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Sammanfattning 

Titel: Influencer - din tysta röst. Hur influencers påverkar din köpprocess. 

Universitet och kurs: Service Management Retail vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. 

KSMK65 VT 2018. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. 

Författare: Jakob Berglund och Dennis Sahlström 

Handledare: Mia Larson 

 

Problemområde: Digitaliseringen har bidragit till ett avancerat kommunikationssamhälle där 

influencers idag utgör en stor del av de digitalt inföddas vardag. I samband med sociala mediers 

framväxt har det uppkommit nya marknadsföringsmetoder där influencer marketing fått en central 

roll. Tidigare forskning har påvisat att influencer marketing möjliggör en stor viral spridning men 

har mestadels utgått från ett företagsperspektiv. Den kvalitativa forskningen gällande hur influencers 

påverkar konsumentens köpprocess kan anses begränsad eftersom tidigare studier mestadels utgått 

från en kvantitativ metod. Vilken påverkan influencers egentligen har på konsumentens köpprocess 

är dock ovisst. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur de digitalt inföddas köpprocess 

kan påverkas av influencers vid ett klädesinköp. Vidare kommer inspirationens betydelse i 

köpprocessen att utforskas. 

Frågeställningar: Hur kan de digitalt inföddas köpprocess förstås och beskrivas utifrån influencers 

påverkan vid ett klädesinköp? Vilken roll och betydelse har inspiration i de digitalt inföddas i 

köpprocess? 

Urval: Urvalet består av kvinnliga studenter inom den digitalt infödda generationen. 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats där det empiriska materialet utgörs av en 

fokusgrupp bestående av sju deltagare samt sex djupintervjuer och ett experiment. Empirin och teorin 

utgör underlag för vidare analys och slutsatser. 

Teori: Digital marknadsföring, sociala medier, influencers, influencers marketing, samskapande 

processer, word-of-mouth samt köpprocessen. 

Slutsatser: Det framkom att influencers påverkade den digitalt inföddas köpprocess men i vilken 

grad påverkan utspelades var desto mer komplex. Det steg som synliggjorde influencers påverkan 

allra mest var informationssökningssteget. En mer passande benämning kan istället vara 

inspirationssökning då det framkom att inspiration var som mest märkbart i det här steget. Inspiration 

genomsyrande dock mer eller mindre hela köpprocessen och kunde vid ett billigare klädesköp 

medföra en kortare och linjär köpprocess. Ett dyrare klädesköp resulterade däremot i en längre och 

iterativ process. Inspirationen förekom regelbundet i köpprocessen och influencers kan förutom att 

inspirera till ett behov, även agera trendsättare, rådgivare eller vågmästare. 

 

Nyckelord: Influencers, influencer marketing, digitalt infödda, köpprocessen. 

 

  

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ....................................................................................................... 3 

1. INLEDNING .................................................................................................................................. 5 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................ 5 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................. 6 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 7 
1.4 UPPSATSENS DISPOSITION .......................................................................................................... 8 

2. METOD .......................................................................................................................................... 9 

2.1 KVALITATIV METOD ................................................................................................................... 9 
2.2 URVAL ....................................................................................................................................... 9 
2.3 INSAMLING AV PRIMÄRDATA .................................................................................................... 10 

2.3.1 Fokusgrupp ...................................................................................................................... 10 
2.3.2 Djupintervjuer .................................................................................................................. 12 
2.3.3 Experiment ....................................................................................................................... 13 

2.4 INSAMLING AV SEKUNDÄRDATA ............................................................................................... 14 
2.5 TILLFÖRLITLIGHET ................................................................................................................... 14 

2.5.1 Etiska principer ................................................................................................................ 15 
2.6 KRITIK MOT KVALITATIV FORSKNING ....................................................................................... 16 

3.0 TEORI ........................................................................................................................................ 17 

3.1 DIGITAL MARKNADSFÖRING ..................................................................................................... 17 
3.2 SOCIALA MEDIER ...................................................................................................................... 17 
3.3 INFLUENCER & INFLUENCER MARKETING ................................................................................. 18 
3.4 SAMSKAPANDE PROCESSER OCH ELEKTRONISK WORD-OF-MOUTH ........................................... 19 
3.5 KÖPPROCESSEN ........................................................................................................................ 21 
3.6 KÖPPROCESSEN ........................................................................................................................ 22 

3.6.1 Behovsupptäckt ................................................................................................................ 22 
3.6.2 Informationssökande & alternativutvärdering ................................................................ 22 
3.6.3 Köpbeslut och efterköpsprocess ....................................................................................... 23 
3.6.4 Digitalisering av köpprocessen ........................................................................................ 23 

4. ANALYS ...................................................................................................................................... 25 

4.1 INFLUENCER MARKETING - FORTFARANDE HETT?..................................................................... 25 
4.2 KÖPPROCESSENS STEG NÄR INFLUENCERN ÄR MED .................................................................. 27 

4.2.1 Influencers som behovsskapare ....................................................................................... 27 
4.2.2 Information- eller inspirationssökning? .......................................................................... 28 
4.2.3 Influencers som vågmästare ............................................................................................. 29 
4.2.4 Ett inspirerat köp ............................................................................................................. 32 
4.2.5 Vad händer efter köpet? ................................................................................................... 34 

4.3 INSPIRATIONENS KÖPPROCESSER .............................................................................................. 35 
4.3.1 Den linjära köpprocessen om influencers får säga sitt .................................................... 35 
4.3.2 De digitalt inföddas iterativa köpprocess ........................................................................ 37 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION ................................................................................................. 41 

5.1 SLUTSATSER ............................................................................................................................. 41 
5.2 DISKUSSION ............................................................................................................................. 43 
5.3 EGNA REFLEKTIONER ............................................................................................................... 44 
5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 45 



4 

 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................. 46 

BILAGOR ........................................................................................................................................ 49 

BILAGA 1 ....................................................................................................................................... 49 
BILAGA 2 ....................................................................................................................................... 50 
BILAGA 3 ....................................................................................................................................... 52 
BILAGA 4 ....................................................................................................................................... 54 

 

  



5 

 

1. Inledning 
Inledningen beskriver bakgrunden till det valda forskningsområdet genom att förklara varför ämnet 

är relevant och intressant att undersöka. Baserat på den förda diskussionen kommer sedan syftet och 

frågeställningarna ligga till grund för hur uppsatsen kommer redogöras.  

1.1 Bakgrund 

Det digitaliserade samhället har de senaste två decennierna haft stor påverkan på världen (Davidsson 

& Thoresson, 2018:4; Stephen, 2016:17; Talih Akkaya, Akyol & Gölbasi Simsek, 2017:362). 

Rapporten “Digital in 2017 Global Overview”, upprättad av We Are Social och Hootsuite, påvisar 

genom ihopsamlade data från 238 länder att 3.8 miljarder människor, motsvarande 50% av världens 

dåvarande population, var uppkopplad till internet och att 2.8 miljarder använde sociala medier. 

Användandet har underlättat interaktionen mellan individer och har utgjort gnistan för 

kommunikationsexplosionen världen över (Crittenden, Keo, McCarty & Williams 2012:127). 

Sociala medier kan beskrivas som en plattform där individer kan dela kunskaper och erfarenheter 

genom olika kontaktnät (Olson & Peretz, 2017:41; Talih Akkaya et al., 2017:363). Sheena och Sudha 

(2017:16-18) förklarar att sociala medier idag utgör en betydelsefull del av människors vardag och 

möjliggör för konsumenter att ständigt vara uppdaterade kring olika trender. Sociala mediers ökade 

popularitet har banat väg för den grupp individer som sprider de olika trenderna och benämns 

vanligen som influencers (ibid.). De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) definierar en 

influencer som en person med möjligheten att påverka en individ på ett eller annat sätt. Influencers 

innehar ofta ett brett nätverk och stort följarantal som följer dem frivilligt (ibid.). Det har mynnat ut 

i uppkomsten av influencer marketing som möjliggjort för företag att via influencers nå ut till 

miljontals individer (Sheena & Sudha, 2017:16-18). Influencer marketing innebär således att företag 

och influencers startat samarbeten där den sistnämnde får arvode i utbyte mot att de rekommenderar 

företagets produkt eller tjänst (ibid.). Marknadsföringsmetoden har medfört att influencers ökat i 

popularitet och kan numera anses ha en påverkande roll vid konsumentens val av produkt (Olson & 

Peretz, 2017:41; Talih Akkaya et al., 2017:363.). 

 

En förklaring till influencers ökade popularitet kan vara att dagens uppkopplade konsumenter är 

mindre toleranta mot traditionella marknadsföringsmetoder såsom tv, tidningar och radio (Jonsson, 

Stoopendahl och Sundström 2015:28). En mindre tolerant generation är de digitalt infödda som vuxit 

upp under digitaliseringen (HUI, 2016; Johnsson et al., 2015 & Lammiman & Syrett, 2004:65). 

Generationen anses vara den mest digitalt sofistikerade någonsin och den näst intill obegränsade 

informationstillgången har medfört att de i större grad litar på sociala plattformar än företags 

marknadsföring (ibid.). Konsumenternas informationstillgång har även medfört ett större förtroende 
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för andra konsumenter och kan förklaras genom word of mouth (Crittenden et al., 2012:129; Galan, 

Lawley & Clements, 2015:293). Begreppet kan definieras som en åsikt från en konsument gällande 

en produkt eller tjänst som delas med andra människor genom synpunkter, åsikter och erfarenheter 

(ibid.). De nya kommunikationsmöjligheterna har i sin tur lett till en förändrad köpprocess där 

influencers bidragit till att omforma konsumentens köpbeteende (Stephen, 2016:17). Jonsson et al. 

(2015:28) förklarar att köpprocessen kan ses som det förlopp konsumenten genomgår vid ett köp. En 

köpprocess kan exempelvis börja i soffan, på bussen eller på tåget när konsumenten använder sin 

smartphone (HUI, 2016:9). Ström och Vendel (2015:23) menar dessutom att det pågår parallella 

köpprocesser och att de antingen kan vara linjära eller iterativa. De digitalt inföddas köpprocess kan 

således ta olika form och likväl som att digitaliseringen har förändrat marknadsföringsmetoder, har 

den även förändrat konsumentens köpprocess (ibid.).  

1.2 Problemdiskussion 

Den rådande digitaliseringen har bidragit till ett komplext kommunikationssamhälle där influencers 

kan utgöra en stor del av de digitalt inföddas vardag. Det uppkopplade samhället har lett till en 

förändrad köpprocess där konsumenten kan påverkas i olika situationer (Olsen & Peretz, 2017:342.). 

Generationen anses både vara digitalt kompetenta och skeptiska gentemot traditionell 

marknadsföring vilket försvårat företagens kommunikationsmöjligheter. Det har i sin tur medfört ett 

ökat intresse för influencer marketing (HUI, 2016:5). Tidigare forskning har påvisat att influencer 

marketing möjliggör en stor viral spridning och har mestadels utgått från ett företagsperspektiv 

(Olsen & Peretz, 2017:41-42). Den kvalitativa forskningen gällande hur influencers påverkar 

konsumentens köpprocess kan dock anses vara begränsad eftersom tidigare studier, såsom Sheena 

och Sudha (2017), mestadels utgått från ett kvantitativt tillvägagångssätt. Tidigare studier, som dock 

haft ett konsumentperspektiv, belyser hur individers köpprocess kan vara utformad vid olika typer 

av köp men beaktar varken influencers påverkan eller de digitalt infödda som studieobjekt 

(Armstrong, Harris, Kotler och Piercy, 2013; Galan et al., 2015; Hubl & Trifts, 2000; Jonsson et al., 

2015; Parment, 2015; Ström & Vendel, 2015).  

 

För att möjliggöra en djupare förståelse för hur influencers kan påverka ett köpbeslut kan 

konsumentens historiska köpprocess tas i beaktning. Jonsson et al. (2015:25-26) förklarar att 

köpprocessen för 20 år sedan var betydligt mer linjär och förutsägbar. Dagens köpprocess har istället 

blivit mer komplex och oförutsägbar (ibid.). Olsen och Peretz (2017:342) menar att en utmaning har 

blivit att nå ut med ett budskap till den digitalt infödda konsumenten vilket medfört att företag istället 

börjat applicera influencer marketing. Men hur stor effekt har egentligen influencer marketing, eller 
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närmare bestämt, i vilken grad påverkar influencers egentligen den digitalt infödda konsumenten? 

Tidigare har studier främst berört influencers virala spridning men hur konsumenters köpbeteende 

påverkas råder det däremot tveksamheter kring (Olsen & Peretz, 2017; Sudha & Shena, 2017). 

Genom att beakta begreppen influencer, influencer marketing, digitalt infödda och köpprocessen 

hoppas studien kunna inbringa en djupare förståelse för hur mottagandet av influencers budskap 

faktiskt kan synliggöras i de digitalt inföddas köpprocess. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur de digitalt inföddas köpprocess kan 

påverkas av influencers vid ett klädesinköp. Vidare kommer inspirationens betydelse i köpprocessen 

att utforskas.  

  

Utifrån syftet har två frågeställningar utformats: 

• Hur kan de digitalt inföddas köpprocess förstås och beskrivas utifrån influencers påverkan 

vid ett klädesinköp?  

• Vilken roll och betydelse har inspiration i de digitalt inföddas i köpprocess? 
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1.4 Uppsatsens disposition  

Figuren syftar till att skildra uppsatsens uppbyggnad. Syftet är att ge en övergripande bild över 

uppsatsens struktur och tillvägagångssätt.  

 

 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition. Egen figur.  
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2. Metod 

Följande kapitel kommer att redogöra för studiens tillvägagångssätt och klargöra varför metod och 

urval valts ut. Empirin kommer sedan baseras på en insamling av primärdata och sekundärdata och 

följas av tillförlitlighet samt kritik mot den valda metoden. 

2.1 Kvalitativ metod  

Valet av en kvalitativ forskningsstrategi är baserat på uppsatsens valda syfte och formulerade 

frågeställningar. Målet är att få en mångfacetterad bild av de valda frågeställningarna och därigenom 

en djupare förståelse för influencers påverkan på de digitalt inföddas köpprocess. Syftet med 

fokusgruppen och intervjuerna var således att fokusera på tolkning och förståelse av ämnet. Bryman 

(2011:341) och Ryen (2014:14) menar att kvalitativ metod fokuserar på förståelsen av den sociala 

verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö tolkar den. Den kvalitativa metoden utgår från en 

hermeneutisk epistemologi och beskrivs därför som tolkningsinriktad. Den kvalitativa metoden 

fokuserar vid analys mer på ord än siffror och utgår från deltagarens perspektiv, det vill säga det som 

de anser vara viktigt och betydelsefullt (ibid.). Målet är inte att kvantifiera materialet utan att försöka 

förstå hur varje individs köpprocess kan se ut. Bryman (2011:371) och Lundahl & Skärvad (2016:98) 

betonar att material från en kvalitativ datainsamling som ofta anses vara svår att kvantifiera då fokus 

läggs på värderingar och föreställningar. Uppsatsens empiri utgjordes av en fokusgrupp bestående 

av sju deltagare, sex djupintervjuer samt ett experiment. Intervjuerna medförde en mer nyanserad 

förståelse av frågeställningarna som i sin tur möjliggjorde en vidare analys. Uppsatsens explorativa 

tillvägagångssätt mynnade ut i att uppsatsen utgick från ett abduktivt arbetssätt. Bryman (2011:28) 

och Skärvad och Lundahl (2016:45) förklarar att abduktiv metod är en kombination av induktiv och 

deduktiv metod. Deduktiv metod utgår från en given teori och hittar mönster i verkligheten som 

matchar teorin (Skärvad & Lundahl, 2016:45). En induktiv studie utgår istället från empirisk 

datainsamling och skapar sedan en slutsats. Den abduktiva metoden kan exempelvis innebära att en 

teori eller modell först utvecklas för att sedan empiriskt prövas i ett andra steg (ibid.). Alvehus 

(2013:109) förtydligar att vid abduktiv metod blir aldrig empirin och teorin helt fastställd utan det 

sker snarare en växling där teori och empiri successivt revideras. Verkligheten är subjektiv och 

individer skapar olika uppfattningar om vad verkligheten egentligen innebär. Uppsatsen ämnar 

därmed att skapa en förståelse för hur digitalt inföddas köpprocess påverkas av influencers. 

2.2 Urval 

Samtliga respondenter var kvinnliga studenter tillhörande den digitalt infödda generationen som 

vuxit upp med influencers. Davidsson och Thoresson (2017:44,75) menar att den digitalt infödda 

generationen använder sociala medier dagligen genom att läsa bloggar och ta del av influencers 
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vardag. Forskarna förklarar att bloggare numera kan definieras som influencers och att det i större 

utsträckning är kvinnor än män som läser bloggar (ibid.). De digitalt infödda anses vara den mest 

tekniska generationen hittills och berör generationerna 1988 - 1998 (HUI, 2018:5; Johnsson et al., 

2015:132 & Lammiman & Syrett, 2004:62).  

 

Studien utgick ifrån ett icke-sannolikhetsurval då det på förhand framgick att de intervjuade följde 

influencers i vardagen och två personer valdes därför inledningsvis ut. Bryman (2011:194) menar att 

ett icke-sannolikhetsurval används när det är svårt att förlita sig på ett slumpmässigt urval. De två 

första intervjuerna utgick därför från ett strategiskt urval och överensstämmer med vad Alvehus 

(2013:67) beskriver som mest lämplig urvalsmetod när det gäller att välja ut relevanta personer. 

Under intervjuerna framkom det förslag på andra individer som eventuellt kunde besitta relevant 

information om ämnet. Bryman (2011:196-197) definierar strategiskt urval som ett snöbollsurval, 

eller i viss mån bekvämlighetsurval, som innebär att den initiala intervjun används för att få fram fler 

respondenter inom samma ämne. Författaren förklarar att ett snöbollsurval oftast används inom den 

kvalitativa forskningsstrategin och menar att det kan vara användbart vid sökandet efter samband 

(ibid.). Alvehus (2013:68) styrker urvalsmetoden genom att förklara att respondenter som väljs 

utifrån ett personligt nätverk bör betraktas som ett bekvämlighetsurval. Resterande djupintervjuer 

utgick dock från ett snöbollsurval där respondenterna rekommenderade oss vidare till nya relevanta 

intervjupersoner. Studien utfördes på Lunds universitet vid Campus Helsingborg och inkluderade 

kvinnliga studenter som ingår i den digitalt infödda generationen. 

 

2.3 Insamling av primärdata 

För att skapa en djupare förståelse för hur digitalt inföddas köpprocess påverkas av influencers 

valdes empirin att insamlas genom en fokusgrupp, djupintervjuer och ett experiment.  

2.3.1 Fokusgrupp  

Lundahl och Skärvad (2016:141) definierar en fokusgrupp som en typ av intervju där flera personer 

samtidigt intervjuas utifrån ett visst tema eller frågeställning. En fokusgrupp anses vara en speciell 

form av en gruppintervju där deltagarna bygger sina svar på varandras åsikter och brukar oftast bestå 

av sex till tio personer (ibid.) Bryman (2011:446-447) samt Lundahl och Skärvad (2016:141) 

förklarar att forskaren, genom att studera deltagarnas diskussion, kan se reaktioner på deltagarnas 

åsikter och därigenom även skapa en bild över gruppens samspel (ibid.). Fokusgruppen utgjordes av 

sju kvinnliga studenter och två moderatorer. Frågorna som ställdes var generella och skapta för att 

starta diskussioner och samla in information kring vad som var relevant att undersöka. Författarnas 

förkunskap kring ämnet var begränsad och en fokusgrupp utgjorde därför ett bra verktyg för att 
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inledningsvis orienteras i ämnet. Syftet med fokusgruppen var således att ta del av deltagarnas 

kunskap och insikter för att skapa en grundförståelse för ämnet. Deltagarna fick diskutera frågorna 

fritt men om de kom in på irrelevanta sidospår vägleddes de tillbaka till ämnet. Fokusgruppen 

underlättade i sin tur utformandet av djupintervjuernas intervjuguide då frågorna kunde preciseras.  

 

En semistrukturerad intervjuguide utformades för att fokusgruppen skulle följa en viss struktur 

(bilaga 1). Fokusgruppens stämning var inledningsvis tryckt men intervjuguidens enklare frågor 

agerade bra verktyg för att påbörja en lättsam diskussion. Samspelet mellan deltagarna var bra och 

de pratade ungefär lika mycket. Dock var det en av de medverkande som pratade lite mindre än de 

övriga. Det var ingen som besvarade alla frågor utan deltagarna lät varandra prata och naturliga 

diskussioner skapades. Under huvudfasen ställdes ämnesrelaterade frågor som deltagarna kunde 

diskutera fritt. Under den avslutande fasen fick deltagarna reflektera över diskussionen och 

kommentera om något skulle tilläggas. Det framkom att gruppdynamiken förändrades allt eftersom 

diskussionen fortlöpte och deltagarna både såg ut att vara och lät allt mer bekväma. En bidragande 

faktor till den goda gruppdynamiken kan anses vara den välkända miljön fokusgruppen befann sig i. 

Fokusgruppen ägde rum på Campus Helsingborg där samtliga deltagare studerade. Bryman 

(2011:447-449) förklarar att en kvalitativ studie ska sträva efter att utforma en relativt ostrukturerad 

situation där deltagarnas åsikter och synsätt enkelt ska kunna uttryckas. Författaren vidareutvecklar 

att fokusgruppen möjliggör en chans för deltagarna att utforska varandras åsikter och föra 

diskussionen framåt. Synliggörandet av deltagarnas uppfattningar kan även leda till ifrågasättande 

och argumentationer mellan deltagarna. Det kan resultera i att forskaren får mer realistiska 

beskrivningar av verkligheten eftersom deltagarna tvingas reflektera och eventuellt ändra 

uppfattningar (ibid.).  

 

Nedan följer en tabell som presenterar fokusgruppens deltagare. Tabellen innehåller information 

gällande intervjuperson, kön, ålder, yrke och datum. Noterbart är att samtliga medverkande är 

studenter och kvinnor. En negativ aspekt kan vara att studien således blir snäv vilket leder till att 

studien inte kan generaliseras. En positiv aspekt var dock att det medförde en djupare förståelse inom 

det valda ämnet eftersom samtliga deltagarna var studenter och tillhörde samma generation.  
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Tabell 1. Information gällande respondenterna i fokusgruppen. Egen tabell. 

2.3.2 Djupintervjuer 

Alvehus (2013:86) menar att intervjuer är en betydelsefull del i kvalitativ forskning då forskaren får 

en inblick i individens synsätt gällande ett ämne. För att få en djupare förståelse inom ämnet nyttjade 

djupintervjuer. Insikterna från fokusgruppen ledde till skapandet av en mer preciserad intervjuguide. 

Den semistrukturerade intervjuguiden reviderades då de två första djupintervjuerna genomförts. Det 

framkom att en del frågor blev mindre relevanta i takt med att intervjuerna fortlöpte (jmf. bilaga 2-

3). Ryen (2004:44-45) förklarar att en semistrukturerad intervjuguide väljs för att intervjuerna inte 

skulle bli för låsta eller mekaniska. Genom att nyttja en semistrukturerad guide används fortfarande 

en viss struktur då nödvändiga frågor inte förbises och risken för överflödig information minimeras 

(ibid.). Bryman (2011:415,419) menar att frågorna helst ska vara formulerade på ett sätt som tillåter 

intervjupersonen att föra samtalet och ska således inte bestå av ledande frågor. En del frågor bortföll 

i samband med att vissa frågor fick nya riktningar och det uppkom uppföljningsfrågor på svar som 

kändes relevanta och intressanta för studiens resultat. Bryman (2011:419) utvecklar att syftet med en 

semistrukturerad intervju är att försöka locka fram intervjupersonens tankar och uppfattningar inom 

ett valt tema. Intervjuns inledning bestod av personliga frågor såsom deltagarnas ålder och 

internetanvändning för att möjliggöra en bekvämare situation. Ryen (2004:47) menar att den 

inledande delen är till för att skapa en avslappnad miljö genom enklare frågor i syfte att få 

intervjupersonen att känna sig trygg. I en avslappnad miljö ökar sannolikheten för att frågorna i 

intervjuns huvuddel besvaras mer sanningsenligt. I huvuddelen ställdes istället utforskande frågor 

angående influencers, sociala medier, köpprocessen och marknadsföring. Ryen (2004:48-56) 

förklarar att huvuddelen består av djupgående frågor för att skapa en empirisk mättnad. Intervjun 

avslutades med reflekterande frågor för att ge intervjupersonen möjligheten att förtydliga eller fylla 

ut tidigare svar. Ryen (2004:48-56) menar att syftet med den avslutande delen är att fånga in 

intervjupersonens slutgiltiga tankar.  
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Nedan följer en tabell som presenterar djupintervjuernas deltagare. Tabellen innehåller information 

gällande intervjuperson, kön, ålder, yrke och datum. Liksom fokusgruppen är samtliga medverkande 

studenter och kvinnor vilket innebär att studien blir snäv och inte kan generaliseras. En positiv aspekt 

var däremot att det medförde en djupare förståelse inom det valda ämnet eftersom samtliga 

deltagarna var studenter och tillhörde samma generation. Ytterligare en positiv aspekt är att 

intervjuerna genomfördes på olika datum vilket gav oss tid till att revidera och precisera 

intervjuguidens frågor ytterligare.  

 

 

Tabell 2. Information gällande respondenterna i djupintervjuerna. Egen tabell. 

2.3.3 Experiment 

I den avslutande delen av fokusgruppen och djupintervjuerna deltog samtliga respondenter i ett 

experiment. Under experimentet fick deltagarna utforska vad de egentligen använder sina 

smarphones till. De fick se vilka applikationer som användes mest genom att granska 

batterianvändningen på varje enskild applikation. Samtliga deltagare genomförde experimentet och 

möttes av förvåning av hur deras användning var fördelad. De blev nervösa och skrattade när det 

uppenbarades vilka applikationer som använts mest. Deltagarna skickade slutligen en bild över 

batterianvändningen som efter deltagarnas medgivande fick nyttjas i uppsatsen. Lundahl och Skärvad 

(2016:145) förklarar att datainsamling via observationer/experiment genomförs för att faktiskt se vad 

som händer i en social situation. Enbart observationer är sällan tillräckligt utan bör kompletteras med 

intervjuer (ibid.). Tabellerna nedan visar deltagarnas batterianvändning och ger en överblick över 

deltagarnas mest använda applikationer de senaste sju dygnen. Det framkom att Instagram var den 

populäraste applikationen följd av Snapchat och Facebook. En kritisk aspekt av experimentet var att 

endast sju dygns material tillhandahölls och att endast ett fåtal personer deltog i studien. Det kan leda 

till att resultatets trovärdighet kan anses vara låg. Dock kan informationen användas som ett 

komplement till primär- och sekundärdata för att belysa deltagarnas användning av smartphones 

under köpprocessen.  
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Tabell 3. Information gällande respondenternas smartphoneanvändning. Egen tabell. 

 

 

Tabell 4. Information gällande respondenternas smartphoneanvändning. Egen tabell. 

2.4 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata insamlades för att komplettera och förstå primärdata. Alvehus (2013:34) förklarar 

sekundärdata som ett empiriskt material som skapats för andra studier men som ändå kan anses vara 

relevant för en ny studie. Sekundärdata insamlades i form av akademiska journaler och relevant 

litteratur för att kartlägga tidigare forskning samt skapa en god förståelse för ämnet. LUBsearch, 

Google Scholar och Emerald Insight användes för att söka efter akademiska journaler och de mest 

använda sökorden var influencers, influencer marketing, digitalt infödda och köpprocess. 

Sökningarna utgick från både engelska och svenska för att optimera sökresultatet.  

2.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011:352) och Ryen (2008:137) förklarar att en kvalitativ studies validitet och reliabilitet 

är svårbedömd eftersom sanningen för respondenterna är subjektiv. Ett tillvägagångssätt som fått 

stor genomslagskraft är att vid kvalitativ forskning använda tillförlitlighet som ett 
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bedömningskriterium (ibid.). För att bedöma tillförlitlighet nyttjas fyra undergrupper; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011:354; Ryen, 

2008:138). Studien kan anses trovärdig eftersom samtliga respondenter var personer från den sociala 

kontext som undersöktes. Kontexten har sedan noggrant bearbetats för att rätt tolkning av materialet 

ska kunna presenteras. Bryman (2011:355) och Ryen (2008:143) menar att olika sociala verkligheter 

kan skapas i kvalitativa studier och att trovärdighet då kan utgöra en viktig del (ibid.). Kriteriet 

överförbarhet uppfylldes eftersom samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 

Transkribering medförde en större trovärdighet och validitet eftersom studiens empiri i efterhand kan 

kontrolleras. Ryen (2004:56) och Bryman (2011:420) menar att det är viktigt att spela in intervjuer 

då det kan vara svårt att fokusera på samtalet samtidigt som anteckningar görs. Forskarna menar 

dessutom att inspelning möjliggör större fokus på intervjupersonen men även att samtalet kan bli mer 

genuint och äkta (ibid.). Ryen (2008:140) vidareutvecklar att kriteriet överförbarhet uppfylls om allt 

empiriskt material dokumenteras för framtida forskare. På så sätt får forskaren tillräckligt med 

information för att kunna använda resultatet och överföra det till andra studieområden (ibid.). Under 

studiens gång granskades även materialet regelbundet av en handledare och opponentgrupper vilket 

medförde att kriteriet pålitlighet uppnåddes. Bryman (2011:355) vidareutvecklar att om kriteriet 

pålitlighet ska kunna uppfyllas ska det insamlade materialet och tillvägagångssätt granskas. 

Forskarna ska inta ett kritiskt synsätt för att säkerställa att samtliga faser i studien är fullständiga och 

tillgängliga för redogörelse. Kollegor eller utomstående forskare kan fungera som objektiva 

bedömare av materialet och styrka studiens innehåll (ibid.). Under samtliga intervjuer har därför ett 

objektivt perspektiv försökt intas och den begränsade förkunskapen minimerade risken för att 

resultatet skulle påverkas av personliga värderingar och kan därmed anses ha agerat i god tro. 

Bryman (2011:355) menar att god tro uppnås om forskaren styrker och konfirmerar att studien inte 

påverkats av personliga värderingar.  

2.5.1 Etiska principer  

Bryman (2011:131-132) menar dessutom att det kan vara viktigt att beakta fyra etiska principer vid 

kvalitativ forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om studiens syfte och 

samtyckeskravet att deltagarna får bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att 

deras uppgifter behandlas anonymt och nyttjandekravet innebär slutligen att det insamlade materialet 

enbart används för forskningsändamålet (ibid.). Intervjuerna inleddes därför med att förklara studiens 

syfte och klargöra att deltagandet var frivilligt. Intervjupersonerna informerades om att deras 

medverkan var anonym och att materialet enbart skulle användas i forskningssyfte. Anonymiteten 
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medförde att respondenterna hänvisas som bokstäver och siffror i studien. Genom att beakta de etiska 

principerna utesluts risken för etiska överträdelser.  

 

2.6 Kritik mot kvalitativ forskning 

Under studiens initiala fas var förkunskapen kring ämnet begränsad och ämnet utforskades därmed 

efterhand. Bryman (2011:368-369) förklarar att en kvalitativ forskare ofta inleder en studie på ett 

relativt öppet sätt och att frågorna sedan specificeras. Kritik som kan riktas mot studien kan vara att 

urvalet är för snävt och därmed begränsat. I studien ingår det endast kvinnliga studenter inom ett 

snävt åldersspann på ett universitet i Helsingborg. Resultatet kan därmed inte generaliseras utan 

enbart bidra till en mer djuprotad förståelse inom studiens frågeställningar. Bryman (2011:368-369) 

belyser urvalsproblematiken inom den kvalitativa forskningen och förklarar att det lätt kan uppstå 

oklarheter. En oklarhet kan exempelvis vara hur forskaren gått tillväga i studiens urval. Ytterligare 

kritik som kan riktas mot studien kan vara att studien utfördes under en kort tidsperiod, närmare 

bestämt under månaderna mars - maj 2018. Influencers inverkan kan tänkas förändras inom en kort 

framtid och risken finns att resultatet då blivit annorlunda. Studien är dessutom svår att replikera 

eftersom den utgår från att skapa förståelse för de utvalda personernas subjektiva omvärld. Det kan 

således vara svårt för andra forskare att replikera studien och få samma resultat trots att 

tillvägagångssättet var det samma. Bryman (2011:368-369) förklarar att den kvalitativa forskningen 

kan anses vara för subjektiv, för svår att replikera samt problematisk vid försök till generalisering. 

Ytterligare en svårighet kan vara osäkerheten i att veta vad forskaren faktiskt har gjort i detalj och 

hur hen har kommit fram till givna slutsatser (ibid.).  
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3.0 Teori 
I nedanstående kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som anses vara relevanta för 

uppsatsen. I kapitlet behandlas uppkomsten av influencer marketing, sociala medier, elektronisk 

word of mouth och köpprocessens olika delar.  

3.1 Digital marknadsföring   

Samhällets digitalisering anses utgöra en av historiens största förändringar och har reformerat hur 

dagens företag och konsumenter interagerar. Den bransch som påverkats mest av digitaliseringen är 

handelsbranschen och dagens konsumenter är mer villiga att interagera med företag genom digitala 

kanaler (Jonsson et al., 2012:14-15). Digitaliseringen har resulterat i att handelsbranschens 

marknadsföring blivit mer betydelsefull (Parment, 2015:17,21). Företagen befinner sig nu, till 

skillnad från förr, i en marknad av ständigt utbudsöverskott vilket inneburit att det finns fler 

produkter tillgängliga än vad som efterfrågas (ibid.). Internet har dessutom möjliggjort en global och 

ständig tillgänglighet av produkter vilket i sin tur skapat nya marknadsföringsmöjligheter (Parment, 

2015:23). Människor påverkas dagligen av marknadsföring bestående av traditionella kanaler såsom 

tidningar och radio men även av digital kommunikation via sociala medier. Digitaliseringen har 

påverkat hur budskapet utformats och internet utgör numera den dominerande 

marknadsföringsplattformen (Olsen & Peretz, 2017:17). Jonsson et al. (2015:10) menar att 

digitaliseringen är den största drivkraften för ett förändrat tankesätt kring marknadsföring vilket lett 

till att traditionella marknadsföringstekniker utmanats. Digital marknadsföring har blivit ett 

samlingsnamn för all marknadsföring av produkter och tjänster där digital teknologi används för 

exponering av produkter (Sheena & Sudha, 2017:15). Forskning visar att marknadsföring genom 

sociala medier, såsom influencers, påverkar hur marknadsföring mottages. Kunder litar mer på 

budskap som kommer från personer med makt, expertis eller liknande livsstil (Olsen & Peretz, 

2017:24-25; Sheena & Sudha, 2017:16). Om en influencer exempelvis skriver om en produkt på 

sociala medier framstår det för kunden som att produkten dels kommer från leverantören och dels 

från influencern. Effekten blir således en ökad trovärdighet då leverantörens och influencerns 

samarbete skapar ett kombinerat mervärde för kunden (Olsen & Peretz, 2017:24-25). 

3.2 Sociala medier  

Sociala medier möjliggjordes genom uppkomsten av internet 1989-1991 (Crittenden, Keo, McCarty 

& Williams, 2012). Utvecklingen av internet ledde till en idé där sammanlänkande sidor skulle tillåta 

människor att bläddra fritt bland information. Utifrån idén utvecklades sedan Web 1.0 som innebar 

att enkla och statiska sidor kunde läsas online. Det fanns under den tiden ingen form av interaktion 

mellan webbplatsägare och användare då endast envägskommunikation förekom. Web 1.0 
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utvecklades med tiden till generation två, det vill säga Web 2.0 eller “world wide web” (www) 

(Crittenden et al., 2012; Talih Akkaya, Akyol & Gölbasi Simsek, 2017:363-364). Web 2.0 beskrivs 

som en interaktiv plattform som ger användarna möjligheten att integrera med olika medier genom 

egna innehållsskapande processer. I Web 2.0 agerar allmänna användare både mottagare av och 

initiativtagare till den information som delges (Crittenden et al., 2012). De sammanlänkade sidorna 

i Web 1.0 gick från att vara enkla och statiska till att bli dynamiska genom interaktioner, 

kommentarer och återkoppling i Web 2.0. Det innebar att användarna gick från att endast vara läsare 

till att även bli webbskribenter (Talih Akkaya et al., 2017:363-364).  

 

Sociala medier är således också en produkt av Web 2.0 där plattformar möjliggör individuella profiler 

och kontaktnät (Olson & Peretz, 2017:41). Sociala medier kan definieras som en virtuell plattform 

där användare delar sina kunskaper och erfarenheter (Talih Akkaya et al., 2017:363). Vidare kan 

begreppet sociala medier förstås som en miljö som förser privatpersoner och företag med en 

uppsättning verktyg (ibid.). En viktig aspekt med sociala medier är möjligheten till elektronisk word 

of mouth (eWOM) och den virala spridningen av olika budskap. Influencers utgör således en viktig 

del av sociala nätverk eftersom de kan påverka följare att ta ställning. Forskning har påvisat att 

sociala medier möjliggör viral spridning men det är fortfarande ovisst om interaktionen leder till ett 

köp (Olsen & Peretz, 2017:41-42).  

3.3 Influencer & influencer marketing  

En influencer beskrivs som en individ som influerar andra individer och som ofta har ett stort socialt 

nätverk och följarantal (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Begreppet influencer agerar 

benämning för sociala medie-profiler som verkar på exempelvis bloggar, Instagram, Facebook eller 

Twitter. Influencers funktion kan vara att inspirera och motivera följare genom att visa upp egna 

erfarenheter, upplevelser eller vardagsliv (ibid.). Genom att ständigt vara aktiv på sociala 

medieplattformar kan influencers uppdatera följarna på olika trender och mode. Bilder, texter och 

videos agerar hjälpmedel för att förmedla budskap och influencers har därigenom fått en betydande 

roll i påverkandet av konsumenters val av produkt (Sheena & Sudha, 2017:16-17). Fransen, Verlegh, 

Kirmani & Smit (2015) menar att dagens konsumenter blivit allt mer uppmärksamma och kritiska 

till företags traditionella marknadsföringssätt. De litar i större grad på andra källor såsom 

rekommendationer och sociala medie-forum. Konsumenters skepsis gentemot den traditionella 

marknadsföringen har medfört att de i största mån försöker undvika reklam helt och hållet eftersom 

den anses vara störande. Konsumentens ökade skepsis har sin tur bidragit till att influencers 

popularitet ökat (ibid.). De Veirman et al., (2017) förklarar att marknadsföring i människors sociala 
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medieflöden anses vara mer trovärdig än direktreklam eftersom reklamen ofta är sömlöst invävd 

bland kontaktnätets bilder och berättelser. Sociala medier med begränsat innehåll av bilder eller 

texter ger följarna insikt i influencers vardagsliv och upplevelser. Marknadsföring via influencers har 

dessutom medfört att företag kan plantera nya produkter eller nya budskap på ett naturligt sätt. Då 

marknadsföringen inte uppfattas som direktreklam minskar konsumenternas motstånd och leder 

istället till att mottagaren uppfattar budskapet mer äkta och trovärdigt. Sociala medier kan således 

agera rökridå för att väva in företags marknadsföring i människors vardag (ibid.). Fördelen med 

influencer marketing kontra traditionell marknadsföring kan vara att innehållet inte ses som en 

företagsmonolog, utan snarare som en konversation där individer kan interagera och kommunicera 

med företag och varandra (Galan et al., 2015:290).  

 

Influencers har de senaste åren varit nyckeln till hur företag lyckats förmedla reklam på ett 

accepterande vis. (De Veirman et al., 2017; Sheena & Sudha, 2017:16). Marknadsförarens utmaning 

blir således att hitta en aktuell influencer som är passande och effektiv för att sprida det budskap 

företaget vill förmedla (De Veirman et al., 2017). Företag involverar influencers genom att de visar 

eller nämner företagets produkter på sociala mediekanaler. Olika tillvägagångssätt kan vara att få 

influencers att testa eller rekommendera företagets produkt eller tjänst. Företagen strävar efter att 

bygga upp sin image genom att ta del av influencers inflytande och ofta stora följarskara. Influencers 

konstanta flöde av personliga och varierande berättelser genom bilder och texter kan få reklamen att 

uppfattas som subjektiva åsikter och kan därför ha en övertygande påverkan på följarna. Den sömlöst 

invävda marknadsföringen har således blivit ett effektivt sätt att marknadsföra produkter och tjänster 

i dagens digitaliserade samhälle (ibid.). Sheena & Sudha (2017:16) menar att influencer marketing 

därigenom kan ses som en värdeskapande process på grund av relationsbyggandet med kunden. 

Syftet med relationsbyggandet kan vara att utöka kundbasen och få lojala kunder genom att skapa en 

positiv word of mouth med hjälp av influencers på sociala medier (ibid.).  

3.4 Samskapande processer och elektronisk word-of-mouth 

Garcia, Martinez och Martinez (2014:69) samt Ström och Vendel (2015:20) förklarar att det numera 

råder en samskapande process mellan företag och konsumenter. Värdeskapande sker inte bara genom 

en produkt utan värde skapas under den samskapande processen. Digitaliseringen har möjliggjort en 

oändlig tillgång till information vilket möjliggjort att konsumenten kan vara delaktig i den 

värdeskapande processen med företaget (ibid.). Konsumenten har blivit en aktiv medskapare och när 

hen är en del av den värdeskapande processen kan det påverka den elektroniska word of mouth 
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(eWOM). När den samskapande processen är aktiv känner sig kunden oftast mer tillfredsställd och 

lojal, vilket kan resultera i att andra konsumenter influeras positivt (Garcia et al., 2014:72).  

 

 

Figur 2. Co-Creation. Egen omarbetning. (Garcia et al., 2014:69).  

 

Crittenden et al. (2012:129) och Galan et al. (2015:293) förklarar att word of mouth (WOM) är en 

gammal praktik som innebär att människor kommunicerar med varandra. WOM kan förenklat 

förklaras som en åsikt från en konsument gällande en produkt eller tjänst, som delas med andra 

människor genom synpunkter, åsikter och erfarenheter (ibid.). WOM kan ha en stor påverkan på 

konsumenters känslor, handlingar, åsikter och beteenden (Galan et al., 2015:293). Det digitaliserade 

samhällets framväxt har lett till uppkomsten av eWOM vilket innebär en viral spridning av 

konsumenters kommunikation (De Veirman et al., 2017). E-WOMs popularitet har medfört att alla 

människor kan vara influencers, det vill säga alla från privatpersoner till välkända bloggare med 

miljontals följare (Weiss, 2014:1). Den stora potential av mottagare som eWOM-kommunikation 

möjliggör har bidragit till ett maktskifte från företag till konsumenter. Det kan framförallt synliggöras 

när många konsumenter samtidigt kritiserar ett företag, vilket kan leda till negativ eWOM. Det kan 

i sin tur ha en ödesdiger effekt på företagets rykte och image (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004:39; Galan et al., 2015:291). Maktskiftet har lett till att konsumenter kan förstå 

skillnaden mellan vilken reklam som är påtvingad och vald. Reklam som via sociala medier sprids 

av konsumenter anses i större grad vara mer accepterande eftersom reklamen inte anses vara säljande 

utan snarare som objektiv eWOM utan egenintresse (Crittenden et al., 2012:128; Galan et al., 
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2015:291). E-WOM uppfattas som mer äkta och trovärdig jämfört med traditionell marknadsföring 

eftersom den kommer från en annan konsument och inte från direktreklam (De Veirman et al., 2017). 

Weiss (2014:1) styrker äktheten genom att förklara hur dagens konsumenter litar mer på andra 

konsumenter än på varumärket. Sociala medier anses numera utgöra ett idealt verktyg för eWOM 

och har även amplifierat spridningen (De Veirman et al., 2017). Influencers inflytande över följarna 

kan påverka konsumentens köpprocess eller attityden gentemot olika produkter (De Veirman et al., 

2017). Det är inte endast influencers följare som påverkas utan det kan även resultera i en andra våg 

eftersom kommentarer, “likes” och delningar möjliggör en vidare spridning. Det leder till ringar på 

vattnet och kan således generera en ännu större eWOM (ibid.). 

3.5 Köpprocessen 

Muscati (2017) förklarar att människans rationalitet utgjort ett centralt tema genom köpprocessens 

evolution. Med tiden har inställningen till hur rationell människan egentligen kan vara förändrats 

vilket resulterat i en förändrad köpprocess. Teorin om subjektivt förväntad nytta var en teori under 

1950-talet som behandlade människans beslutsfattande (ibid.). Den beskrev att människor tog 

rationella beslut där den individuella nyttan maximerades och risken minimerades (Muscati, 2017; 

Eklund, 2014:32; Herbert & Simon, 1955:99). Teorin har dock kritiserats och forskare menar att den 

är föråldrad (ibid.). Brzezicka och Wisniewski (2014:361) redogör för economic man vilket innebär 

att människan försöker vara rationell i sina beslut och grundar alla beslut på logik. Teorin baseras på 

att en konsument har all nödvändig information, tillräckligt med tid och lever i en okomplicerad 

värld. Författarna vidareutvecklar att verkligheten ser annorlunda ut och att köpprocessen är betydligt 

mer komplex. Köpprocessen påverkas av känslor, personens omgivning och tankeprocess där 

information ständigt omvärderas. Köpprocessen är individuell och är en ständigt pågående process 

och den linjära kan därför vara inaktuell (ibid.). Köpprocessen präglades tidigare av en linjär ordning 

där ett behov först upptäcktes, följt av informationsinhämtning, jämförelse och slutligen köp. Den 

digitala revolutionens intåg har medfört att köpprocessen blivit betydligt mer komplex och att dagens 

köpresa består av flera parallella processer där resan snarare är iterativ än linjär (Jonsson et al., 

2015:28). Den traditionella köpprocessen har därmed ifrågasatts och kritik har riktats mot att den är 

oföränderlig då människors köpprocess kan variera beroende på vilken individ det gäller (Ström & 

Vendel, 2015:22). Den linjära köpprocessen kan exemplifieras genom figur 3 och belyser samtliga 

steg i en linjär ordning (ibid.).  

 

Figur 3. Linjära köpprocessen. Egen omarbetning. (Ström & Vendel, 2015:22). 
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Det finns inte endast en köpprocess utan flera olika och under tiden en köpprocess pågår kan andra 

behov uppstå. Det kan förtydligas genom figur 4 nedan. Bilden förtydligar hur nya köpprocesser kan 

starta samtidigt som den förra fortlöper. Idag växlar konsumenten mellan köpprocessens olika steg 

och en mängd alternativ utvärderas ständigt (Jonsson et al., 2015:30).  

 

Figur 4. Iterativ köpprocess. Egen omarbetning. (Ström & Vendel 2015:24). 

3.6 Köpprocessen 

För att kunna skapa en förståelse för hur den digitalt inföddas köpprocess påverkas av influencers 

vid ett klädesinköp kommer samtliga steg av köpprocessen att beskrivas. 
  

3.6.1 Behovsupptäckt 

Parment (2015:61) och Armstrong et al. (2013:161) förklarar att ett behov utgör det initiala steget i 

köpprocessen och framkommer när konsumentens nuvarande situation inte överensstämmer med den 

önskade. Ett behov innebär att konsumenten upplever att något saknas och vill fylla tomrummet. 

Behov kan variera från person till person och kan exempelvis uppstå när kunden uppmärksammar en 

ny produkt. Reklam och annonser kan i sin tur agera verktyg för att påverka kunden till att inleda en 

köpprocess (ibid.).  

3.6.2 Informationssökande & alternativutvärdering 

Efter att ett behov identifierats söker kunden oftast information och utvärderar alternativen (Parment, 

2015:62-63). Information och inspiration kan numera inhämtas från flera olika källor såsom sociala 

medier, vänner, recensioner och reklam (ibid.). Efter att ett behov identifierats menar Armstrong et 

al. (2013:162) att konsumenten kommer uppmärksamma produkten än mer. En konsument får som 

regel mest information från företagen men påverkas numera i större grad av information från vänner 

och familj. Företagsreklam informerar konsumenten medan familj och vänner legitimerar och 

utvärderar om produkten är rätt. Konsumenten använder sedan informationen för att ta fram de mest 

relevanta alternativen som hen kan tänka sig. Beroende på produkt och situation utvärderar 
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konsumenten alternativen olika och således kan ett köp antingen pågå under en längre period eller 

ske utan vidare eftertanke (ibid.). Vid ett inköp av exempelvis kläder kan alternativen vara många 

och snarlika (Parment 2015:62-63). Influencers åsikter kan därför spela stor roll och påverka 

konsumenters beslutsfattande (ibid.). Häubl och Trifts (2000:7) föreslår att konsumenten använder 

en två- stegs-process vid insamling av information och val av alternativ på internet. I det första steget 

väljer konsumenten ut ett stort urval artiklar men går inte igenom alternativen på djupet. Alternativet 

som passar behovet bäst väljs ut och i steg två sker en noggrannare granskning. Slutligen väljs sedan 

det alternativet som passar bäst (ibid.). I båda faserna använder konsumenten jämförelsesidor och 

sökmotorer vilket har påvisats underlätta köpprocessen. Genom att använda olika typer av 

sökmotorer kan ett bättre beslut fattas, till en mindre ansträngning (Häubl & Trifts, 2000:18).  

3.6.3 Köpbeslut och efterköpsprocess 

Armstrong et al. (2013:162) menar att konsumenten sorterar ut de mest relevanta alternativen i 

utvärderingsfasen och formar där en köpintention. Att gå från intention till köp kan påverkas av 

andras åsikter och oväntade händelser. Om en kund står mellan två alternativ och någon i hens 

omgivning rekommenderar hen att välja en viss produkt ökar sannolikheten för att så blir fallet. Om 

konsumenten har bestämt sig för att köpa en produkt kan även köpet påverkas av en oväntad händelse 

såsom att en konkurrent plötsligt ger rabatt på sina produkter vilket kan göra att kunden köper 

konkurrentens produkt istället (Armstrong et al., 2013:163). För att kunden ska kunna fatta ett 

köpbeslut krävs det enligt Parment (2015:64) även att varan är tillgänglig och att motparten gett ett 

tillräckligt övertygande intryck. Köpbeslut handlar således om situationen där kunden slutligen 

fastställer om ett köp ska genomföras eller ej. Beroende på om upplevelsen varit positiv eller negativ 

besitter kunden dessutom förmågan att sprida upplevelsen vidare till andra människor. WOM blir 

såldes en viktig del i efterköpsbeteendet eftersom det kan hjälpa andra konsumenter i deras 

köpprocess (ibid.). Galan et al. (2015:292) och Armstrong et al. (2013:163) styrker WOMs betydelse 

genom att förklara att konsumenter delar sin upplevelse, nöjd som missnöjd, via sociala medier under 

köpprocessen och att alla konsumenter har olika efterköpsbeteenden. Efterköpsbeteendet utgör 

därför en viktig del i köpprocessen då det kan influera andra konsumenters framtida köpbeteende 

(ibid).  

3.6.4 Digitalisering av köpprocessen 

För cirka 20 år sedan hade konsumenter begränsad tillgång till internet och smartphones och 

informationssökning förekom istället genom annonser och det fysiska kontaktnätet (Jonsson et al., 

2015:25-26). Digitaliseringens intåg medförde en radikal förändring då dagens konsumenter fick 

tillgång till obegränsad information (Parment, 2015:31). En konsekvens av den digitala tillvaron blev 
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överexponering vilken resulterat i att konsumenter blivit kritiskt inställda till direktreklam (ibid.). 

Jonsson et al. (2015:26) menar att digitaliseringen möjliggjort att världen endast ligger ett klick bort 

och dagens konsumenter tenderar att vara mer medvetna och kompetenta om utbudet. Dagens 

konsument nöjer sig inte med det lokala utbudet utan väger köpalternativ mer noga. Smartphones, 

surfplattor och andra digitala enheter har bidragit till ett förändrat köpbeteende och är en del av 

konsumentens vardag (ibid.). Jonsson et al. (2015:27) menar att den digitala konsumenten har all 

nödvändig information tillgänglig. Tillgängligheten medför att köpprocessen kan bestå av googling, 

bloggläsning, kommunikation med vänner och familj, interaktion med personal, och genomföra köp 

online eller i butik, för att slutligen avslutas med att kommentera upplevelsen genom sociala medier. 

Den digitala köpprocessen kan vara annorlunda för varje individ och för den digitaliserade 

konsumenten utgör internet en stor del av köpprocessen (ibid.).  

 

Parment (2015:61-62), Galan et al. (2015:262) och Armstrong et al. (2013:159 ) menar att hur dyr 

eller betydelsefull en produkt är, avgör hur mycket konsumenten engagerar sig i köpprocessen. En 

hög-engagemangsvara med stor betydelse för kunden resulterar oftast i en större ansträngning 

under hela processen och en låg-engagemangsvara leder istället till minimal ansträngning (ibid.). 

En konsuments köpbeteende kan enligt Armstrong et al. (2013:164-165) beskrivas utifrån fem 

olika typer av konsumentbeteende: innovators, early adopters, early majority, late majority och 

laggards. Innovators är de som provar nya ideér och är först med att prova en ny produkt eller ta 

den till marknaden vilket ofta medför en risk. Early adopters är opinionsledare och sätter ofta 

trender inom sina respektive områden. Early majority anammar nya trender före majoriteten medan 

late majority är skeptiska och börjar följa trenden långt efter att den kom. Till sist kommer laggards 

som är konservativa och börjar följa en trend eller en produkt när produkten först blivit känd 

(ibid.). Jonsson et al. (2015:35) fyra konsumentkaraktärer kan komplettera Armstrong et al. 

(2013:164-165) beskrivning av olika konsumentbeteenden. De två mest relevanta karaktärerna är 

de nyfrälsta och proffsen som bäst beskriver den digitala konsumenten (ibid.). Den nyfrälsta 

konsumenten anser att internet utgör en spännande del i shopping och är multikanal. De utvärderar 

om ett köp ska utföra i fysiskt eller online beroende på vilket som ger flest fördelar (Jonson et al., 

2015:40).  Jonsson et al. (2015:41) beskriver slutligen proffset som en konsument verkande på flera 

mediekanaler och utför näst intill alla inköp online. Målet för konsumenttypen är att vara både 

effektiv och produktiv i köpprocessen (ibid.). 
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4. Analys  
I följande kapitel kommer studiens teori och empiri ligga till grund för en analys. Analysen kommer 

belysa influencer marketing och influencers påverkan på de digitalt inföddas köpprocess.   

4.1 Influencer marketing - fortfarande hett?  

Enligt studiens deltagare fanns det tendenser på att influencer marketing allt mer börjar likna 

traditionell marknadsföring (intervju 1-6, A-G). Tidigare fanns det färre influencers som endast 

publicerade ett fåtal inlägg om dagen. Numera har både antalet influencers och inlägg ökat vilket 

resulterat i ett överflöd av reklam (ibid.). Överflödet av reklam kan enligt intervjuperson 1-6 och A-

G resultera i ett minskat begär av att konsumera produkter och kan dessutom leda till att inläggen 

uppfattas som irriterande. När intervjuperson 3 tillfrågades om influencers marketing kunde anses 

vara störande mottogs följande svar: “Störigt. Tycker det är mycket, för mycket. Det är ju vissa 

företag som då använder sig av väldigt många influencers och det kan bli störande...” (intervju 3). 

Citatet från intervjuperson 3 överensstämmer med övriga deltagares åsikter gällande att influencers 

kan vara på väg att bli för kommersiellt och allt mer likt traditionell marknadsföring (intervju 1-6, 

A-G). Respondent 1-6, A-G åsikter om att influencers blivit kommersiellt avviker från det De 

Veirman et al. (2017) samt Sheena och Sudha (2017:16) förklaring gällande att influencer marketing 

inte uppfattas som direktreklam. Bevisligen kan det uppfattas som direktreklam vilket kan vara ett 

resultat av influencer marketing ökade popularitet. Intervjuperson 2, 3, 4 och F instämmer med att 

det kan vara störande men menar å andra sidan att om influencers tillsammans marknadsför en 

produkt kan den gemensamma exponeringen öka chansen till ett köp. Intervjuperson 5 håller däremot 

inte med och menar att om flera influencers lägger ut samma plagg kan effekten istället bli negativ 

och ett köp utebli. Utfallet av det ökade antalet influencers kan således uppfattas som oklart. Samtliga 

respondenter, 1-6 och A-G, är överens om att influencer marketing kan uppfattas som störande men 

det framgick att reaktionen varierade beroende på situation och ens subjektiva uppfattning.   

 

Det framgick en större skepsis från respondenterna om det var företagssponsrade inlägg än om det 

var influencers som delade sin vardag (intervju 1-6, A-G). Det ligger i linje med Fransen et al. (2015) 

tankar om att konsumenter i största mån försöker undvika traditionell marknadsföring. 

Intervjuperson 1, 2, 3, 5, 6, A-E förklarade att de tydligt kunde uppmärksamma vilka av influencers 

inlägg som var direkt marknadsföring och vilka som marknadsfördes naturligt. Den slutgiltliga 

uppfattningen kan således vara att det inte längre räcker att samarbeta med influencers utan det måste 

vara rätt influencer. Det vill säga en genuin influencer som lyckas minska risken för att inläggen 

uppfattas som traditionell och störande reklam. Det överensstämmer med De Veirman et al. (2017) 
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tankar kring att marknadsförarens utmaning är att hitta en aktuell influencer som är passande och 

effektiv för att sprida ett företags budskap. En sömlös invävd marknadsföring har uppenbarligen en 

stor påverkan på studiens respondenter eftersom de anser att den känns naturlig (intervju 1-6, A-G). 

De Veirman et al. (2017) beskrivning ligger i linje med respondenternas 1-6, A-G svar och belyser 

vikten av rätt influencer men uppfattningen om vem som kan anses vara rätt influencer är subjektiv. 

Således kan det uppfattas som att ett flöde av influencers personliga och varierande berättelser kan 

anses vara mer accepterande. En slutgiltig tolkning av skillnaden mellan influencer marketing och 

traditionell reklam kan vara att den sistnämnda fortfarande känns mer påtvingad, medan influencer 

marketing istället anses vara självvald. 

 

Den självvalda marknadsföringen kan exemplifieras med intervjuperson 1, 3, 4, A, B och E 

förklaring gällande relationen till influencers. De menar att influencers som varit aktiva under deras 

uppväxt, såsom Kenza, har lett till att de på ett personligt plan känner influencern. Det 

överensstämmer med vad Olsen och Peretz (2017:24-25) samt Sheena och Sudha (2017:16) förklarar 

gällande att en relation och ett förtroende mellan influencers och följaren kan påverka den sistnämnde 

positivt då hen oftast vill försöka efterlikna influencern (ibid.). Att konsumenten vill efterlikna en 

influencer kan urskönjas från både Garcia et al (2014:69) samt Ström och Vendels (2015:20) 

förklaring av att det inte längre räcker med en produkt utan att värde skapas i en samskapande process 

mellan företag och konsument. Den sortens influencer marketing ses därför inte som marknadsföring 

utan snarare som att en vän delar sina tankar och vardag (intervju 1,2,3 och 6). Följande citat 

understryker effekten:  

 

“Mm, jag tror det men jag tror man måste vara äkta för att få följare. Man måste kunna identifiera 

sig med personerna. När det blir för mycket yta och för lite verklighet så tror jag man kommer söka 

sig till någon närmre verkligheten. Det ska ju vara inspiration men det måste vara äkta också och 

en människa bakom”. (intervju 3) 

 

Citatet från intervjuperson 3 exemplifierar att rätt influencer kan ha en positiv inverkan på följaren 

och kan härledas till vad Garcia et al. (2014:69) och Ström och Vendel (2015:20) förklarar kring co-

creation. Författarna menar att konsumenter blir mer lojala till ett företag om skapandet av ett 

varumärke är en samskapande process (ibid.). Garcia et al. (2014:72) förtydligar genom att beskriva 

att en aktiv konsument oftast känner sig mer tillfredsställd vilket kan leda till att andra konsumenter 

influeras positivt. Genom svaren från intervjuperson 1, 3, 4, A, B och E kan relationen mellan 

influencern och följaren anses utgöra en viktig del i att skapa förtroende hos konsumenten. Jakten på 
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rätt influencer kan härledas till vad De Veirman et al. (2017) förklarar gällande att influencers kan 

agera rökridå för den egentliga marknadsföringen. Budskapet kan genom en genomtänkt utformning 

bli mer accepterat av konsumenten (ibid.). Influencer marketing kan således anses vara mer 

mottagligt eftersom deltagarna är medvetna om att influencers kommer att marknadsföra produkter 

men att det sker på konsumentens egna villkor. Deltagarna verkar vilja ha kontroll över sina beslut 

och inte få reklamen påtvingad. Vid valet av influencers har konsumenten trots allt frivilligt valt att 

följa personen. Dessutom finns möjligheten att aktivt skrolla förbi och själv välja när hen vill vara 

tillgänglig för marknadsföring.  

4.2 Köpprocessens steg när influencern är med 

Influencers påverkar de digitalt infödda i olika grad och i följande kapitel kommer köpprocessens 

olika grunddelar analyseras och förstås utifrån den insamlade empirin i relation till tidigare 

forskning. 

4.2.1 Influencers som behovsskapare 

Studiens deltagare var överens om att ett behov kan uppstå vid inspirationssökning och menar 

dessutom att behov kan uppstå från influencerns inspiration (intervju 1-6. A-G). Det kan exempelvis 

leda till att konsumenten leds vidare från influencern till en hemsida där nya klädbehov uppstår 

(ibid.). Intervjuperson 1,2,3,5 och 6 instämmer och menar dessutom att behov kan vara 

säsongsbaserat. Ett behov kan leda till att nya behov skapas och influencers sägs agera bra påminnare 

för behovsuppkomsten (intervju 1-6 & A-G). Följande citat exemplifierar: “... de är ju där för att 

motivera, inspirera och det är det som de gör. Det är för att visa att du kanske har ett behov för att 

köpa detta” (intervju 1). Citatet från intervjuperson 1 påvisar att en influencer kan framkalla ett 

behov samtidigt som konsumenten inspirationssöker. Det kan förklaras genom Parments (2015:61) 

och Armstrong et al. (2013:161) teori om att ett behov uppstår när ett nuvarande tillstånd ej 

överensstämmer med ett önskat tillstånd. Baserat på intervjuperson 1-6 och A-G kan det tolkas som 

att ett behov kan uppkomma vid kontakt med en influencer och således inspirera till att ett visst 

klädmode efterföljs. Intervjuperson 5 beskrev behovsuppkomsten genom att exemplifiera att hon inte 

hade några fest-toppar (vilket hon egentligen hade) och att hon därför behövde nya. Hon var 

medveten om att hon inte behövde plaggen, men på grund av influencerns påverkan i form av 

inspiration inhandlades en topp trots allt (ibid.). Inspirationssökningar hos intervjuperson 4 och 6 

mynnade först ut i ett behov när en rabattkod blev inkluderad i influencerns budskap. Utifrån deras 

synsätt var rabattkoden den avgörande faktorn för att behovet skulle väckas från att en produkt initialt 

bara var intressant (ibid.). Deltagare 1-6 och A-G poängterade dock att de aldrig behövde kläder utan 
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konsumerade endast för nöjets skull. De konstaterar samtidigt att influencers är bra på att väcka 

behov vilket följande citat exemplifierar:  

 

“…och en influencers publicerar det för dig för att du ska tänka på just det du vill 

shoppa, tycker är kul. Det är lite så att man vill efterlikna influencern i sig, så det är 

också det här med att bli inspirerad, och de får det att framstå som så himla bra” 

(intervju D).  

 

Som citatet från intervjuperson D belyser behöver inte influencers representerade produkt bli köpt 

utan leder snarare till att shoppingbehovet uppkommer. Det kan leda till att liknande eller andra 

produkter konsumeras efter att behovet väl skapats. Behovet kan uppstå när som helst då den digitalt 

infödda dagligen kommer i kontakt med influencers via internet (intervju A-G, bilaga 4). Beteendet 

kan förklaras med vad Jonsson et al. (2015:27) resonerar kring att en konsuments köpresa kan uppstå 

överallt i dagens digitaliserade samhälle. Det kan således uppfattas som att ett behov kan uppkomma 

överallt och influencer kan därför anses utgöra en viktig del vid uppkomsten av nya behov.  

4.2.2 Information- eller inspirationssökning? 

Parment (2015:62-63) förklarar att informationssökning tar vid efter att ett behov har upptäckts. Det 

överensstämmer med deltagarnas beskrivning av att informationssökningen sker i ett initialt steg i 

köpprocessen (intervju 1-6, A-G). Det mest kännetecknande för deltagarna var att 

informationssökandet av klädesplagg utgick från internet via smartphones (se bilaga 4). Det fortsatta 

tillvägagångssättet kunde sedan variera beroende på vilket klädesplagg det gällde (ibid.). 

Informationssökandet skedde mestadels online och kan förklaras av Jonsson et al. (2015:26) teori 

om att digitaliseringen medfört att världen endast ligger ett klick bort. Dagens konsumenter tenderar 

att vara medvetna och kompetenta om marknadens utbud och nöjer sig inte med det lokala utbudet 

utan utvärderar köpalternativ mer noga (ibid.). En gemensam nämnare för samtliga deltagare inom 

informationssökning var inspiration (intervju 1-6, A-G). Inspiration har påvisats utgöra den 

viktigaste komponenten vid informationssökning och deltagarna menar dessutom att influencers 

påverkan är allra mest påtaglig i det här steget (ibid.). Intervjuperson 1,2,3 och A-G menade dock att 

sekundära komponenter kunde vara vänner och familj. De förklarade att de gärna lyssnar på råd och 

tips från nära och kära vilket gör att de, likt influencers, kan agera som inspiration under 

informationssökningsprocessen (ibid.). Det överensstämmer delvis med vad Parment (2015:62-63) 

förklarar gällande att olika källor såsom sociala medier, vänner och familj kan agera inspiration under 

informationssökningen. Det som Parment (2015:62-63) utelämnar är dock inspirationens betydelse 

och nämner det enbart som en biprodukt av sociala medier, vänner och familj. Utifrån respondent (1-

6, A-G) kan det snarare uppfattas som att inspirationssökning är en huvudaktivitet i sig.  
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När informationssökningen väl var påbörjad förklarade samtliga deltagare att de initialt söker på 

hemsidor och de mest förekommande var Nelly, Asos och Naked (intervju 1-6, A-E,G). 

Intervjuperson 5 tror dessutom att förklaringen till att just de hemsidorna har lyckats är på grund av 

deras frekventa samarbeten med influencers. Följande citat av intervjuperson 1 förtydligar 

intervjuperson 5 tanke gällande influencers påverkan av vilka hemsidor som väljs:  

 

“Ja ibland så är det ju de som är modellerna och tex Nelly.com använder influencern 

Janni Deler väldigt ofta. Då är det klart att det är hon som kommer upp i kampanjen. 

För min del så lägger man extra märke till det då...” (intervju 1).  

 

Citatet från intervjuperson 1 exemplifierar att influencers modellande för företag kan leda till att de 

uppmärksammas av konsumenten i större grad. Det kan kopplas till det Armstrong et al. (2013:162) 

förklarar kring att när behovet väl är identifierat uppmärksammar konsumenten automatiskt mer 

reklam som berör produkten. Det överensstämmer i sin tur med vad studiens deltagare förklarade 

gällande att de uppmärksammade produkten i olika sammanhang (intervju 1-6, A-G.). Intervjuperson 

G exemplifierade genom att beskriva en situation med ett par Prada glasögon. Efter att behovet 

uppkom uppmärksammades glasögonen överallt och känslan av att vilja ha produkten och att vara 

unik försvann. En tolkning som kan göras är att även om informationsinhämtning inte görs direkt via 

influencers mediekanaler påverkar influencers informationssökningsprocessen. En influencer kan 

således influera i den mån att konsumenten väljer ett visst plagg och till och med väljer att besöka en 

viss hemsida. Influencers kan därmed anses utgöra en viktig faktor i den digitalt inföddas 

informationssökning eller närmare bestämt, inspirationssökning. 
  

4.2.3 Influencers som vågmästare 

Armstrong et al. (2013:162) förklarar att när informationssökningen är gjord försöker konsumenten 

ta fram de mest relevanta alternativen inför ett köp. Beroende på situation och produkt utvärderas 

sedan alternativen olika av konsumenten (ibid.). Armstrongs definition belyses återkommande i 

deltagarnas svar då samtliga beskriver svårigheter i att reducera antalet alternativ i dagens 

kläddjungel (intervju 1-6, A-G). Respondenternas 1-6 och A-G reduceringssvårighet kan förklaras 

med Jonsson et al. (2015:14) beskrivning av att digitaliseringen möjliggjort ett oändligt utbud av 

kläder. Det har i sin tur möjliggjort en förändring i hur dagens företag och konsumenter interagerar 

med varandra (ibid.). Parment (2015:17,21) vidareutvecklar genom att förklara att företagen befinner 

sig i en marknad av ständigt utbudsöverskott vilket resulterat i att det finns fler produkter tillgängliga 

än vad konsumenterna faktiskt köper. Intervjuperson 5 tankar gällande dagens 
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alternativutvärderingsprocess kan kort sammanfattas och beskrivas genom följande citat: “Det går 

ju inte riktigt. Jag satt senast igår och försökte göra det. Det är totalt omöjligt, man blir trött”. 

Citatet förmedlar en inblick i hur en digitalt infödd kan resonera inför alla alternativ de exponeras 

inför vid införskaffningen av ett nytt klädesplagg. För att underlätta navigeringen på olika hemsidor 

kan studiens deltagare ibland nyttja sökmotorer (intervju 1-6, A-G). Det överensstämmer i sin tur 

med Häubl och Trifts (2000:18) teori om att konsumenter använder jämförelsesidor och sökmotorer 

för att underlätta köpprocessen. Författarna menar att syftet med hjälpmedlet är att till en mindre 

ansträngning fatta ett bättre beslut (ibid.). Intervjuperson 2 och B vidareutvecklar sökmotorns fördel 

genom att förklara att den ofta används vid kunskapsbrist inom ett område. Kunskapsbristen kan leda 

till att konsumenten vänder sig till individer som kan anses vara experter inom olika ämnen (Sheena 

& Sudha, 2017:28). Influencers kan vid alternativutvärderingen således anses agera sökmotor 

(intervju 4, A, D, F). Att influencers används som en sökmotor behöver dock inte endast utgå från 

kunskapsbrist, utan influencers utgör en smart rådgivare och genväg vid alternativutvärderingen 

(ibid.).  

 

Samtliga deltagare vidareutvecklade reduceringssvårigheten genom att förklara att de adderar en drös 

alternativ i varukorgen med syftet att underlätta alternativutvärderingen (intervju 1-6, A-G). Det 

innebär att konsumenterna efter noggrann granskning av diverse varor avgränsar urvalet till endast 

ett fåtal plagg. En teori som enkelt och tydligt förklarar insamlingsprocessen vid val av alternativ 

online är Häubl and Trifts (2000:7) två-stegs-process. Processen innebär att konsumenten först väljer 

ut ett antal lämpliga produkter men att de sedan inte granskar de på djupet. I steg två sker istället en 

noggrann undersökning för att slutligen välja det mest lämpliga alternativet. Det alternativ som 

passar behovet bäst väljs sedan ut (ibid.). När steg ett väl genomförts synliggjorde intervjuperson 2-

5 att antalet plagg oftast brukar reduceras ned till tre eller fem alternativ. Trots att Häubl and Trifts 

(2000:7) teori kan anses vara föråldrad tyder svaren från intervjupersonerna att den fortfarande är 

aktuell eftersom den till viss del kan förklara de digitalt inföddas strategi under 

alternativutvärderingsfasen. En negativ aspekt med Häubl and Trifts (2000:7) teori är att den inte 

förklarar hur konsumenten gör för att komma fram till det “bästa” alternativet. I det här skedet påvisar 

studien att tillvägagångssättet varierar och utifrån 2,4,5,A och B kan det fastställas att två strategier 

vanligast förekommer. De beskriver den första strategin som att de inte endast väljer ett alternativ, 

utan att de istället beställer hem alla tre för vidare överläggning. På så sätt kan de i lugn och ro 

komma fram till vilka plagg de vill behålla (ibid.). Övriga respondenter belyser den andra strategin 

som att när ett antal alternativ väljs ut kan influencers inspirera konsumenten till att slutligen välja 
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ett alternativ (intervju 1,3,4,C,D,F). Följande citat exemplifierar hur influencers inspirerar vid 

alternativutvärderingen: 

 

“Ja, det var i Helsingfors så var hon Sandra Hagelstam där också, och Angelica Blick, 

så stod jag där och velade mellan två plagg och sen så höll Sandra Hagelstam i det plagg 

som jag hade, men då blev det - okej då tar jag också den -”. (intervju C) 

 

Citatet från intervjuperson C synliggör att influencers kan agera vågmästare vid valet av två 

likvärdiga alternativ. Intervjuperson C vidareutvecklade citatet med att hon personligen tycker om 

Sandra Hagelstam och när hon stod inför dilemmat att välja mellan två alternativ agerande 

influencern vågmästare. Influencern höll nämligen ett av intervjuperson C valda plagg i handen vilket 

gjorde beslutet enkelt. Intervjuperson 2,5,6,A,B,E och G förklarar istället att de föredrar familj och 

vänner för att komma fram till det bästa alternativet. Galan et al. (2015:293) förklarar att word-of-

mouth kan ha en stor påverkan på konsumenters känslor, handlingar och åsikter. Hennig-Thurau et 

al. (2004:39) och Galan et al. (2015:291) menar att digitaliseringen möjliggjort elektronisk word-of-

mouth vilken bidragit till att det blivit ett maktskifte från företag till konsumenter. Weiss (2014:1) 

förtydligar maktskiftet genom att förklara att dagens konsumenter i större utsträckning litar mer på 

konsumenter än på företaget vilket följande citat från intervjuperson 4 exemplifierar: 

 

“...man kan också ha sett det innan, jag har köpt en sån där svindyr hårinpackning som 

det var någon som hade skrivit, men då hade jag hört talas om det innan också, och då 

var det någon som skrev - det här är det bästa jag provat -  då köpte jag den ju direkt”. 

(intervju 4) 

 

Intervjuperson 4 gör, som citatet påvisar, ett impulsivt köp baserat på något en influencer 

rekommenderat. Citatet kan uppfattas som att en influencer inte anses vara en del av företagets 

marknadsföring utan snarare som en pålitlig vän som inspirerar och sprider en produkt. Parment 

(2015:62-63) exemplifierar resonemanget genom ett klädköp där alternativen kan vara många och 

snarlika, och menar att andras åsikter därför kan spela stor roll och påverka konsumenters 

beslutsfattande. Det finns även ytterligare ett utfall av utvärderingsprocessen och det är att 

konsumenterna aldrig kommer fram till ett det “bästa” alternativet. Samtliga deltagare förklarar att 

shopping av klädesplagg kan vara ett intresse och endast agera tidsfördriv (intervju 1-6, A-G). Det 

kan förklaras som att inspiration först inhämtas från en influencer eller diverse hemsidor för att sedan 

avslutas med att det finns ett antal sparade plagg i varukorgen, men att det sedan tar stopp. 

Alternativutvärderingsprocessen startar men slutförs aldrig då konsumenten varken reducerar 

varukorgen eller genomför köpet. Samtliga deltagare förklarar att det är vanligt att varukorgen fylls 



32 

 

men att den sedan lämnas (intervju 1-6, A-G). Intervjuperson 6 uttrycker sig såhär: “Det är också en 

sån sak, man har jättemånga gånger fyllt varukorgen, sen lämnar man den bara så”. De 

vidareutvecklade genom att förklara att de behövde någon att kommunicera med för att få ett 

godkännande, eller närmare bestämt en bekräftelse av köpet som gjorts (intervju 1-6,A-G). 

Influencers, vänner och familj kan således tänkas inneha rollen som inspirerande rådgivare och 

därigenom påverka konsumentens beslut under alternativutvärderingen. 

4.2.4 Ett inspirerat köp 

Armstrong et al. (2013:162) och Parment (2015:65) förklarar att när utvärderingsfasen genomförts 

är intentionen oftast att köpa en viss produkt. Utfallet av influencers påverkan under 

utvärderingsfasen kan både vara positiv och negativ (intervju 1,2,3,5,6, A-G). Intervjupersonerna 

menar att om en influencer publicerar ett specifikt klädesplagg kan resultatet bli ett köp, men även 

leda till att ett köp avstås. Anledningen till att ett köp kan avstås är att de digitalt infödda helst vill 

skapa en egen stil och inte se ut som alla andra. Influencers kan dock inspirera till att en viss trend 

efterföljs och således till att ett komplement inhandlas (ibid.). Den gemensamma uppfattningen 

påvisar att många konsumenter köper influencers marknadsförda produkter och att resultatet således 

blir att många människor bär plagget. Tendensen är att respondenterna strävar efter att vara unika 

men vill ändå följa den nuvarande trenden influencers driver. Intervjuperson 4 och F särskiljer sig 

dock gentemot övriga i studien eftersom de påverkas av influencers budskap till den grad att de direkt 

upplever ett behov av att anskaffa klädesplagget som marknadsförts. Följande citat synliggör behovet 

att konsumera influencers marknadsförda produkt och påvisar hur influencers kan inspirera den 

digitalt infödda till ett köp: “...vem skulle annars betala 800kr för tights som lika gärna kunde köpts 

på HM för 149kr.”. (intervju F) och “Någon gång la Bianca upp en parfym som hon sa alla borde 

prova. [...]. Det är min nya parfym och jag använder den varje dag…”. (intervju 4). Citaten från 

intervjuperson F och 4 kan beskrivas utifrån Armstrong et al. (2013:161) och Parment (2015:61) 

teori om att behov kan vara olika men ändå mynna ut i köp. Det kan således urskönjas att behov 

uppstår på grund av flera faktorer och behovsuppkomsten kan variera från person till person. 

Författarna ger en grundläggande definition av vad ett behov egentligen innebär, men har dock inte 

beaktat vad som sker vid en influencers involvering (Parment, 2015:61 och Armstrong et al., 

2013:161). Respondenterna 1-6 och A-G svar kan tolkas som att den digitalt infödda sällan behöver 

nya modeartiklar utan konsumerar för nöjets skull. Köpbeteendet kan härledas till influencerns roll 

som påminnare och inspiratör vid konsumtion. Genom influencers ständigt uppdaterade flöden av 

modekläder på sociala medier och bloggar kan behov enkelt skapas och kläder införskaffas.  
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Tabellen nedan är till för att underlätta identifieringen och kategoriseringen av olika typer av 

köpbeteende som kan uppstå vid digitalt inföddas kontakt med influencers. Influencers aktivitet har 

enligt samtliga deltagare sällan lett till ett direktköp av den produkt som är marknadsförd utan 

majoriteten av studiens deltagare menar att influencers främst väcker ett behov av att köpa en 

liknande eller annan produkt (intervju 1-3,5,6,A-E,G). Det uppenbarades dessutom att produkten kan 

väljas bort och att köpet helt kan utebli ifall produktens popularitet blivit för stor. Ytterligare ett utfall 

kan vara att influencers möjliggör köpet av en komplementprodukt från företagets hemsida. Det 

innebär att behovet av att konsumera väcks, men att en annan vara slutligen köps. Det kan således 

tolkas tvetydigt gällande vilken påverkan influencers egentligen har vid köpbeslutet. Resultaten av 

intervjuerna påvisar olika beteenden hos studiens deltagare och även om resultaten varierar, styrker 

svaren att influencers skapar någon form av köpbeteende (intervju 1-6, A-G). Varje beskrivning 

inkluderar ett citat för att förtydliga olika köpbeteende. 

 

Köp Definition och beskrivning genom citat 

Direktköp Influencers budskap leder till att ett köp genomförs direkt 

“… jag är ganska spontan också, och bara gå hem och köpa något 

direkt om jag sett det på någon som haft det. För att man blir typ 

inspirerad och att de använder produkter som man bara - fan vad det 

verkar bra - då kan jag köpa det direkt…”. (intervju 4) 

Komplementköp Köper ett liknande plagg  

“…för ett tag sedan köpte jag ett skärp med ett guldigt, ja det som syns 

när man knäpper som är snyggare än ett vanligt skärp och det är ju 

många som har det som ett Gucci skärp men det är kanske inte den 

prisklassen jag vill lägga på ett skärp just nu. Men själva grejen med att 

ha ett skärp som också blir en accessoar. Det va en kul grej så då letade 

jag efter det i affärer och så hittade jag det”. (intervju 3) 

Nya behov Influencers inlägg leder till att nya behov upptäcks och produkter köps 

“Det är klart, det är inte alltid så att man har ett behov när man söker. 

En produkt kan påminna dig om ett behov. När man ser ett märke eller 

produkt kan ett behov uppstå”. (intervju 1) 

Inget köp Influencers inlägg kan leda till att behovet minskas för att ”alla” konsumenter köper 

plagget 

 

“Sen tycker jag det är så att om man har hittat någonting som man bara 

-det här tycker jag är skitsnyggt- och sen visar en influencer den. Nä nu 

vill jag inte ha den längre. Om man hittar det innan man såg det hos 

någon influencer”. (intervju A)  
 

 Tabell 5. Olika köpbeteende vid kontakt med influencers. Egen tabell.   
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4.2.5 Vad händer efter köpet? 

Efter att ett köp genomförts sker en efterköpsprocess som kan variera från person till person (Galan 

et al., 2015:292; Armstrong et al., 2013:163). Den vanligaste företeelsen var enligt majoriteten av 

deltagarna att de diskuterade köpet med vänner eller familjemedlemmar (intervju 1,3,4,6, A-G). Det 

framgick således att influencers roll i efterköpsprocessen kan anses vara begränsad vilket följande 

citat exemplifierar:  

 

“Typ när jag köpte dessa glasögonen sa min kompis, gud sådana vill jag också köpa, för 

de finns inte i butik. Hur va de, hur kändes de? Passar de priset? Hon vill veta det från 

mig, för från mig får hon en ärlig bild. Hon vet att jag inte får betalt för att säga det till 

henne”. (intervju 4) 

 

Citatet från intervjuperson 4 synliggör att det främst är vänner och familj som påverkar den digitalt 

infödda konsumenten under efterköpprocessen vilket ligger i enlighet med det Weiss (2014:1) menar 

gällande att konsumenter värdesätter andra konsumenters åsikter. Under efterköpprocessen kan det 

uppfattas som att WOM utgör det mest förekommande beteendet och kan agera bekräftelse för 

konsumentens köp. Det är inte WOMs enda funktion i efterköpsprocessen då samtliga deltagare 

redogjorde för att negativ WOM hade betydligt större spridning än positiv WOM (intervju 1-6, A-

G). Det stämmer delvis överens med Parments (2015:65) beskrivning gällande att oavsett om 

köpupplevelsen varit positiv eller negativ besitter kunden förmågan att sprida upplevelsen vidare till 

andra människor genom exempelvis sociala medier, rekommendationer eller recensioner (ibid.). 

Skillnaden mellan Parment (2015:65) och svaren från intervju 1-6 och A-G var dock att negativ 

WOM kan få större spridning än positiv. Det kan framförallt synliggöras i efterköpprocessen då 

konsumenterna kritiskt kan syna köpet (intervju 1-6, A-G). Intervjuperson 2,3 och 5 menade att en 

återkommande faktor som kunde leda till negativ WOM var företags logistik. De menade att efter en 

influencer rekommenderat varan är det upp till företaget att prestera. Blir beställningen försenad eller 

om andra missöden inträffar, resulterar det ofta i en negativ diskussion med vänner och familj (ibid.). 

Influencers roll i efterköpsprocessen kan således tydas var relativt klanderfri då företaget som 

representerar produkten får ta smällen i form av negativ WOM. Såväl Armstrong et al. (2013:163) 

som Galan et al. (2015:292) styrker WOMs potentiella spridningskraft genom att förklara att 

konsumenter delar sin upplevelse via sociala medier, nöjd som missnöjd. Den negativa konsekvensen 

i efterköpsprocessen ligger i linje med det som Hennig - Thurau et al. (2004:39) och Galan et al. 

(2015:291) förklarar gällande att negativ WOM kan ha en ödesdiger effekt på företagets rykte och 

image. Svaren från intervjuperson 1-6 och A-G kan således uppfattas som att det är enbart företag 

och inte influencers som påverkas av de negativa konsekvenserna. Influencers påverkan på den 
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digitalt infödda under efterköpsprocessen synliggjordes när konsumenten utförde ett bra köp och 

rekommenderade då vidare produkten till vänner och bekanta (intervju 4 och F). Det förekom dock 

en viss skillnad över vilken person deltagarna sökte bekräftelse från. Samtliga deltagare i 

fokusgruppen menade att det givna valet var mamma och att det sekundära var vänner (intervju A-

G). Intervjuperson 3 och 5 hävdade å andra sidan att de aldrig vände sig till mamma utan endast 

kompisar. Oavsett stämmer beteendet att kontakta en annan person överens med Galan et al. 

(2015:292) förklaring gällande att WOM spelar en viktig roll i efterköpsbeteendet eftersom det kan 

hjälpa andra konsumenter i deras köpprocess. Efterköpsbeteendet utgör en viktig del i köpprocessen 

då det kan influera andra konsumenters framtida köpbeteende (ibid.). I det här fallet fungerar WOM 

som ett godkännande och kan därav ses som den avgörande faktorn för att köpprocessen fullständigt 

ska slutföras. Trots att konsumenten redan kan ha betalt för varan så kan den oftast returneras. WOMs 

betydelse i efterköpsprocessen kan således vara avgörande för om köpet blir av överhuvudtaget. Vem 

som kontaktas i efterköpsprocessen kan bevisligen variera, men en gemensam nämnare för 

majoriteten av deltagarna är i alla fall att någon kontaktas. De deltagare som sticker ut från det här 

resonemanget är intervjuperson 2 och 5 som menar att de inte har något behov av bekräftelse. De 

menar istället att de på egen hand har fattat ett beslut som inte behöver involvera någon annan (ibid.). 

Det kan därmed förklaras att deltagarna är aktiva i efterköpsprocessen men att delaktighetsgraden 

varierar beroende på situation. Den vardagliga kommunikation med vänner och familj påvisas vara 

det vanligaste sättet att hantera efterköpsprocessen och influencers roll kan därför uppfattas som 

begränsad.  

4.3 Inspirationens köpprocesser 

Följande del kommer utifrån empirin beskriva de digitalt inföddas två olika köpprocesser när 

influencern är delaktig.   

4.3.1 Den linjära köpprocessen om influencers får säga sitt  

Genom att analysera köpprocessens olika steg har det framkommit att influencers påverkar 

konsumenten mer eller mindre genom hela köpprocessen (intervju 1-6, A-G). Samtliga av studiens 

deltagare menar att huruvida köpprocessen är linjär eller ej beror på vilken typ av köp det gäller och 

vid ett köp av billigare kläder är processen relativt kort (intervju 1-6 och A-G). Brzezicks och 

Wisniewski (2014:361) samt Jonsson et al. (2015:28) menar att den linjära köpprocessen kritiserats 

för sin enkelhet men enligt studiens deltagare (1-6, A-G) kan den linjära köpprocessen faktiskt vara 

relevant. Följande citat från intervjuperson 4 och G påvisar den linjära processens relevans för den 

digitalt infödda konsumenten:“...vid mindre grejer så köper jag det direkt. Jag har ju ingen spärr 

när det kommer till billigare varor. Och då kan jag köpa vad som helst“(intervju 4). 
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“… jag är ganska spontan också, kan bara gå hem och köpa något direkt om jag sett det 

på någon som haft det, för att man blir typ inspirerad av influencers och att de använder 

produkter som man bara - fan vad de verkar bra-. Då kan jag köpa det direkt...”. (intervju 

G)  

 

Citaten poängterar den linjära köpprocessens relevans och intervjuperson 1, 2 3, 6 och A-E styrker 

influencers betydelse vid köp av lågengagemangsprodukter. Influencers kan underlätta köpet genom 

att inspirera och därmed leda till att ett köp genomförs utan vidare eftertanke (ibid.). Den typ av 

billigare köp kan förklaras genom Parment (2015:61-62); Galan et al. (2015:262) samt Armstrong et 

al. (2013:159) resonemang gällande lågengagemangsprodukter. Ett köp av en 

lågengagemangsprodukt beskrivs som ett köp där konsumenten förbrukar minimalt med energi 

(ibid.). Intervju 1-6 och A-G linjära köpprocess kan dels förstås utifrån Ström och Vendel (2015:23) 

samt Parment (2015:61-64) förklaring av köpprocessen. Det framkom dock att något saknades och 

det var det återkommande begrepp inspiration som tycks påbörja samtliga av deltagarnas 

köpprocesser (intervju 1-6, A-G). Experimentet styrker att inspiration kan vara en initial del i 

köpprocessen då deltagarna nöjessöker inspiration via sociala medier (bilaga 4). Inspirationen gav 

inte bara uppkomst till ett behov utan inspirationssökingen kunde även leda till att andra behov hos 

den digitala konsumenten upptäcktes. Figur 5 och 6 förtydligar hur den linjära processen tidigare såg 

ut kontra hur den kan förstås utifrån svaren från intervju 1-6 och A-G:   

 

Figur 5.  Linjära köpprocessen. Egen omarbetning. (Ström & Vendel, 2015:22) 

 

Figur 6. Den digitalt inföddas linjära köpprocess vid influencers delaktighet. Egen figur. 

 

Figur 6 syftar således till att framhäva inspirationens betydelse i de digitalt inföddas linjära 

köpprocess vid influencers påverkan. Tidigare forskning rörande köpprocessen har mestadels 

fokuserat på hur olika steg kan uppenbaras och beskrivas utifrån ett konsumentperspektiv 

(Armstrong et al., 2013; Jonsson et al., 2015; Parment, 2015; Ström & Vendel, 2015; Hubl & Trifts, 
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2000). Med köpprocessen och beskrivningarna från intervjuperson 1-6 och A-G i beaktning kan det 

synliggöras att begreppet inspiration fått för lite uppmärksamhet, inte minst när influencers är en del 

av köpprocessen. Inspiration var det mest frekventa och återupprepade begreppet och kan belysas 

med svaren på frågan gällande hur influencers påverkar deltagarnas köpprocess (intervju 1-6, A-G). 

Följande citat exemplifierar några av deltagarnas svar: 

 

“Absolut kan det de! De är ju där för att motivera, inspirera och det är det som de gör. 

Det är för att visa att du kanske har ett behov för att köpa detta”. (intervju 1) 

 

“Dom påverkar på så sätt att de inspirerar mig till olika typer av mode...”. (intervju 2) 

 

“... innan fick man ju ingen inspiration, man fick kataloger innan men en nu har jag allt 

i telefonen. Visst påverkas jag av influencers på instagram och sociala medier”. (intervju 

4) 

 

“Men ja, för influencers är mer inspiration”. (intervju 5) 

 

Citaten från intervjuperson 1,2,4 och 5 belyser inspirationens betydelse när influencers är en del av 

köpprocessen. Det slutgiltiga antagandet kan således mynna ut i att den linjära köpprocessen är 

relevant för den digitalt infödda konsumenten vid köp av billigare kläder. Influencers spelar 

framförallt en stor roll i den initiala fasen men genomsyrar hela processen.   

4.3.2 De digitalt inföddas iterativa köpprocess 

Vid ett dyrare köp är processen desto mer komplex och flera köpprocesser pågår ofta samtidigt då 

nya processer inleds innan andra avslutas (intervju 1-6, A-G.). Att många köpprocesser verkar 

parallellt kan härledas till Jonsson et al. (2015:28) teori om den digitala köpprocessen där det 

bekräftas att köpresan består av många processer och är betydligt mer komplex. Samtliga av studiens 

medverkande menade att dyrare köp av kläder inte genomfördes lika spontant som köp av billigare 

och köpresan blev således mer tidskrävande (intervju 1-6, A-G). Det överensstämmer med vad 

Parment (2015:61-62), och Galan et al. (2015:262) förklarar att högengagemangsvaror är mer 

betydelsefulla och är mer tid- och energikrävande för konsumenten. På frågan hur deltagarna gick 

tillväga vid ett högengagemangsköp framkom följande svar: 

 

“Så då gick jag runt och tittade och visste ungefär vad jag ville ha och sen hittade jag 

dem i butik men just vid det tillfället så hade dom inte den i butik, och det fick det mig att 

tänka - åh just det, du är student du borde kanske -  så gick jag in och sökte på nätet och 

då sökte jag på exakt den varan. Jag frågade personalen vad skon hette, och så sökte jag 

på det, insåg då att jag kunde få rabatt och då beställde jag det via en annan hemsida 

istället...ringer mamma eller en vän någon gång i processen, processen kan vara rätt 

lång”. (intervju 5) 
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Citatet exemplifierar hur den komplexa köpprocessen kunde se ut för intervjuperson 5. Från att gå 

runt och leta i en butik, till att söka på nätet, prata med personal, för att sedan inse att hon kunde få 

rabatt om beställde online. Respondenten interagerade dessutom med vänner och familj under 

processens gång (intervju 5). Den komplexa köpprocessen kan givetvis variera men 

överensstämmer överlag med övriga deltagares beskrivningar (intervju 1-4,6, A-G). Köpprocessen 

blev betydligt längre och processen blev iterativ. Den iterativa processen beskriver Jonsson et al. 

(2015:27) som att dagens konsument har all nödvändig information. Köpprocessen kan exempelvis 

bestå av googling, butiksbesök, ringa en vän, interaktion med personal samt kommentera på sociala 

medier efter att köpets genomförts (ibid.). Jonsson et al. (2015:27) förklarar av den iterativa 

processen således överensstämmer med tidigare citat från intervjuperson 5. Intervjuperson 4 och G 

menar dock att dyrare köp kan ske spontant och direkt på influencers rekommendation, vilket 

citatet från intervjuperson G exemplifierar: “Vem skulle annars betala 800kr tights som lika gärna 

kunde köpts på HM för 149kr”. Beteendet skiljer sig från Parment (2015:61-62) och Galan et al. 

(2015:262) teori om att dyrare varor innebär en längre köpprocess och skulle istället kunna 

förklaras med Armstrong et al. (2013:164-165) resonemang kring olika typer av köpbeteende. 

Författarna beskriver att early majority anammar nya trender före majoriteten medan late majority 

är varsammare och först följer trender efter en noggrannare efterforskning (ibid.). En annan 

beskrivning av de digitalt infödda kan vara Jonsson et al., (2015:40-41) teori gällande nyfrälsta och 

proffsen. Baserat på experimentet kan det fastställas att det inte råder någon tvekan om att internet 

och sociala medier utgör en stor del av de digitalt inföddas vardag (bilaga 4). Samtliga deltagare 

ingår under benämningen proffset men exkluderade inte den fysiska butiken (intervju 1-6, A-G). 

Den digitalt infödde konsumenten skulle därmed kunna beskrivas som en kombination av proffset 

och den nyfrälste. Alla deltagare utom 4 och G skulle dessutom kunna betraktas som late majority 

eftersom deras köpprocess vid dyrare varor krävde en större efterforskning samtidigt som den 

dessutom var mer komplex. Oavsett köpbeteende spelar influencers en betydelsefull roll under 

köpprocessen och de kan inspirera den digitalt infödda i samtliga av köpprocessen steg (intervju 1-

6, A-G). Samtliga deltagare instämmer att oavsett om en influencer rekommenderat ett klädesplagg 

eller ej är hen oftast involverad på ett eller annat sätt. Följande citat exemplifierar:  

 

“...många influencers har många extrema grejer, de ska va så speciella och coola och 

väldigt dyra märken så jag kan ändå inte köpa de grejerna. Men de planterar ett frö så 

jag kan köpa något liknande. Om det är trendigt med rosa jackor så kanske jag kollar 

och ser vad jag kan hitta. Men flera gånger har jag varit nyfiken och klickat vidare för 

att kika på en tröja...”. (intervju 6) 



39 

 

Citatet från intervjuperson 6 exemplifierar att influencern kan tänkas plantera ett frö vilket gör att 

köpet ofta liknar det plagg influencern först marknadsfört. Citatet påvisar även att den digitalt infödda 

konsumenten kan ledas vidare från influencerns inlägg till en hemsida och upptäcka nya intressanta 

kläder. Nya behov kan alltså uppstå även om intentionen initialt var att betrakta en specifik vara 

(intervju 1-6, A,B,C,F,G). Att nya behov kan uppstå förklarar Jonsson et al. (2015:30) genom att 

beskriva att det inte endast finns en köpprocess utan att det finns flera parallella och att nya behov 

konstant kan uppstå. Konsumenten växlar således fram och tillbaka mellan olika delar i köpprocessen 

(ibid.). Jonsson et al. (2015:30) förklarar delvis vad som sker i köpprocessen men genom att beakta 

intervjuperson 1-6, A,B,C,F,G kan den digitalt inföddas köpprocess förstås bättre. En influencer kan 

tänkas skapa nya köpprocesser genom att ständigt inspirera den digitalt infödda. Utifrån deltagarnas 

svar kan det uppfattas som att det inte endast uppkommer parallella köpprocesser, utan att 

köpprocessen aldrig tar slut. Influencers hjälper som tidigare nämnt den digitalt infödda 

konsumenten att veta vad som är trendigt och inspirationen utgör således en viktig del i 

köpprocessens samtliga steg. Genom att observera figur 8 exemplifieras hur influencerns inspiration 

kan genomsyra de digitalt infödda iterativa köpprocess.   

 

 

Figur 8. Inspiration från influencers i de digitalt inföddas iterativa köpprocess. Egen figur.  

 

Figur 8 tydliggör att inspiration från influencers genomsyrar hela köpprocessen och finns i det 

medvetna såväl som i det undermedvetna hos konsumenterna. Vid behov, informationssökning, 

alternativutvärdering, vid köp och till viss del i efterköpsbeteendet påverkar influencers genom 

inspiration. Återigen behöver konsumenten inte några nya kläder utan inspirationssökning och 
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behovsupptäckten sker på grund av nöjessökningar via instagram och på andra sociala medier 

(intervju 1-6, A-G, bilaga 4). 

 

Inspirationen från influencers kan således uppfattas som att det antingen påbörjas nya köpprocessen 

regelbundet eller att en köpprocess byggs på och fortlöper. Inspirationens del i köpprocessen styrks 

av deltagarnas tankar om att inspirationsletande på Instagram kan vara en fritidsaktivitet (intervju 1-

6, A-G, bilaga 4). Studiens experiment styrker att mycket tid spenderas på sociala medier och utifrån 

experimentet framkom det även att Instagram var den överlägset mest använda appen (bilaga 4). Den 

genomsnittliga batteritiden för respondenterna utgjorde 25% av batteritiden som förbrukades på 

Instagram. Det kan i sin tur betona och indikera vikten av inspirationssökning för den digitalt infödda 

(ibid.).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Exempel på batterianvändning. Egen figur. 
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5. Avslutande diskussion  
Följande kapitel kommer att synliggöra de slutsatser som framkommit genom analys av studiens 

teori och empiri. Slutsatserna kommer sedan diskuteras i ett vidare sammanhang och slutligen följas 

av egna reflektioner och förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsatser 

I den inledande delen summeras de mest relevanta och intressanta slutsatserna utifrån det 

empiriska materialet med teorin i beaktning. Syftet kommer genom frågeställningarna att besvaras.  

 

Frågeställning 1  

Hur kan de digitalt inföddas köpprocess förstås och beskrivas utifrån influencers påverkan vid ett 

klädesinköp? 

 

Den råder ingen tvekan om att influencers påverkar den digitalt inföddas köpprocess men i vilken 

grad påverkan sker är desto mer komplex. Det framkom från respondenterna att influencer marketing 

kan anses vara för kommersiellt och påträngande. Den stora ökningen av antalet influencers har 

medfört att marknadsföringsmetoden allt mer kan uppfattas som traditionell marknadsföring. Det 

förekom dock en delad mening bland respondenterna eftersom några hävdade att ju fler influencers 

som publicerade samma klädesplagg, desto mer benägna var respondenterna att införskaffa plagget. 

Oenigheten kan grundas i att relationen till influencers avgör hur budskapet mottages och således om 

resultatet leder till ett köp eller ej. Oavsett om kontakten med influencers leder till ett positivt eller 

negativt utfall synliggjordes det att influencers påverkar samtliga steg i köpprocessen. Influencers 

påverkan genomsyrade köpprocessen och slutsatserna synliggörs i följande steg: 

 

Influencers som behovsskapare: Respondenternas dagliga dos av sociala medier, framförallt 

Instagram, möjliggjorde en regelbunden exponering av influencers budskap vilket i sin tur medförde 

behovsupptäckter. Den digitalt infödda konsumenten kunde initialt vara utan behov men 

nöjessurfandet på sociala medier mynnade oftast ut i oförutsedda behov. Det kan således uppfattas 

som att ett behov kan uppkomma överallt och influencers kan därför anses utgöra en viktig del vid 

uppkomsten av nya behov.  

 

Information- eller inspirationssökning?: I den här fasen kan den vardagliga nöjessurfingen 

betraktas som en form av inspirationssökning utan intentionen att ett köp måste genomföras. Även 

om informationssökning inte sker via influencers kanaler kan de fortfarande anses agera trendsättare 

som influerar till olika typer av kläder och trender. Influencers utgör i den här fasen rollen som 

inspiratör och påverkar således konsumentens köpprocess. Influencers kan påverka till den grad att 
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konsumenten väljer ett specifikt plagg eller till och med en särskild hemsida. Under den här fasen 

var influencers påverkan på de digitalt inföddas köpprocess som allra mest påtaglig. Inspiration har 

tidigare ansetts vara en del av informationssökningen men inspiration bör utifrån respondenterna 

snarare betraktas som huvudaktivitet där informationssökningen agerar biroll.   

 

Influencers som vågmästare: Under den här fasen påverkar influencers, familj och vänner 

alternativutvärderingsfasen. Det framkom att en influencer kan agera sökmotor med funktionen att 

underlätta valet av olika plagg. Influencers påverkar alltså i den mån att hen kan underlätta 

reduceringen från flera alternativ till färre, men kan även agera vågmästare vid valet av två likvärdiga 

alternativ. Influencers kan tänkas ha rollen som rådgivare och därigenom utgöra en betydande 

funktion som inspiration i konsumentens alternativutvärderingsprocess.  

 

Ett inspirerat köp: Under köpbeslutsfasen identifierades fyra typer av konsumentbeteenden vid 

kontakt med influencers. Resultatet av influencers påverkan mynnade ut i att de digitalt infödda 

genomför; direktköp, komplementköp, att ett nytt behov uppstår eller att köpet uteblir. Således 

inspirerar och påverkar influencers den digitalt infödda konsumenten till olika typer av agerande vid 

köpbeslutet.  

 

Vad händer efter köpet? Under den här fasen var influencers påverkan i köpprocessen som minst 

påtaglig. De digitalt inföddas naturliga efterköpsbeteende var vid ett klädesinköp att kontakta vänner 

och familj. Influencers påverkan synliggjordes när respondenten gjort en bra affär som de senare 

rekommenderade vidare. Ifall köpupplevelsen var negativ framkom det att influencers inte 

kritiserades utan behöll sin status. Slutsatsen kan därför göras att influencers påverkan i den här fasen 

av köpprocessen fortfarande är positiv, men begränsad.  

 

Inspirationens köpprocess: Det framgick att den digitalt infödda konsumenten framförallt hade två 

olika sorters köpprocesser. Det förekom linjära och iterativa processer och konsumentens 

engagemangsnivå avgjorde vilken typ av process som nyttjades. Vad som faktiskt blev resultatet av 

kontakten med influencers budskap skiftade beroende på om det var ett billigt eller dyrt klädesinköp. 

En linjär köpprocess förekom vid ett billigare inköp och processen var då kortare och mindre 

komplex. Det resulterade i att behov hastigt kunde uppstå och uppfyllas på några minuter. Vid ett 

betydelsefullt klädesinköp var processen istället iterativ och konsumenten växlade mellan olika steg 

utan någon specifik ordning. Influencers roll var genomgående att inspirera och vägleda 

konsumenten genom köpprocessen och den gemensamma faktorn var att båda processerna 

genomsyrades av inspiration. 
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Frågeställning 2  

Vilken betydelse har inspiration i de digitalt inföddas köpprocess? 

 

Inspiration utgör bevisligen en central del i de digitalt inföddas köpprocess. Den digitalt infödda 

konsumenten nöjessurfar dagligen och letar inspiration via framförallt instagram som påvisades vara 

respondenternas främsta verktyg. De kommer ständigt i kontakt med influencers vilket genererar 

möjligheten till kontinuerliga behovsupptäckter. Behov uppstår eftersom konsumenten letar 

inspiration som ett tidsfördriv eller vana. Influencers utgör en naturlig del av vardagen och kan även 

inspirera konsumenten slumpmässigt. Inspiration förekommer oavsett om konsumenten aktivt letar, 

scrollar, snubblar förbi eller stöter på influencers i form av reklam. Influencers budskap mottages 

oavsett om hen vill eller ej och påverkar således köpprocessen. Inspiration från influencers varierar 

beroende på vilken typ av konsument och köp det gäller. Influencers kan förutom att inspirera till ett 

behov även agera trendsättare, rådgivare eller vågmästare. Inspirationen genomsyrar således alla 

konsumentroller och förekommer regelbundet i någon form. Även om influencers inspiration är 

avsedd att ha en positiv effekt har det dock påvisats att effekten för den digitalt infödda konsumenten 

även kan bli negativ. En negativ effekt kan uppstå eftersom den digitalt infödda i viss mån vill 

särskiljas från majoriteten och inte vara klädd som alla andra människor. Även om intentionen hos 

influencern var att inspirera vill den digitalt infödda ha sin egen stil och influencer marknadsföring 

kan således leda till att ett köp avstås. Ett köp behöver dock inte alltid avstås utan inspiration kan 

leda till att ett komplement väljs istället för det rekommenderade plagget. Influencers inspirerar 

således fortfarande till att en trend följs även om ett komplement inhandlas. Slutsatsen är att 

inspiration genomsyrar hela köpprocessen oavsett om köpprocessen är linjär eller iterativ. 

Influencers inspiration kan för den digitalt infödda konsumenten ses som att köpprocessen aldrig 

riktigt avslutas, utan inspiration leder till att nya behov ständigt skapas. När en köpprocess pågår 

genererar det nya behov vilket leder till att parallella köpprocesser tar vid.  

5.2 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för hur de digitalt inföddas köpprocess kan 

förstås och beskrivas utifrån influencers påverkan vid ett klädesinköp. Vidare ville en förståelse för  

inspirationens betydelse skapas utifrån de digitalt inföddas köpprocess. 

 

Utifrån slutsatserna framgick det att influencers påverkar de digitalt inföddas köpprocess. Influencers 

påverkan synliggörs genom inspiration som genomsyrar hela köpprocessen oavsett köpets 

komplexitet eller konsumentens engagemangsnivå. Jonsson et al. (2015:28) och Ström och Vendel 

(2015:22) moderna teorier om den digitala konsumentens köpprocess överensstämmer till viss del 
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med studiens resultat. Författarna belyser den digitala konsumentens generella köpprocess och 

beaktar således varken den digitalt infödda konsumenten eller influencers påverkan vid ett 

klädesinköp, vilket gör att tydliga skillnader kan urskiljas. Det förekom likheter mellan Ström och 

Vendel (2015:22) och respondenternas iterativa köpprocces. Innehållet var liknande där processen 

var mer komplex och växlande. I den digitalt inföddas köpprocess utgör dock inspiration en 

huvudkomponent. Brzezicks och Wisniewski (2014:361) samt Jonsson et al. (2015:28) tankar 

gällande att den linjära köpprocessen kan anses vara föråldrad överensstämde inte med resultatet. I 

studien framgick det nämligen att den linjära köpprocessen fortfarande är aktuell och att den till och 

med kan förenklas. Den digitalt inföddas linjära köpprocess kan bestå av endast inspirationssökande, 

behovsuppkomst och slutligen ett direktköp (figur 6).   

 

Studiens bidrag blev således att inspiration har en betydelsefull och övergripande påverkan över den 

digitalt inföddas köpprocess. Parment (2015:62-62) nämner inspiration som en del av information- 

och utvärderingsfasen men inspiration bör belysas i större omfattning. Olsen och Peretz (2017:24-

25), Sheena och Sudha (2017:16) samt De Veirman et al. (2017) menar att influencer marketing inte 

uppfattas som traditionell marknadsföring vilket bidragit till metodens ökade popularitet. Studien 

visar dock att företag bör vara vaksamma eftersom den digitalt infödda konsumenten tenderar 

uppfatta överexponering av influencer marketing som störande och mer likt traditionell reklam. 

Influencer är idag ett yrke och de utgör en trend inom marknadsföring. Frågan är om, eller hur länge, 

trenden kommer att fortlöpa? Kan influencer marketing så småningom uppfattas som traditionell 

marknadsföring, det vill säga att metoden uppfattas störande och att konsumenten inte längre är 

mottaglig för marknadsföringen? Det ska dock tilläggas att traditionell marknadsföring fortfarande 

fungerar eftersom företag annars inte hade nyttjat marknadsföringsformerna. Därmed behöver inte 

influencer marketings acklimatisering till traditionell marknadsföring uppfattas som något negativt. 

Det kanske snarare ska anses var en naturlig del av en lyckad marknadsföringslivscykel. Det har 

dock framkommit att de digtalt infödda skiljer sig från andra generationer vilket kan generera nya 

marknadsföringsformer. Vilken blir nästa stora marknadsföringstrend mån tro?    

5.3 Egna reflektioner 

Utifrån slutsatserna framkom det att de digitalt inföddas köpprocess liknar de som återfinns i teorin 

men att de varierar beroende på ens subjektiva uppfattning. Det förekom dock skillnader vilket kan 

tyda på att generationens köpprocess, vid influencers involvering, tidigare inte utforskats tillräckligt. 

Det uppenbarades att inspiration var en vital del under hela köpprocessen vilket vi, och kanske 

tidigare forskare, inte övervägt i den mån det uppenbarligen förtjänar. En reflektion kan således vara 
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att det inte finns något rätt tillvägagångssätt vid ett köp, utan att processen kan te sig olika. 

Inspirationens betydelse hade troligtvis inte kunnat belysas tillräckligt vid en kvantitativ studie då 

endast en mer ytlig förklaring kunnat ges. Det kvalitativa arbetssättet kan därmed anses vara lämpligt 

studiens framställda syfte och frågeställningar. Studiens bidrag för en praktisk tillämpning kan för 

företag innebära en utökad förståelse för hur den digitalt infödda konsumenten mottager och 

påverkas av influencer marketing och den effekt inspiration kan ha vid ett köpbeslut. Genom att 

förstå hur konsumenten påverkas kan företag således maximera effekten av influencer marketing. 

Det ska återigen förtydligas att studiens urval är snävt och utfört under en kort tidsperiod. 

Kompletterande studier kan därför vara relevant för att belysa ämnet vidare.   

5.4 Förslag till vidare forskning 

I takt med att studien fortlöpt har influencers påverkan på de digitalt inföddas köpprocess 

uppmärksammats. Studien utgick från ett konsumentperspektiv, närmare bestämt kvinnliga studenter 

ur ett snävt åldersspann. Det har lett till en djupare förståelse men resultatet kan även anses vara 

begränsat på grund av urvalets avgränsing. I och med att studien utgått från en kvalitativ metod har 

respondenternas personliga åsikter och uppfattningar utgjort grunden för resultatet. Ett intressant 

förslag till vidare forskning kan vara att göra en kompletterande studie med ett större urval för att 

möjligen kunna göra en generalisering. Eftersom vi skapat en förståelse för hur konsumenten faktiskt 

påverkas av influencers hade det dessutom varit intressant att utföra en studie utifrån ett 

företagsperspektiv för att utreda hur effektivt företag arbetar med influencer marketing.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide för fokusgruppen. 

 

Inledning: 

Berätta lite kort om er själva (ålder, Yrke, hemstad, familj) 

Vad tror ni kännetecknar er generation jämfört med äldre? 

Hur mycket tid spenderar ni dagligen framför mobilen och datorn? 

Var köper ni kläder och accessoarer, och sker det online eller fysiskt? 

 

Huvudfas: 

Hur skulle ni definiera begreppet influencer? 

Hur många och är de manliga eller kvinnliga influencers? 

Hur påverkar influencers dig i ditt val av produkt? 

Hur ofta läser ni inlägg från influencers? 

Erbjuder influencers rabatter genom sina sociala medier? 

Har du använt en rabattkod från influencers? 

Hur och på vilket sätt påverkar influencers er vid ett köp? 

Hur ser era steg inför ett köp ut?  

Hur uppstår ett klädbehov? 

Efter ni kommit på att ni vill ha något, vad gör ni då? 

Hur söker ni information vid köp av kläder? 

I den klädjungel som råder, hur väljer ni bland alla liknande produkter? 

Vad händer efter köpet?  

Pratar ni med vänner och bekanta om influencers? 

Har ni en större benägenhet att köpa produkter som influencers rekommenderar kontra annan 

marknadsföring? 

Vad är det som instinktivt sker vid kontakten med influencers budskap? 

Vilken är internets roll i er köpprocess? 

På vilket sätt påverkar influencers er vid köp av dyra respektive billigare modeprodukter? 

Från vilken mediekanal är ni mest mottaglig för reklam idag? 

Hur uppfattar ni reklamen i era sociala medierflöden? 

Uppfattar ni marknadsföring från influencers som marknadsföring? 

Spelar det någon roll hur influencers marknadsföring är presenterad? 

 

Avslutning: 

Tror du influencers kommer att fortsätta vara populärt och varför? 

Något du vill tillägga som vi missat? 

 

Experiment: 

Inställningar → Batteri. Hur mycket används de olika apparna. 

Be om bild på sjudagars-batterianvändningen. 

Kan du utförligt försöka berätta och visa hur du går tillväga i din köpprocess? (via datorn eller 

smartphone) Var och vad söker du på, inspiration → köp? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 1 för djupintervju 1 och 2. 

 

Inledning: 

Berätta lite om dig själv  

Vad kännetecknar din generation ? 

Hur används teknologin i din vardag? 

Hur mycket tid spenderar du dagligen framför mobilen och datorn? 

Hur använder du internet i shoppingsammanhang? 

Var köper du kläder och accessoarer, och sker det online eller fysiskt? 

Vilka köp sker online/fysiskt? 

Hur trovärdig anser du att reklam är och varierar det beroende på vem det är, och vilken plattform 

den kommer ifrån? 

 

Huvudfas: 

Vad gör du på sociala medier? 

Hur skulle du definiera begreppet influencer? 

När var första gången du kom i kontakt med begreppet influencers?  

Varför följer du influencers?  

Hur och när fick du “nys” om influencers?  

Varför följer du några influencers och inte andra? 

Hur påverkar influencers dig i ditt val av produkt och köp? 

Kan rekommendationer från influencers även få dig att välja bort varumärken? 

Hur ofta läser du inlägg från influencers? Är det en hobby/intresse? 

Har du använt en rabattkod från influencers?  

Hur många influencers krävs det för att det ska bli ett köp?  

Hur och på vilket sätt påverkar influencers dig vid ett köp? 

Hur går du tillväga vid ett köp? 

Hur uppstår ett kläd/modebehov? 

Efter du kommit på att du vill ha något? 

Hur söker du information vid mode-köp? 

Hur tänker du kring alla alternativ av produkter som finns inom mode/klädesbranschen? 

Hur resonerar du vid val av vara, väljer du första bästa eller väljer du mellan många alternativ? Vad 

händer efter köpet? 

Pratar du med vänner och bekanta om influencers? 

På vilket sätt påverkar word-of-mouth dig under köpprocessen? 

Blir du påverkad av vänner och bekantas åsikter under din köpprocess? 

Har du en större benägenhet att köpa produkter som influencers rekommenderar kontra annan 

marknadsföring? 

Vad är det som instinktivt sker vid kontakten med influencers budskap? 

Hur ofta köper du nya modeartiklar? 

Har sociala medier förändrat ditt köpbeteende? 

Hur mycket tid ägnar du åt shopping? 

Vilken är internets roll i din köpprocess? 

På vilket sätt påverkar influencers dig vid köp av dyra respektive billigare modeprodukter? 

Använder rabatter från influencers? 

Påverkar reklam från TV, tidningar och radio dig kontra influencers?  

Hur uppfattar du reklamen i ditt sociala medieflöde?  

Anser du att att någon typ av reklam är jobbig och störande? 
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Uppfattar du MF från influencers som MF? 

Spelar det någon roll hur marknadsföringen är presenterad? 

Från vilken mediekanal är du mest mottaglig för reklam idag? 

Undviker du reklam och i så fall hur? 

Vem litar du på mest vid köp? 

 

Avslutning: 

Tror du influencers kommer att fortsätta vara populärt och varför? 

Hur tror ni influencers påverkar konsumenter vid köp? 

Något du vill tillägga som vi missat? 

 

Experiment: 

Läsa upp sakerna på telefon? → Batterianvändning, vilka/hur mycket appar man använder. 

Be om bild (batterianvändning) 

Hur går du tillväga i din köpprocess? (via datorn eller smartphone) Var och vad söker du på, 

inspiration → köp? 
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Bilaga 3 

Reviderad intervjuguide för djupintervju 3–6. 

Inledning: 

Berätta lite om dig själv  

Vad tror du kännetecknar din generation jämfört med äldre? 

Hur mycket tid spenderar du dagligen framför mobilen och datorn? 

Var köper du kläder och accessoarer?  

Vilka köp sker online kontra fysiskt? 

 

Huvudfas: 

Vad gör du specifikt på sociala medier? 

Hur skulle du definiera begreppet influencer? 

När kom du i kontakt med influencers för första gången? 

Vem var det och varför? 

Varför följer du influencers? 

Hur många och namn? 

Hur många kvinnliga kontra manliga influencers följer du? 

Hur påverkar influencers dig i ditt val av produkt? 

Om du gillar en influencer och den personen marknadsför ett varumärke, uppfattar du varumärket 

bättre då också? 

Hur ofta läser du inlägg från influencers? 

Har du använt en rabattkod från influencers? 

Varför är vissa influencers mer intressanta än andra? 

Hur och på vilket sätt påverkar influencers dig vid ett köp? 

Hur ser dina steg inför ett köp ut?  

Hur uppstår ett klädbehov? 

Efter du kommit på att du vill ha något, vad gör du då? 

Hur söker du information vid köp av kläder? 

I den kläddjungel som råder, hur väljer du bland alla liknande produkter? 

Vad händer efter köpet? 

Pratar du med vänner och bekanta om influencers? 

På vilket sätt påverkar word-of-mouth dig under köpprocessen? 

Har du en större benägenhet att köpa produkter som influencers rekommenderar kontra annan 

marknadsföring? 

Vad är det som instinktivt sker vid kontakten med influencers budskap? 

Har sociala medier förändrat ditt köpbeteende? 

På vilket sätt påverkar influencers dig vid köp av dyra respektive billigare modeprodukter? 

Använder rabatter från influencers? 

Påverkar reklam från TV, tidningar och radio dig kontra influencers?  

Från vilken mediekanal är du mest mottaglig för reklam idag? 

Hur uppfattar du reklamen i ditt sociala medieflöde? 

Anser du att att någon typ av reklam är jobbig och störande? 

Uppfattar du marknadsföring från influencers som marknadsföring? 

Spelar det någon roll hur influencers marknadsföring är presenterad? 

Undviker du reklam och i så fall hur? 

 

Avslutning: 

Tror du influencers kommer att fortsätta vara populärt och varför? 

Något du vill tillägga som vi missat? 
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Experiment: 

Läsa upp sakerna på telefon? → Inställningar → Batteri. Hur mycket används de olika apparna. 

Be om bild på sjudagars-batterianvändningen. 

Kan du utförligt försöka berätta och visa hur du går tillväga i din köpprocess? (via datorn eller 

smartphone) Var och vad söker du på, inspiration → köp? 
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Bilaga 4 

Studiens respondenters smartphoneanvändning. Tabeller har utformats för att förtydliga bilderna 

som  efterföljer. 

 

Intervjuperson Instagram senaste 7 

dagarna 

Snapchat senaste 7 

dagarna 

Facebook senaste 7 

dagarna 

A 28% 20% 15% 

B 35% 8% 6% 

C 35% 23% 9% 

D 33% 27% 2% 

E 8% 0% 0% 

F 18% 13% 8% 

G 28% 11% 9% 

 

Intervjuperson Instagram senaste 7 

dagarna 

Snapchat senaste 7 

dagarna 

Facebook senaste 7 

dagarna 

1 12% 7% 3% 

2 20% 0% 1% 

3 32% 9% 5% 

4 28% 17% 12% 

5 25% 16% 6% 

6 12% 7% 3% 
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