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Abstract 
The effect that social media has on consumers is an established area, but the effect that                
influencers have on consumers and their buying process has yet to be discovered. Therefore,              
the purpose of this study is to examine the effect that influencers have on consumers buying                
process. The study describes the role of the influencer in the consumers buying process and               
the importance credibility and relation has for further impact on intention to buy. The              
theoretical models that were applied to the result were the consumer buying process and the               
Black Box model that refer to the process and The Big Five model which refers to the                 
individual, i.e the consumer. The study has a cross-sectional design and implies both online              
surveys and structured interviews. The primary target group consists of Swedish men and             
women, ages 18- 30. The Survey was answered by 150 respondents and the interviews had               
nine participants. The result shows that consumers use influencers in the consumer buying             
process, mainly in the second and third step. This is built on credibility and a relation where                 
the consumer sees the influencer a given tool in the process. It appears that influencers have a                 
direct and indirect influence on the consumer since a majority of respondents admit to              
making a purchase because of a post they saw on social media, but also admit to the                 
possibility of influencers planting a seed for future purchases. The result of the study              
contributes with guidelines for fashion companies on how to optimize their marketing            
communication through influencers on social media to stimulate consumers to purchase. The            
result of the study also contributes to research by representing influencers impact on             
consumers and establishes the crucial factors during the consumer buying process. The study             
is limited to Swedish participants and was conducted in Sweden. 
The study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Vilken påverkan sociala medier har på konsumenter finns idag etablerat, men vilken påverkan             
influencers specifikt har på konsumentens köpprocess är ett outforskat område. Därmed är            
syftet med studien att undersöka vilken påverkan influencers har på konsumenters           
köpprocess. Studien redogör för influencerns roll i konsumentens köpprocess och hur viktigt            
det är för konsumenten att känna någon form av relation och trovärdighet till denne för att                
kunna påverkas till köp. De teoretiska modeller som applicerats på resultatet är köpprocessen             
och Black Box modellen som berör själva processen och The Big Five modellen som berör               
individen, det vill säga konsumenten. Studien har en tvärsnittsdesign och består av både             
online enkäter och intervjuer, av orsaken att tillföra både bredd och djup till undersökningen.              
Studiens primära målgrupp är svenska män och kvinnor i åldrarna 18-30. Enkäten besvarades             
av 150 respondenter och intervjun bestod av nio deltagare. Ur resultatet framkommer det att              
konsumenten använder sig av influencers främst i köpprocessen andra och tredje steg, detta             
bygger på trovärdighet och relation, där konsumenten ser influencern som ett givet            
hjälpmedel. Det framkommer även att influencers både har en direkt och indirekt påverkan på              
konsumenten då många respondenter medger att de någon gång genomfört ett köp på grund              
av något de sett i social media eller att influencern sått ett frö för framtida köp. Studiens                 
resultat bidrar med riktlinjer för hur modeföretag kan optimera sin marknadskommunikation           
genom influencers i sociala medier för att påverka konsumenter till köp. Studiens resultat             
bidrar till forskningen då influencerns påverkan på konsumenten belyses samt vilka faktorer            
som är avgörande under köpprocessens gång. Studien består av svenska deltagare och är             
begränsad till Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Influencers, Influencer marketing, Social media, Köpbeteende, Konsument, Rabattkoder, Relation,          
Trovärdighet, Påverkan 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till studien om influencers och den            
påverkan de har på konsumenters köpprocess. Bakgrunden leder fram till          
problemformuleringen där brister i tidigare forskning kring ämnet influencers presenteras          
samt en diskussion om hur influencerns roll ser ut i konsumenters köpprocess idag. Syftet              
med studien är att undersöka vilken påverkan influencers har på konsumenters köpprocess 
 
1.1 Bakgrund 
Idag är e-handeln större än någonsin och den fysiska butiken får det allt svårare att överleva                
konkurrensen (Jonsson et al. 2016). Till följd av den utvecklingen som sker inom handeln              
syns en tydlig skillnad i dagens konsumenters beteendemönster och enligt journalisten           
Rasmus Blom krävs det en digital satsning för att lyckas som modeföretag (Blom 2018).              
Fokus bör framförallt ligga på de medierna där man har sin publik och då chanserna för att                 
konsumenter faktiskt köper en produkt har bevisats öka med 85% om de exponeras för              
produkten (Perlstein 2017). I och med sociala mediers framgångar har dagens konsumenter            
och deras konsumtionsmönster förändrats. 
 

Sociala medier har skapat nya förhållningssätt och utgår ifrån förändrat konsumentbeteende           
(Katarina Ikonen, journalist, 2018). 
 

Konsumtionsutvecklingens tydliga förändringar över det senaste året presenteras i Postnords          
årsrapport “E-barometern” där en ökning av e-handeln visas (Postnord 2018). Anledningarna           
till denna ökning som svenskarna själva uppger i en artikel från SVT är att bota tristess och                 
för att intala sig själv att man sparar tid med e-handel. På så vis har även sociala medier blivit                   
ett sätt att kommunicera ut vem konsumenten är genom de köp denne genomför, där han eller                
hon kan få bekräftelse och ytterligare tips till framtida köp (Ekström et al. 2017). Att               
undersöka konsumtion är inte viktigt enbart ur miljösynpunkt med tanke på fast fashion och              1

dess stora avfall som produceras, utan även ur ett företagsperspektiv för att lära sig om               
konsumenters köpbeteenden och köpprocessens utveckling. Göteborgs Universitet styrker i         
sin konsumtionsrapport från 2016 vikten av att skapa en överblick av hur svenska             
konsumenter spenderar sina pengar samt hur konsumtionen ökar och minskar inom vissa            
områden. Enligt Sharma och Bhatt (2018) kan konsumtionsbeteendet och val av produkt            
påverkas av vad som publiceras på sociala medier. 
 
Sociala medier används av både företag och konsumenter där det finns en stor tilltro till               
influencers , dels genom den marknadsföring som de skapar men också den påverkan            2

influencers har på konsumenters köpprocess (Casaló et al. 2017). Företag väljer därmed att             
rikta in sig på sociala medieplattformar som snabbt hjälper dem marknadsföra sitt varumärke             
och sina produkter mot slutkonsument (Sharma & Bratt 2018). Instagram är ett exempel på              
en social mediaplattform som vuxit fram till att bli en favoritkanal sedan 6 oktober 2010, då                
Instagram lanserades som app. Modeföretag arbetar effektivt med personanpassad reklam          
genom plattformen (Byttner 2017). År 2013 visade Forbes och Vespoli (2013) att den största              
påverkan på konsumenters köpprocesser kom från Facebook, men redan då sökte yngre            

1 Fast fashion: innebär massproduktion av modeprodukter till låga priser i hög omsättningshastighet (Hedén & Mc Andrew 
2016) 
2Influencer: ett samlingsord för opinionsbildare inom en specifik målgrupp, som publicerar bilder och/eller videor om sitt liv 
och sina intressen. Det kan vara en bloggare, youtuber, instagrammare, twittrare eller annan “sociala medier profil”. Idag 
klassas influencer som ett yrke och hen har ett stort inflytande och påverkan på sina följare. Genom en social plattform 
skapas innehåll och samarbeten med olika företag (Kumpumäki 2019) 
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konsumenter efter mer snabbuppdaterade medier, och enligt de senaste undersökningarna          
ligger Instagram i topp bland de mest använda sociala medieplattformerna (Internetstiftelsen i            
Sverige 2018). Där går det att utläsa ett samband mellan dess påverkan och köpintention              
(Järvinen et al. 2016; Singh & Soniya 2018). Instagram är dessutom den mest använda              
plattformen bland influencers (Casalo et al. 2018). Influencers delar inlägg i form av bilder              
och videor på sponsrade samarbeten med varumärken där målet är att påverka konsumentens             
köpprocess och slutligen leda till köp. Enligt en undersökning genomförd av Retail Dive visar              
det sig att 72% av Instagram-användare någon gång handlat en produkt som de först sett på                
Instagram (Cara Salpini 2017). På grund av Instagrams genomslag försöker företag           
kapitalisera och inleder samarbeten med kända influencers på Instagram, så kallat influencer            
marketing. 
 
Idag fungerar dock plattformen inte enbart som en marknadsföringskanal utan också som en             
inspirationskälla (Keller 2019). Det innebär att konsumenter kan få intresse för en viss             
produkt och söka upp produkten på Instagram för att hitta rabattkoder, se passform och se               
produkten i sitt sammanhang på olika influencers konton (Kumpumäki 2019). Detta nya            
sättet att använda influencer marketing har inte enbart syftet att stimulera till köp utan skapar               
en relation mellan influencer och konsument. 
 
Frilandsjournalisten Kvarntorp bekräftar i sin studie att svenska konsumenter har tröttnat på            
traditionell reklam med syftet att stimulera till köp. Det har gjort influencer marketing allt              
mer populärt och effektivt. Anledningen till det är att relationen mellan influencers och             
följare upplevs stark och man anförtror sig det en influencer marknadsför (Kvarntorp 2019).             
Linda Palmgren, VD för agenturen United Influencers resonerar på liknande sätt (Johansson            
2017): 
 

[...] Påverkan är som störst när man är som närmast personen och detta har gjort influencers så                 
stort. Till skillnad från en kändis, som man snarare beundrar, är influencern mer som en               
kompis. 

 
Crystal Abidin (2016), digital antropolog och etnograf (Wishcry 2019), hävdar att en            
influencers framgång mäts i hur aktivt kontot är både från influencerns och följarnas sida.              
Influencers är då beroende av att upprätthålla en relation med konsumenterna för att lyckas              
bli en attraktiv kanal för företag att marknadsföra sig genom och påvisa högt engagemang              
(It-retail 2019). Brister engagemanget kan det leda till ett misslyckat samarbete både för             
influencers och företag och förlorat förtroende från följarna (Wallenberg  2018).  
 
Relationen mellan influencer och konsument måste vara ömsesidig för att kunna stimulera till             
köp. Tidigare studier om generationer och konsumtion visar (Barbopoulos & Johansson 2017,            
Wroblewski 2018, Pentecost & Andrews 2010) att Generation X, personer födda 1961-1980,            
är den åldersgrupp som spenderat mest pengar det senaste året på e-handel. Det har en stor                
betydelse var i livet konsumenten befinner sig för att kunna påverkas till köp, faktorer såsom               
lön och familjesituation spelar en viktig roll i dennes köpbeteenden. Bashar et al. (2013)              
menar att medelålders män och kvinnor med disponibel inkomst har större sannolikhet att             
genomföra impulsköp och går därmed direkt på köpprocessens fjärde steg. Pentecost &            
Andrews (2010) visar att Baby Boomers, födda 1946-1964, handlar minst lika mycket online             
som Millenials, födda 1980-1990, och spenderar mer pengar än yngre generationer. Därför är             
det viktigt att företag anpassar influencer marketing efter konsumentens köpvanor hävdar           
Johansson & Barbopoulos (2017), speciellt efter Millennials då de är mitt i karriären och              
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tjänar pengar. Utöver generationer så är konsumenters personlighetsdrag också viktiga att ha i             
åtanke eftersom deras egenskaper ligger till grund för hur deras konsumtionsbeteende ser ut             
(Sofi & Najar 2017). Enligt Pelau et al. (2018) är personlighetsdrag som extrovert, att vara               
benägen att fatta emotionella beslut samt ett sinne för uppfattning avgörande faktorer för att              
utlösa ett impulsköpbeteende hos en konsument (Pelau et al. (2018). Personlighetsdrag har            
även en effekt på valet av sociala medier och i sin tur en påverkan på användningen av dessa                  
(Kircaburun & Griffith 2018). Forskning visar att marknadsförare utnyttjar konsumenters          
karaktärsdrag och konsumtionsmönster i sin marknadsföringsstrategi för att påverka         
konsumenten och nå målgruppen (Mulyanegara et al. 2007), vilket går att påvisa i viral              
marknadsföring där företag implementerar promotioner på sociala medier genom influencers          
(Kietzmann et al. 2011). Dessa erbjudanden har visat sig ha effekt på konsumenters             
köpbeteende då det är vanligt att konsumenter idag söker upp en rabattkod eller inväntar en               
rabattkod för att genomföra ett köp (Kukar-Kinney & Carlson 2015; Park et al.2014). 
 
1.2 Problemformulering  
Instagram är som tidigare nämnt den sociala medieplattformen som är en av de mest              
omtyckta och används av 60 procent av internets användare (Svenskarna och Internet 2018).             
Därigenom har influencers en anmärkningsvärt stor påverkan på dagens konsumenter och på            
deras köpprocess (Sandu & Abalaesei 2015). Att influencers stimulerar kunder till köp med             
sina inlägg är något som därmed tas för givet (ibid), men detta är inte en självklarhet utan                 
något som kan ifrågasättas. Det blir således viktigt att undersöka hur relationen mellan             
influencer och konsument ser ut. 
 
Konsumtion som forskningsområde är inte outforskat, men det nya konsumentbeteendet och           
den köpprocess som växer fram idag i samband med sociala mediers utveckling har däremot              
en del outforskade områden. Influencers har idag uppnått stor uppmärksamhet i sociala            
medier och som tidigare nämnt skapat en ny form av relation till konsumenter. En del av den                 
tidigare forskningen berör området sociala medier och influencers, men saknar fokus på den             
relation som finns mellan influencer och konsument. Flera av de senare studierna har             
dessutom geografiska begränsningar med snäva målgruppsurval där enbart en liten del av            
befolkningen valts ut, som exempelvis bara kvinnor eller studenter (se exempelvis Djafarova            
& Rushworth 2017; Evans et al. 2017). Därför behövs en mer generell studie med fokus på                
både män och kvinnor, med det åldersspann som primärt befinner sig på sociala medier.  
 
Fortsatt har den tidigare forskningen inom sociala medier och marknadsföring visat på att             
viral marknadsföring har större makt i dagens samhälle och når allt fler människor i större               
utsträckning (Darsono Gunawan & Huarng 2015; De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017).            
Abidin (2016) och De Veirman et al. (2017) menar att electronic Word-Of-Mouth            
uppmuntrar följare till att ta del av inlägg på Instagram och känna sig som en del av ett                  
community. eWOM är något som företagen tar vara på när de ska promota en produkt på                3

Instagram via influencers där de kan nå fler potentiella kunder och sprida ordet. Det vill               
företagen i sin tur ska leda till en påverkan på konsumentens köpprocess och leda till att ett                 
köp genomförs (Darsono Gunawan & Huarng 2015). Därmed blir inlägg på Instagram en             
form av eWOM. Företagen letar då efter influencers med autenticitet och transparens som har              
engagerade följare. Denna form av eWOM har större inflytande på konsumenters           

3Promota: innebär att marknadsföra eller visa upp en produkt eller tjänst som i sin tur genererar ett intresse hos en specifik 
målgrupp (Kumpumäki 2019). 
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beslutstagande än någon annan försäljningsteknik hittills (Crystal Abidin 2016, De Veirman           
et al. 2017).  
De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar att detta är ett knep som fungerar              
eftersom Instagram består av både bild- och filmfunktioner där följaren kan se produkter i              
naturlig rotation och proportion, vilket också har en påverkan på konsumenters köpprocess.  
 
Eftersom denna typ av marknadsföring förser både företag och konsumenter med diverse            
funktioner kunde man mellan år 2016 och 2017 se att antalet inlägg dubblerades från              
influencers på Instagram till 1,5 miljoner inlägg världen över (Chadha 2018). Genom att             
konsumenten använder en trovärdig källa, exempelvis en influencer, underlättar det dennes           
process av informationssökning och beslutsfattande (Abidin 2016) (Hajli 2015), men går det            
att identifiera detta tillvägagångssätt hos dagens svenska konsumenter? De Veirman et al            
(2017) och Ertemel & Ammoura (2016) visar i sina studier sociala mediers inflytande på              
konsumenters köpprocess, men inte hur influencers används i köpprocessen. Ertmel &           
Ammoura (2016) påstår att den starkaste relationen mellan konsument och sociala medier            
finns i köpprocessens tredje steg, alternativutvärdering. Det är här sociala medier har en             
påverkan på konsumenten och dennes köpbeslut. Den svagaste relationen återfinns istället i            
informationssökningssteget vilket är köpprocessens andra steg. Oh et al. (2014) menar att            
sociala medier har en positiv inverkan på konsumenter som är aktiva Instagram-användare            
och frågan är om det har samma påverkan när det gäller uppmuntran till konsumtion via               
sociala medier. Vi vill därmed undersöka hur konsumenters köpprocess påverkas av           
influencers inlägg och där vi valt att avgränsar oss till konsumenter på den svenska              
marknaden. 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan influencers har på svenska             
konsumenters köpprocess. Vidare vill vi se hur denna påverkan gestaltar sig i konsumenters             
faktiska köpehandlingar.  
 
Studiens resultat bidrar med riktlinjer till företag om hur man använder influencers på ett              
effektivt sätt i sin marknadskommunikation. Detta blir även viktigt för att förstå vilken             
relevans denna typ av kommunikation har idag och vad som stimulerar konsumenter att ta              
sina köpbeslut i förhållande till influencer marketing. Fortsatt kompletterar studiens resultat           
en del av de outforskade områdena inom tidigare forskning som berör relationen mellan             
influencer och konsument. 
 
Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är följande: 
 

● Hur ser relationen ut mellan influencer och konsument? 
 

● Vilken påverkan upplever konsumenter att influencers har på deras köpprocess?  
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2. Forskningsöversikt 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som ligger till grund för studien.            
Forskningen skapar en grundläggande förståelse för sociala medier, influencer marketing          
och Instagram och är relevant för framtagningen av resultatet för att se om vårt resultat               
stämmer överens eller inte överens med tidigare forskning. Inledningsvis behandlas sociala           
medier och förändringen av köpprocessen. Detta för att bilda en uppfattning om hur dagens              
köpprocess utvecklats i samband med just sociala medier. Därefter berörs influencer           
marketing och dess påverkan på köpprocessen för att förstå influencerns roll i            
marknadsföring och köpprocessen. Slutligen behandlas Instagram som social media och          
verktyg för att skapa en bild av alla Instagrams funktioner ur konsumentperspektiv samt             
vilken funktionen rabattkoder har på konsumenten. 
 
2.1 Sociala medier förkortar köpprocessen 
Ett område som tidigare forskning undersökt är sociala medier i relation till köpprocessen och              
vad som påverkar konsumenten till köp. Om man jämför med 20 år tillbaka har              
konsumentens köpprocess förändrats menar Gensler et al. (2012). Köpprocessen har blivit           
kortare då mellansteg såsom behovsidentifikation, informationssökning och utvärdering av         
alternativ elimineras och konsumenten direkt hoppar till det fjärde steget i den traditionella             
köpprocessen, som är köp (Ganesh et al 2010). Brister med forskning som berör             
köpprocessen och sociala medier är att de inte inkluderar den påverkan som influencers har              
på köpprocessen. Gunawan och Huarng (2015) talar istället om en generell påverkan från             
sociala medier och andra faktorer som även Wang, Yu & Wei (2012) ger exempel på. 
 
Gunawan & Huarng (2015) förklarar att det sociala samspelet mellan vänner och familj, där              
en persons normer och attityder formas, är en av de mest dominerande motivationsfaktorerna             
som påverkar konsumentens köpprocess vid köp av en produkt marknadsförd på sociala            
medier. Uppfattad kvalitet (objektets värde) och risk (köpets upplevda risk) med köpet är två              
faktorer som också har inflytande på köpprocessen och köpintentioner, men ett svagt sådant.             
Fortsatt menar författarna att transparens i informationen för produkterna är en viktig del för              
att konsumentens köpprocess ska avslutas med ett köp. Med det menas att ju högre              
trovärdighet källan och dess grad av transparens, desto högre blir köpintentionen för            
konsumenten på den sociala plattformen där produkten marknadsförs. Fokus bör alltså läggas            
på att marknadsföra via en trovärdig influencer som konsumenten kan lita på (Gunawan &              
Huarng 2015) vilket i sin tur minimerar uppfattad risk med köpet för konsumenten. Sociala              
medier börjar idag även fungera som ett skyltfönster eller sökverktyg för produkter. Yoh et              
al. (2003) presenterar flertalet hypoteser om köp av kläder på internet. Personer med en              
positiv attityd till e-handel med ett samtycke från vänner och familj får mer social acceptans               
och därigenom större köpintentioner att handla kläder via internet (Hagberg & Jonsson 2016;             
Yoh et al. 2003). 
 
Men det är dock inte bara familj och vänner som har en påverkan på köpintentioner. I en                 
studie genomförd av Wang, Yu & Wei (2012) påstås sociala medier förena människor och              
skapa en gemenskap där olika kamratgrupper bildas. Denna konsumentsocialisering som de           
sociala medierna medför innebär att konsumenter delar färdigheter, kunskaper och åsikter           
med varandra vilket i sin tur påverkar och ändrar konsumenters köpbeteende. Resultatet visar             
att kommunikation i kamratgrupper på sociala medier har en positiv påverkan på            
köpprocessen (Goh, Heng & Lin 2013). Den påverkan som kommunikationen har på            
produktattityder visar sig vara kopplad till behov av unikhet i de produkter som köps, det vill                
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säga personer som är i behov av hög unikhet tenderar att inte påverkas av andras åsikter och                 
påverkas i mindre grad av kommunikation från jämlikar (Wang, Yu & Wei 2012).  
 
Goodrich & de Mooij (2014) har genomfört en studie där de undersökt hur kultur påverkar               
konsumenters beslut i köpprocessen. I individualistiska kulturer (en självständig kultur som           
betonar individen) är information den viktigaste faktorn i köpprocessen. I kollektivistisk           
kultur (en kultur där gemenskap betonas) anses istället trovärdighet och andras åsikter vara av              
störst vikt vilket innebär att personer genomför en mindre omfattande informationssökning           
och baserar istället sina köpbeslut på känslor och tillit till influencers via word of mouth               
(Cheong & Morrison 2008). Konsumenter i individualistiska länder är i motsats mindre            
benägna att använda influencers i sin köpprocess (Goodrich & de Mooij 2014).  
 
Som Gensler et al. (2012) menade så har köpprocessen förändrats, och konsumenters            
köpbeslut via Instagram har idag kommit att grundas på rekommendationer från influencers            
(Ertemel & Ammoura 2016). Idag kan Instagram och sociala medier användas som en del av               
den traditionella köpprocessen där man får en sömlös köpupplevelse (Jonsson et al. 2017). 
 
2.2 Influencer marketings påverkan 
Tidigare forskning beskriver influencers som en typ av tredjeparts marknadsförare som           
formar sina följares attityder med hjälp av inlägg via bloggar, Twitter och andra sociala              
medier, så kallat influencer marketing (Freberg et al. 2010). Sociala medier som blivit en              
plattform för influens låter konsumenter exponeras för denna typ av marknadsföring (Hanna            
et al. 2011). Men det finns ändå svagheter i forskningen gällande frågan om varför man               
påverkas till köp av vissa influencers och inte andra, exempelvis vilka faktorer som är              
avgörande hos en influencer för att denne ska påverka konsumenten till ett köp. Influencers              
anses vara pålitliga trendsättare inom en eller flera nischer (Liu & Suh 2017) och de som har                 
många följare är mer omtyckta och trovärdiga och anses på så sätt populära. Om influencern               
själv följer få personer kan det dock påverka dennes popularitet, autencitet och trovärdighet             
negativt (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Det gynnar därför influencern om            
Instagramkontot ser aktivt och tillförlitligt ut, eftersom det kan resultera i fler samarbeten och              
ännu fler följare. Det råder dock en form av skepticism från Fredberg et al. (2010) gentemot                
influencers på sociala medier och menar att deras intentioner är illvilliga då de betraktas ha               
makt och negativt inflytande på sina följare (Freberg et al. 2010).  
 
Traditionellt kända personers trovärdighet påverkar hur konsumenter uppfattar varumärkens         
trovärdighet. Djafarova & Rushworth (2016) visar att informationens trovärdighet ökar när           
den framförs av en influencer på en blogg som recenserar produkter än när en traditionell               
kändis gör traditionell reklam. Influencerns recensioner av produkter anses mer autentiska           
och tillgängliga. Studien visar att traditionella kändisar har inflytande när det kommer till             
unga kvinnors köpvanor. Däremot uppfattas influencers ha mer makt och trovärdighet då            
deras följare kan relatera mer till dem än till traditionella kändisar (Djafarova & Rushworh              
2016). Liknande makt har rekommendationer från vänner och resultat visar att konsumenter            
på så vis även blir lockade till enkla impulsköp (Forbes och Vespoli 2013). Samma studie               
undersöker också om konsumenterna väljer att köpa produkter genom sociala medier eller            
väljer en annan väg. Endast nio procent av respondenterna genomförde köp direkt genom             
sociala medier. Majoriteten fick enbart inspiration från sociala medier för att sedan            
genomföra köpet på annan plats genom en annan kanal. Det var inte endast vänner och               
influencers som gav inspiration utan majoriteten av respondenterna fick inspiration från           
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personer de inte kände till. Alltså kan andra personer utöver vänner och influencers på sociala               
medier påverka konsumenter till köp, som tidigare nämnt i studiens inledning kallas detta             
eWOM (Darsono, Gunawan & Huarng 2015; Forbes & Vespoli 2013).  
 
Dock styrks influencers och sociala mediers påverkan på konsumenters köpprocess i Singh            
och Soniyas (2018) studie som visar att sociala medier utgör en väsentlig del i processen.               
Sociala medier har generellt sett visat en ökande effekt på varumärkesattityder och            
intentionen att faktiskt genomföra ett köp (Evans et al. 2017). Singh och Soniya (2018) menar               
på att sociala medier är den bästa kanalen för marknadsföring åt företag för att kunna ha ett                 
inflytande på konsumenten. Lorenzo-Romero’ et al. (2014) visar att företag även använder            
sociala medier som marknadsföringskanal i kundrelaterat syfte. Detta ger företagen tydliga           
fördelar genom förbättrade kundrelationer, marknadskommunikation, kundservice och       
insamling av feedback och information från kunder (Li et al. 2011). Resultatet visar en en               
intressant skillnad gällande användningen av sociala medier. De används för att bygga upp             
och stärka ett företags varumärke hos större företag, medan sociala medier istället används i              
ett kundservicesyfte hos mindre företag. Influencer marketing och antagandet av sociala           
medier är ett vanligt marknadsföringsverktyg hos större företag och också relaterat till dess             
teknologisk kontext. Det beror på att sociala medier som marknadsföringsverktyg kräver           
utvecklade teknologiska funktioner. Fortsatt visar resultatet att den största anledningen till att            
företag inte använder sociala medier som marknadsföringsverktyg är på grund av bristande            
kunskap om vad sociala medier faktiskt är, följt av inget identifierat behov och att företagen               
inte ser några fördelar med dem. Tydliga fördelar visar sig dock för de företag som antagit                
sociala medier i sin marknadsföring, som nämnt influencer marketing (Lorenzo-Romero et al.            
2014). 
 
2.3 Instagram som social media och verktyg  
Det sista forskningsområdet som berörs är Instagram och de förmåner som konsumenter            
erhåller i form av rabattkoder. Instagram har under de senaste åren fungerat som ett verktyg               
inom modeindustrin, där man direkt kan nå sin målgrupp och visa upp produkterna i sitt               
sammanhang. I Sheldon & Bryants (2016) studie där de undersökt motiven bakom            
användningen av Instagram visar resultatet att det som ger upphov till konsumtion är att              
influencers på ett kreativt sätt förmedlar estetiskt tilltalande innehåll som oftast rör sig om en               
produkt denne promotar i ett betalt samarbete. Men influencers kan även fungera som ett              
verktyg för konsumenten. Den tidigare forskningen brister i att ta reda på hur en konsument               
använder influencers på Instagram i sin köpprocess. Frågan är i vilka steg av köpprocessen              
influencern blir ett verktyg för konsumenten. 
 
Enligt socialantropologerna De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) kan företag som gör            
sponsrade samarbeten med influencers ge en ökad transparens och tillgänglighet via sociala            
medier vilket i slutändan genererar fler köp från konsumenter. Rahman et al. (2014) menar på               
att den starkaste drivkraften att väcka konsumenters köplust är med hjälp av marknadsföring             
av produkter genom kända personer. Likaså hävdar Goldsmith & Clark (2008) att det bästa              
sättet att sprida mode och väcka diskussioner är genom interaktion med människor och därför              
blir Instagram en optimal kanal (Oh et al.2014). Tran (2017) menar vidare på att positiva               
attityder gentemot reklam på sociala medier som konsumenten kan identifiera sig med ofta             
leder till köp. Instagram fungerar likaså som ett verktyg åt konsumenter där Pavica och              
Bryant (2016) hävdar att konsumenterna använder sig av plattformen för att övervaka och             
dokumentera trender och händelser. 
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Plattformen är även en plats där influencers delar med sig av rabattkoder och andra former av                
prisreducrande erbjudanden för att nå konsumenter och väcka deras köplust (Ben-Zion,           
Hibshoosh & Spiegel 1999). Rabattkoderna är redskap tänkta att generera trafik, försäljning,            
vinst åt företag och influencers på Instagram. I Gregor & Kubiaks (2014) studie svarade              
respondenterna att de främsta fördelarna med att följa företag på sociala medier är att få               
tillgång till alla nyheter, potentiella rabattkuponger samt att få delta i tävlingar med             
möjligheten att vinna priser. Respondenterna svarade även att det som har störst påverkan på              
deras köpbeslut är rabattkuponger (Gregor & Kubiak 2014). Rabattkoder kan leda till ett             
utvecklat impulsköpsbeteende men det exsisterar även ett planerat impulsköpsbeteende där          
konsumenten inväntar rabattkoder innan denne handlar (Lo et al. 2016). Konsumenter kan            
idag oväntat komma över en rabattkod genom Instagram som i sin tur kan utlösa ett               
köpbegär, eller så har konsumenten sen tidigare ett intresse för att inhandla en viss produkt               
och letar därefter upp en rabattkod på Instagram. Rabattkoder har bevisligen förändrat            
köpbeteendet hos konsumenter som numera förväntar sig reducerade priser från varumärken           
när de väljer att handla online (Kukar-Kinney & Carlson 2015; Park et al. 2014). 
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3.Teoretiska perspektiv 
Nedan presenteras de tre teoretiska perspektiv som studien fokuserar på. Den första är             
Köpprocessen, framtagen av Engel, Blackwell och Miniard från 1995 med fem steg från             
behov till utvärdering. Köpprocessen kopplas till studien genom de steg en konsument            
genomgår vid köp av en produkt, oavsett om denne fullföljer alla fem steg eller enbart delar                
av den. Den andra teorin är The Big Five modellen vilken är en personlighetsteori som               
förklarar varför konsumenten väljer att handla som den gör. Den tredje teorin är Black Box               
modellen och behandlar hur konsumenten påverkas av externa stimuli, där konsumenten           
liknas vid den svarta lådan. Influencers representerar i vårt fall de externa stimuli som              
påverkar konsument till ett köp eller inte köp, vilka också är de två möjliga utfallen i                
modellen. De tre teorierna länkas samman då de berör en konsuments väsentliga delar vilka              
är: vem denne är, hur denne går tillväga i sin köpprocess och hur denne påverkas till köp.                 
Teorierna berör olika delområden men alla inom konsumentbeteende vilket ger oss           
möjligheten till en bred analys av empirin.  
 
3.1 Köpprocessen inom marknadsföring 
Köpprocessen som presenterades av Engel, Blackwell och Miniard år 1995 (Wildenstam &            
Uggla 2018) omfattar fem steg (se bild 1.) som en konsument tar i sitt beslutsfattande vid                
köp. Konsumenten identifierar först ett behov som måste tillfredsställas. Behovet kan           
exempelvis uppkomma när konsumenten exponeras för en influencers inlägg på Instagram.           
Därefter söker konsumenten efter information om alternativ som kan tillgodose behovet. När            
konsumenten väl har upptäckt alternativ följer ett steg av utvärdering av dessa, hen väger för-               
och nackdelar för att nå en slutsats. När konsumenten väl nått en konklusion leder detta till                
köp för det mest passande alternativet. I sista steget väntar utvärdering av köpet, det vill säga                
om konsumenten är nöjd med sitt köp eller inte (Wildenstam & Uggla 2018).  
 
Denna process går att applicera på majoriteten köp, men beroende på hög- eller             
lågengagemangsprodukter tar processen olika lång tid. En högengagemangsprodukt är         
exempelvis en dyr väska medan en lågengagemangsprodukt är exempelvis strumpor.          
Konsumenten har sedan länge beräknats vara en rationell beslutsfattare och hoppar mellan            
stegen innan hen fattar ett aktivt beslut, i synnerhet när promotioner är kopplade till köpet               
(Baohong et al. 2003). Även idag går detta att påvisa i konsumentens impulsköp kopplade till               
sociala medier (Kim & Johnson 2016). Givet för att köpprocessen ska kunna tillämpas är att               
minst två faktorer ska aktiveras under konsumentens köpprocess.  
 

 
Figur 1. Köpprocessen (Wildenstam & Uggla 2018) 
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3.1.1 Behovsidentifikation 
Behovsidentifikation är första steget i den klassiska köpprocessen (se figur 1). Här uppstår             
någon form av problem eller behov som konsumenten vill tillgodose. Behovet kan            
uppkomma när konsumenten exponeras för en influencers inlägg på Instagram där denne gör             
promotion för en viss produkt. I marknadsföringsområdet talas det om tröskelnivåer vilka            
enligt Dahlén et al. (2017) är när skillnaden mellan nuvarande tillstånd och ett önskat tillstånd               
blir för stort (Se även Wildenstam et al. 2016; Hernant & Boström 2011). Enligt Ekström et                
al. (2017), forskare inom konsumentbeteende, kan behov uppkomma från interna stimuli eller            
externa stimuli. De interna stimuli är det som kommer inifrån konsumenten, exempelvis            
hunger, medan externa stimuli kommer utifrån, exempelvis från en influencers inlägg på            
Instagram (Ekström et al. 2017). Enligt Wildenstam et al. (2016) kan behov vara fysiska,              
sociala och psykologiska. De fysiska behoven är desamma som Ekström et al. (2017)             
benämner interna stimuli. Sociala behov kan exempelvis vara grupptillhörighet och de           
psykologiska berör självförverkligande. Hernant & Boström (2011) delar vidare in behov i            
informativa och transformativa köpmotiv. Det krävs enligt författarna en förståelse för dessa            
två köpmotiv för att i sin tur förstå konsumentbeteende. Ett informativt köpmotiv handlar om              
att konsumenten vill ifrån sitt nuvarande tillstånd. Motsatt uppstår ett transformativt           
köpmotiv när konsumenten vill komma till ett önskat tillstånd (Hernant & Boström 2011;             
Dahlén et al. 2017).  
 
Ett begrepp som ofta blandas ihop med ett behov är nytta, och dessa två kan vara svåra att                  
skilja på. Den viktiga skillnaden är att nyttor är kopplade till produkter och varumärken              
medan behov kommer från konsumenten. Behov behöver inte heller enbart vara funktionella            
och rationella, vilket den nyttomaximerande konsumenten definieras som.  
 
En influencer kan använda nyttor för att ladda sig själv som ett varumärke, men måste tänka                
på att utgå från de problem som konsumenten upplever. Om nyttan, som influencern kan              
förmedla i sina sponsrade inlägg inte går att koppla till de upplevda behoven köper inte               
konsumenten produkten (Dahlén et al. 2017; Wildenstam et al. 2016).  
 
3.1.2 Informationssökning 
Här börjar konsumenten söka efter information för att tillfredsställa det behov som uppstått.             
Mängden information som samlas in beror på köpengagemanget. Högre köpengagemang          
kräver större informationssökning och ett lågt köpengagemang kräver lite eller ingen           
informationssökning (Ekström et al. 2017). Konsumenter kan söka information internt och           
externt. Intern sökning innebär att konsumenten söker igenom sitt långtidsminne, alltså gör en             
minnesbaserad sökning för att se om de finns produkter eller varumärken som passar in på               
behovet som uppstått. Detta sker i princip alltid oavsett behov men är ofta tillräckligt vid               
oviktiga köp och lågt engagerade köp. Extern sökning är handlingsbaserad och utnyttjas när             
den interna sökningen inte ger tillräckligt med information. Syftet är att minska osäkerheten             
med det nya köpet. Den externa sökningen är vanligast vid viktiga köp, högt engagerade köp,               
när konsumenten har ett stort intresse för produkten eller när köpet berör social acceptans              
(Hernant & Boström 2011; Wildenstam et al. 2016; Dahlén et al. 2017). Exempelvis vid              
inköp av en dyr väska. Vid köp av produkter samt i informationssökningsfasen kan             
konsumenten använda sig av både personliga källor (exempelvis familj och vänner) och            
icke-personliga källor (kommersiella och publika, exempelvis sociala medier) (Ekström et al.           
2017; Dahlén et al. 2017).  
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3.1.3 Alternativutvärdering 
Under utvärderingssteget i Köpprocessen utvärderar konsumenten de alternativ som         
uppkommit under informationssökningen och bestämmer sig slutligen för köp av en viss            
produkt eller ett visst erbjudande. Detta steget sker simultant och växelvis med            
informationssökningen. De olika alternativen rangordnas och köpintentioner tar form.         
Köpbeslutet fattas utifrån olika utvärderingskriterier (Ekström et al. 2017; Hernant &           
Boström 2011; Wildenstam et al. 2017). Dessa kriterier benämner Hernant & Boström (2011)             
som generella eller produktspecifika kriterier. Generella kriterier är en bedömning av           
produkten på konkret nivå, exempelvis pris eller varumärke. Produktspecifika kriterier är           
istället unika för en produkt och är mest framträdande, exempelvis design eller funktion. Det              
som har störst påverkan på köpbeslutet är enligt Dahlén et al. (2017) salienta attribut. Med               
salienta attribut menas de attribut som konsumenten tänker mest på inför köpet. 
 
3.1.4 Köp 
Köpet är den minst komplexa fasen i Köpprocessen (Dahlén et al. 2017). Den produkt eller               
tjänst som hamnat högst upp i rangordningen som gjordes under utvärderingssteget tenderar            
att köpas av konsumenten. Men innan köpet genomförs måste konsumenten bestämma vart            
köpet ska genomföras och hur väl planerat köpet ska vara (Wildenstam et al. 2017). Hernant               
& Boström (2011) delar in köp i planerade köp samt impulsköp. I ett planerat köp har                
konsumenten bestämt både produktkategori, varumärke och vilket objekt som ska köpas.           
Impulsköp å andra sidan är oplanerade och kan ske antingen helt på impuls eller delvis, om                
konsumenten exempelvis enbart bestämt produktkategori men inte varumärke. Förutom vart          
köpet ska genomföras och grad av planering nämner Dahlén et al. (2017) även konsumentens              
inställning till att shoppa som en viktig faktor i köpfasen.  
 
Ekström et al. (2017) menar att det finns två faktorer som påverkar vägen mellan              
köpintention och köpbeslutet. Dessa faktorer är påverkan från andras attityder samt oväntade            
situationsfaktorer. Andras attityder kan vara personer i konsumentens närhet så som vänner            
eller en influencer som argumenterar för en annan produkt och får då konsumenten att ändra               
sitt köpbeslut. Oväntade situationsfaktorer är istället om något i den förväntade situationen            
förändras och konsumenten väljer ett annat alternativ istället för det tänkta. Exempelvis om             
en influencer erbjuder en rabattkod på Instagram och konsumenten väljer då istället att             
genomföra köpet hos den återförsäljaren än den först tänkta (Ekström et al. 2017).  
 
3.1.5 Utvärdering efter köp 
Konsumenten kan vara nöjd eller missnöjd med den köpta produkten. Hur nöjd eller missnöjd              
konsumenten är handlar om skillnader mellan förväntningar på produkten och den upplevelse            
som produkten faktiskt levererar. Om en influencer promotat den produkt som konsumenten            
köpt kan det påverka produktens upplevelse positivt för konsumenten då denne känner en             
samhörighet med influencern. Vid större inköp med högre köpengagemang reflekterar          
konsumenten över om rätt köpbeslut fattats. Detta kallas för efterköpsdissonans vilket innebär            
att konsumenten efterrationaliserar köpet och intygar för sig själv att det var ett bra köp               
(Ekström et al. 2017; Hernant & Boström 2011). Hernant & Boström (2011) nämner ett              
begrepp med liknande utfall som efterköpsdissonans kallat kognitiv konsistens. Kognitiv          
konsistens är en psykologisk princip som innebär att konsumenten av sin omgivning vill             
uppfattas som en person som fattar välmotiverade och bra beslut (se även Wildenstam et al.               
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2017). Ett exempel kan vara att denne publicerar ett inlägg på Instagram för att exponera den                
nyinköpta produkten och därigenom få bekräftelse av andra.  
 
Dahlén et al. (2017) skriver om konsumtionens betydelse för konsumenter. När ett högt             
engagemang nyttjats brukar konsumtionen av produkten kallas sakral konsumtion. I detta           
fallet är konsumtionen mycket betydelsefull och extraordinär med noggrann planering under           
en längre tidsperiod. Den vanligaste typen av konsumtion kallas profan konsumtion. Här är             
konsumenten mer prismedveten och mer mottaglig för marknadsföringsbudskap i ett          
underlättande syfte. Risken för impulsköp minskar. Sist nämner författarna synlig          
konsumtion. Det handlar om att visa upp för andra vem man är och vilken livsstil man har                 
(ibid). Det är mycket kopplat till det som influencers lägger ut på Instagram, där de delar med                 
sig av sin livsstil. 
 
3.2 The Big Five modellen  
The Big Five modellen, eller femfaktorteorin, är en personlighetsteori inom psykologin som            
grundar sig på fem faktorer. Dessa fem grundläggande faktorerna är: extraversion           
(utåtvändhet, kännetecknas av hög sociabilitet), öppenhet (kännetecknas av nyhetssökande),         
vänlighet och omsorg, (kännetecknas av långsiktig målsökning) och neurotism (kännetecknas          
av emotionell instabilitet) (Atari et al. 2017). Genom att kombinera de olika faktorerna kan              
man förklara varför konsumenten agerar olika i olika situationer. Parallellen mellan The Big             
Five modellen och användning av sociala medier kan förklaras genom att olika            
personlighetsdrag förklarar vilka preferenser av sociala nätverk personer har (Kircaburun &           
Griffith 2018). Det innebär att konsumenter, men likaså influencers, som använder Instagram            
är i behov av bekräftelse i form av gillamarkeringar eller kommentarer från andra. Enligt              
Kayis et al. (2016) finns det en koppling mellan personer som är introverta och som har ett                 
högt beroende av sociala medier då de får bekräftelse och kan framställa sig själva på ett                
annat sätt i en virtuell verklighet. Instagram är en plattform där personers image förstärks av               
andra och man upplever sig ha god självkänsla och ett framgångsrikt liv (Kircabrurun &              
Griffith 2018).  
 
Att få gillamarkeringar och kommentarer på Instagram har visat sig ha en positiv effekt på               
självbekräftelsen även om livstillfredställelsen och självkänslan inte visat på lika stora           
förändringar. När en influencer stiger i antalet följare, kommentarer och gillamarkeringar så            
ökar dennes självuppfattning, men likaså hur influencern uppfattas av konsumenter. Man kan            
se ett kausalt samband på konsumentens självuppfattning mellan Instagram och de fem            
faktorerna (Kircabrurun & Giffith 2018). Här drar man vidare parallellen att dessa influencers             
uppfattas som autentiska och därmed påverkar konsumenter till att bli mer benägna att handla              
via deras sponsrade inlägg. Autencitet och auktoritet har sedan tidigare en effekt på             
distributionen av marknadsföring och marknadsförare, något som konsumenter ställer krav på           
för att promotion ska leda till köp (Choi et al.2015).  
 
Forskare har dessutom kunnat identifiera ett samband mellan femfaktorteorin och          
konsumenter som tenderar att handla på impuls. Konsumenter som har en hög grad av              
neurotism, öppenhet och omsorg handlar mer impulsivt än andra och är lättare att övertala              
(Sofi & Najar 2017). 
 
 
 

16 



3.3 Black Box modellen 
Nationalekonomen Philip Kotler (2004) förklarar genom sin Black Box modell ett system            
mellan stimuli och respons. Modellen fokuserar på konsumenten som en beslutstagare och en             
problemlösare, som påverkas av olika externa och interna faktorer i en köpsituation. När en              
konsument får någon form av input eller stimuli påverkar den i sin tur konsumentens              
handling. Det kan exempelvis ske när konsumenten exponeras för en influencers inlägg och             
känner en viss relation till denne. Vad som mer specifikt händer i personens sinne som               
orsakar handlingen är fortfarande inte helt klarlagt. Därav namnet “black box”, vilket            
representerar konsumentens sinne (Duff 2017). Den är därmed individuell för varje enskild            
konsument och påverkas av stimuli som ger ett resultatet av konsumentens beslutstagande,            
som avgör om det blir ett köp eller inte (Lumen 2019). Ett exempel kan vara om                
konsumenten känner en känsla av behov när denne exponeras för influencerns inlägg och             
påverkas då till att genomföra ett köp. Nedan förklaras faktorerna mer ingående.  
 
Inom psykologin betraktas stimuli som fenomen i form av attribut som framkallar en reaktion              
hos individen. Inom köpprocessen är stimuli faktorer som leder till köp. För att på ett               
effektivt sätt stimulera konsumenter till köp online måste känslor såsom nöje och upphetsning             
samspela, vilket tidigare forskning visat har en positiv effekt till att handla online (Richard &               
Chebat 2016). Nöje och upphetsning kan konsumenten få genom att konsumera en            
influencers liv genom dennes inlägg. Stimuli, eller input (se figur 2), står för de externa               
faktorerna i modellen och delas in i två grupper: marknadsföringsmixen samt omgivningen.            
Marknadsföringsmixen innefattar produkt, pris, plats och promotion (exempelvis influencerns         
inlägg) vilka alla skapas från influencerns sida. Omgivningen består av ekonomiska-,           
teknologiska-, politiska-, kulturella-, demografiska- och situationsfaktorer vilka istället        
skapas från den enskilda konsumenten. Den “svarta lådan” representerar interna faktorer och            
är konsumentens beslutstagande och sinne. Den består av konsumentens karaktäristiska drag           
och processen när beslut fattas. Besluten som konsumenten tar har antingen en triggande             
effekt till köp eller ingen alls. Här samspelar värderingar, kunskap, motivationer och livsstil             
med den traditionella köpprocessen. Det kan också vara så att konsumenten eftersträvar en             
viss influencers livsstil och därmed lätt lockas till köp av den influencerns inlägg. Utfallet              
leder till nästa steg där, om kombinationen av de olika kategorierna samspelar, resulterar i ett               
köp. Om det i motsatt inte samverkar leder det inte till något köp. Responsen, eller output,                
från svarta lådan kan resultera i två utfall - köp eller inget köp. Köpet baseras på produkt,                 
varumärke, källa, mängd och betalningsmetod. Det innebär att köpet genomförs om en eller             
flera utav faktorerna i rutan “köp” aktiveras med påverkan av tidigare utvärdering i processen              
(Claessens 2015). 
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Figur 2. Black Box modellen (Richard & Chebat 2016) 
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3.4 Koppling mellan teorierna 
De tre ovannämnda teorierna används i studiens analys av den insamlade empirin. Detta             
presenteras i resultatdelen längre ner i arbetet. Köpprocessen enligt Engel, Blackwell och            
Miniard används för att det är de steg som en konsument genomgår vid köp av en produkt,                 
även om inte alla steg görs. Dessutom appliceras den för att se hur influencerns relation ser ut                 
med konsumenten genom köpprocessens olika steg och se i vilka steg som influencern             
används av konsumenten som ett hjälpmedel. Köpprocessen skapar en grund för analysen och             
anses därför väsentlig för studien. Black box modellen appliceras på köpprocessen för att se              
hur influencern påverkar konsumenten i de olika stegen av köpprocessen. Vilka inputs från             
influencern konsumenten svarar på och väljer att använda influencern i de olika stegen i              
köpprocessen, som sedan ger output i det fjärde steget som är köp. The Big Five modellen                
sätter konsumenten i fokus och riktar in sig på dennes personlighetsdrag. Modellen är             
väsentlig för studien då en konsuments handlingar speglas i personlighetsdragen som denne            
har. Det i sin tur innebär att varje enskild konsument är mer eller mindre mottagbar för                
påverkan från en influencer i köpprocessen. I figur 3. illustreras influencerns påverkan på             
konsumenten där denne påverkas av stimuli som influencern sänder ut. Beroende på            
konsumentens sinne och personlighet genomgår denne vissa eller samtliga steg i           
köpprocessen. Responsen kan se ut olika sätt, då konsumenten direkt kan hoppa till det fjärde               
steget som är köp eller använda sig av influencern i vissa steg utifrån konsumentens egna               
behov.  
 
 

 
Figur 3. Samspelet mellan influencer och konsument genom köpprocessen, Black Box modellen och 

The Big Five modellen (Lammers, Sakic & Suwhanli 2019). 
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4. Metod 
I metodavsnittet nedan beskrivs arbetsgången av hur insamlingen av empirin gått till. Först             
ges en överblick av hur studien i stort genomfördes. Därefter går vi in mer i detalj hur                 
litteraturinsamlingen gick till följt av en detaljerad beskrivning av arbetsgången med enkät,            
urval till enkät, intervju, presentation av intervjupersoner och urval till intervju. Sedan följer             
en beskrivning av hur analysen av den kvantitativa samt den kvalitativa delen genomförts.             
För att styrka studiens relevans följer ett stycke som behandlar validitet och reliabilitet samt              
etiska överväganden. Avslutningsvis argumenteras för och emot studiens val av metod i en             
metodreflektion. 
 
4.1 Studiens genomförande 
Studien formades utifrån intresset för influencers och deras påverkan på konsumenter idag.            
Influencers ligger i tiden och vi började därmed läsa in oss på ämnesområdet. Vi valde att                
rikta in oss på den sociala medieplattformen Instagram redan från början då intresset för              
studien uppkom med influencers på Instagram. Dessutom ökar Instagrams användning i alla            
åldersgrupper och är en utav de snabbast växande sociala medierna i Sverige (De Veirman et               
al. 2017; Internetstiftelsen i Sverige 2018). Efter att vi diskuterat områden som tidigare             
forskning inte berör kom vi fram till att det saknas studier om relationen mellan dagens               
konsumenter och influencers. Utifrån det började studiens syfte ta form och en            
litteraturinsamling genomfördes. Syftet formulerades utifrån intresset för influencers på         
Instagram och hur stor påverkan de faktiskt har på konsumenter idag. Även för att täcka de                
områden som tidigare forskning inte berört. För att nå studiens valda målgrupp på ett              
effektivt sätt valde vi att utföra en enkät online och dela den på sociala medier där                
målgruppen befinner sig. För att ge studien mer djup kompletterades enkäterna med            
intervjuer. Intervjuerna genomfördes under tiden som enkäten låg ute och besvarades. Efter            
att alla intervjuer genomförts började analysen av den insamlade datan från både enkät och              
intervjuer. Studien fick en tvärsnittsdesign där kvalitativ och kvantitativ metod tillämpades.           
Resultatet analyserades med hjälp av de tre teoretiska modellerna för att nå en slutsats och               
svara på studiens frågeställningar. Nedan presenteras studiens genomförande i detalj.  
 
4.2 Litteraturinsamling 
Insamling av litteraturen började i Mediearkivets databas. Där läste vi igenom artiklar ur             
svenska tidningar och tidskrifter för att få en bild av hur omtalat ämnet är i media. Det kunde                  
tidigt konstateras att influencers och sociala medier var aktuellt, men influencers påverkan i             
relation till konsumenten saknades i mediaflödet. Därefter började sökandet i databaser efter            
tidigare forskning inom ämnesområdet konsumentbeteende, influencers och sociala medier.         
De databaser som användes var Primo, Web of Science, Google Scholar, ProQuest, Emerald             
Insight och Science Direct. De sökord som användes var consumer buying behavior,            
influencer marketing, Instagram, consumer behavior, social media, influencer impact on          
consumer, discount codes, buying process, black box, personality traits och consumerism.           
Motivet bakom sökorden var att vi försökte täcka ett så stort område som möjligt inom               
konsumentbeteende och sociala medier. Med hjälp av dessa sökord skapade vi olika            
sökkombinationer som gav större utbud av tidigare forskning på de olika databaserna.            
Allteftersom vi sökte kom ideer på andra kombinationer med sökorden och därför justerade             
vi sökordens ordning allt eftersom. Efter att ha läst igenom en del tidigare forskning              
bestämde vi oss för att använda tre teorier för studien - köpprocessen, The big five modellen                
och Black box modellen. Anledningen till att det i slutändan blev just dessa teorier beror först                
och främst på att köpprocessen blev ett självklart val redan från början. Utifrån köpprocessen              
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ville vi ge möjlighet till en bredare analys av studiens resultat och försökte då hitta teorier och                 
modeller som berör andra delar av en konsument. Därför valdes därefter The big five              
modellen då den beskriver konsumenten med hjälp av personlighetsdrag. Slutligen kom vi av             
ren slump över Black box modellen i en utav de artiklar vi läste från tidigare forskning och                 
ansåg den modellen passa bra som komplement till de andra två. Black box modellen              
beskriver nämligen hur en konsument påverkas av externa och interna faktorer i en             
köpsituation som slutar i köp eller inte köp. Utöver tidigare forskning användes även             
kurslitteratur. Kurslitteraturen bestod av Optimal Marknadskommunikation (Dahlén, Lange        
& Rosengren 2017), Konsumentbeteende: klassiska och samtida perspektiv (Ekström,         
Ottoson & Parment 2017), Marknadsföring: modeller och principer (Wildenstam, Gezelius &           
Uggla 2016; Wildenstam & Uggla 2018), Handelns digitalisering och förändrade affärer           
(Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, Landgård & Sundström 2017), Lönsamhet i butik:          
samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens         
(Hernant & Boström 2011), Business Research Methods (Bryman & Bell 2015) och            
Företagsekonomiska forskningsmetoder (Bryman & Bell 2017). Andra källor som används i           
studien är webbsidor, bloggar, modetidningar och publikationer från myndigheter. Dessa          
återfinns i källförteckningen.  
 
4.3 Enkät 
Frågorna till enkäten formulerades under en hel dag och utgick hela tiden ifrån studiens syfte.               
I formuleringen av varje fråga tänkte vi hela att det ska ge svar på det vi vill veta, för att i                     
slutändan få svar på studiens syfte och frågeställningar. De inledande frågorna i enkäten             
skulle ge en överblick av respondenten och hur denne använder influencers på Instagram.             
Därefter ställdes mer övergripande frågor om hur respondenten upplever påverkan från           
influencers, hur dennes köpprocess ser ut samt om respondenten påverkas av rabattkoder från             
influencers. Frågorna formulerades utifrån influencers och hur respondentens relation ser ut           
till influencern (se appendix). Sammanlagt presenterades 20 frågor i enkäten, där de fem             
frågorna klarlägger bakgrundsinformation om respondenten. Frågorna utformades i        
kvotskala, ordinalskala, nominalskala, intervallskala, rangordning och flervalsalternativ.       
Detta för att på ett enkelt och lämpligt sätt kunna svara på varje enskild fråga (Bryman & Bell                  
2017). Alla frågor var slutna då öppna frågor är svåra att sammanställa. Ett “vet ej” alternativ                
fanns också på de frågor som krävde det. Inga ledande frågor ställdes. Vi nämner i början av                 
enkäten två förutsättningar för att kunna fullfölja enkäten. Förutsättningarna var att           
respondenten först och främst har ett Instagramkonto och använder sig av applikationen samt             
att man vet vad en influencer är. Den första versionen som sammanställdes delades med ett               
fåtal personer som en pilotstudie via länk på Facebook messenger för att se till att frågorna                
och svarsalternativen var formulerade på ett bra och lämpligt sätt. Efter några få justeringar              
delades enkäten online på våra privata sociala medieplattformar i form av inlägg. 
 
4.3.1 Urval 
Urvalsprocessen för enkäten grundades i ålder och två givna förutsättningar. Den första            
förutsättningen var att respondenten ska ha ett aktivt Instagram-konto och den andra var att              
veta vad en influencer är. Detta krävdes för att respondenten skulle vara lämplig för denna               
undersökning. Respondenter till enkät har valts ut genom ett stratifierat slumpmässigt urval,            
ett sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod gör det möjligt att få fram en fördelning mellan vad              
respondenterna svarat då den gav utrymme för fler alternativ (Bryman & Bell 2017). Vi har               
därefter kunnat dela upp respondenterna i grupper, stratum, och i sin tur identifiera             
respondenterna ur populationen efter kön, användning av plattformen Instagram samt          
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benägenhet till köp. I enkäterna har den primära målgruppen representerats av män och             
kvinnor i åldrarna 18 till 30. Men då ett antal respondenter svarat som befinner sig utanför det                 
åldersspannet har en sekundär målgrupp använts, män och kvinnor under 18 och över 40+.              
Anledningen till att vi valde att ha med den sekundära målgruppen är för att få så brett svar                  
som möjligt genom enkäten. 
 
4.3.2 Analys av kvantitativ metod 
Tolkning av enkätsvaren gjordes när samtliga nio intervjuer var genomförda och vi ansåg att              
tillräcklig data var insamlad. Vi hade som mål att få in minst 150 svar från enkäten.                
Dessutom började antalet respondenter minska och tillslut fick vi inte in fler svar. Likheter              
och skillnader kunde påträffas gällande hur respondenterna uppfattade influencers påverkan          
på deras köpprocess. Resultatet från varje enskild fråga i enkäten sammanställdes i tabeller             
och diagram med en förklaring under vardera figur som presenterar respondenternas svar.            
Inga statistiska analyser har gjorts av materialet. Det har inte heller gjorts någon uppdelning              
mellan respondenterna. Endast de relevanta frågorna och svaren presenteras då vi ansåg att             
vissa inte tillför studien något. Dessa frågor var väldigt lika och genererade liknande svar              
som andra frågor i enkäten och därför togs inte dessa med i resultatet. Det beror på att                 
frågorna skapades i ett tidigt stadie av studien och vi senare insåg att de frågorna inte bidrog                 
med något nytt. Dock finns hela enkäten inkluderat i ett appendix. Med hjälp av de tre                
teorierna köpprocessen, the Big Five modellen och Black Box modellen samt tidigare            
forskning har vi analyserat och dragit paralleller med den insamlade datan från enkäterna.             
Varje teori applicerades på ett lämpligt sätt på de enkätsvaren som passade bäst för den               
specifika teorin. Detta för att förstå hur konsumenten tänker och går tillväga i sin process.               
Den tidigare forskningen användes som underlag och komplettering för den insamlade datan            
samt för att kunna dra paralleller mellan likheter och skillnader med vår empiri. 
 
4.4 Intervjuer 
Som komplement till enkäten och för att få djup på studien genomfördes tre intervjuer              
vardera, vilket blev nio totalt. Vi ansåg att nio deltagare skulle visa på variation och ge                
tillräcklig information då deltagarna bestod av både män och kvinnor i det valda             
åldersspannet. Samtalet skedde ansikte mot ansikte i hemmiljö för att skapa en lugn atmosfär              
och för att minimera risken för missförstånd. Det eliminerade även risken för brus i              
ljudupptagningen när vi spelade in och underlättade sedan när vi transkriberade. Ingen            
observation gjordes eftersom det inte var nödvändigt då kroppsspråk och ansiktsuttryck inte            
var relevant för studien. Intervjuguiden bestod av samma frågor som i enkäten för att inte               
avvika alltför mycket från ämnet, men nu var fördelen att det erbjöds mer frihet i svaren och                 
en möjlighet till utveckling och fördjupning. Intervjuerna spelades in och tog cirka 30             
minuter vardera. En påtaglig intervjuareffekt kunde inte påträffas då ämnet är neutralt och             
respondenterna inte påverkades under tiden de besvarade frågorna. Intervjupersonerna         
presenteras i stycket nedanför. Samtliga deltagare har givits fiktiva namn för att försäkra             
deras anonymitet.  
 
4.4.1 Urval 
Ett kriteriestyrt urval, som är ett målstyrt urval, användes för respondenterna i intervjuerna.             
Det innebär att respondenter väljs ut efter kriterier för att underlätta för forskaren (Bryman &               
Bell 2017). Urvalsprocessen grundades i ålder och samma två givna förutsättningar som i             
enkäten (inneha ett instagramkonto samt veta vad en influencer är). Den valda målgruppen             
för intervjuerna var endast den primära bestående av män och kvinnor i åldrarna 18-30.              

22 



Dessutom skulle de valda deltagarna ha ett modeintresse. Samtliga nio respondenter befann            
sig i våra vänners bekantskapskrets för att försäkra oss om att vår relation till dem var                
minimal.  
 
4.4.2 Presentation av intervjupersoner 
Lisa 
Lisa är 19 år och är i dagsläget student. Hon spenderar två timmar per dag på Instagram och                  
följer uppskattningsvis 60 influencers. Instagram är hennes mest använda sociala          
medieplattform. 

Daniella 
Daniella är 28 år och är till yrket en supply chain planner. Hon spenderar cirka en timme per                  
dag på Instagram och följer sju influencers. Instagram är hennes mest använda sociala             
medieplattform. 

Magda 
Magda är 21 år och är i dagsläget student. Hon spenderar en timme eller mindre på Instagram                 
per dag och följer tre influencers. Youtube är hennes mest använda sociala medieplattform. 

Henrik 
Henrik är 25 år och är mjukvaruingenjör. Han spenderar en och en halv timme på Instagram                
per dag och följer tio stycken influencers. Instagram är hans mest använda sociala             
medieplattform. 

Johanna 
Johanna är 28 år och kundrådgivare på bank. Hon spenderar två till tre timmar på Instagram                
per dag och följer 150-200 influencers. Instagram är hennes mest använda sociala            
medieplattform. 

Daniel 
Daniel är 24 år och idrottslärare. Han spenderar cirka 45 minuter till en timme per dag på                 
Instagram och följer 10-15 influencers. Instagram är hans mest använda sociala           
medieplattform. 

Hanna 
Hanna är 19 år och kundrådgivare på bank. Hon spenderar 1,5 till två timmar per dag på                 
Instagram och följer över 100 influencers. Instagram är hennes mest använda sociala            
medieplattform. 

John 
John är 19 år och är i dagsläget student. Han spenderar uppskattningsvis en och en halv                
timme per dag på Instagram och följer 15-20 influencers. Instagram är hans mest använda              
sociala medieplattform. 

Max 
Max är 26 år och är i dagsläget student. Han spenderar 44 minuter per dag på Instagram och                  
följer få influencers. Instagram är hans mest använda sociala medieplattform.  
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4.4.3 Analys av kvalitativ metod 
Tolkning av intervjusvaren gjordes när alla nio intervjuer sammanställts. Dessa          
transkriberades var för sig för att enklare kunna identifiera likheter och skillnader i             
respondenternas svar gällande hur de uppfattar påverkan från influencers och vilken roll de             
får i deras köpprocess. Ingen tematisk analys applicerades på intervjusvaren då intervjun var             
strukturerad, alltså följde intervjun samma frågemall som enkäten och vi inte letade efter             
teman. Ingen indelning utifrån ålder eller kön gjordes mellan respondenterna. På samma sätt             
som analysen av enkäten genomfördes, användes de tre teorierna (köpprocessen, the Big Five             
modellen och Black box modellen) samt tidigare forskning även till intervjuerna för att få              
fram resultatet. Precis som vid analys av enkäten applicerades varje teori på ett lämpligt sätt               
utefter de svaren intervjuerna genererat. Detta för att förstå hur konsumenten tänker och går              
tillväga i sin köpprocess. Den tidigare forskningen användes som underlag och komplettering            
för den insamlade datan samt för att kunna dra paralleller mellan likheter och skillnader med               
vår empiri. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet utgör två viktiga begrepp i både en kvalitativ och kvantitativ             
forskningsmetod. Validitet beskriver hur generaliserbart en studies resultat är medan          
reliabilitet ska säkerställa att studiens resultat går att upprepa. I vår studie förstärks validiteten              
genom valet att blanda både kvalitativ och kvantitativ metod för insamling av empirin.             
Genom enbart enkäten erhölls en bred kartläggning av studiens ämne, men ingen djupare             
information gavs. Därmed gjorde intervjuerna det möjligt att ytterligare gå in på djupet och få               
fram intressant information kring varje respondentens uppfattning av studiens undersökning.          
Relevansen i studiens empiri säkerställdes ytterligare genom de två förutsättningarna som           
krävdes för att besvara enkäten och intervjun. Reliabiliteten för denna studie anses stark då en               
detaljerad beskrivning av arbetsgången och framtagandet av enkät och intervju har gjorts.            
Studien resulterar i en tydlig slutsats kring influencerns roll i konsumenternas köpprocess            
idag. 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2019) ställer fyra allmänna krav på forskningen för att skydda individer            
som deltar. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet         
och nyttjandekravet. Den insamlade datan till studien förhåller sig till de fyra            
forskningskraven då samtliga respondenter informerades vid start vad deras utlämnande av           
uppgifter och deltagande bidrar till. För oss var det viktigt att respondenten förstod att det var                
frivilligt att delta i denna undersökning. Samtliga deltagare är anonyma för att kunna känna              
sig bekväma med de svar de utlämnar. Både vid intervjun och enkätundersökningen kunde             
respondenten välja att avbryta om hen skulle vilja det. Det insamlade materialet används             
enbart i utbildningssyfte och skadar ingen deltagare (Bryman & Bell 2017). 

4.7 Metodreflektion 
Vi har blandat en kvalitativ och en kvantitativ metod för denna studie. Vår enkät              
representerar den kvantitativa metoden medan intervjuerna är kvalitativt utförda och gav           
utrymme för mer utvecklade och fördjupande svar. Intervjuerna utgör ett komplement till            
enkäten för att få en större nyansering och förståelse av konsumenternas beslutstagande. Vi             
ansåg att det inte hade gått att få fram lika stort djup på undersökningen enbart utifrån                
enkäter.  
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Det finns flertalet fördelar med vårt val av enkäter. För det första är det ett billigt alternativ                 
som genererar ett stort urval. De är snabba att administrera och avkoda eftersom alla får               
samma frågor och svaren blir då lika och entydiga. Eventuell intervjuareffekt elimineras.            
Enkäten är dessutom inte tidsbunden vilket gör att deltagaren kan svara på enkäten när denne               
får tid i lugn och ro. Nackdelar värda att nämna är ytligheten som en enkät medför då det inte                   
finns plats för några fördjupande frågor. Inte heller några sonderande frågor förekommer            
vilket hade gett en ökad risk för att frågan uppfattas fel, därför blir intervjuer ett bra                
komplement. En annan nackdel med våra enkäter är att det finns risk för bortfall, speciellt då                
enkäten skickas ut på sociala plattformar (Bryman & Bell 2017). Trots att det fanns 27               
respondenter som besvarade enkäten men föll utanför vårt åldersspann, valde vi att se dem              
som en sekundär målgrupp och inte som ett bortfall. 
 
Fördelar som vi ser med valet av intervjuer är flexibiliteten, låta deltagaren anpassa intervjun              
efter sina egna uppfattningar av fenomenet samt att tillåta bredare svar. Risken för feltolkning              
av en fråga minimeras då vi som intervjuare finns direkt tillgängliga vid svarandet. Dessutom              
är det lättare att få en djupare och mer korrekt förståelse av respondentens uppfattning av               
verkligheten om man inte enbart använder enkäter. Det är också lättare att fånga upp ett               
bredare perspektiv kring det undersökta fenomenet om intervjuer används som komplement           
till enkäterna. Då ett tydligt fokus finns på vad vi vill ta reda på och undersöka, är det bra                   
med en helt strukturerad intervjumall där vi utgår från några fasta huvudfrågor. En             
strukturerad intervju avkodas inte på samma sätt som en enkät, dock implementeras en             
jämförelse av svaren och kräver därmed mindre tid för att tolka eftersom frågorna är lika för                
samtliga respondenter (Bryman & Bell 2017). Ovan presenterades samtliga intervjupersoner          
med fiktiva namn för att bevara anonymiteten. Den fullständiga intervjuguiden inkluderas i            
ett appendix längre ner i uppsatsen. Vissa respondenter, som nämnt, faller utanför vår primära              
målgrupp och befinner sig i åldersspannet 18-30 år. Dessa totalt 27 respondenter, av totalt              
150, räknas med i resultatet och utgör den sekundära målgruppen. Enligt statistiken har 290              
personer påbörjat enkäten och av dessa har vi då fått in 150 stycken färdiga enkätsvar.               
Bortfallet, alltså ej färdigställda enkäter, är cirka 52%.  

Det hade varit möjligt att göra en helt kvantitativ undersökning istället. Vi hade då fått ett                
stort urval, men dock ytligt och ingen djupare förståelse hade erhållits i svaren. Andra              
perspektiv hade också kunnat förbisetts om inte blandningen med en kvalitativ metod            
genomförts. Om vi istället enbart använt oss av kvalitativa metoder hade det inneburit djup              
förståelse men enbart från ett litet urval och vi hade gått miste om en del trovärdighet i                 
studiens resultat. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas inledningsvis bakgrundsinformation om respondenterna i enkäten.          
Därefter presenteras en sammanfattning av den insamlade empirin från enkäten. Fortsatt           
följer en analys om hur influencers används i köpprocessen samt hur konsumenters            
personlighetsdrag leder till impulsköp. Sedan presenteras bakgrundsinformation om        
respondenterna i intervjuerna. Analysen för intervjuerna inleds med respondenternas         
tudelade meningar om påverkan från influencers samt vilka faktorer som lockar till köp. 

5.1 Bakgrundsinformation enkätrespondenter 
Sammanlagt har 150 respondenter svarat på vår enkät. Respondenterna består av 112 kvinnor             
(75%) och 38 män (25%) och därmed finns en majoriteten av kvinnor. De flesta befinner sig                
inom åldersspannet 18 - 25 år (54%), därefter följer åldrarna 25 - 30 år (29%). Resterande                
respondenter är antingen yngre än 18 eller äldre än 40 år.  

                                                 

Figur 4. Rangordning av sociala medier. (Lammers, Sakic & Suwhanli 2019).  

Enkäten inleds med en rangordningsfråga bestående av de fem vanligaste och mest använda             
sociala medierna i Sverige. Resultatet av rangordningen illustreras i figur 4 och konstaterar             
att Instagram är den mest använda plattformen bland respondenterna. Instagram används           
flitigast, därefter Snapchat och Facebook med en snarlik användning. Youtube hamnade näst            
sist följt av Twitter som inte används av många.  

För att vidare ta reda på i hur stor utsträckning respondenterna använder Instagram, ställs              
frågan om hur många minuter alternativt timmar respondenterna spenderar på enbart           
Instagram sammanlagt per dag. Den största andelen (41%) svarade 30-60 minuter, närmare            
en tredjedel (29%) svarade en till tre timmar, 17% 10-30 minuter och nio procent spenderar               
noll till tio minuter. Fyra procent svarade att de lägger tre till fem timmar. Ingen respondent                
använder Instagram i mer än fem timmar per dag.  
 
Gällande frågan om hur många influencers de följer svarade runt en tredjedel (34%) noll till               
fem influencers, en femtedel (21%) följer fem till tio och ytterligare en femtedel (20%)              
svarade att de följer 10-20 stycken. 14% följer 20-40 influencers, sex procent 40-60 stycken              
och resterande av respondenterna (fem procent) följer fler än 60 influencers.  

 

26 



5.2 Sammanfattning av enkät 

 
Figur 5. Störst påverkan på köpintention (Lammers, Sakic & Suwhanli 2019). 

 
15% anser att “influencers” har störst påverkan på deras köpintention. Majoriteten av            
respondenterna (42%) svarade “sociala medier”, som figur 4 illustrerar. Därefter svarade 23%            
“familj och vänner”, tio procent personer med delat intresse, sex procent traditionell reklam             
samt fem procent påverkas mest av företag. Ingen av respondenterna angav kollegor som den              
största påverkande faktorn i sina köpintentioner. Fortsatt visar enkätresultaten att 27% av de             
svarande anser sig bli påverkade till att köpa produkter eller tjänster av influencers på              
Instagram. 39% blir påverkade ibland och 34% svarar att de inte alls blir påverkade. 
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Figur 6. Köpt en produkt/tjänst på grund av en influencers inlägg på Instagram (Lammers, 
Sakic & Suwhanli 2019). 

Figur 6 redovisar om respondenterna någon gång har köpt en produkt eller tjänst på grund av                
en influencers inlägg på instagram. Mer än hälften (55%) svarade ja och 45% svarade nej               
vilket innebär att 83 av 150 respondenter har köpt något på grund av en influencer.  
 
De respondenter som svarat ja fick följdfrågan hur ofta det händer att en influencers inlägg               
leder till ett köp. Svaren är relativt spridda. Knappt en procent svarade “mycket ofta”, fem               
procent “ofta”, hälften (50%) svarade att de sker “ibland”, 23% “sällan” och 21% procent              
“mycket sällan”.  
 
De respondenter som svarat nej på ursprungsfrågan fick en annan följdfråga där vi undrade              
varför personen inte köpt en produkt eller tjänst på grund av en influencers inlägg på               
Instagram. 14% menar att de inte har något förtroende för influencers. Tio procent lockas inte               
av reklam och tre procent svarade “köper inte samma produkter som någon annan”. I denna               
fråga fanns även svarsalternativet “annat” där respondenten själv fick möjlighet att skriva in             
ett eget svar. En respondent skrev “Beroende på vilken influenser det är så blir jag nästan                
mindre sugen på att köpa något om jag ser en influenser göra reklam för det.”. Ett annat                 
intressant svar som skrevs lyder “Handlar isåfall den produkten senare”. 
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Figur 7. Blir lockad till spontanköp genom influencers inlägg på Instagram (Lammers, Sakic 
& Suwhanli 2019). 

Huruvida respondenterna blir lockade till spontanköp genom influencers på Instagram visas i            
figur 7. De flesta (62%) svarade att de inte blir lockade till spontanköp. 38% svarade ja.  
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Figur 8. Får ett intresse för en produkt och söker upp den på Instagram för att komma i 
kontakt med influencer (Lammers, Sakic & Suwhanli 2019). 

Nästa fråga i enkäten lyder “Händer det att du får ett intresse för en viss produkt och därefter                  
söker upp den på Instagram för att komma i kontakt med en influencer (hitta inspiration,               
passform, rabattkod...)?”. Som figur 8 visar svarade lite fler än hälften (52%) nej och              
resterande (48%) svarade ja.  

Som en gemensam avslutande fråga för de båda ovanstående ställdes frågan: “Vilken av de              
två ovanstående alternativen är vanligast för din köpprocess via en influencer?”. Här            
fördelades svaren relativt jämnt. 36% svarade att deras köpprocess via en influencer vanligast             
sker genom spontanköp, 35% svarade att de först får ett intresse för en produkt för att sedan                 
söker upp en influencer och resterande 29% svarade “inget av ovanstående” vilket antyder att              
de inte köper något via influencers.  
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Figur 9. Identifierar sig med influencers de följer (Lammers, Sakic & Suwhanli 2019). 

Endast 11 procent av respondenterna identifierar sig med de influencers de följer på             
Instagram, som går att utläsa av figur 9. Majoriteten (57%) svarade “Enbart med vissa” och               
26% svarade att de inte identifierar sig med några influencers. Sex procent följer inga              
influencers. 

Hur viktigt det är att identifiera sig med de influencers man följer ansåg de flesta av                
respondenterna inte var viktigt. På en intervallskala svarade 39% “inte alls viktigt” och fem              
procent svarade “mycket viktigt”. 21% svarade neutralt (mitten på skalan).  
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Figur 10. Påverkas av influencers rabattkoder på Instagram (Lammers, Sakic & Suwhanli 
2019). 

Figur 10 redovisar hur stor andel av respondenterna som anser sig bli påverkade av              
influencers rabattkoder på Instagram. Merparten (44%) svarade nej, att de inte påverkas. 22%             
svarade ja och 34% ibland.  
 
41% av respondenterna uppger att de aldrig köper något på grund av en rabattkod som en                
influencer erbjuder. Någon gång om året köper 31% något på grund av en rabattkod från en                
influencer, 19% köper ett par gånger om året, fem procent varannan månad och fyra procent               
varje månad. 
 
Svaren på hur respondenterna hittar influencers att följa på Instagram visar att lite fler än               
hälften (51%) hittar via utforskaren på Instagram. 39% hittar influencers genom andra            
influencers de följer, 36% genom vänner och 17% från andra sociala medier. Här fanns också               
alternativet att respondenterna själva fick fylla i ett svar. De flesta av dessa svaren löd “Letar                
inte efter influencers att följa” samt “Följer inga influencers”. En annan respondent skrev             
“Genom hashtags”.  
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Figur 11. Influencers sponsrade inlägg får mig att köpa mer (Lammers, Sakic & Suwhanli 
2019). 

Som avslutning på enkäten ställdes frågan “Skulle du säga att influencers sponsrade inlägg             
får dig att köpa mer?”. Resultatet presenteras i figur 11. Majoriteten (69%) svarade nej, att de                
inte köper mer på grund av influencers inlägg, medan 31% svarade ja.  
 
5.3 Influencers används i köpprocessen 
I resultatet från enkäten framkommer det att en majoritet av respondenterna någon gång             
handlat via en influencers inlägg även om de idag per se inte aktivt konsumerar via den                
kanalen. Som forskningsöversikten berört menar Pavica och Bryant (2016) att Instagram ger            
upphov till konsumtion där influencers kreativa inlägg påverkar köpehandlingen, vilket          
därmed går att konstatera. Vidare svarar även 55% av respondenterna att de någon gång köpt               
en produkt eller tjänst via influencers inlägg på Instagram. Ett samband kunde dessutom             
utläsas mellan de som följer flest influencers på Instagram och de som spenderar mest tid på                
plattformen. Dessa respondenter handlade mer frekvent än övriga, vilket var minst en gång i              
månaden. Det tyder på att de respondenterna visar personlighetsdrag såsom öppenhet för att             
testa nya saker och våga lockas till köp, enligt en av de grundläggande faktorerna i               
femfaktorteorin. Underlaget är att de lockas till köp via influencers inlägg och påverkas alltså              
av det som Ekström et al. (2017) benämner externa stimuli under köpprocessen, vilket också              
kan tolkas som input i Black box modellen. 
 
Enligt Ertemel och Ammoura (2016) så grundas köp på influencers rekommendationer, vilket            
till viss del relaterar till det resultat som studien visar på där majoriteten medger att de någon                 
gång handlat något som de först sett på Instagram. Vidare pekar Ertemel och Ammoura              
(2017) på att konsumenten i steget alternativutvärdering är under mest påverkan av            
influencers. Det visas även i vår studie då respondenter nyttjar influencers mest i steget              
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alternativutvärdering. Fortsatt menar Ertemel och Ammoura (2016) att det saknas en relation            
mellan sociala medier och konsumenten i köpprocessens andra steg informationssökning.          
Detta överensstämmer inte med vår studie då vikten av en influencer belyses i             
informationssökningssteget. Fortsatt visar resultatet att respondenterna anser influencers ha         
en liten påverkan på deras köpprocess, men där sociala medier har den största påverkan, tätt               
följt av vänner och familj. Enligt Gunawan & Huarng (2015) har vänner och familj störst               
påverkan på konsumentens köpprocess vid köp av en produkt marknadsförd på sociala            
medier. Då förlitar sig konsumenten på det familj och vänner följer, gillar, delar, och              
rekommenderar, vilket då till viss del stämmer överens med svaren i vår enkät. Under              
informationssökningen, som är köpprocessens andra steg, kan konsumenter återigen använda          
sig av både familj och vänner då som personliga källor och influencers som icke-personliga              
källor (Ekström et al. 2017; Dahlén et al. 2017). Den populäraste personliga källan bland              
respondenterna är just familj och vänner och influencers och Instagram (samt företag) som             
icke-personliga källor. 

Idag är Instagram integrerad i köpprocessen, på samma sätt som postorderhandeln var för             
några år sedan, och har blivit ett sökverktyg för konsumenten i utvärderingen av olika              
alternativ vid köp av en produkt (Verhoef et al. 2007). I enkäten ställdes frågan “Händer det                
att du får ett intresse för en viss produkt och därefter söker upp den på Instagram för att                  
komma i kontakt med en influencer?”. 72 av 150 respondenter, nästan hälften, svarade “ja”              
på denna fråga. Det innebär i praktiken att ungefär hälften av deltagarna använder sig av               
Instagram som ett sökverktyg i köpprocessens tredje steg alternativutvärdering. När ett köp            
sedan genomförs måste konsumenten bestämma om köpet ska vara ett helt planerat köp eller              
så blir det ett impulsköp (Hernant & Boström 2011). 38% av respondenterna svarade att de               
blir lockade till spontanköp av influencers inlägg. På frågan vad som är vanligast för ens               
köpprocess, impulsköp eller ett lite mer planerat köp där man först får ett intresse och därefter                
letar upp en eventuell influencer, svarar största andelen (36%) att spontanköp är vanligast.             
Majoriteten lockas alltså inte till spontanköp av influencers inlägg.  
 
Genom att utläsa de svar som respondenterna lämnat i enkätundersökningen får man en             
förståelse för hur konsumenterna använder influencers och sociala medier i sin köpprocess. I             
undersökningen uppger nästan hälften av respondenterna att de använder Instagram som en            
sökfunktion för att finna inspiration, se passform på produkter och hitta rabattkoder som             
eventuellt leder till köp, alltså fungerar inlägg på Instagram som ett redskap i köpprocessen.              
Detta styrker det som Pavica och Bryant (2016) tidigare hävdar om att konsumenterna             
använder sig av plattformen för att övervaka och dokumentera händelser. Även de personer             
som uppgav att de inte använder sig av Instagram som ett sökverktyg letar vid behov upp                
eller inväntar rabattkoder från influencers för att reducera priset på sina beställningar, vilket             
fortsatt styrker Instagrams funktion under köpprocessen. Dock uppfattar de flesta av           
respondenterna inte rabattkoder som en avgörande faktor i köpbeslut. 44% svarade att de inte              
påverkas till köp via rabattkoder från influencers. 34% svarade “ibland” och enbart 22%             
svarade att de påverkades. Som Gregor och Kubiak (2014) presenterar i sin studie är en av                
fördelarna med att följa varumärken på sociala medier möjligheten att erhålla rabattkoder,            
men likaså influencers. Respondenterna uppgav vidare i Gregor och Kubiaks studie (2014) att             
rabattkoder har störst påverkan på deras köpbeslut, vilket idag inte kan utläsas från empirin i               
denna studie. Dock kan det påvisas att rabattkoder i vissa fall är en utlösande faktor till köp.                 
Enligt Lo et al. (2016) kan rabattkoder leda till ett utvecklat spontanköpsbeteende.  

34 



Resultatet i vår studie visar att en majoritet inte påverkas till spontanköp av rabattkoder men               
hänsyn bör tas till den minoriteten respondenter som visar att möjligheten för att ett utvecklat               
spontanköpsbeteende ändå finns. 
 
5.4 Konsumentens personlighetsdrag bestämmer impulsköp 
Rabattkoder är ett koncept som kan leda till ett utvecklat impulsköpsbeteende, men lika så              
leda till utveckling av ett planerat impulsköpsbeteende (Lo et al. 2016). Skillnaden i             
konsumtionsbeteende kan förslagsvis bero på vilka personlighetsdrag konsumenten har.         
Enligt The big five modellen är det personer som är öppna, neurotiska och omtänksamma              
som praktiserar impulsköp (Sofi och Najar 2017) medan emotionellt stabila konsumenter           
planerar sina inköp. Dock kan de som planerar sina köp invänta rabattkoder och utvecklar i               
sin tur ett så kallat planerat impulsköpsbeteende (Lo et al. 2016). Detta intygades också av               
respondenterna i denna studie genom att processen för konsumtion med rabattkoder kunde gå             
till på olika sätt. De varierande tillvägagångssätten talar även om hur respektive            
konsumentens köpprocess går till. Några fullföljer hela köpprocessen enligt Engel, Blackwell           
och Miniard medan andra direkt förflyttar sig till köpprocessens fjärde steg köp. 
 
5.5 Bakgrundsinformation intervjurespondenter 
Respondenternas kön och ålder presenteras i avsnitt 4.4.1. Vårt resultat visar att åtta av nio               
respondenter spenderar mest tid på Instagram gentemot övrigt nämnda sociala medier. Endast            
en av respondenterna har angivit Youtube som sin mest använda plattform, där denne placerat              
Instagram på andra plats. Ingen respondent spenderar mindre än 40 minuter på plattformen             
per dag. Kortast angiven tid på Instagram är enligt den insamlade datan 44 minuter per dag,                
respektive den längsta angivna tiden på två till tre timmar per dag. På frågan om hur många                 
influencers respektive respondent följer varierade svaren. Två av nio respondenter, Hanna           
och Johanna, uppgav att de följer över 100 influencers på deras Instagramkonton. En             
tredjedel av respondenterna anger att de följer tio influencers eller lägre. Det mest             
förekommande svaret var att man följer cirka 10-20 influencers. 

5.6 Intervjuerna visar på tudelade meningar 
Efter en noggrann sammanställning av samtliga nio intervjuer kunde likheter men även            
olikheter påvisas mellan respondenterna. Det som respondenterna uppgav ha störst påverkan           
på deras köpintention var fördelat mellan personer i ens omgivning och Instagram.  

Det som påverkar är både sociala medier och rekommendationer av folk jag känner, vänner               
och familj då. -Johanna 

Dock svarade respondenten Henrik att hemsidor påverkade hans köpintention mest och att            
han finner inspiration där. Lisa pratar inte enbart om Instagram, utan nämner även att              
Youtube har en stor påverkan på hennes köpintentioner. Det gör även respondenten Magda,             
som dessutom var den respondent som rangordnat Youtube på första plats.  

Fem av nio respondenter uppgav vidare att det på ett eller annat sätt lockas till köp via                 
influencers inlägg på Instagram. Dessa fem respondenter har i sin tur gemensamt att de              
spenderar minst 1,5 timme på plattformen per dag. Det existerar en variation i antalet              
influencers dessa respondenter följer. Oberoende av sysselsättning så har de fem           
vederbörande respondenterna någon gång handlat på grund av en influencers inlägg på            
Instagram. Detta utfall var oberoende av kön och demografiska faktorer. Fyra respondenter            
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utav nio (alla identifierar sig som kvinnor) påstår att de handlar mer frekvent än övriga               
respondenter, vilket då sker var och varannan månad.  

Uppskattningsvis skulle jag säga någon gång i månaden. Jag köper väldigt mycket kläder             
överlag och mycket av de jag köper är just något jag har sett (eller något liknande) på en                  
influencer. -Hanna. 

De fyra respondenter som inte lockas till köp via influencers inlägg uppger att de inte tycker                
influencers har någon påverkan på dem alternativt känner att de inte är i behov utav de                
produkter som promotas. En förekommande tanke bland respondenterna är att influencers           
ibland promotar inlägg enbart för att tjäna pengar, vilket gör inläggen mindre trovärdiga.  

Som jag nämnde tidigare så har jag slutat följa influencers då jag anser att dem själva har                 
blivit köpta utav varumärken. Att dem inte alltid står för det dem lägger upp utan endast för                 
att de får mycket pengar för det inlägget […] -Max. 

 
Även om respondenterna visar på delad mening i om de idag påverkas till köp via               
influencers, uppger sju av nio att de vid något tillfälle köpt en produkt eller tjänst på grund av                  
en influencers inlägg på Instagram (detta förutsätts ha skett under den tiden de haft ett aktivt                
Instagramkonto). Spontanköp förekommer bland respondenterna i samband med något de sett           
genom en influencers inlägg, men likaså sker planerade köp. Två av respondenterna (vilka             
identifierar sig som män) uppger att de föredrar att planera sina inköp eftersom de              
konsumerar dyrare plagg. Sex respondenter uppger att de använder Instagram som ett            
sökverktyg dels för att hitta rabattkoder men tre respondenter använder sig även av Instagram              
för att se hur plagg sitter på. Det kan vara influencers, privatpersoner eller företag som gjort                
inlägg om det eftersökta plagget och visar upp produkten i en bild, ett videoklipp eller en                
Instagram-story. 

Ja jag använder mig av influencers för att få information, men då är det mest för att se vad                   
influencern har för kläder och hur vissa saker sitter. -John. 

På frågan om vad som är vanligast för deras köpprocess via Instagram, förutsatt att de lockas                
till köp via en influencers inlägg, svarade fyra respondenter att spontanköp var mest             
förekommande efter att ha sett en influencers inlägg. Majoriteten, fem respondenter, svarade            
istället att de först får ett intresse för en produkt eller tjänst och söker därefter upp en                 
influencer. Detta dels för att se passform, dels för att de vet att influencers kan distribuera                
rabattkoder. Det går att konstatera att dessa fem respondenter planerar sina köp mer             
genomförligt och använder därför gärna influencers som ett verktyg för att hitta information             
och inspiration samt utvärdera alternativ innan köp. Intervjupersonen Hanna uttryckte          
följande: 
 

[...] Jag skulle beställa ett kavaj-set för ett tag sen, däremot hade hemsidan inga bilder med                
kläderna på en modell. Då sökte jag enkelt på “Gina Tricot” på Instagram och därefter tryckte                
jag på “Taggade bilder” och helt plötsligt fick jag upp massa bilder på det kavaj-setet. Därav                
kunde jag bilda mig en uppfattning om hur det förmodligen skulle sitta på mig.  

 
Fortsatt uppger en tredjedel av respondenterna att influencers inlägg får dem att köpa mer,              
medan övriga sex respondenter hävdar att inläggen bara uppfattas som reklam och att de mer               
får en motsatt effekt. Istället för att lockas till köp av inläggen uppfattas de som besvärligt                
brus som respondenterna skrollar förbi. Detta har också varit ett förekommande svar på             
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frågan om man någon gång avföljt en influencer på grund av det denne marknadsfört. Många               
respondenter tycker att det blir för många sponsrade inlägg. 

Ja, eller inte på grund av en specifik produkt, men för att det blivit för många sponsrade                 
inlägg osv. -Daniel. 

När det gäller frågan om huruvida respondenterna konsumerar en influencers liv eller            
produkten denne marknadsför var svaren tudelade. Hälften av respondenterna svarade att de            
konsumerar influencers liv medan andra hälften svarade att de enbart konsumerar           
produkterna. En av anledningarna man uppger till varför man enbart konsumerar produkter är             
att man inte är insatt i influencers liv. Tvärtom menar övriga respondenter på att genom att                
följa de influencers man gör så följer man automatiskt deras liv och tar del av deras livsstil.                 
Även om inte alla respondenter medger att de påverkas av influencers så kan det dock inte                
uteslutas att de omedvetet kan så ett frö för framtida köp, vilket framkommer ur resultatet.               
Respondenten Max svarar att han varken konsumerar influencers liv eller produkter. Istället            
hävdar han att det han ser på Instagram kan föda en undermedveten tanke om köp men att han                  
utför sin informationssökning på nätet. 

[...] Så nej, för mig personligen, påverkar det inte speciellt men det klart, man kan absolut bli 
lite inspirerad ifall man dyker in på någons konto. Undermedvetet kanske en tanke föds redan 
där. -Max 
 

Som en oberoende, men en väsentlig faktor, svarar respondenterna att de inte nödvändigtvis 
behöver identifiera sig med de influencer de följer. Dock måste ett gemensamt underliggande 
intresse eller relation existera. Detta för att man ska vilja följa vederbörande influencer, 
annars reagerar majoriteten av respondenterna med att sluta följa influencern. Samtliga 
respondenter medger att förtroendet för en influencer ökar om man kan identifiera sig med 
denne eller åtminstone har gemensamma intressen.  
 

Nja, eller asså man måste ändå ha något gemensamt, känna något för influencern, men 
identifiera… nej kanske inte. -John 

Detta gör, som en av respondenterna uttrycker sig, att man i sin tur kan ifrågasätta               
autenciteten i en influencers inlägg om man inte relaterar till dem eller identifierar sig med               
dem. Nästan alla av respondenterna hävdar att de aldrig har handlat på grund av ett inlägg                
från en influencer de inte identifierar sig med. Endast en av de nio respondenterna, Johanna,               
uppger att hon handlat ifrån en influencer hon inte identifierar sig med på grund av               
influencerns samarbete med ett modeföretag som skapade tilltalande plagg.  

5.7 Faktorerna som lockar till köp 
Resultatet som framkommit ur intervjuerna visar att många respondenter medger att de lockas             
till köp eller att tanken om köp undermedvetet föds när de skrollar bland influencers inlägg.               
Som figur 2 visar så överensstämmer det väl med de stimuli (externa faktorer) som sänds från                
influencern till konsumentens sinne och ger output i form av köp (Richard & Chebat 2016).               
Orsaken som lockar konsumenterna till köp uppger sex av nio intervjupersoner vara den             
livsstil som influencern förmedlar, vilket skapar en relation mellan konsumenten och           
influencern.  

[...] I många fall skulle jag säga både och, att jag både konsumerar influencerns liv men också                 
produkterna. Det ena leder till det andra liksom. -Hanna 
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Som Gunawan & Huarng (2015) menade så ger ökad transparens en starkare köpintention,             
vilket kan påvisas då dessa respondenter också handlade mer spontant och frekvent än andra.              
Enligt Sofi och Najar (2017) är det dessa personer som visar öppenhet som personlighetsdrag              
som handlar spontant, medan motsatsen visar på rationalitet och planerar sina köp i förväg,              
vilket två respondenter uppgav var ett vanligt tillvägagångssätt för dem.  

På frågan om tillvägagångssätt, om konsumenten först får upp ett intresse för en produkt och               
sedan tar sig till sociala medier för att komma i kontakt med en influencer, svarade sex av nio                  
i intervjun ‘’ja’’. Majoriteten respondenter var då ute efter att se passform, få inspiration eller               
utvärdera alternativ innan köp vilket visar att konsumenten vid högengagemangsprodukter tar           
hjälp av extern sökning som återfinns i köpprocessens andra steg (Ekström et al. 2017).              
Alternativutvärdering sker simultant och växelvis med informationssökningen (Ekström et al.          
2017; Hernant & Boström 2011; Wildenstam et al. 2017) och influencers används av             
konsumenter för att hitta inspiration, passform och rabattkoder. Detta visar att influencers, i             
enlighet med det Pavica och Bryant (2016) hävdar, används som ett verktyg för att övervaka               
trender och händelser och blir då ett hjälpmedel i steget utvärdering av alternativ. Johanna              
säger följande i intervjun: 

Jag använder influencers för att få inspiration och för att hitta rabattkoder. Det beror på vilka                
varumärken, om det är exempelvis NA-KD kollar jag alltid upp rabattkoder då jag vet att de                
alltid har något samarbete med en influencer. 

 
I citatet ovan nämner Johanna något intressant, att det beror på varumärket hur hon går               
tillväga i sin utvärderingsprocess. Just varumärket faller under det som Hernant & Boström             
(2011) benämner generella kriterier som påverkar valet av köp. Respondenten Lisa använder            
också generella kriterier i sin process utvärdering av alternativ: 
 

Det händer att jag letar upp en rabattkod från en influencer, men oftast på Youtube. 
 
Oberoende av innehåll och plattform är det viktigt för influencern att behålla relationen med              
konsumenter för att fortsatt ha inflytande. Enligt De Veirman et al. (2017) så påverkas              
relationen negativt om influencern inte visar tillförlitlighet och engagemang, vilket är i            
enlighet med respondenternas svar då de poängterar att vissa inlägg inte uppfattas som             
genuina. Det som är tänkt stimulera till köp uppfattar konsumenten som brus och ger output i                
form av inget köp (se figur 2). Magda betonar vikten av autenticitet: 
 

Jag kan nog påverkas mer av Youtube vloggare än Instragram. På något sätt känns det mer                
äkta. Det har hänt att jag blivit sugen på att köpa ett plagg som jag ser en vloggare ha på sig.  

 
Gunawan & Huarng (2015) och Tran (2017) menar att desto mer trovärdig en influencer är               
desto mer minimeras uppfattad risk med köpet, vilket styrks i vår studie där respondenterna              
påpekar vikten av att influencern är legitim för att på så sätt känna samhörighet och stimulera                
till köp. Även om respondenterna inte såg influencers som främsta inspirerande faktor till             
köp, så uppgav de att relationen från sociala medier till inspiration var starkast. Dock är               
sociala medier den plats där influencers och konsumenters världar möts och därför kan man              
indirekt se det som att konsumenter och influencers har en större relation än vad som upplevs.                
Wang, Yu & Wei (2012) visar att det bildas en gemenskap på sociala medier som förenar                
människor. Där skapas grupper vilket i sin tur får en positiv påverkan på köpprocessen (Goh,               
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Heng & Lin 2013). Det beror på de kunskaper som delas inom dessa grupperna ändrar               
konsumentens köpbeteende. Den relationen som finns mellan konsument och influencer har           
olika betydelser i olika delar av köpprocessen. Respondenterna visar att influencers används            
som ett hjälpmedel i stegen informationssökning och alternativutvärdering där man kan se            
samband mellan relation och trovärdighet till influencern. När en relation har etablerats och             
en trovärdighet finns används denne som ett givet verktyg när man genomför diverse steg i               
köpprocessen.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens tre kärnpunkter - relation, trovärdighet och påverkan.            
Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av studiens resultat. Därefter behandlas           
kärnpunkternas relevans för konsumentens köpprocess mer ingående och vikten av studiens           
resultat. Studien jämförs med tidigare forskning för att se om resultatet allierar eller inte, och               
vad resultatet då kan bidra med för framtida forskning och företag. 
 
Studiens resultat visar att relation och trovärdighet är de två faktorerna som är avgörande för               
om konsumenten blir påverkad av influencers. Resultatet tyder på att konsumenten använder            
sig av influencers i olika steg av köpprocessen och i olika sammanhang. Utifrån de teorier               
som applicerades i analysen kan det å ena sidan bero på vem konsumenten är som person och                 
vad denne är mottaglig för. Men å andra sidan kan det också bero på vad konsumenten har för                  
mål med köpet. Hur influencern uppfattas och vad denne marknadsför spelar en avgörande             
roll i påverkan på konsumentens köpprocess. Resultatet stämmer överens med det Djafarova            
& Rushworh (2016) hävdar att ju mer trovärdig influencern uppfattas av konsumenten desto             
mer sannolikt är det att en relation utvecklas mellan konsumenten och influencern. Det             
innebär då att en del respondenter konsumerar influencerns livsstil, som även går att utläsa av               
studiens resultat då respondenter medger att de blir mer benägna att lockas till köp. 
 
Alla konsumenter har olika relation till influencers och använder sig av dessa på skilda sätt.               
Vissa intresserar sig för deras livsstil, eller inspireras av deras inlägg, medan andra enbart är               
ute efter rabattkoder. Det kan också vara en omedveten relation där konsumenten inspireras             
till köp utan att koppla det till influencers. Majoriteten ansåg att det inte var viktigt att                
specifikt identifiera sig med influencern, men att ett intresse eller samhörighet bör finnas,             
annars slutar man följa influencern. Personlighetsdragen hos en konsument bestämmer hur           
dennes relation till influencern ser ut. Det i sin tur gör konsumenten olika mycket mottaglig               
för influencers inlägg och avgör hur konsumenten använder influencern i köpprocessen.           
Sambandet illustreras i figur 3. Det är viktigt att ett intresse existerar mellan konsument och               
influencer, även om konsumenten nödvändigtvis inte behöver identifiera sig med denne.           
Detta för att ge respons i form av köp, vilket återigen illustreras i figur 3. 
 
Det är viktigt att förstå den relation som finns mellan influencer och konsument där den               
tidigare forskningen brister. Exempelvis belyser Gunawan och Huarng (2015) endast          
relationen mellan sociala medier och konsument och påverkan av vänner och familj, och             
saknar då den mänskliga relationen som är influencer mot konsument. Vår studie går mer in               
på djupet för att förstå och undersöka hur konsumenten upplever relationen till influencern.             
Därmed kompletterar vår studie den tidigare forskningen som enbart skrapar på ytan och             
berör sociala medieplattformar. Trots att Gunawan och Huarng (2015) undersöker sociala           
medier i stort förhållande till konsument visar resultatet likheter med vår studies resultat.             
Sociala medier och familj och vänner har i båda studierna en stor betydelse för hur               
konsumentens relation till influencern påverkas. Även om resultatet till viss del           
överensstämmer med Gunawan och Huarng (2015) så tillför vår studie en mer specifik             
inriktning på just influencern och inte sociala medier i stort. I förlängningen innebär det att               
vår studie öppnar upp idén att undersöka influencern mer som en mänsklig faktor än enbart               
som en del av sociala medier. Det ger företagen möjligheten att optimera sin             
marknadskommunikation genom att förstå vikten av relationen mellan influencer och          
konsument. Genom att rikta rätt influencer och rätt produkt mot rätt målgrupp kan företaget              
bygga relationer. Relationen tolkas av resultatet som en viktig faktor mellan influencer och             
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konsument för att på något sätt kunna stimulera fram en reaktion hos konsumenten.             
Reaktionen uttrycks i något av köpprocessens steg. 
 
Utöver relation så betonar samtliga respondenter vikten av en influencers trovärdighet. Om            
influencern inte visar på autencitet kan utfallet i vårt resultat att man slutar följa denne. När                
en influencer anses trovärdig använder konsumenten influencern som ett hjälpmedel i           
köpprocessens andra och tredje steg, vilka är informationssökning och alternativutvärdering.          
Det innebär att om konsumenten själv uppfattar influencern som trovärdig, kommer denne            
också att stimuleras till några eller samtliga stegen utav i köpprocessen. Trovärdighet blir en              
viktig faktor både i att bygga en relation mellan influencer och konsument, men också för att                
vara mottaglig för påverkan. De Veirman et al. (2017) talar om trovärdighet i form av               
influencerns konton och äkthet (trovärdiga inlägg). Trots att De Veriman et al. (2017)             
undersöker själva kontot och vi undersöker influencern, så visar det att autencitet i båda              
studierna är en viktig faktor. Även om resultaten till viss del allierar så är det viktigt att lyfta                  
fram att De Veirman et al. (2017) undersöker influencern i ett större sammanhang och inte               
har fokus på relationen influencer mot konsument. Återigen blir vår studie ett komplement till              
den tidigare forskningen då man tidigare sätter influencern i ett större sammanhang, medan vi              
plockar ut influencern ur sammanhanget och sätter dennes möjlighet att skapa trovärdighet i             
fokus. Trovärdighet tolkas som en av grundstenarna för att bygga en relation mellan             
influencer och konsument. Trovärdighet värderas högt av konsumenterna då det handlar om            
att lita på någon annan som rekommenderar produkter online jämfört med offline (fysisk             
butik) då man själv kan avgöra vad man tycker om passform och material exempelvis. 
 
När trovärdighet och relation till infleucern existerar så ger det utfallet i form av påverkan på                
konsument. Respondenterna anser inte att influencers har en direkt påverkan till köp. Men en              
indirekt påverkan kan utläsas där influencern kan forma en tanke inför framtida köp. Det              
beror mycket på konsumenten som enskild individ vilket betyder att personlighetsdrag formar            
hur konsumenten påverkas av influencern i köpprocessen och hur influencern används i            
köpprocessens olika steg. Det innebär att desto mer mottaglig konsumenten är för att             
stimuleras av influencern desto mer sannolikt är det att responsen blir köp, som illustreras i               
figur 3.  
 
Det är viktigt att förstå vad det är som orsakar påverkan på konsumenten och i vilka steg av                  
köpprocessen konsumenten är under mest påverkan av influencern. Som Ertemel och           
Ammoura (2016) hävdar så påverkas konsumenten som mest i det tredje steget. Även om vårt               
resultat stämmer överens med deras, visar resultatet i vår studie att en lika stor påverkan av                
influencern återfinns i det andra steget av köpprocessen, som är informationssökning. I            
förlängningen klargör vår studie influencern påverkan på konsumenten i köpprocessens olika           
steg och hur personlighetsdrag påverkar hur konsumenten använder sig av influencern, där            
den tidigare forskningen visar brister. Detta hjälper i sin tur företagen att veta hur de ska                
påverka konsumenter på ett effektivt sätt med hjälp av influencers. Exempelvis etablera            
relation och trovärdighet för att maximera påverkan. Idag är influencerns påverkan inte så lätt              
att konstatera då den kan ske direkt och indirekt beroende på hur konsumenten är som person                
och hur den utnyttjar influencern i sin köpprocess.  
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7. Slutsats 
I denna del presenteras studiens slutsatser. På ett kort och koncist sätt besvaras de två               
frågeställningarna, “hur ser relationen ut mellan influencer och konsument?” och “vilken           
påverkan upplever konsumenter att influencers har på deras köpprocess?”, samt studiens           
syfte “syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan influencers har på             
konsumenters köpprocess. Vidare vill vi se hur denna påverkan gestaltar sig i konsumenters             
faktiska köpehandlingar”. 
 
Relationen mellan influencers och konsumenter bygger på trovärdighet. Om konsumenten          
upplever influencern som trovärdig integreras influencern i konsumentens köpprocess som ett           
hjälpmedel i informationssökningsteget och i alternativutvärderingsteget. Relationen mellan        
influencers och konsumenter visar sig vara en utav de två mest avgörande faktorerna för att               
en influencer ska stimulera till köp. Vid en direkt tillfrågan uppger konsumenterna att de inte               
påverkas till köp av influencers. Dock går det av resultatet att utläsa en indirekt påverkan från                
influencers som konsumenterna inte alltid uppfattar. Den indirekta påverkan innebär att           
influencers inlägg på Instagram kan så ett frö hos konsumenten som vid ett senare tillfälle               
kan leda till ett köp. Influencers påverkan är därmed komplex att förstå eftersom påverkan              
kan ske direkt eller indirekt. Det beror främst på vem konsumenten är som person och vilket                
stimuli denne är mottaglig för. 
 
Utifrån den empirin som samlats in och de teorier som använts för att analysera resultatet kan                
vi konstatera att respondenterna har en tudelad mening gällande vilken påverkan influencers            
har på deras köpprocess. Det som anses ha störst påverkan på konsumenternas köpprocess är              
trovärdighet och relationer till influencern. Detta innebär att om konsumenten har ett            
förtroende och känner samhörighet för influencern leder det till en ökad köplust. 
 
7.1 Företagsrelevans 
Studiens resultat bidrar med information som kan vara av nytta för modeföretag i den              
bemärkelsen då den klargör vilken påverkan influencerns kan ha konsumentens köpprocess           
om trovärdighet och relation existerar mellan influencern och konsumenten. Detta är i sin tur              
av nytta för marknadsförare för att veta hur effektiv denna typ av kommunikation är i               
dagsläget. I studien framgår det att trovärdighet och relation är faktorer som konsumenten             
värdesätter och integrerar då influencern som ett hjälpmedel i köpprocessen. Med givet            
resultat kan marknadskommunikatörer och modeföretag optimera sin marknadsföring i         
sociala medier genom att anpassa influencer mot företagets målgrupp för att uppnå            
trovärdighet och relation. 
 
7.2 Förslag till vidare forskning 
Synen på influencers påverkan på konsumenters köpbeteende har hittills varit ouppklarad. Vi            
har intresserat oss för att förstå vilka faktorer som blivit avgörande i konsumentens             
köpprocess i förhållande till influencern. Vi har i denna studie börjat problematisera ämnet             
och bryta ner hur konsumenter anser sig påverkas och stimuleras till köp av influencers. Även               
om vi fått svar på de frågor studien utgått från, finns det områden som kan beröras ytterligare.                 
Det är av relevans att forska vidare i bredare målgrupper och större geografiska områden för               
att få en helhetsbild. Lämplig forskningsmetod för framtida forskning är förslagsvis en            
blandning av kvalitativ och kvantitativ metod för att få fram en bred samt djup översikt av                
området som undersöks.  
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9. Bilagor 
9.1 Enkät 
Förutsättningar för att kunna fullfölja denna enkät är att: 
1. Ha ett instagramkonto 
2. Vet vad en influencer är 
 

● KÖN 
Man 
Kvinna  
Annat 
 

● ÅLDER 
under 18 
18-25 
26-30 
31-35 
36-40 
40+  
 

● Rangordna följande sociala medier utefter användning (1= används mest, 5= används           
minst) 
Twitter 
Instagram 
Facebook 
Snapchat  
Youtube 
 

● Hur många minuter/timmar per dag spenderar du på Instagram? 
0-10 min 
10-30 min 
30-60 min 
1-3 timmar 
3-5 timmar 
5+ timmar 
 

● Hur många influencers (personer, inte företag) följer du uppskattningsvis på          
Instagram? 
0-5 
5-10 
10-20 
20-40 
40-60 
60+ 
 

● Vad i din omgivning upplever du har störst påverkan på din köpintention (får dig att               
köpa)?  
Reklam (tv, radio, tidningar, utomhusreklam, bioreklam...) 
Sociala medier 
Influencers 
Familj och vänner 
Kollegor 
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Personer man delar intresse med 
Företag 
 

● Anser du att influencers påverkar dig till att köpa produkter/tjänster på Instagram? 
Ja/Nej/Ibland 
 

● Har du köpt en produkt/tjänst på grund av en influencers inlägg på Instagram? 
Ja/Nej 
 

● Om ’’JA’’, hur ofta sker det? 
(Mycket ofta, Ofta, Ibland, Sällan, Mycket sällan) 
 

● Om ’’NEJ’’, varför inte?  
Inte intresserad 
Köper inte samma produkter som någon annan 
Lockas inte av reklam 
Inget förtroende för influencers 
Ingen specifik anledning 
Annat 
 

● Brukar du bli lockad till spontanköp genom influencers inlägg på Instagram? 
Ja/Nej 
 

● Händer det att du får ett intresse för en viss produkt och därefter söker upp den på                 
Instagram, för att komma i kontakt med en influencer (hitta inspiration, se passform,             
rabattkod…)? 
Ja/Nej 
 

● Vilken av tidigare två frågor (spontanköp/intresse sen söka upp influencer) är vanligast            
för din köpprocess via en influencer? 
(1.) Spontanköp 
(2.) Får först ett intresse och söker sedan eventuellt upp en influencer 
 

● Identifierar du dig (ser likheter) med dem influencers som du följer? 
Ja 
Nej 
Enbart med vissa 
 

● Hur viktigt anser du det vara att identifiera sig med dem influencers du följer på               
instagram? 
1 (Inte alls viktigt) - 7 (Mycket viktigt) 
 

● Har du köpt något via en influencer på instagram som du inte identifiera dig med? 
Ja/Nej 
 

● Triggas du av influencers rabattkoder på Instagram? 
Ja 
Nej 
Ibland 
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● Hur ofta köper du något på grund av en rabattkod från en influencer? 
1. Aldrig  
2. Någon gång per månad 
3. Flera gånger per månad 
4. Någon gång per vecka 
5. Flera gånger per vecka 
6. Varje dag 
 

● Hur hittar du influencers att följa på Instagram?  
Vänner 
Familj 
Andra influencers 
Företag 
Utforskaren på Instagram 
Andra sociala medier 
Annat 
 

● Skulle du säga att influencers sponsrade inlägg får dig att köpa mer? 
Ja/Nej 

 
9.2 Intervjufrågor 
Förutsättningar för att bli utvald som intervjuperson är att: 
1. Ha ett instagramkonto 
2. Vet vad en influencer är 
3. Befinna sig inom målgruppen 18-30 år 
 
Kön:  
Ålder:  
Yrke:  

● Rangordna följande sociala medier utefter användning (1= används mest, 5= används           
minst) 
Twitter 
Instagram 
Facebook 
Snapchat  
Youtube 
 

● Hur många minuter/timmar per dag spenderar du på Instagram? 
 

● Hur många influencers (personer, inte företag) följer du uppskattningsvis på          
Instagram? 
 

● Vad i din omgivning upplever du har störst påverkan på din köpintention (får dig att               
köpa)? 
 

● Anser du att influencers påverkar dig till att köpa produkter/tjänster på Instagram? 
 

● Har du köpt en produkt/tjänst på grund av en influencers inlägg på Instagram? 
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● Om ’’JA’’, hur ofta sker det?  
 

● Om “NEJ”, varför inte? 
 

● Brukar du bli lockad till spontanköp genom influencers inlägg på Instagram? 
 

● Finns det något specifikt annat som kan locka dig till spontanköp? 
 

● Händer det att du får ett intresse för en viss produkt och därefter söker upp den på                 
Instagram, för att komma i kontakt med en influencer (hitta inspiration, se passform,             
rabattkod…)? 
 

● Vilken av tidigare två frågor (spontanköp/intresse sen söka upp influencers) är vanligast            
för din köpprocess via en influencer?  
 

● Skulle du säga att du konsumerar en influencers liv eller mer specifikt produkterna som              
de marknadsför? 
 

● Identifierar du dig (ser likheter) med dem influencers som du följer? - Varför? 
 

● Följer du influencers som dina vänner följer eller följer du influencers för att du själv               
identifierar dig med dem? 
 

● Hur viktigt anser du det vara att identifiera sig med dem influencers du följer på               
instagram? 
 

● Ökar ditt förtroende för en influencer om du identifierar dig med den? (upplever att ni               
har en delad livsstil, personlighet, relation) 
 

● Har du köpt något via en influencer på instagram som du inte identifiera dig med? 
 

● Triggas du av influencers rabattkoder på Instagram? 
 

● Hur ofta köper du något på grund av en rabattkod från en influencer? 
 

● Hur hittar du influencers att följa på Instagram?  
 

● Använder du influencers som en sökmotor alltså ett verktyg för informationssökning? 
 

● Skulle du säga att influencers sponsrade inlägg får dig att köpa mer? 
 

● Har du någon gång slutat följa en influencer på instagram pga det som de har               
marknadsfört? 
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