel på i citaten ovan. Ständig uppmuntran till konsumtion och ett sämre mående på

grund av detta tycks som sagt grunda sig i att intervjupersonerna tenderar att jämföra sig med influencers.

Detta uttrycks i känslor av maktlöshet eller otillräcklighet hos vissa respondenter, vilka är tecken på

moralisk stress. Om respondenterna upplever, som tidigare nämnt, att de tillhör en viss följarskara är det

fullt rimligt att de enligt socialpsykologisk teori upplever obehag när de inte kan agera i enlighet med

gruppen genom att konsumera de produkter som influencern förespråkar. Man skulle därmed kunna tänka

sig att man konsumerar för att dämpa den osäkerhet och otillräcklighet man känner när man jämför sig

med en viss influencer, men också när man efteråt jämför sig med andra i ingruppen.

Några respondenter medgav att den negativa jämförelsen sker i större utsträckning när de lider av dåligt

självförtroende eller under perioder de inte mår bra, vilket också stämmer överens med socialpsykologisk

teori. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att om man lider av dålig självkänsla, skulle det

kunna vara så att man blir mer mån om sin befintliga sociala kategorisering och ens egen roll i den, och

därefter jämför sig med andra. Det bör även poängteras att jämförelsen sker mycket snabbare och i större

utsträckning på sociala medier än genom andra medier eller verkligheten. Det bör också nämnas att ett par

respondenter menade att deras mående också kan påverkas positivt när de inspireras av influencers på

sociala medier. För att detta ska vara möjligt ansåg intervjupersonerna att ansvaret ligger hos dem själva

att granska vilka influencers de väljer att följa och lita på.

“Jag försöker väl se dem som inspiration och känner jag till att bli stressad av någonting så avföljer jag

den influencern.”- Intervjuperson 2

Med andra ord så förklarade några intervjupersoner att de avföljer de influencers som får dem att må

dåligt eller känna sig otillräckliga. Detta stämmer överens med den sociala identitetsteorin som säger att

människan vill skydda sin positiva självbild. Man kan se det som att respondenterna tillhör flera sociala

grupper samtidigt genom de olika influencers som de följer, och väljer bort vissa grupper genom att

avfölja. Ibland väljer de att gå ur en grupp som kanske inte ger dem positiva känslor, och väljer istället en

grupp som de är mer i samklang med, och som därmed fungerar bättre för att skydda självbilden. Man kan
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se det som att respondenterna tillhör flera sociala grupper samtidigt genom de olika influencers som de

följer.

Respondenterna fick sedan frågan om huruvida de påverkas av ideal, status eller vad deras omgivning

konsumerar, vilket kommer diskuteras mer i avsnitt 4.4. Följdfrågan därefter var ifall man anser att

influencers bidrar till sådana ideal. Som svar på den frågan svarade samtliga respondenter “ja”.

“Ja gud ja, det gör de verkligen och framför allt för att det är en viss typ av tjej som är en influencer. Då

blir det ju typ bara det enda man konsumerar, ett typ av ideal. Och de är ju idealet, så ja.” -

Intervjuperson 13

“Ja. Det känns ju som att det är de som skapar idealen. De pratar så mycket om att man ska vara nöjd

med sig själv och sin kropp, men ändå så känns det som att utan influencers hade sociala medier varit en

trevligare plats. Iallafall utan de flesta.” - Intervjuperson 7

Flera av respondenterna funderade över vilka typer av ideal som skapas och upprätthålls av influencers.

Här tog respondenterna upp dels ideal kopplat till konsumtion, alltså vad man känner att man vill eller

behöver köpa. De tog även upp ideal kopplat till utseende, samt det faktum att influencers ofta bidrar till

kroppshets genom det material de lägger upp i sina kanaler. Både ideal kopplat till konsumtion och

utseende kan kopplas till Crane et als teori om vilka konsekvenser marknadsföring kan ha. Influencer

marketing innebär att sprida ett budskap som i slutändan innebär konsumtion och uppbyggande av yta. På

så sätt förmedlar influencers ideal både i form av vad man äger och har, men också om hur man ser ut,

vilket påverkar människor både personligt och socialt.

Ideal leder i sin tur in oss på stereotyper. Crane et al. menar att marknadsföring speglar de ideal och

normer som finns hos konsumenterna, och att företagen på så sätt bidrar till att vidmakthålla sociala

stereotyper. Influencers är själva företag, samt representerar andra företag, och kan därför tänkas bidra till

sociala stereotyper genom innehållet de lägger upp på Instagram. Den sociala stereotypen menar vi i detta

fall är de ideal som influencers skapar kring utseende och konsumtion. Samtliga intervjupersoner ansåg

att influencers bidrar till att skapa och upprätthålla ideal genom sociala medier. Influencers väljer själva

vad de vill visa upp, och många gånger visar de upp “perfekta liv” som många eftersträvar, men som

kanske inte alltid är verkligheten. De förmedlar därmed, enligt socialpsykologisk teori, en slags

representativ heuristik om att de varumärken och produkter de gör reklam för är förenade med framgång

och skönhet. På så sätt får konsumenterna bekräftelse på att idealet som visas upp på Instagram är bra och
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eftersträvansvärt. Man kan därför påstå att influencer marketing, genom att förmedla

marknadskommunikation från olika företag, bidrar till att vidmakthålla sociala stereotyper.

4.3 När attityd ställs mot agerande

4.3.1 När tankesättet inte återspeglas i valet

I studiens intervjuer tillfrågades respondenterna vilka produktattribut som är viktigast för dem när de

konsumerar produkter rekommenderade av en influencer. Ungefär hälften av intervjupersonerna angav

kvalitet som det viktigaste attributet. Den andra hälften svarade pris, vilket stämmer väl överens med

Wiederhold & Martinez teori kopplat till attitude-behavior gap, som nämner att pris är den mest

avgörande faktorn vid konsumtion. Utöver dessa svar nämndes även att man konsumerade det som var

trendigt och att produktens utseende var viktigt. Ingen av respondenterna nämnde konkret etik eller

hållbarhet som svar på frågan, men i vissa svar fanns tendenser av hållbart tänk. Exempel på detta var att

produkten skulle kunna användas flera gånger, att man handlade kvalitet före kvantitet och att det skulle

vara produkter man kunde stå för att man konsumerat för att slippa samvetskval efteråt.

Några av intervjupersonerna uttryckte att om miljövänliga, ekologiska, och mer etiska produkter hade

funnit tillgängliga till bättre priser, hade de köpt dem. Många av respondenterna var studenter med

begränsade medel, vilket enligt dem gjorde att de får nöja sig med billigare, och kanske även oetiska

produkter. Enligt teorin om attitude-behavior gap är prisbarriären oftast anledningen till att etiska

produkter väljs bort, vilket stämmer in på intervjupersonernas svar. Teorin om attitude-behavior gap säger

vidare att ett samvetskval ofta skapas när individens beteende motsäger dess värderingar. Men i och med

att respondenterna delvis anger privatekonomin som anledning till att de inte kan handla mer etiskt, skulle

man enligt socialpsykologisk teori kunna tänka sig att de försöker upprätthålla en positiv självbild, och på

så sätt “slippa” samvetskvalet av att inte handla etiskt.

Vidare fick respondenterna frågor om etisk konsumtion, och om de generellt ansåg att det var viktigt för

dem. Majoriteten av respondenterna svarade ja på denna fråga, och menade på att de tyckte det var

jätteviktigt. Vidare resonemang var att ekonomin dock ibland begränsade dem och att man kanske inte

alltid tänker på etisk konsumtion i varje köpbeslut. Övriga svar på frågan var att respondenterna tyckte det

var viktigt, men att deras konsumtion inte alltid var av etisk karaktär och det kändes därav fel att svara att

det var viktigt för dem.
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“Ja! [...] speciellt när det handlar om barnarbete och dåliga arbetsvillkor så känner jag nej tack.” -

Intervjuperson 7

“Alltså jag vill ju säga ja, jag tycker ju att det är viktigt. Jag tycker ju alltså miljön, sociala förhållanden

och så, att det är viktigt. Men tyvärr är det kanske inte någonting som speglar mitt konsumerande eller

vad man ska säga.” - Intervjuperson 12

Att samtliga direkt svarade ja på frågan om vikten av etisk konsumtion ansåg vi vara intressant eftersom

ingen av respondenterna tidigare svarat att hållbarhet eller etik var ett viktigt produktattribut vid

konsumtion på rekommendation av influencer. Intervjupersonerna anser alltså att etisk konsumtion är

viktigt för dem, men nämner det enbart när de får en direkt fråga om det. Därav fick respondenterna en

ytterligare fråga, nämligen om de brukade konsumera etiskt. Svaren på den frågan var mer tudelade, vissa

svarade att det berodde på produkt, vissa svarade tydligt nej och vissa svarade att man ville svara ja men

att man antagligen inte konsumerar etiskt i praktiken.

Begreppet etisk konsumtion definieras som att välja bort eller ta avstånd från produkter som kan ha en

negativ påverkan på vårt samhälle, djur eller natur. Intervjupersonerna fick därför ytterligare en fråga,

nämligen om man någon gång köpt en produkt, rekommenderad av en influencer, som varit testad på djur,

tillverkad av barn eller andra personer med dåliga arbetsvillkor, eller som haft en negativ påverkan på

miljön. Motsägelsefullt nog svarade alla respondenter, utom två personer som sa att de inte visste säkert,

ja på denna fråga. Utifrån dessa svar går det tydligt att urskilja ett “attitude-behavior gap” i

respondenternas vanor vad gäller etisk konsumtion. Attityden är att etisk konsumtion är viktig, men

beteendet är att konsumera oetiska produkter. Det kan då tänkas att det hos respondenterna bildas ett etiskt

dilemma som i detta fall skulle kunna bero på de interna omvärldsfaktorerna; motivation, attityd och

värderingar.

Något som kan vara en anledning till att man handlar på rekommendation av en influencer kan vara att

man känner lojalitet till personen, vilket kan ses som en motivation till att handla. Wiederhold och

Martinez beskriver att graden av lojalitet till varumärken kan vara en barriär till att börja konsumera mer

etiskt. Influencern kan ses som ett varumärke som man som följare är lojal till, och därmed kan det vara

svårt att motivera sig till att bryta de konsumtionsvanor som man skapats genom influencer marketing.

Produktens utseende såväl som trender kan också relateras till de interna faktorer som påverkar gapet

mellan attityd och beteende. Vidare tenderar osäkra individer att konsumera produkter för att passa in i

sociala omgivningen. Om man känner sig osäker, har lågt självförtroende eller låg självkänsla, kan det
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vara så att motivationen till att “passa in” bli viktigare än attityden om att konsumera etiskt. Dessutom,

enligt socialpsykologisk teori, konformerar personer med lägre självförtroende i högre grad än de med

högre självförtroende. Det vill säga, personer med lägre självförtroende kommer i högre utsträckning

lyssna på influencers, vilket i sin tur leder till lojalitet. Wiederhold och Martinez beskriver dessutom att

yngre personer i högre grad än äldre prioriterar image och mode framför etik och hållbarhet. Eftersom

samtliga respondenter är unga, är det inte omöjligt att så är fallet hos en del av respondenterna.

4.3.2 Ansvar och informationsasymmetri

När det kommer till etik och hållbarhet är graden av kunskap en intern faktor enligt teorin om

attitude-behavior gap. Konsumenters beslut i köpprocessen grundas på information, och för att göra

välgrundade etiska konsumtionsval behöver individen kunskap om produkterna. I studiens intervjuer

frågades respondenterna hur mycket tid de brukar lägga på informationssökning innan de konsumerar

produkter som en influencer rekommenderat. Hälften av respondenterna svarade att de nästan inte lägger

ner någon tid alls. Resterande hälft av svaren blandades med att vissa funderade i någon dag, att vissa inte

litar på influencers och därför läser på mer själva, och vissa menar att man gör mer eftersökning innan

konsumtion av en dyrare produkt.

“Jag önskar att jag la ner väldigt mycket tid på det, men det gör jag ju absolut inte. Alltså det skäms jag

ju för att säga. Men jag vet inte varför, alltså förmodligen tänker jag att alla köper produkterna, och då

gör jag med det.” - Intervjuperson 3

Graden av kunskap, kopplat till informationssökning, är alltså ännu en faktor som är orsaken till gapet

mellan attityd och beteende i individers konsumtionsvanor. Intervjuperson 3 skäms och önskar att hon

gjorde fler eftersökningar, vilket är ett tydligt tecken på att det finns ett samvetskval mellan hennes

beteende och värderingar. Detta gap skapar psykologiska och etiska dilemman för individen, där skam är

ett av symptomen, vilket också är ett tecken på moralisk stress. Skam kan såklart även förekomma av

andra orsaker, men här skulle det kunna tolkas som att brist på ork, eller en viss nonchalans, är grunden

till att intervjupersonens värderingar och beteenden skiljer sig, vilket i sin tur leder till skam.

Att “alla köper det” är ytterligare ett tecken på att individen vill passa in i den sociala omgivningen och

ingruppen. Men det skulle också kunna vara så att man som konsument känner en slags

“bystander-effect”, alltså en ansvarsdiffusion ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Ansvarsdiffusionen

yttrar sig genom att man som konsument inte känner att man har något personligt ansvar för de val man
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gör, eftersom de andra personerna i ingruppen gör det. Ansvarsdiffusionen kan också kopplas till ett

attitude-behavior gap-perspektiv genom den interna faktorn kontroll. Det handlar då om huruvida

individen känner att dess etiska konsumtion faktiskt har någon påverkan på omvärlden. I detta fall verkar

det som att konsumenterna i studien inte känner att de har någon kontroll, eller kan påverka sin omvärld.

Många av respondenterna verkar känna en hopplöshet när det kommer till att ta ansvar för etisk

konsumtion. Ansvarsdiffusionen går dessutom att koppla till teorin om moralisk stress, då det finns en

tydlig vilja att agera som man tror att alla andra agerar. Intervjupersonerna visar tendenser av att bete sig

själviskt, vilket både skulle kunna bero på brist på kontroll och en moralisk stress.

Ett flertal respondenter menade att om de hade fått mer information om både vilka produkter och vilka

företag som faktiskt är hållbara, så hade det varit enklare att navigera i havet av information och reklam.

På så sätt hade det också varit enklare att göra mer etiska och hållbara val. Respondenterna uppgav också

att om det hade funnits fler etiska och hållbara produkter vars pris kunde jämföras med andra produkter,

hade det varit enklare att välja “rätt”. Viktigt att komma ihåg är att det är företagen med hjälp av

influencers som styr information och produktion, vilket gör att ansvaret till stor del ligger hos dem.

Respondenterna ansåg dock att man som konsument borde ta mer eget ansvar genom att göra

efterforskning och informationssökning, och på så sätt styra sig själv i en riktning mot bättre val för att

kunna påverka marknaden.

Respondenterna fick därefter frågan om de tycker att influencers ger tillräckligt med information

angående produkternas hållbarhet och etiska aspekter, vilket majoriteten ansåg att de inte gjorde. De få

som svarade ja sa att det beror på vilken influencer man handlar av, och att vissa ger mer information än

andra. De mer utvecklade svaren bestod i att influencers reklam snarare handlade om greenwashing och

att den information som ges om produkten enbart ses som försäljningsargument.

“Nä alltså inte när det kommer till den etiska aspekten. Influencers pratar ju inte jätteofta om sådant, det

är ju bara om det verkligen är någon miljövänlig produkt.” - Intervjuperson 6

På denna fråga fick respondenterna en följdfråga, nämligen om de handlar oavsett given sådan

information. Svaret på den frågan var “ja” från samtliga respondenter utom en.

“Ja, det kan man väl säga, vad hemsk jag låter.” - Intervjuperson 2

“Ja det skulle jag säga. Tyvärr.” - Intervjuperson 12
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Utifrån denna information kan mönster utläsas att attityd och beteende skiljer sig åt hos majoriteten av

respondenterna. Hos flera av intervjupersonerna blev det tydligt att det fanns ett samvetskval skapat av ett

psykologiskt dilemma i kampen mellan konsumtion och etik. Respondenterna tycker alltså etisk

konsumtion är viktigt, saknar information från influencern, eftersöker inte heller alltid informationen

själv, men väljer trots det att konsumera produkterna. Som nämnt i den teoretiska referensramen om

attitude-behavior gap så kan detta konsumtionsmönster bero på att individer tenderar att köpa produkter

av vana, och att det för att bryta mönstret i så fall krävs ny information om produkterna. Detta gäller

särskilt när det handlar om produktattribut som pris och kvalitet, vilket enligt respondenterna är de

viktigaste vid konsumtion. Vidare nämns det att konsumenter tenderar att spendera mindre tid på

ekologiska och etiskt hållbara produkter. Om konsumenten behöver anstränga sig för att konsumera dessa

produkter är sannolikheten lägre att de faktiskt gör det. Även detta resonemang stämmer in på studiens

respondenter då hälften av intervjupersonerna menar på att de inte gör någon egen informationssökning

över huvud taget.

Dock behöver dessa konsumtionsbeslut inte enbart bero på informationsbrist från influencern, de kan

även bero på en underliggande moralisk stress. Som nämnts i den teoretiska referensramen så kan

moralisk stress göra att rationella beslut suddas ut, speciellt i moraliska resonemang kring frågor om

miljön. Om intervjupersonerna redan vid konsumtionsbeslutet känner en underliggande moralisk stress,

kan det således vara svårt för individen att bedöma vilken av influencerns information som är relevant.

Det skulle alltså kunna vara så att influencern ger information om produktens hållbarhet, men att den

moraliska stressen hos intervjupersonerna förblindar den moraliska bedömningsförmågan.

Sammantaget finns det alltså ett tydligt gap, grundat i frågor rörande etisk konsumtion, mellan beteende

och attityd hos studiens respondenter. Respondenterna anser att orsaken till detta är bristen på information

från influencers, men också begränsade ekonomiska möjligheter till att konsumera hållbart. Dessutom

skulle en anledning kunna vara att det rationella tänkandet rörande miljöfrågor suddas ut av en eventuell

moralisk stress. Ytterligare orsaker tycks vara det förtroende och den lojalitet man byggt upp till

influencern för att tillhöra ingruppen av den följarskara som skapats. På så sätt blir självkänsla och

osäkerhet också faktorer till detta gap. Så vad händer med individen när dennes självbild raseras och det

uppmärksammas att värderingar inte överensstämmer med handlingar? I nästkommande avsnitt diskuteras

detta ingående.
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4.4 Är stressen moralisk?

4.4.1 Mående till följd av influencer marketing

I föregående avsnitt blev det tydligt att intervjupersonernas moraliska kompass går i en annan riktning än

beteendet när det gäller etisk konsumtion. I den teoretiska referensramen beskrivs fenomenet moralisk

stress som de känslor som uppstår när en person har en viss moralisk övertygelse om något, men sedan

inte agerar på den övertygelsen. Samtliga respondenter menar på att de bryr sig om etisk och hållbar

konsumtion, men samtidigt anser många att det är svårt att motstå när influencers uppmanar till

konsumtion. Enligt teorin om moralisk stress är detta något som skulle kunna få konsumenter att må

dåligt. Vi ville därför fråga respondenterna hur influencers specifikt får dem att må. Majoriteten av

studiens respondenter sa att deras mående påverkas mer negativt än positivt av influencer marketing på

Instagram, vilket kan återspeglas i citatet nedan.

“Alltså egentligen väldigt negativt. [...] De skapar ju en konsumtionshets, och sen så känner man ju att

det blir den här fighten mellan samvetet och vad man vill ha.” - Intervjuperson 9

I citatet visar intervjuperson 9 att det finns en kamp mellan begär och samvete, vilket skulle kunna ses

som en grogrund för moralisk stress, när begären vinner. Tidigare forskning har visat att stress, ångest och

psykisk ohälsa ökar i västvärlden till följd av det ökade användandet av Instagram och andra sociala

medier, men också av konsumtion. Många respondenter uttryckte en känsla av otillräcklighet när de

pratade om deras mående kopplat influencer marketing. Detta eftersom många menar på att man jämför

sig med influencers, trots att det finns en tanke i bakhuvudet om att idealen egentligen många gånger är

ouppnåeliga. Intervjuperson 12 reflekterar i citatet nedan om hennes mående till följd av influencer

marketing.

“De får mig att må dåligt. Man får ju panik på hur snygga alla är och hur liksom folks liv verkar vara så

himla perfekta. Man känner väl en konstant stress av att de har snyggare kläder, frisyrer, vad som helst,

än vad man själv har. Jag tror att influencers får en att reflektera mycket över ens yttre, ens utseende,

klädstil, levnadsstandard och så.” - Intervjuperson 12

Viljan att konsumera kan som tidigare diskuterats bero på exempelvis status, ideal, rädslan att bli

utesluten ur gruppen eller som nämnt i den teoretiska referensramen om moralisk stress; rädslan att gå

miste om någonting. Man skulle därför kunna resonera kring att många försöker upprätthålla eller
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förstärka sin identitet och självbild med hjälp av konsumtion, för att på något sätt komma närmare idealet

som upprätthålls av influencers. Konsumtion och trendföljande ses många gånger som statusingivande

och eftersträvansvärt. Viljan att hålla sig till lags med ingruppen i form av följarkretsar hos olika

influencers kan också vara en faktor till att det är svårt att stå emot konsumtion. Känslan av

otillräcklighet i kombination med den sensoriska överbelastning som kommer utav ständig uppkoppling

är ytterligare något som visar på att sociala medier och konsumtion är idag tätt sammankopplade, och att

det skapar stress. Den typen av stress som är moralisk kan uppkomma genom påtryckningar från

exempelvis ens umgänge, men också från organisationer. Därmed skulle man kunna tänka sig att

influencers kan ha en stor påverkan på konsumenter, i egenskap av att både vara en “vän” och därmed del

av konsumentens ingrupp, men också i egenskap av att de driver företag som förmedlar

marknadskommunikation.

4.4.2 Konsumtionshetsen

Som nämnt ovan känner sig många unga individer stressade över den reklam som influencers förmedlar i

sociala medier. Studiens respondenter fick därför frågan om de någon gång känt stress eller

konsumtionshets av influencer marketing. På denna fråga svarade samtliga respondenter, utom en, “ja”.

“Ja, absolut. Speciellt eftersom det är så mycket av innehållet på Instagram som just är sponsrade inlägg

och adlinks och hela den biten där de driver på konsumtion. Så det tycker jag absolut. Jag tycker att

Instagram har blivit mer av en konsumtionsplattform än vad det varit tidigare.”

- Intervjuperson 1

Intervjupersonerna fick därefter följdfrågor på vilket sätt de känner stressen och i vilka situationer det

uppstår. Några återkommande svar på frågorna var att konsumtionen är så lättillgänglig och att man

känner en stress att konsumera för att influencern skapar begär som man annars inte hade haft.

“Nä men när man ser en rabattkod som går ut om 48 timmar, då blir det ju väldigt stressigt. [...] Då kan

det ju bli att man går in och kikar bara för att, för att det är så mycket rabatt så man tänker att man

tjänar på det. Då blir det att jag stressar upp mig, och det är helt sjukt egentligen.”- Intervjuperson 7
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“Det blir ju typ en indirekt konsumtionshets när det hela tiden kommer rabattkoder, och då blir man

stressad när man tänker att man måste hinna köpa grejer innan rabattkoden går ut.”

- Intervjuperson 13

Det mest återkommande svaret på dessa frågor representeras av citaten ovan. Tidsbegränsade erbjudanden

från influencers och andra rea-sammanhang var det som stressade studiens respondenter allra mest. Då

tidigare forskning påvisat att stress har inverkan på människans moral, är detta intressant att diskutera

utifrån teorin om moralisk stress. Som nämnt tidigare i studien så gör stress att vi tar mer automatiska och

emotionella beslut än vad vi hade gjort utan stress. Dessutom är det vanligt att individer upplever känslor

av brådska och desperation när de känner moralisk stress. Dessa resonemang stämmer väl överens med

respondenternas tankar kring reor och rabattkoder. När respondenterna ser tidsbegränsade rabattkoder

känner de stress och en impulsivitet som här innebär att konsumera produkter rekommenderade av

influencers. Således minskar den moraliska bedömningsförmågan och konsumenterna vet inte själva vad

som är rätt eller fel, enbart att de ska hinna köpa produkter innan rabattkoden löper ut. Stressen som leder

till dessa impulsiva och emotionella handlingar skulle mycket väl kunna vara orsaken till det tidigare

beskrivna gapet som uppstår mellan intervjupersonernas beteende och värderingar i frågor gällande etisk

konsumtion. Att stress försvårar möjligheten att ta rationella beslut, försvårar också möjligheten att ta rätt

beslut ur etisk och hållbar synpunkt. Intervjupersonerna värderar som tidigare nämnt etik och hållbarhet,

men den stressade situationen gör konsumtionen impulsiv och ogenomtänkt. Här uppstår ett

attitude-behavior gap och ett psykologiskt dilemma, vilket även överensstämmer med definitionen av

moralisk stress.

“Jag kan ju vara stressad över att jag har konsumerat för mycket en viss månad till exempel. Men inte att

jag känner stress att jag behöver konsumera, det är mer att man får efterstress. [...] Jag känner ånger,

och skickar tillbaka mycket och tänker att nästa månad får jag inte köpa mer kläder.”

- Intervjuperson 8

“När jag mår bra och känner mig lycklig, då bryr jag mig inte så om influencers. Men det är när jag

hamnar i svackor, då är det lättare att jämföra sig med andra och då blir jag superstressad över

konsumtion. Sen kan jag samtidigt bli stressad över konsumtionen för att det har en sån påverkan på

miljön. När kommer det ta slut? Hur länge kan man fortsätta konsumera som vi gör? För jag förstår ju

att uppmuntran till konsumtion är influencers jobb och det är ju ett suveränt sätt att sälja produkter på,

men det är ju inte hållbart. Det är en stress.” - Intervjuperson 3
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Respondenterna fortsätter ovan att resonera kring på vilket sätt de känner stress från influencers. Något

som flera respondenter visade tecken på var en sorts efter-stress eller tendenser till ångest efter

konsumtion. Moralisk stress kan förekomma utifrån bland annat påtryckningar från individens eget

samvete, då man känner att man borde göra på ett visst sätt eller ångrar de beslut man tagit.

Intervjupersonerna har här konsumerat under stress, för att sedan efteråt också känna en stress. Ångern

och samvetskvalet skapas här av dels av etik- och hållbarhetsaspekter, men även över intervjupersonernas

egen ekonomiska sits. För dem blir det en tudelad situation där man vill följa influencerns

rekommendationer, men samtidigt värderar hållbarhet, etik och sin egen ekonomi.

Det skulle kunna vara så att när brådskan till konsumtion lagt sig och personen inser hur impulsivt den

handlat, så inser individen också att den egna attityden och självbilden inte överensstämmer med

beteendet. I detta fall är normen att konsumera vilket blir motsägelsefullt för individen om den, som

studiens respondenter, samtidigt värnar om miljö och etik. När det blir uppenbart för individen att

självbilden inte upprätthålls uppstår känslor av ångest, skam, samvetskval och efter-stress. Denna

efter-stress skulle mycket väl kunna vara en form av moralisk stress eftersom intervjupersonerna

värdesätter sin moral och ståndpunkt gällande etik och hållbarhet. Men när den stressande känslan lagt sig

blir det uppenbart att de känner att de gjort fel, och sviterna av att ha agerat “fel” vid ett moraliskt

dilemma uppstår. Samtidigt påverkar även efter-stressen moralen, vilket gör att det till slut inte finns en

optimal lösning på dilemmat. Det hela blir som tidigare beskrivet en ond spiral.

4.4.3 Viljan att passa in

Som tidigare nämnt har status och ideal en stor inverkan på människors konsumtionsbeteende. Nästan alla

intervjupersoner menade att de påverkas av ideal, status och vad deras omgivning konsumerar. Ett ideal

kan ses som en sorts “typbeteende” som ingruppen förespråkar, något som alla gruppmedlemmar är

medvetna om och strävar efter att uppnå. Idealet och typbeteendet varierar beroende på vilken social

kategori ingruppen består av. Å ena sidan kan ingruppen bestå av följare av samma influencers, varpå

typbeteendet då innebär att man köper rekommenderade produkter i hopp om att uppnå idealet. Å andra

sidan kan ingruppen bestå av ens miljömedvetna umgängeskrets där idealet handlar om att konsumera

hållbart, varpå typbeteendet då blir att inte handla oetiska produkter. Den sociala identitetsteorin förklarar

att det vi kan tillhöra flera sociala grupper samtidigt och att dominansen av en specifik ingrupp skiftar

beroende på den sociala omgivningen. Därmed kan det förekomma situationer när två ingrupper krockar

med varandra, vilket skapar en kognitiv dissonans som i sin tur kan leda till moralisk stress.
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“Jag tror att mina närmsta vänner följer betydligt fler influencers än vad jag gör, så jag tror att jag

påverkas av det i andra hand, för mina vänner påverkas av det i första hand och sen så påverkar det mig

också.” - Intervjuperson 8

“Jag kan uppleva att det finns ideal om hur man ska leva [...]Alltså att man ska vara vegetarian, rösta på

ett visst parti, och då konsumerar man ju på ett visst sätt också [...] Ibland om jag köpt en viss produkt får

mina vänner mig att skämmas för att jag köpt den.” - Intervjuperson 11

Moralisk stress kan förekomma genom påtryckningar i olika former, däribland från ens umgänge, vilket

svaren ovan illustrerar. Moralisk stress uppstår när individer agerar på ett sätt som går emot deras hållna

värderingar och påverkar individer både på ett psykologiskt och socialt plan. Ingruppen mellan

intervjuperson 8 och 11 verkar skilja sig åt, men båda respondenterna förklarar hur en avvikelse från

typbeteendet får dem att känna obehag och skam. Dessa känslor förknippas ofta med moralisk stress. Det

kan argumenteras för att känslan av att “något tar emot” inombords när ens beteende går emot ens

värdering är ett tecken på att man befinner sig i ett moraliskt dilemma som utgör grunden för moralisk

stress. Intervjuerna visade att vissa av respondenterna påverkas mest av sina vänner och deras

konsumtionsmönster, vilket kan utläsas i följande citat.

“Man kan ta avstånd till influencers och förstå att de lever i en annan värld där man kanske inte har

samma förutsättningar. Men när folk i ens omgivning beter sig på ett visst sätt, då kan jag nästan bli mer

påverkad. Vi bor liksom på samma ställe, är lika gamla och dom köper massa grejer och framställer sig

på vissa sätt i sociala medier. Då blir jag stressad på riktigt.” - Intervjuperson 3

Den sociala identitetsteorin säger att man influeras mer av personer som man har någon slags relation till,

samt att ju starkare relationen är desto större blir påverkan. Enligt detta resonemang kan man förstå varför

en influencers uppmuntran till att konsumera en viss produkt kan vara effektivare än traditionell reklam

men också varför en kompis rekommendation väger tyngre än en influencers. I enligheten med det som

sas av intervjuperson 3, så blir det extra tydligt när man faller utanför ingruppens “typbeteende” ju

starkare man identifierar sig med ingruppen. Konsekvensen blir att man köper det ens ingrupp och

kompisar köper, för att passa in eller försvara sitt gruppmedlemskap och positiva självbild, trots att “något

tar emot”. Således kan den kognitiva dissonans som uppstår i en sådan situation dämpas genom att man

konformerar till idealet. Men om idealet samtidigt på något sätt strider mot ens värderingar kan man

komma att känna moralisk stress.
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Att man påverkas av människor i sin närhet är något som ligger i linje med Cialdinis princip om sociala

bevis, som säger att vi vill göra och bete som andra människor i vår omgivning, dels för att det reducerar

osäkerhet, dels för att identifiera oss med andra. Så kallad identifiering återfinns i många

socialpsykologiska teorier. Aronsson beskriver hur identifiering sker särskilt då man tycker att personen

man vill identifiera sig med är attraktiv, men också om personen har hög social status, vilket säkert många

gånger kan appliceras på influencers eftersom det är de som sätter idealen. Den så kallade

identifieringsprocessen återfinns också i den sociala identitetsteorin. Eftersom det har visat sig att

processen sker snabbare vid elektroniska sociala nätverk än traditionella nätverk, blir det därmed enklare

för en konsument att identifiera sig med en inflytelserik influencer. På så sätt skulle man kunna anta att

processen av att skapa en social identitet i en grupp i anknytning till en influencer går snabbare nu än

tidigare, och på så sätt kan gruppens beteende rättfärdigas snabbare. Samtliga respondenter tyckte att

influencers bidrar till de ideal som skapas i samhället. Därmed kan det argumenteras att influencers bär en

stor del av ansvaret för att vi känner moralisk stress till följd av hur vi och vår umgängeskrets konsumerar.

4.4.4 Att skämmas över sin konsumtion

En av de sista frågorna respondenterna fick i intervjun var hur det känns i efterhand att någon gång ha

köpt en produkt som en influencer rekommenderat som varit testade på djur, producerade av barn eller av

människor med dåliga arbetsvillkor, eller som haft en negativ påverkan på miljön. Här svarade samtliga

respondenter, inte oväntat, att det kändes dåligt.

“Det känns ju inte alls bra. Fruktansvärt. Och som jag sa tidigare, hade jag vetat eller fått den

informationen hade jag inte köpt dem.” - Intervjuperson 3

“Jag känner mig som en dålig människa. Får jag veta vad de andra svarat? Kommer jag vara

skräckexemplet?” - Intervjuperson 8

“Nä men det är ju aldrig kul att tänka på konsekvenserna av det man gör.” - Intervjuperson 15

Det dåliga måendet återspeglas i citaten ovan. Med denna fråga blev det här uppenbart för

intervjupersonerna själva att deras värderingar och beteenden var motsägelsefulla. Exempelvis visar

citatet av intervjuperson 8 skam, samt en stark olust av att vara den enda personen som inte alltid, eller

kanske till och med sällan, handlar etiskt. Att denna person även vill veta vad andra har svarat på frågan
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är också tecken på en osäkerhet. Samtliga av dessa känslor är olika symptom som kan förekomma när

moral och beteende skiljer sig åt, och skulle kunna ses som tecken på en eventuell moralisk stress.

Samtliga respondenter påstod att de bryr sig om och värdesätter etiska och hållbara aspekter. Det var

tydligt att många kände en oro för särskilt miljö och klimat kopplat till produktion och transport av

konsumtionsvaror världen över. Men något som också uppfattades av oss var att vissa av respondenterna

visade tecken på att vilja förskjuta ansvaret för sitt agerande. Denna oro, ibland kallad klimatångest,

behöver dock inte vara kopplad till moralisk stress, eftersom många kan ha svårt att känna ett personligt

ansvar för ämnet. Samtidigt kan en känsla av maktlöshet inför ett sådant omfattade dilemma också ses

som ett tecken på moralisk stress. Ett exempel på brist på känsla av personligt ansvar visade exempelvis

intervjuperson 7.

“Man vet ju om att det är dumt men samtidigt köper man ju produkter för att alla andra gör det och för

att man tänker att ‘så farligt är det väl inte’ [..] Men det är väl för att det typ är så accepterat, att alla

gör det. Så då tänker jag att jag också kan handla var och vad jag vill, alltså vad spelar mitt köp för

roll?” - Intervjuperson 7

Flera respondenter uttryckte även på denna fråga att de inte blir tillräckligt informerade om hur

produktion och dylikt går till, av varken företag eller influencers, och verkade ibland vilja lägga ansvaret

på dem snarare än på sig själv. Eftersom samtliga respondenter faktiskt uppger att de bryr sig om

hållbarhet och etik, skulle deras attityd kunna tolkas som en försvarsmekanism för att kunna hantera

sviterna av sitt konsumtionsbeteende. Det skulle kunna vara så att man inte har kognitiv kapacitet att

känna moralisk stress inför dilemmat, eftersom stressen då hade blivit alltför stor att klara av. På så sätt

skyddar man sig själv i hopp om att kunna behålla sin positiva självbild av att vara en etisk konsument.

Likt intervjuperson 15 sa i citatet ovan, är det aldrig kul att behöva tänka på konsekvenserna av sitt

beteende.
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5. Slutsatser

Den ursprungliga problemformuleringen var: hur bidrar influencer marketing till moralisk stress för

konsumenter? För att knyta an till denna kommer vi med hjälp av teorier och tidigare forskning dra

slutsatser utifrån analysen.

Som det har visat sig i denna studie har influencer marketing stor inverkan på konsumenters mående och

köpbeteende. I kombination med influencer marketing har också konsumentens sociala omgivning

påverkan på dessa faktorer. Det verkar som att konsumtion många gånger blir normen för att exempelvis

passa in bland vänner, men också för att följa favorit-influencerns ideal. Som konsument är det svårt att

leva upp till de etiska värderingar man själv har, och samtidigt tillfredsställa viljan om social acceptans

och tillhörighet. På så sätt är det inte alltid helt enkelt att göra “rätt” val vid tillfällen av konsumtion. Här

skapas det som tidigare beskrivet ett gap mellan attityd och beteende, med andra ord en kamp mellan

samvete och begär. Vi ser detta som att konsumenten å ena sidan vill göra rätt för sig genom att inte köpa

produkter som är oetiska eller ohållbara, och på så sätt följa sin “moralkompass”. Å andra sidan känner de

ett behov av att följa en annan kompass, som vi valt att kalla för “social kompass”. Den sociala

kompassen verkar gå dels efter de ideal en influencer sätter, men dels också efter hur man måste agera för

att passa in i umgängeskretsen. Här uppstår ett gap i frågor rörande etisk konsumtion, eftersom den

moraliska och sociala kompassen går åt olika håll. Slutsatsen som kan dras av det är att den sociala

kompassen många gånger vinner över den moraliska vid tillfällen av konsumtion, och att det både kan

vara influencers samt den närmsta omgivningen som bidrar till moralisk stress till följd av detta.

Utifrån analysen går det alltså utläsa att det förekommer en form av moralisk stress hos vissa

respondenter till följd av influencers som respondenterna följer på Instagram. En anledning till att

moralisk stress skapas verkar bero på kontinuiteten i inlägg om samarbeten, reklam, rabattkoder och olika

rekommendationer. Detta skapar en impulsivitet, som i sin tur försvårar möjligheten att ta rationella

beslut. Däremot uppmärksammade vi att denna moraliska stress inte är påtaglig hela tiden hos

konsumenterna. Det som var intressant var att denna moraliska stress uppstod när respondenterna i

efterhand började reflektera över sitt konsumtionsbeteende. Denna slutsats grundas i de symptom som

intervjupersonerna uppvisade i efterhand, som en följd av influencer marketing och den konsumtionshets

de faktiskt upplever. I kampen mellan begär och samvete, vinner ofta begär, vilket verkar strida mot

många respondenternas moral. Återigen ser vi att konsumenterna följer den sociala kompassen istället för

den moraliska. Här såg vi tecken på vad som skulle kunna vara moralisk stress då respondenterna agerade

brådskande och impulsivt i sin konsumtion, som ett sätt att lösa dilemmat av den konsumtionshets de
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kände. Dessutom uttryckte intervjupersonerna bland annat känslor av ångest, otillräcklighet, oro för

klimatet, skam och maktlöshet. Dessa tecken blev särskilt tydliga när respondenterna i efterhand blev

påminda om det gap som uppstår mellan attityd kring etisk konsumtion och faktiskt

konsumtionsbeteende.

Vidare menade studiens respondenter att de sällan eller aldrig får tillräcklig information vad gäller

hållbarhet och etik när influencers gör reklam för en produkt på Instagram. Trots det väljer man som

konsument att konsumera produkterna ändå, eftersom man litar på influencern och känner en benägenhet

att tillhöra ingruppen. Efter konsumtionen känner intervjupersonerna skam, ångest och mår generellt

dåligt över att de köpt eller fortfarande ibland köper oetiska produkter på rekommendation av en

influencer. Detta eftersom de tidigare sagt att de egentligen bryr sig om etisk och hållbar konsumtion.

Intervjupersonerna menar dock att om de hade fått tillgång till mer information, hade de aldrig köpt den

oetiska produkten. Således kan en konklusion dras om att den information som influencers förmedlar

angående produkternas etik och hållbarhet, de flesta gånger är bristfällig och otillräcklig för att

konsumenter ska kunna göra etiska val. I och med att respondenterna säger att de inte delges sådan

information, får de inte heller möjlighet att välja mer etiska produkter över oetiska. Eftersom konsumenter

till följd av den oetiska konsumtionen känner skam, skuld och ångest så kan influencers alltså tänkas bidra

till en moralisk stress för konsumenter, genom att inte ge tillräckligt med information om varumärken och

de rekommenderade produkternas bakgrund.

En sista slutsats som kan dras av studien är att konsumenter inte verkar ha rätt verktyg för att ta sig an

eller hantera känslorna av den ständigt påträngande och ständigt närvarande reklam som förmedlas av

influencers. Med rätt verktyg menas att många är väldigt mottagliga för marknadskommunikation, men

eftersom intervjupersonerna inte ens själva är medvetna om hur det påverkar dem så är den svår att

hantera. Som konsument får man därmed aldrig en chans att stanna upp och ta in vad som sker eftersom

man aldrig, eller väldigt sällan, får en paus från informationsflödet. Marknadsföring är något som företag

använder för att påverka, och som “kommer hem” till konsumenter. Många företag och influencers tänker

nog främst på hur reklamen ska utformas för att så effektivt som möjligt nå fram till konsumenter, men

inte lika mycket på vilka konsekvenser som marknadsföringen kan ha. Som tidigare beskrivet fick

respondenterna symptom av moralisk stress först när vi påminde dem om gapet mellan deras åsikter och

beteende. Att etiskt medvetna konsumenter inte går runt med en moralisk stress hela tiden skulle kunna

bero på att den digitala världen är ständigt pågående, men också på grund av en ansvarsdiffusion, både ur

ett socialt perspektiv och ur ett perspektiv av kontroll.
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Intervjupersonerna uttryckte att de anser att det finns ett oetiskt och icke hållbart klimat kring influencer

marketing som sedan återspeglas i konsumtion. Etisk konsumtion handlar som beskrivet tidigare om att

konsumera mindre, medvetet och ansvarstagande samt att ta avstånd från produkter som kan vara skadliga

för samhälle och natur. Klimatet som finns kring influencer marketing tycks många gånger strida mot hur

etisk konsumtion beskrivs. För studiens respondenter grundas det negativa klimatet i den

informationsasymmetri som råder, vilket får dem att konsumera oetiskt och ohållbart. Men eftersom de

negativa följder som kan komma av konsumtion är ett världsomfattande problem, är det många

konsumenter som inte verkar vara mentalt kapabla att ta personligt ansvar för sin konsumtion. Eftersom

samtliga respondenter uppger att de bryr sig om etisk konsumtion, skulle deras attityd inför ämnet kunna

tolkas som en försvarsmekanism. Detta antingen genom att förskjuta ansvaret på företagen eller

influencern, alternativt bara stänga ute känslan av personligt ansvar. På så sätt verkar det som att den

påträngande reklamen förblindar konsumenten från att hantera sviterna av sitt konsumtionsbeteende,

vilket vid påminnelse om det mynnar ut i känslor av maktlöshet och samvetskval. Således kan en slutsats

dras att influencers ständigt närvarande reklam gör att konsumenterna visar symptom på moralisk stress

när de blir påminda om sitt konsumtionsbeteende.
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6. Diskussion

6.1 Diskussion av resultat

Utifrån analys och slutsats framkom det hur influencer marketing kan bidra till moralisk stress hos

konsumenter. I tidigare forskning har moralisk stress främst undersökts i ett “first

responder”-sammanhang, exempelvis inom sjukvården. Bristen på vetenskapliga arbeten om moralisk

stress ur ett företagsekonomiskt perspektiv var en starkt bidragande faktor till varför vi tog oss an att

undersöka fenomenet i samband med influencer marketing. Det kan dock diskuteras huruvida den

moraliska stressen som identifierats i denna studie skiljer sig från den som beskrivs i ett first

responder-sammanhang. Dessutom väcks en diskussion om olika typer av stress som influencers kan

tänkas bidra med, samt hur influencers kan tänkas bidra till det så kallade konsumtionssamhället.

Medvetenheten om moralisk stress har funnits länge inom sjukvården, Försvarsmakten och Polisen. Av

den orsaken har man genom åren lyckats identifiera effektiva verktyg för att uthärda och bearbeta

moralisk stress. Inom sjukvården handlar det om att normalisera fenomenet och skapa ett öppet

arbetsklimat där vårdpersonalen kan tala om sina erfarenheter och känslor med varandra (Osika, Ruiz,

Einhorn, Ericson, Gustavsson, Michel, Okas & von Schreeb, 2020). Något som vi såg under intervjuerna

var att några sådana verktyg inte existerar när det kommer till influencers påverkan på konsumenters

mående. Konsumenter i denna studie är generellt sett inte medvetna om den moraliska stress som uppstår

av influencer marketing, vilket gör det svårt att identifiera eller bearbeta stressen när den uppstår.

Samtidigt bli det nästintill omöjligt att kommunicera denna typ av stress till sina medmänniskor, både på

grund av att känslan är svåridentifierad och för att man rädd för att dömas av sin sociala krets. Till

skillnad från vården, som är utbildad med väl fungerande hanteringsmekanismer, kan konsumenter enbart

förlita sig på sina socialpsykologiska försvarsmekanismer som ofta sker undermedvetet. Eftersom man

som konsument är omedveten om dessa känslor, är det därför svårt att använda de verktyg som finns i

exempelvis vården. Ansvaret faller således på den enskilde individen att hantera stressmomentet på egen

hand, vilket många gånger innebär att man tar avstånd från problemet eller förnekar det helt.

Ett ytterligare intressant fynd som gjordes under intervjuerna var att nästan alla kände sig stressade av

influencers, men att det kan vara olika former av stress från person till person. Stressen behövdes inte

alltid grundas i ett moraliskt dilemma. På så sätt kunde vi se en distinktion mellan moralisk stress och

något som vi väljer att kalla för “social stress”. Den sociala stressen yttrar sig av ouppnåeliga utseende-

och konsumtionsmässiga ideal som grundas i att man som konsument jämför sig med influencers. All
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stress i denna studie behöver således inte vara moralisk, även om den typ av stress också förekom hos

respondenterna. Det saknas också verktyg för att kunna hantera den sociala stressen. Det många beskriver

att de gör är att avfölja vissa influencers som inte får dem att må bra eller som är stressande. Men trots att

man kanske avföljer en viss influencer, så är det nästan alltid säkert att det finns någon annan influencer

som man följer, samt andra reklambudskap på Instagram som man utsätts för. På så sätt blir det svårt att ta

avstånd, varpå de klassiska försvarsmekanismerna slår in.

Slutligen kan det diskuteras huruvida influencers påverkar samhället i stort. Som beskrivet i det första

avsnittet har svenskarnas konsumtion ökat markant de senaste åren. En möjlig orsak till detta skulle kunna

vara den ökade användningen av influencer marketing. Den ökade användningen av influencer marketing,

och den kritik som viss marknadskommunikation ofta får kopplat till hållbarhet och etik, skapar en

diskussion om att influencers bidrar till det så kallade konsumtionssamhället. Detta då en influencers

arbete består av att uppmana till konsumtion genom att göra reklam för diverse olika produkter. Tidigare i

studien har det konstaterats att denna reklam skapar artificiella behov hos konsumenterna, samt driver

konsumism och materialism. Detta gör att man konsumerar produkter man egentligen inte behöver, vilket

är definitionen av vad ett konsumtionssamhälle är. Därmed kan man tänka sig att den ökade användningen

av influencers som förmedlare av marknadskommunikation har ett samband med den ökande

privatkonsumtionen i Sverige.

6.2 Metoddiskussion

Respondenterna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Därav bestod urvalet av de personer som

för tillfället fanns tillgängliga att besvara inlägget på LinkedIn. Om samma inlägg hade gjorts idag, hade

studien grundats på intervjuer med andra individer vilket sannolikt hade givit annorlunda svar. Ett

alternativ till ett bekvämlighetsurval hade kunnat vara att studien exempelvis skulle grundats på ett

strategiskt urval. Strategiska urval i en kvalitativ studie innebär att man väljer personer att intervjua

utefter deras erfarenheter inom ämnet (Alvehus, 2016, s. 67), och hade i denna studie inneburit att

intervjua personer med tidigare erfarenhet av moralisk stress. Ett sådant urval hade säkerligen givit ett

annorlunda resultat och djupare diskussioner kring fenomenet. Dessutom hade tidigare erfarenheter av

moralisk stress exempelvis kunnat jämföras med en moralisk stress från influencer marketing. Dock ansåg

vi att denna urvalsform inte var applicerbar på studien då det skulle bli än mer intressant om

intervjupersonerna själva inte ens var medvetna om att de upplevde denna form av stress. På så sätt fick

respondenterna ha ett mer öppet sinne inför intervjun och svaren kunde inte präglas av tidigare kunskap
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inom ämnet. Viktigt att komma ihåg är därmed att den analys som gjorts och de slutsatser som dragits, har

dragits med tolkningsföreträde av oss.

Något som också hade kunnat förändra resultatet är om studien hade bestått av fler arbetande

respondenter. Svaren från arbetande respondenter kanske hade blivit annorlunda, och skapat en annan

analys. Detta på grund av exempelvis ekonomiska skillnader mellan de som lever på studiebidrag och de

som har en inkomst. Att förskjuta ansvaret och mena på att man inte har medel nog att konsumera etiskt

och hållbart kan delvis ses som en försvarsmekanism, eftersom etiskt och hållbart inte alltid behöver

betyda dyrare konsumtion. Genom att undersöka fler arbetande respondenter och jämföra dem med

arbetslösa eller studerande hade intressanta jämförelser kunnat göras, och man hade på så sätt kunnat

undersöka om personer med mer likvida medel att tillgå känner en högre moralisk stress än de med

mindre medel.

Intervjupersonerna befann sig vid intervjutillfället i åldersspannet 21 till 30 år, vilket är en positiv

åldersspridning, och kan ha gynnat ett mer nyanserat resultat. Detta eftersom kvinnor i olika åldrar kan

tänkas ha olika syn på sociala medier, influencers, etik, hållbarhet och konsumtion. Något mer kritiskt var

att majoriteten av intervjupersonerna var 24 år och yngre. Om fler i åldrarna 25 år och äldre hade hört av

sig, kanske resultatet hade sett annorlunda ut.

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Studiens syfte var att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett företagsekonomiskt

perspektiv. Detta undersöktes på konsumenter för att se hur influencer marketing påverkar konsumenter

till att känna moralisk stress. Uppsatsen begränsas till den svenska marknaden och svenska influencers, då

de anses skapa större engagemang på Instagram än influencers i övriga delar av världen. För fortsatt

forskning hade det därav varit intressant att göra liknande studie i andra länder för att granska hur

influencers påverkan på konsumenter i så fall kan skilja sig åt.

Att enbart undersöka hur yngre kvinnor påverkas av influencers gav intressanta tankar och synsätt. Dock

hade det för fortsatt forskning varit intressant att undersöka äldre generationer, som inte har samma vanor

i sociala medier. Det hade också varit intressant att undersöka mäns inställning till influencers och etisk

konsumtion för att se om även de upplever moralisk stress till följd av influencer marketing. Enligt

studiens teori så tenderar kvinnor att konformera i större utsträckning än män. Detta väcker således en
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nyfikenhet att undersöka huruvida män upplever moralisk stress, då män är mindre benägna att

konformera till ett visst ideal eller en influencer. Därav hade det varit intressant att jämföra ifall en studie

med sådana respondenter hade givit andra resultat.

Studien avgränsas som sagt till ett konsumentperspektiv, men vi anser också att det vore intressant att

undersöka ifall influencers kan känna moralisk stress i samband med utövande av sitt yrke. Det skulle

kunna vara så att de känner en ansvarsdiffusion eller en oförmögenhet att förmedla “rätt” information till

konsumenter. Det hade därför varit intressant att undersöka ifall det kan skapas moraliska dilemman

mellan viljan att tjäna pengar på reklam, men samtidigt agera korrekt ur en moralisk synpunkt.

Eftersom intervjuerna genomfördes digitalt fanns det en begränsad möjlighet att undersöka

respondenternas kroppsspråk vid frågor och svar under intervjuerna. Vi såg under många av intervjuerna

tendenser av obekvämhet, nervositet och förlägenhet inför svar på vissa frågor. Dessa tendenser skulle

mycket väl kunna bero på en sorts stress, men med tanke på studiens omfång fanns inte möjlighet till att

analysera detta vidare. Kroppsspråk under intervjuer är därmed något som hade kunnat undersökas mer

vid framtida forskning om moralisk stress inom företagsekonomi.

Slutligen anser vi att det skulle ha varit fördelaktigt för samhället att undersöka och identifiera konkreta

hanteringsverktyg för att tackla den moraliska stressen som uppstår vid konsumtion. Vi kunde se att

avsaknaden av verktyg för att hantera den moraliska stressen, som uppstod i samband med konsumtion,

hade en negativ påverkan på respondenternas mående. Det kan diskuteras huruvida sådana verktyg hade

kunnat göra hanteringen av denna sorts stress mer effektiv, men också bearbetningen av känslan när den

väl uppstår.
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Bilagor

Bilaga 1 - Förfrågan på LinkedIn

Hej!

Vi är tre tjejer som just nu skriver examensarbete i marknadsföring vid Ekonomihögskolan i Lund. Syftet

med vår uppsats är att undersöka hur influencer marketing kan bidra till moralisk stress. Vi söker nu

10-15 personer som hade kunnat tänka sig ställa upp på en kort intervju om deras relation till influencer

marketing och konsumtion.

För att delta ska du ska vara kvinna, i åldern 20-30 år, vara daglig användare av Instagram och någon

gång ha handlat på rekommendation av en svensk influencer. Intervjun kommer ske på zoom eller

liknande plattform, och dina svar är anonyma. Ljudinspelning av intervjun kommer ske för att underlätta

vårt kommande analysarbete.

Skicka ett meddelande till någon av oss om du är intresserad av att delta!

/Julia Örnhem, Julia Löfblad och Kornelija Steinsvik
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Hej! Tack för att du ville ställa upp på en intervju. Vi vill bara börja med att säga att dina svar kommer

vara helt anonyma i uppsatsen. Därför kommer du bli kallad “intervjuperson nummer X”, och ålder och

sysselsättning kommer vara den enda information som ges om dig som anonym respondent. Som du redan

vet är vårt mål med studien att undersöka hur konsumenter påverkas av influencers och hur det kan leda

till moralisk stress. Dina svar kommer enbart användas i forskningssyfte, och du får när som helst avsluta

intervjun om du vill. Vi kommer spela in intervjun och sedan kommer svaren transkriberas för att sen

använda citat ur intervjuerna i uppsatsen. Godkänner du dessa villkor?

Tack så mycket för att du ställer upp! Då börjar vi spela in.

Inledande frågor

1. Hur gammal är du?

2. Vad är din sysselsättning?

3. Hur många timmar om dagen använder du Instagram?

4. Hur många svenska influencers följer du på Instagram?

Konsumtion / Influencers

5. Hur ofta ser du reklam i ditt Instagram-flöde?

6. Brukar du köpa produkter som en svensk influencer på Instagram rekommenderar?

7. Har du någon gång handlat via en influencers rabattkod?

- Om ja, hade du köpt produkten om det inte fanns en rabattkod?

8. Följer du någon influencer som du litar på eller ser upp till?

- Varför/varför inte?

9. Litar du på det som influencers rekommenderar på Instagram?

Hållbarhet/etik

10. Vilka produktattribut är viktigast för dig när du konsumerar produkter rekommenderade av en

influencer?

11. Hur mycket tid lägger du på informationssökning och beslutsfattande innan du konsumerar

produkter som du sett en influencer rekommendera?

- Hur ofta händer det att du gör dessa eftersökningar?

12. Är etisk konsumtion generellt viktigt för dig?

- Skulle du säga att du brukar konsumera etiskt?
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- Vad hade krävts för att du skulle börja konsumera mer hållbart och etiskt?

13. När du har köpt produkter som rekommenderats av influencers, känner du att du får tillräcklig

information om produkten/varumärkets hållbarhet?

- Handlar du oavsett om du blir given sådan information?

Mående

14. Hur påverkas ditt mående av influencers på Instagram?

15. Känner du stress eller konsumtionshets av influencers och den reklam de förmedlar?

- Om ja, på vilket sätt?

- Om ja, i vilka situationer?

16. Påverkas du av ideal, status eller vad din sociala omgivning konsumerar generellt?

- Upplever du att influencers bidrar till ideal?

17. Har du någon gång köpt produkter som en svensk influencer rekommenderat som varit testade på

djur / producerade av barn eller av människor med dåliga arbetsvillkor / som har negativ påverkan

på miljön?

- Om ja, hur känns det nu i efterhand?

- Om ja, hur kan du tänka nästa gång för att göra mer etiska köp?
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