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Abstract 

 
  
Title: How do companies work with marketing in order to meet the new digitized 
consumer  
Date: 2018-05-22 
Level: Bachelor Thesis in international marketing (15 ECTS), Spring 2018 
Author: Nelli Evald and Emma Karlsson 
Supervisor: Navid Ghannad 
Examiner: Thomas Helgesson 
 
The digitalisation has resulted in different factors that have made an impact in the consumer 
buying process. Instagram, facebook and influencer marketing are three factors that has 
changed the consumer behavior. Research concerning how companies work to meet this change 
is inadequate which makes it interesting to study. Further this leads into the following research 
question :  
 

• How do companies work in order to meet the new consumer in their buying decision 
making process as a result of the digitalisation? 

 
Earlier researches regarding behaviorism, consumer buying process and consumer behavior is 
explained in the study in order to get a thorough understanding for the topic. Through a 
qualitative research method four different interviews were made in order to study how 
companies work regarding social media and influencer marketing. In the empirical chapter it 
emerged that two of the interviewed companies had their break-through on social media and 
that the same two companies have the highest amount of followers on their social media 
platforms. The two remaining companies have a lower activity on their social media channels 
and their marketing strategy still contains a lot of traditional marketing. The primary data, the 
answers of the respondents, was compared with each other to identify similarities and 
differences between the four companies. After that the empirical study was related with the 
frame of reference which is the foundation for the studies analysis. In this chapter the new 
consumer buying process is being analyzed based on the empirical study and previous research. 
Henry Assael’s model regarding different types of consumer behavior is being connected with 
the answers from the respondents and thereafter being analyzed. Two of the companies are 
identified as complexed decision making and the other two as routine which mostly is based on 
the companies types of products and the usage of social media. 
 

Conclusions are drawn that consumers that consume products with a low commitment are easier 
for companies to affect through social media because this type of consumer tend to have an 
impulsive character when it comes to purchasing and the amount of information being searched 
for is lesser. 
 
Keywords: Digitalization, social media marketing, influencer marketing, the consumer buying 
process  and consumer behavior. 
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Digitaliseringen har resulterat i faktorer som påverkat konsumenten i sin köpbeslutsprocess. 
Instagram, facebook och influencer är tre av de faktorer som har förändrat konsumentens 
köpbeteende. Forskning gällande hur företag arbetar för att möta denna förändring är bristfällig 
vilket gör det intressant att studera. Vidare leder detta in på studiens frågeställning:  
 

• Hur arbetar företag för att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess som en följd 
av digitaliseringen?  

 
Tidigare teorier likt behavioristiska perspektivet, köpbelsutsprocessen och konsumentbeteende 
förklaras i studien i syfte att få grundlig förståelse för det aktuella ämnet. Genom en kvalitativ 
undersökningsmetod genomfördes fyra djupintervjuer i syfte att studera hur företag arbetar med 
sociala medier och influencers. I empirin framkom det att två av företagen växte fram ur sociala 
medier och dessa innehar också  högst följarantal på respektive plattform. Resterande företag 
har en lägre aktivitet på sina sociala medier och deras marknadsföringsstrategi består 
fortfarande till stor del av traditionell marknadsföring. Den primära datan jämfördes 
sinsemellan för att identifiera likheter och skillnader mellan de olika företagen. Därefter sätts 
den empiriska undersökningen i relation till den teoretiska referensramen som ligger i grund till 
studiens analys. I detta kapitel analyseras den nya konsumentens köpbeslutsprocess grundat på 
empirin samt tidigare forskning. Henry Assaels modell gällande olika typer av 
konsumentbeteende sammankopplas med studiens intervjuade företag och analyseras därefter. 
Två av företagen identifieras enligt Assael som komplext beslutsfattande och de andra två som 
slentrian vilket främst grundas i deras typ av produkter samt användandet av sociala medier.  
 
Slutsatser dras att konsumenter som konsumerar lågengagemangsprodukter är lättare för 
företag att påverka genom sociala medier då denna typ av konsument tenderar att ha en impulsiv 
köpkaraktär och en mindre mängd informationssökning genomförs.  
 
Nyckelord: Digitaliseringen, social media marknadsföring, influencer marknadsföring, 
köpbeslutsprocessen och konsumentbeteende. 
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1. Introduktion 
 

Detta stycke syftar till att ge en introduktion till studiens ämne. Digitaliseringen, sociala 
medier, influencers och tidigare teorier förklaras i ett kortfattat format för att ge en 
grundläggande förståelse gällande studiens syfte. Efter bakgrundsinformationen presenteras 
studiens problemformulering, syfte, frågeställning samt vilka avgränsningar som valts att 
bortse ifrån i studien. 

 

1.1 Bakgrund  
Digitaliseringen är ett fenomen som är oundvikligt i dagens samhälle och förväntningarna för 
framtiden är ett populärt forskningsämne. Två framgångsrika affärsmän, Arash Gilan och Jonas 
Hammarberg, redogör genom sin bok “Get digital or die trying” att “allt som kan digitaliseras, 
kommer att digitaliseras” (Gilan & Hammarberg, 2016, s. 11). Hittills har digitaliseringen 
resulterat i många framgångsfaktorer för företag och konsumtionen har tagit en ny riktning. 
Internet har fått en allt mer betydande roll och är en naturlig del av människans vardag. För 
endast tio år sedan använde 24% av Sveriges befolkning ej internet, åren efter har den 
procentuella siffran minskat markant och idag är det endast 6% som fortfarande inte använder 
internet (Davidsson & Thoresson, 2017). 
 
Digitaliseringen och den ökade internetanvändningen har resulterat i en tydlig ökning av antalet 
e-handelsföretag. Enligt Statistiska centralbyrån besitter e-handelsbutiker 8% av den totala 
marknaden, inklusive fysiska butiker och e-handelsbutiker (Statistiska Centralbyrån, 2017). År 
2016 har hela 52% av Sveriges befolkning någon gång konsumerat kläder, skor eller 
accessoarer via internet, vilket är en ökning med 14% från föregående år. Detta ökade intresse 
hos konsumenten gällande e-handel kan resultera i andra förutsättningar ur ett 
företagsperspektiv (YouGov, 2017).  
 
Ett vidare resultat av digitaliseringen och internetanvändningen är sociala medier som idag är 
en del av majoritetens vardag. Facebook, instagram och influencers är ett urval av faktorer som 
kan ha en möjlig påverkan på konsumenters beteende och uppfattning angående ett varumärke 
och dess produkter. Sociala medier är ur ett företagsperspektiv en gynnsam plattform för att på 
ett relativt kostnadseffektivt sätt nå ett valt segment och direkt ha möjlighet att påverka 
konsumenten (Husain, Ghufran & Chaubey, 2016). Facebook är en plattform som många 
företag använder sig av då möjligheten att sprida varumärket och hitta nya potentiella kunder 
är relativt stor. Funktioner likt sponsrade inlägg gör det möjligt för företag att aktivt välja ett 
visst typ av segment för att på detta sätt nå önskad målgrupp (Ho, 2014). Instagram är en 
bildbaserad social medie med fördelen för företag att enkelt skapa en viss typ av image av 
varumärket samt generera en känsla för konsumenten (Ting, de Run & Liew 2016). Tredje 
faktorn är influencers som är ett relativt nytt fenomen där syftet för företag är att genom en 
välkänd profil nå fler konsumenter och öka varumärkesidentiteten hos potentiella kunder 
(Kilgour, Sasser & Larke, 2015). Dessa tre fenomen har påverkat konsumenten ur olika 
perspektiv vilket har resulterat i en ny typ av konsument. Konsumenten har tillgång till stora 
mängder av lättillgänglig information, möjlighet att uttrycka sina åsikter samt enkelt 
kommunicera med övriga konsumenter och företag. Teknik är ett annat fenomen som är under 
ständig utveckling tack vare digitaliseringen. Tekniska innovationer är generellt sett idag ingen 
konkurrensfördel utan i många fall anses det som ett fenomen som företag bör ha i åtanke, att 
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ständigt vara tekniskt uppdaterade för att möta konsumentens förväntningar (Clark, Robert & 
Hampton, 2016).  
 
Behaviorismen är en välkänd teori som förklarar människans beteende baserat på de yttre 
faktorer som påverkar en individ snarare än de mentala faktorerna. Teorins huvudpunkt är att 
de mentala faktorerna likt exempelvis tankar, känslor och liknande inte har någon betydelse för 
hur en individ beter sig som tidigare forskning påstått (Watson, 1913). En annan välkänd teori 
är köpbeslutprocessen skapad av Philip Kotler och Gary Armstrong som syftar på de steg en 
konsument genomgår under ett köp. Processen börjar redan innan köpet då konsumenten 
upptäcker ett behov av något slag, därefter kommer konsumenten att söka information om 
produkten, sedan jämförs produkten ifråga för att sedan ta ett köpbeslut. I sista steget kommer 
konsumenten med största sannolikhet sprida ordet vidare beroende på huruvida konsumenten 
är nöjd eller missnöjd (Kotler & Armstrong 2006). Vidare kan konsumentbeteendet förklaras 
genom olika faktorer likt kulturella, sociala, personliga och psykologiska som påverkar en 
konsuments köpbeslut (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Konsumtionsbeteendet kan enligt 
Henry Assael förklaras genom fyra olika beteenden, komplext beslutsfattande, märkeslojalitet, 
slentrian och begränsat beslutsfattande där vilken typ av produkt och i vilken mån konsumenten 
tar beslut utifrån dess egna uppfattning eller av vana (Dahlen, Lange & Rosengren, 2017).  
 
Micael Dahlen, Fredrik Lange och Sara Rosengren beskriver i deras nyutkomna bok “Optimal 
marknadskommunikation” följande: 
 
“För att man ska få en korrekt bild är det viktigt att inte utgå från det egna företaget, utan att 
analysen istället görs utifrån kundernas perspektiv” (Dahlen, Lange & Rosengren, 2017, s.136) 
 
Digitaliseringen har resulterat i att köpbeteendet hos dagens konsument förändrats vilket kan 
ställa nya krav på företag. Detta bör därför studeras för att undersöka hur konsumenter agerar 
enligt köpbeslutsprocessen i syfte för att företag ska lyckas möta denna förändring på ett korrekt 
sätt.  

1.2 Problem 
Tidigare forskning har påvisat att bland annat internet, sociala medier och teknik är av ett stort 
intresse hos dagens konsument (Husain, Ghufran & Chaubey, 2016). Köpbeslutsprocessen är 
en teori av Kotler och Armstrong som grundades utan att ta hänsyn till de faktorer som nämndes 
ovan (Kotler & Armstrong, 2006). Ur ett konsumentperspektiv grundades sociala medier främst 
för att vara uppkopplad i olika typer av nätverk med familj, vänner och bekanta. Detta syfte har 
förändrats då företag idag har fått en större andel av sociala medier och möjligheten att sprida 
information och bygga upp sitt varumärke blir allt mer förekommande. Att inte synas på internet 
och sociala medier samt att inte vara i framkanten gällande teknik kan generera konsekvenser 
för företag då risken finns att de inte längre möter konsumentens intressen (Husain, Ghufran & 
Chaubey, 2016). Då dagens konsument har ett stort intresse för allt som innefattar sociala 
medier och teknik finns risken att det påverkar deras beslut i val av produkter och varumärken. 
Detta kan vidare innebära att företag bör arbeta på ett annorlunda sätt för att förstå och möta 
denna nya konsument. Aktuell forskning visar att konsumenten har påverkats av 
digitaliseringen men ingen direkt koppling till köpbeslutsprocessen existerar. Vidare är 
forskningen bristfällig gällande hur företag arbetar med denna förändring vilket gör ämnet 
intressant att studera. Detta i syfte att undersöka hur företag arbetar för att möta den förändrade 
konsumentens köpbeslutsprocess inom detaljhandeln. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur företag, både fysiska butiker samt e-handel, inom 
detaljhandeln arbetar för att lyckas möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess som en följd 
av digitaliseringen.  
 
För att förtydliggöra syftet ställs följande frågeställning: 
 

• Hur arbetar företag för att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess som 
förändrats som en följd av digitaliseringen? 

1.4 Avgränsningar  
Denna studie baseras utifrån ett företagsperspektiv. Motiveringen till valet av 
företagsperspektivet är då syftet med studien är att undersöka hur företag arbetar för att möta 
den nya konsumentens köpbeslutsprocess och då det endast existerar ett fåtal tidigare studier 
kring ämnet. Genom att intervjua företag gällande hur de uppfattar konsumentens förändring 
kommer det generera ett mer rättvisande resultat istället för att undersökningen ska utgå från 
ett konsumentperspektiv. Respondenterna i studien avgränsas till individer som har en bred 
kunskap gällande marknadsföring i syfte att få tillgång till rättvisande och massiv mängd 
information. 
 
Sociala medier är i detta arbete specificerat till instagram och facebook då dessa två plattformar 
är de största kanaler företag använder i marknadsföringssyfte idag (Davidsson & Thoresson, 
2017). Därför har denna avgränsning skett i syfte att få ett kvalitativt resultat snarare än ett 
kvantitativt resultat.  
 
En annan aspekt som valts bort att studera är tekniska aspekter, exempelvis programmering och 
uppbyggnad av facebook och instagram samt hur detta på olika sätt kan påverka konsumenten. 
Detta är ett medvetet val då vi som marknadsförare ser ett större intresse i konsumentens 
faktiska reaktion snarare än hur tekniska aspekter bidrar till hur konsumenten reagerar och 
agerar i samband med deras konsumtion.  
 
Ytterligare en avgränsning är att studien endast syftar till detalj- och modeindustrin. Studien 
hade möjligt kunna genomföras i övriga branscher, men då en specifik och djupgående studie 
är önskvärt valdes endast detalj- och modeindustrin då detta utgör en stor del av dagens 
konsumtion samt är en bransch där sociala medier används i stor omfattning.   
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som valts till studiens teoretiska referensram. Följande 
beskrivs digitaliseringens betydelse, behavioristiska perspektivet, köpbeslutsprocessen, 
konsumentbeteende, den nya konsumenten, sociala medier samt influencer marknadsföring.   

 

2.1 Digitaliseringens betydelse 
Digitaliseringen är ett fenomen som har bidragit till omvandlingen till det moderna och 
uppkopplade samhälle som existerar idag. Detta har resulterat i en förändring av detaljhandeln 
då den digitala tekniken har fått en allt större och betydande roll. Konsekvenserna för företag 
har resulterat i fler möjligheter gällande exempelvis affärsmodeller, inköpsprocesser och 
marknadsföring (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén, 2016). En allt mer digitaliserad värld 
innebär förändringar i många olika situationer, både gällande individens levnadssätt samt dess 
konsumtion. I uppkomsten av digitaliseringen kopplades fenomenet främst till e-handel men i 
dagens samhälle är även detta under förändring. E-handeln ökar ständigt vilket är en anledning 
till varför många fysiska butiker försöker åstadkomma digitala förändringar för att inte tappa 
marknadsandelar. Resultatet av detta är att fysiska butiker är på väg mot en allt mer digitaliserad 
butik och service (YouGov, 2017). 
 
Internet är en samlingspunkt för den information som konsumenten konstant har tillgång till 
vilket resulterar i möjligheten att lättare analysera och jämföra exempelvis pris och kvalitet 
mellan olika produkter och varumärken. Av Sveriges befolkning har 98% en mobiltelefon och 
85% av dessa har en smartmobil (Davidsson & Thoresson, 2017). Smarta telefoner och dess 
utvecklade funktioner är en bidragande orsak till den enorma mängd information som ständigt 
finns tillgängligt för konsumenten (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén, 2016). Detta 
resulterar i en mer medveten konsument som inte accepterar en komplicerad köpupplevelse 
utan vänder sig då istället till en konkurrent som erbjuder en enklare köpprocess (YouGov, 
2017). Kostnaden för en konsument att byta från ett företag till ett annat, byteskostnaden, har 
blivit betydligt lägre än tidigare vilket medför en ökad konkurrens för företag (Lee & 
Romaniuk, 2009). Lättillgänglig information för konsumenten och möjligheten att ständigt ta 
del av den har resulterat i en mer medveten konsument och enligt forskare har mycket av makten 
idag flyttats från företaget till konsumenten (Gilan & Hammarberg, 2016).  
 
I takt med att världen blir mer digitaliserad ökar innovationerna av nya tekniska 
uppfinningar.  Ordet teknologi är idag kopplat med framgång och det är något som företag 
måste ha i åtanke när de utvecklar sin organisation (Gilan & Hammarberg, 2016). Generellt 
påverkas konsumenten undermedvetet och kopplar ett tekniskt framgångsrikt företag med en 
positiv inställning. Detta kan vara en drivkraft hos företag att hålla sig tekniskt uppdaterade för 
att möta konsumentens önskvärda attityd (Clark, Robert & Hampton, 2016).  

2.2 Behavioristiska perspektivet  
Behaviorismen utvecklades i början av 1920-talet av John Broadus Watson med syftet att 
beskriva psykologin som den enda vetenskapliga teorin som kan förklara diverse psykologiska 
faktorer. Behavioristiska teorin argumenterar mot tidigare teorier som studerade människans 
inre likt tankar och känslor. Watsons ansåg att det inte fanns något vetenskapligt värde i detta 
utan behaviorismens grundidé är att beteendet hos individen är i fokus och bortser från inre 
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faktorer som tidigare studerats. Teorin grundar sig i den vetenskapliga psykologin och utgår 
från att människans beteende är ett resultat av dess omgivning och erfarenheter (Moore, 2011). 
Det behavioristiska perspektivet beskriver således individers beteende helt utifrån dess 
biologiska utveckling och yttre påverkan (Watson, 1913). För att undvika vanliga problem som 
till exempel brist på tillförlitlighet betonas vikten av observerbarhet i teorin. Watson menar på 
att det som uppstår upprepade och återkommande situationer som blir en vana är det som är i 
fokus snarare än en påstådd företeelse från det mentala (Moore, 2011).  
 
“Klassisk S-R behaviorism” är dagens uttryck för Watsons teori, där S står för Stimuli och R 
för Respons. “Klassisk behaviorism” är också ett vanligt uttryck för att betona början av den 
behavioristiska revolutionen (Moore, 2011). Enligt behaviorismen kan inlärning av nya 
beteenden ske genom så kallad klassisk betingning, en metod som framkallar önskvärda 
beteenden genom associationsprocesser (McLeod, 2017). Detta kan liknas med att en handling 
eller företeelse kopplas samman med den respons eller reflex som sker i samband med 
händelsen. När en händelse uppstår på samma sätt flera gånger menar Watson att det blir en 
vana och individen agerar med en inlärd reaktion eller reflex (Moore, 2011). Behaviorismens 
mål är att förutse och förstå beteenden hos människan. (McLeod, 2017). 

2.3 Köpbeslutsprocessen 
Köpbeslutsprocessen är en process enligt Kotler och Armstrong som beskriver alla de steg en 
konsument utsätts för i samband med ett köp (Kotler & Armstrong, 2006). Denna modell visar 
hur processen börjar i konsumentens medvetande före själva köpet och avslutas långt efter det 
genomförda köpet (Kurtkoti, 2016). Processen är uppdelad i fem kategorier som genomsyrar 
den tid som konsumentens köpbeslut påverkas. Dessa fem steg benämns följande:  

1. Upptäcker behov  
2. Söker information 
3. Jämför alternativ 
4. Köpbeslut/process 
5. Efterköpsbeteende 

 
Saker som påverkar ett beslut kan vara associationer om ett varumärke, uppfattningar, 
upplevelser, tro, attityder, emotionella aspekter och psykologiska faktorer men kan också bero 
på externa faktorer som exempelvis reklam. För produkter inom detaljhandeln kan även faktorer 
likt pris, kvalité, leveranstid och användning av teknik hos företaget spela en stor roll jämfört 
med industriella produkter där besluten är mer rationella (Kotler & Armstrong, 2006).  
 

 
(Figur 2, Köpbeslutsprocessen, s. 34, Dahlén, Lange & Rosengren, 2017) 
 
Något som bör tas till hänsyn är om köpet i fråga är av låg- eller högengagemangskaraktär då 
köpprocessens utfall kan se olika ut. Gällande högengagemangsköp lär konsumenten lägga 
större vikt vid exempelvis sökning av information jämfört med lågengemangsköp där processen 
sannolikt kommer gå snabbare (Kotler & Armstrong, 2006). Något som också bör tas till hänsyn 
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är olika typer av personligheter som kan påverka beslutet av ett köp. Det finns olika typer av 
individer som exempelvis initiativtagare som är en bestämd individ och beslut tas snabbt i olika 
sammanhang. Dessa individer lär ta ett köpbeslut snabbare och eventuellt inte söka information 
i samma grad som en individ som har svårare att fatta beslut och agera bestämt samt eventuellt 
influeras mer av sin omgivning och dess åsikter (Kurtkoti, 2016). Förutom personlighetsdrag 
som kan komma påverka köpbeslutet finns fler faktorer som spelar in i ett köpbeslut (Hasan & 
Nika, 2017).  

2.3.1 Upptäcker behov 
Första stadiet i köpbeslutsprocessen är då konsumenten upptäcker ett behov av en viss typ av 
produkt. Behovsupptäckten kan uppstå både internt och extern. Internt behov är baserat på inre 
behov som behöver tillfredsställas, exempelvis hunger som tillfredsställs genom köp av mat. 
Externa behov kan upptäckas genom spontana reaktioner som i många fall kopplas till mer 
impulsiva köp. Exempelvis då en konsument går förbi ett bageri och känner doften av nybakat 
bröd, ett externt behov har då uppkommit. Ett externt behov kan också uppstå då konsumenten 
exempelvis utsätts för reklam då personen ifråga plötsligt känner ett visst behov av produkten 
(Kotler & Armstrong, 2006). Ett behov kan uppkomma för att förstärka exempelvis ett 
psykologiskt behov eller att konsumenten ifråga söker efter bekräftelse för att uppnå en högre 
grad av självkänsla eller social status. Exempelvis vid köp av en exklusiv sportbil lär detta köp 
ej uppnå ett materiellt behov då konsumenten redan har en vanlig vardagsbil, behovet är istället 
att uppnå en viss typ av social status som också definieras som ett behovsupptäckt i detta stadie 
i köpbeslutsprocessen (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Utifrån ett företagsperspektiv bör 
företag utgå från de behov som konsumenterna känner och vilka problem de upplever i 
vardagen. Detta kan identifieras genom olika undersökningar och frågeställningar ut mot 
konsument. Därefter är målet för företag att lyckas med sin kommunikation där deras produkt 
ses som lösningen på konsumentens problem utifrån deras perspektiv och därmed lyckas fånga 
konsumentens uppmärksamhet (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). 

2.3.2 Söker information 
Baserat på det identifierade behovet går processen vidare till fas två som är 
informationssökning. I detta stadie analyserar och jämför konsumenten olika typer av produkter 
för att säkerställa att rätt beslut kommer tas angående det potentiella köpet (Dahlén, Lange & 
Rosengren, 2017). Hur informationssökningen görs kan bero på personligheten hos 
konsumenten och vilket typ av köp det gäller, ett låg- eller högengagemangsköp. Något som 
också kan påverka informationssökningen är hur starkt behovet av produkten är vilket resulterar 
i hur stor drivkraften hos konsumenten är. Beroende på vilken drivkraft som konsumenten 
besitter kommer konsumenten lägga ner olika mycket tid på informationssökningen. Om 
behovet och drivkraften är väldigt starkt är det troligt att konsumenten införskaffar produkten 
ifråga utan någon omfattande informationssökning. Om behovet och drivkraften istället är 
relativt litet lär informationssökning ske i en större omfattning då behovet kommer lagras i 
minnet tills köpet är genomfört. Informationssökning kan ske på olika sätt, exempelvis genom 
sociala källor, personliga kontakter, personlig service eller traditionell reklam. På detta sätt blir 
konsumenten mer medveten om sitt köpbeslut och får en bredare kunskap om den önskvärda 
produkten (Kotler & Armstrong, 2006). Företag bör ha i beaktning att konsumenten är som 
mest mottaglig för dess reklam och kommunikation precis innan köpet efter 
informationssökningen. Därför är det relevant för företag att vara medveten om konsumentens 
informationssökningsprocess. Detta i syfte för att kunna styra kommunikationen baserat på 
tidpunkten då konsumenten kommer att påverkas som mest (Dahlén, Lange, Rosengren, 2017). 
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2.3.3 Jämför alternativ 
I tredje steget utvärderar konsumenten de olika alternativen och bildar då sin egna uppfattning 
om produkten och olika varumärken. I detta steg kommer personligheten ha en stor betydelse 
för hur köpbeslutet kommer arta sig. Om konsumenten litar på personliga kontakter eller lägger 
störst fokus på hur attributet av de olika varumärkena stämmer överens med det önskvärda hos 
produkten kommer bero på konsumentens egenskaper (Kotler & Armstrong, 2006). Olika typer 
av konsumenter har olika kriterier vid jämförelse av produkter och varumärken. Beroende på 
vilken typ av köpsituation det gäller finns olika sätt att utvärdera produkterna eller företagen 
och därefter besluta vilket alternativ som välj (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). 

2.3.4 Köpbeslut/Process 
I steg fyra kommer konsumenten ta ett köpbeslut efter att jämförelser och analyser gjorts och 
kommit fram till den önskvärda produkten (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). Det finns två 
faktorer som möjligt kan påverka köpbeslutet trots att konsumenten har beslutat sig om den 
mest önskvärda produkten. Första faktorn är då konsumenten påverkas av omgivningens 
värderingar och åsikter av produkten eller varumärket. Andra faktorn är om det inträffar 
oväntade händelser som kan tvingas påverka köpbeslutet, exempelvis ekonomiska aspekter 
(Kotler & Armstrong, 2006). Något som bör tas till hänsyn är också de individuella faktorerna 
som påverkar beslutet utöver de tidigare nämnda faktorerna. Individen kan, eventuellt redan 
innan informationssökningen, redan bestämt sig i medvetandet vilken produkt individen ska 
köpa tack vare tidigare referenser eller att individen kanske redan köpt produkten ifråga tidigare 
trots att det är ett högengagemangsköp. Om individen exempelvis ska köpa en bil och tidigare 
alltid haft en Volvo kommer detta också påverka köpet. Konsumenten gör en grundlig 
informationssökning, men eftersom individen alltid varit nöjd med Volvo har personen ifråga 
redan Volvo i medvetande gällande det nya köpet. Tidigare erfarenheter kan alltså spela en stor 
roll i ett beslut hos en konsument och något företag behöver ta hänsyn till (Kurtkoti, 2016).  

2.3.5 Efterköpsbeteende 
Då köpet är genomfört utvärderar konsumenten köpet och jämför förväntningarna med utfallet 
som resulterar i antingen en nöjd eller missnöjd kund. En nöjd kund kommer troligtvis sprida 
ett gott ord vidare till andra konsumenter och i fortsättningen bli en lojal kund. En missnöjd 
kund lär informera sin omgivning om dess negativa erfarenheter kring produkten och 
varumärket samt med största sannolikhet påverka övriga konsumenter, även kallat Word-Of-
Mouth (Kotler & Armstrong, 2006). Detta är en väsentlig del för företag att vara medveten om 
då detta kommer ligga till grund om konsumenten kommer vända sig till samma varumärke vid 
nästa köp (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017).  

2.4 Konsumentbeteende 
I dagens konsumtionssamhälle är en stor och viktig faktor för många företag arbetet 
gällande marknadsföring. Ett syfte med marknadsföring är att få en ökad förståelse för 
beteendet hos konsumenter för att sedan kunna styra konsumenten i önskad riktning. För att 
möjliggöra detta krävs det att konsumenten först upplever ett behov i någon form för 
produkten som varumärket ifråga marknadsför (Barmola & Srivastava, 2010). Idag besitter 
konsumenter en större makt och kunskap om olika produkter vilket försvårar arbetet för 
företag. Detta ligger till stor del grund i det allt mer digitala och tekniskt avancerade samhälle 
vi lever i idag. Faktorer som påverkar att makten till viss del har förflyttats från företagen till 
konsumenten beror på det enorma utbud av produkter och dess olika attribut, olika betalnings- 
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och leverans möjligheter samt den enorma mängd kommunikation som sker från fler kanaler. 
Samtliga av dessa faktorer skapar, ur ett företagsperspektiv, en hårdare konkurrens bland 
företag (Barmola & Srivastava, 2010).  

2.4.1 Faktorer som påverkar konsumentbeteende 
Ett köpbeslut hos en konsument kan grunda sig i ett flertal olika faktorer som företag bör vara 
medvetna om i syfte att lyckas nå det önskvärda segmentet. Kulturella, sociala, personliga samt 
psykologiska faktorer är fyra aspekter som tas upp i syfte att få en förståelse för hur olika 
konsumenter påverkas som företag bör agera utefter (Ekström, Ottosson & Parment, 2017; 
Barmola & Srivastava, 2010). 

2.4.1.1 Kulturella faktorer  
En bidragande orsak till hur en konsument möjligt kan påverkas är genom olika typer av 
kulturella faktorer. De kulturella faktorerna är av stor vikt gällande konsumentbeteendet. Den 
kulturella faktorn kan dock skilja sig väsentligt från konsument till konsument beroende på 
urspung (Leo, Bennett & Härtel, 2005). Dessa skillnader är något som företag bör ha i åtanke 
för att kunna dra nytta av skillnaderna (Luna & Gupta 2001). Kultur påverkar till stor del vad 
konsumenter är intresserade av och deras åsikter (Leo, Bennett & Härtel, 2005). Kultur i denna 
kontext kan definieras som exempelvis en folkgrupp, förening, land eller en ideologi. Under 
konsumentens uppväxt utsätts individen ifråga för olika typer av intryck och värderingar från 
samhället som resulterar i att konsumenten till viss del kommer påverkas. Subkultur är ett 
begrepp som också kan ha en eventuell påverkan på konsumentens köpbeteende. En subkultur 
kan vara ett visst typ folkslag, exempelvis en viss musikstil, som därmed kan påverka 
konsumenten till att konsumera specifika produkter. Viktigt för företag är att undersöka nya 
trender i omvärlden för att därmed ha möjlighet att möta dessa trender då det i annat fall kan 
resultera i en ineffektiv marknadsföring (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).  

2.4.1.2 Sociala faktorer  
Sociala faktorer är ytterligare en aspekt som påverkar konsumentens köpbeteende. Sociala 
faktorer definieras som familj, status, referensgrupper samt sociala roller och grupper. Sociala 
grupper kännetecknas som exempelvis en grupp människor som innehar liknande värderingar. 
Ett exempel kan vara ett visst typ av yrke eller utbildning. I många fall utgör detta ett likvärdigt 
marknadssegment för företag att rikta sig till. Individen vill i största mån vara delaktig i en 
social grupp vilket kan underlätta för marknadsförare då de kan utforma exempelvis 
erbjudanden direkt till den specifika sociala gruppen. Referensgrupper utgörs av olika typer av 
personer som har möjligheten att sätta trender, exempelvis kändisar, programledare, 
skådespelare eller artister. För att tillhöra en referensgrupp krävs möjligheten att kunna 
inspirera och att individer vill efterlikna denna grupp. Detta resulterar i konsumenters val av 
produkter då de påverkas av de referensgrupper de vill efterlikna (Ekström, Ottosson & 
Parment, 2017). Tidigare forskning visar att familjen är en stor del av hur en konsument 
påverkas vid ett köp men också dess livsstil samt köp roll (Nelson & Koo, 2005). Genom en 
medvetenhet hos företag hur dess konsument har påverkats av tidigare nämnda sociala faktorer 
kan de därmed lyckas nå konsumenterna i en större omfattning (Ekström, Ottosson & Parment, 
2017).  

2.4.1.3 Personliga faktorer 
Personliga faktorer i denna teori definieras som personlighet, självbild, ekonomiska 
förutsättningar, ålder och position i livscykeln. Under en konsuments livstid ändras 
köpmönstret då prioriteringar av produkter som konsumeras förändras. I många fall anpassar 
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företag sin marknadsföring beroende på vart i livscykeln konsumenten befinner sig. Vilket yrke 
och ekonomiska förutsättningar konsumenten innehar påverkar också konsumtionen då det kan 
begränsa köpbeteendet. Genom att definiera vilken inkomst ett företags segment besitter kan 
företaget därmed anpassa sin marknadsföring för att lättare lyckas nå målgruppen ifråga 
(Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Den önskvärda livsstilen konsumenten vill leva kommer 
också att påverka vilka typer av produkten konsumenten ifråga konsumerar (Chin-Feng, 2002). 
Tidigare forskning påvisar att det i dagens samhälle har utvecklats flera olika typer av livsstilar 
samt att acceptansen för dessa har ökat. Teorin beskriver att en konsument inte endast köper en 
produkt utan också det produkten representerar i form av värderingar och livsstil. Detta går 
vidare in på personligheten som också har en stor påverkan vid ett köpbeslut. Beroende på 
konsumentens egenskaper, självförtroende, förmåga att socialisera sig samt förmåga att anpassa 
sig kommer dessa att vara bidragande orsaker till val av produkter och varumärken (Ekström, 
Ottosson & Parment, 2017).  

2.4.1.4 Psykologiska faktorer 
Motivation, lärande, övertygelse och attityder är fyra psykologiska faktorer som har en möjlig 
påverkan på konsumentens köpbeteende. Motivation baseras på den drivkraft och behov som 
skapas för en produkt i olika sammanhang. Då motivationen blir stark nog att det behöver 
tillfredsställas genomförs ett köp av produkten ifråga. Begreppet lärandet hos en konsument 
syftar till att köpbeteendet baseras på tidigare erfarenheter som lagras i minnet hos 
konsumenten. Detta kan marknadsförare lyckas dra nytta av genom att associera sin produkt 
med något de tror deras segment har tidigare erfarenheter av. De kan också skapa en 
efterfrågan på produkten genom att innan en lansering av en ny produkt marknadsföra andra 
typer av drivkrafter. När produkten sedan lanseras kommer konsumenten redan lagrat ett 
minne av produkten och möjligheten till köp ökar. Den sista faktorn som möjligt kan påverka 
konsumentens köpbeslut är då övriga individer i omgivningen har en övertygande attityd och 
åsikter om en produkt (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). 

2.4.2 Assaels konsumtionsbeteendemodell 

 
(Figur 1, Assaels konsumtionsbeteendemodell, s. 90, Ekström, Ottosson & Parment, 2017) 
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Figur 1 är skapad av Henry Assael år 1995 och är en modell som beskriver fyra olika typer av 
konsumtionsbeteende. Denna modell tar hänsyn till engagemanget som en konsument innehar 
av en produkt samt den vana av köpet ifråga som gör det intressant för företag hur de ska lyckas 
nå det önskvärda segmentet. 

2.4.2.1 Komplext beslutsfattande 
Det första beteendet benämns som komplext beslutsfattande och karaktäriseras av ett högt 
engagemang samt där köpbeslutet baseras på konsumentens egna uppfattning. Detta typ av 
beteende innebär att beslutet också är genomtänkt och ej en impulsiv handling (Ekström, 
Ottosson & Parment, 2017). Då köpet är baserat på konsumentens egna uppfattning och ej på 
någon tidigare erfarenhet eller relation till ett företag identifieras detta segment som icke lojala 
konsumenter då de har ett öppet sinne för alla typer varumärken. Enligt tidigare forskning visar 
denna typ av målgrupp vara minst mottaglig för marknadsföring då konkurrensen för företaget 
är stor samt det ligger ett högt engagemang för konsumenten att köpet blir optimalt. Önskvärt 
är att konsumenterna ifråga senare i livsstadiet förblir lojala mot företaget vilket gör 
målgruppen attraktiva att lyckas nå. Konsumenten ifråga varierar sina köp mellan olika typer 
av varumärken vilket resulterar i att promotionen av marknadsföringen för företaget blir en 
viktig faktor för att vinna konsumenten. Detta kan bli en utmaning för företaget om 
konkurrensen på marknaden är hård och konsumenten likväl kan vända sig till konkurrenter då 
ingen relation existerar (Dahlen, Lange & Rosengren, 2017). 

2.4.2.2 Märkeslojalitet 
Märkeslojalitet grundas i ett högt engagemang samt en vana som redan existerar inför ett köp 
av en produkt. Konsumenten ifråga har tidigare varit nöjd med sitt köp och skapat en emotionell 
koppling till varumärket som resulterar i en lojal kund till företaget. Konsumenten har redan 
bildat sig en uppfattning av företaget ifråga och beslutet tas därför utifrån det tidigare nöjda 
köpet (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Lojala konsumenter är mottagliga för företagets 
reklam och ett tacksamt segment att rikta marknadsföringen till då reaktionen i största mån sker 
på automatik. Samtidigt bör företag ändå vända sin marknadsföring till detta segment då 
underhållning i begränsad form fortfarande krävs i syfte att konsumenten ej ska tröttna och 
därmed vända sig till konkurrenter (Dahlen, Lange & Rosengren, 2017). Konsumenten kan 
också bryta sin märkeslojalitet till företaget om individen blir missnöjd med ett köp vilket 
resulterar i att konsumenten inte längre blir lojal till företaget (Ekström, Ottosson & Parment, 
2017).  

2.4.2.3 Slentrian  
Slentrian är utmärkande för lågt engagemang samt ett vanebeteende. Vid detta köpbeteende tas 
inget köpbeslut utan köpet ifråga är rutinbaserat och en uppfattning av varumärket sker passivt. 
Klassisk betingning är ett begrepp som kan sammankopplas till då ett köp av en produkt 
genomförs upprepade gånger utan att konsumenten ifråga reflekterar över det (Ekström, 
Ottosson & Parment, 2017). Då konsumenten har ett lågt engagemang för köpet ifråga kan 
därför klassisk betingning vara ett begrepp som fungerar på denna typ av målgrupp då 
konsumenten automatiskt, utan någon vidare eftertanke, lär konsumera produkten ifråga om 
individen omedvetet känner igen produkten. Vanebeteendet har likt märkeslojalitet lojala 
konsumenter som är ett segment som köper produkter av varumärket utan att reflektera över 
beslutet. Likt tidigare nämnt är denna typ av konsumenter med ett vanebeteende ett tacksamt 
segment att rikta marknadsföring till, oavsett om det är av hög- eller lågengagemangskaraktär. 
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Detta segment är också mindre mottagliga för konkurrenters marknadsföring vilket ger 
företaget med lojala konsumenter en konkurrensfördel (Dahlen, Lange & Rosengren, 2017). 

2.4.2.4 Begränsat beslutsfattande 
Begränsat beslutsfattande kännetecknas av ett lågt engagemang och ett eget beslutsfattande hos 
konsumenten. I många fall går en konsument från ett slentrian beteende vidare till ett begränsat 
beslutsfattande då konsumenten önskar nya alternativ till sitt vanebeteende, i många fall kan 
detta vara då en ny produkt lanseras som väcker ett nytt intresse. Informationssökningen är 
dock begränsad då köpet är av lågengagemangskaraktär, trots detta bildar konsumenten sin egna 
uppfattning om produkten eller varumärket som köpbeslutet grundar sig på. Vid ett 
lågengagemangsköp är det mer sannolikt att köpet är mer av en impulsiv handling och 
köpbeteendet är av en snabbare karaktär (Ekström, Ottosson & Parment, 2017).  
 
2.5 Den nya konsumenten inom e-handeln 
Under 2017 konsumerade svenskarna på internet för 110 miljarder svenska kronor vilket är en 
ökning på 9% jämfört med år 2016. Resor är kategorin som svenskarna konsumerar mest via 
internet, därefter kommer kläder, skor, accessoarer följt av elektronik. Kategorin tjänster visar 
en markant ökning av internetbaserat försäljning på 47% från år 2016 (YouGov, 2017). Nio av 
tio svenskar handlar på internet och lika många använder internet för att jämföra priser innan 
de genomför ett köp, oavsett om köpet sker i en fysisk butik eller via e-handel (Davidsson & 
Thoresson, 2017). Tidigare var konsumenten tvungen att ta sig runt till olika butiker för att ha 
möjlighet att jämföra olika produkter och priser eller endast för genomförandet av ett köp, idag 
har dessa processer effektiviserats till några sekunder. Ur ett konsumentperspektiv har 
digitaliseringen bidragit till en ökad medvetenhet hos konsumenten. Konsumenter har därmed 
mer makt idag än tidigare vilket ställer högre krav på företagen då de inte längre kan styra 
konsumenten i en viss riktning likt tiden innan digitaliseringen och e-handeln (Svensson, Bergh 
& Agnarsson, 2016). Som tidigare nämnt har e-handeln ökat markant på senare år vilket kan 
bero på ett flertal olika faktorer. Att e-handel har öppet alla timmar om dygnet och det stora 
utbudet av produkter är två av de främsta anledningarna. Konsumenter har i många fall en 
tendens att välja det alternativ som är enklast och mest effektivt. E-handeln anses både 
kostnads- och tidseffektivt jämfört med att handla i fysiska butiker vilket kan ha generat utfallet 
av e-handelns växande trend (YouGov, 2017). Det faktum att slutkunden kan hitta samma 
produkt på nätet som i en fysisk butik fast till ett 25–30% lägre pris än marknadspriset är 
troligtvis till stor del också en bakgrundsfaktor till e-handelns enorma tillväxt (Gilan & 
Hammarberg, 2016). 

2.6 Sociala medier  
En följd av digitaliseringen har resulterat i olika typer av sociala medier. Definitionen av sociala 
medier lyder “Ett flertal av internetbaserade applikationer som bygger på de ideologiska och 
tekniska grunderna för internet, som tillåter skapandet och utbytet av information.” (Keinänen 
& Kuivalainen, 2015, s. 4). Sociala medier omfattar främst aktiviteter som innebär delning av 
innehåll, videor, bilder samt reklam skrivet av både privatpersoner och företag. Sociala medier 
har gått från att vara en plattform för privatpersoner i syfte för privata konversationer till att 
idag vara en värdefull plats för företag att marknadsföra sig på och för privatpersoner att dela 
information i olika sammanhang. Många forskningsstudier visar att sociala medier är en 
utmärkt plattform för att öka sin varumärkeskännedom och enkelt hitta nya potentiella kunder. 
Sociala medier har möjlighet att på ett enkelt sätt direkt ansluta sig till slutkonsumenten till en 
låg kostnad. Observationer som gjorts har visat att sociala medier har ett stort inflytande på 
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konsumenternas uppfattning och beteendet angående varumärket (Husain, Ghufran & Chaubey, 
2016). 
 
Konsumenter har genom sociala medier en möjlighet att enkelt sprida åsikter om en produkt 
eller tjänst och integrera med varandra (Husain, Ghufran & Chaubey, 2016). 
Informationstillgängligheten via sociala medier har bland annat bidragit till begreppet Word-
Of-Web. Då konsumenter interagerar med varandra på sociala medier sprider de lätt sin åsikt 
vidare till nästa konsument som därmed förmedlar åsikten vidare i nästa led. Denna 
informationsspridning går ofattbart snabbt vilket gör begreppet betydelsefullt i dagens 
konsumtionssamhälle (Tuzovic, 2010). En forskningsstudie har kommit fram till fem faktorer 
varför en konsument väljer att använda sociala medier i anslutning till ett köp: 

1. Skaffa relevant information gällande produkten köpet omfattar 
2. Jämföra likvärdiga produkters egenskaper 
3. Läsa tidigare kunders åsikter om produkten 
4. Jämföra pris på produkten 
5. Utforska ytterligare produkter för att finna fler alternativ 

 
Dessa fem faktorer bidrar till den makt konsumenter besitter idag tack vare att konsumenter är 
väl medvetna om alternativa produkter samt marknaden i sin helhet (Husain, Ghufran & 
Chaubey, 2016).  
 
Den plattform som är störst inom sociala medier och som besitter flest internetanvändare är 
facebook med 74% baserat på alla internetanvändare, följt av instagram med 53% av 
internetanvändarna (Davidsson & Thoresson, 2017).  

2.6.1 Facebook  
Facebook själva beskriver syftet med plattformen att ge människor möjligheten att dela ting 
samt göra världen mer öppen och sammanhängande (Reitz, 2012). Av alla sociala medier är 
facebook den främsta sociala plattformen baserat på antal användare och användning. Ur ett 
företagsperspektiv ser många företag facebook som en naturlig del av sin marknadsföring för 
att ha möjlighet att nå sitt potentiella segment och stärka sin varumärkeskännedom. Facebook 
kan generera till att företags-, produkt-, eller serviceinformation sprids, enkel och lättillgänglig 
kommunikation, utökning av sitt nätverk samt enkelt kan sprida åsikter i olika sammanhang. 
Då ett företag publicerar något på facebook finns olika funktioner för att exempelvis stödja ett 
inlägg och kan välja att sponsra inlägget och därmed välja ett önskvärt segment. Detta gör det 
möjligt att på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt nå potentiella kunder och sprida sitt 
varumärke till en genomtänkt målgrupp. Genom denna typ av annonsering är det också lätt att 
följa och analysera vad annonsen genererat i exempelvis klick till hemsidan och försäljning 
(Ho, 2014).  
 
Facebook är en viktig plattform där konsumenter har möjlighet att gilla, kommentera och dela 
företags inlägg och meddelanden. På ett enkelt sätt får konsumenterna en direkt interaktion och 
dialog med företaget och andra konsumenter. Då en konsument kommenterar, gillar eller delar 
blir detta synligt för respektive vänner vilket kommer resultera i att företagssidan blir synlig för 
fler potentiella konsumenter vilket möjligt kan bidra till en ökad varumärkeskännedom. 
Forskning har visat att engagera konsumenten är något ett företag bör prioritera i en del av sin 
marknadsföring. Som följd har det bidragit till att företagets målbild är att förstå aktiviteten hos 
en konsument och prioritera engagemanget i sociala medier för att möta kunden på bästa sätt. 
Engagemanget hos konsumenten är en väsentlig faktor att ta hänsyn till genom att på olika sätt 
engagera konsumenten, exempelvis uppmana att gilla bilden eller dela ett inlägg. Detta kommer 
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resultera i att förhållandet mellan konsumenten och företaget kommer tillhandahålla en högre 
nivå av relation och tillfredsställelse hos konsumenten tack vare engagemanget hos 
konsumenten. Detta kommer i sin tur bidra till det långsiktiga syftet med facebook som är att 
skapa en långsiktig relation med konsumenten i syfte att öka förtroendet för varumärket. För 
att detta ska ske behöver företagets facebooksida också möta konsumentens önskvärda krav för 
marknadsföringen vilket då kan bidra till en långsiktig relation och en starkare 
varumärkesidentitet. (Kabadayi & Price, 2014.) 

2.6.2 Instagram 
Instagrams tillväxt under de senaste åren har varit gränslös. Över 100 miljoner människor anses 
använda instagram regelbundet vilket gör att denna sociala plattform har den snabbaste 
tillväxten under kortast tid jämfört med övriga sociala medier (Ting, de Run & Liew 2016). 
Den snabbaste ökningen skedde mellan år 2013 och år 2014 då hela 200 miljoner konton 
skapades och det var vid denna tidpunkt som instagram slog igenom på riktigt (Instagram, 
2018). Som tidigare nämt är instagram den näst största sociala medieplattformen i Sverige med 
53% av den totala internetanvändningen. I Sverige har 97% av alla tjejer i åldrarna 12 till 15 år 
ett konto på instagram som därmed utgör det största segmentet på plattformen (Davidsson & 
Thoresson, 2017). Detta yngre segment har i dagens digitala samhälle ett stort intresse för 
användandet av smarta telefoner som de också tar bilder med och delar direkt med övriga i sin 
omgivning (Ting, de Run & Liew 2016). 
 
Instagram är en fotobaserad applikation där privatpersoner och företag har möjlighet att följa 
varandras konton i syfte att ta del av varandras bilder. Från ett företagsperspektiv är instagrams 
syfte att skapa en visuell koppling mellan varumärket och konsumenter samt på ett enkelt sätt 
skapa en image för varumärket. Instagram är framför allt en mobilapplikation vilket gör 
plattformen lättanvänd för den unga generationen och möter dess intressen. (Ting, de Run & 
Liew 2016.) 

2.7 Influencer marknadsföring 
Influencer marknadsföring är ett fenomen som har växt avsevärt de senaste åren. Företag 
anställer eller sponsrar personer som är välkända i sociala medier för att personen ifråga ska 
representera varumärket. Företag har därmed möjlighet att nå ut till fler potentiella konsumenter 
som matchar dess segment och skapar därmed en ökad varumärkesmedvetenhet hos den 
önskvärda målgruppen (Kilgour, Sasser & Larke, 2015).  
 
Målet med influencers är att nå sitt önskvärda segment samt nå nya potentiella kunder på ett 
sätt som inte direkt är kopplat till reklam. Influencers kan på ett personligt plan nå konsumenter 
som i många fall upplever en större tillit till en influencer jämfört med traditionell tv- eller 
tidningsreklam (Kilgour, Sasser & Larke, 2015). Influencern ifråga bör stämma överens med 
företagets varumärke, i annat fall kommer tilltron till influencern inte vara hållbar ur ett 
konsumentperspektiv. Tillförlitligheten är den faktor som får en konsument att påverkas av 
denna typ av marknadsföring och därmed kan generera en ökad försäljning till företaget som 
influencern representerar (Brouwer, 2017). Det är inte endast egenskaperna hos influencer 
personen ifråga som ska stämma överens med varumärket utan budskapet influencern förmedlar 
till konsumenter bör också vara sammankopplat med företagets image. Genom rätt influencer 
och rätt budskap som kan associeras med varumärket är detta ett effektivt sätt att nå nya 
potentiella konsumter anpassat till ett visst segment som därmed kan generera en ökad 
försäljning (Kilgour, Sasser & Larke, 2015).  
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3. Metod  
 

Detta kapitel beskriver och motiverar för vilka metodologiska val som gjorts i studien. 
Huvudsakligen presenteras primär- och sekundärdata, vilka företag som utgör den kvalitativa 
undersökningen i studien, analys av data samt trovärdigheten av den insamlade datan. 

 

3.1 Val av metod 
Det finns tre ansatstyper gällande att dra en slutsats utifrån en empirisk undersökningen som 
genomförs i ett arbete kallat deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 
utgår utifrån från tidigare teorier. Forskaren ifrågasätter tidigare teorier och formulerar därefter 
en eller flera frågeställningar i syfte att testa dessa i en empirisk studie. En deduktiv ansats har 
i många fall ett objektivt perspektiv som har en mer limiterad och styrd riktning eftersom 
forskaren begränsas utifrån de tidigare teorierna. (Söderbom & Ulvenblad, 2016.)  
 
Den induktiva ansatsen utgår, till skillnad från den deduktiva, ifrån en empirisk verklighet och 
landar därefter i en teori och kopplas vanligtvis samman med en kvalitativ undersökningsmetod. 
Forskare som studerar ur den induktiva ansats vinkeln har i många fall en subjektiv och tolkande 
utgångspunkt och genomför ofta fallstudier av organisationer. (Söderbom & Ulvenblad, 2016.)  
 
Tredje ansatstypen är den abduktiva ansatsen som återfinns mellan den induktiva och deduktiva 
ansatsen som ett samspel mellan dessa två perspektiv. Här utgår forskaren från en empirisk 
ytstruktur och fortsätter i teorins djupstruktur för att till sist gå tillbaka och landa i empirin. I 
somliga fall förekommer det en växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats men den 
centrala grunden i respektive ansats möjliggör att det går att skilja dem åt.  (Söderbom & 
Ulvenblad, 2016.) 
 
Denna studie har sin grund i en deduktiv ansats då syftet med studien är att få en djupare 
förståelse i forskningsfrågan ur ett företagsperspektiv. Då forskningsfrågan är baserad på 
tidigare forskning styrker det att studien är av en deduktiv ansats. Studien utgår från tidigare 
forskning gällande konsumentbeteende och köpbeslutsprocessen där den sistnämnde är en teori 
av Kotler och Armstrong som ligger till grund i analysen (Kotler & Armstrong 2006). De 
väsentliga delarna valdes ur den empiriska undersökningen som därefter sattes i relation till 
tidigare teorier i syfte att få en förståelse för den nya konsumenten och därmed hur företag 
arbetar för att möta denna förändring. 
 

3.2 Primär och sekundärdata 
Primärdata innebär att datan ifråga har samlats in för första gången. Den insamlade datan går 
inte via någon mellanhand utan samlas in direkt av informationskällan, det vill säga personen 
som sitter inne på informationen eller kunskapen. Den primära datan är specifik för varje studie 
och problemformulering (Jacobsen, 2002). Den primära datan som återfinns i studien samlades 
in genom fallstudier i form av besöksintervjuer samt att en intervju genomfördes via skype på 
grund av avståndet till den primära källan. 
 
Den primära datan samlades in baserat på studiens intervjuguide som respondenterna fick ta 
del av innan intervjun genomfördes (se bilaga 1). Intervjuguiden inleds med ett fåtal 
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kontroll/inledande frågor för att lära känna respondenten och skapa en avslappnad stämning. 
Därför började intervjun med att respondenten fick berätta allmänt om sitt företag, exempelvis 
vilka produkter företaget säljer, hur många anställda de är och var deras huvudkontor ligger. 
Därefter fick intervjun en djupare karaktär riktat till det aktuella ämnet i studien, det vill säga 
hur företag arbetar för att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess. Intervjuguiden består 
av elva huvudfrågor men respektive intervju varierar till viss del då följdfrågor ställdes 
beroende på respondentens svar. En intervju kan vara både av strukturerad och ostrukturerad 
karaktär beroende på intervjuguidens innehåll. Genom att använda en intervjuguide med 
bestämda områden och frågor som ska undersökas kan detta bidra till att rätt information av 
respondenten tillhandahålls. Genom att använda öppna frågor möjliggörs att respondenten 
ifråga framhäver det personen själv anser är relevant och viktigt gällande ämnet. Detta 
resulterar i att vi som intervjuar undviker att styra intervjun i en viss riktning som därmed kan 
resultera i felaktiga svar till studien. Målet med en öppen intervju vilket återfinns i denna studie 
är att få fram vad intervjupersonen ifråga anser är viktigt och inte vad vi som intervjuare anser 
angående ämnet i studien (Jacobsen, 2002). 
 
Sekundärdata är till skillnad från den primära inte insamlad direkt av informationskällan. 
Forskaren samlar istället in datan ifrån andra som redan har samlat in datan ifråga, en så kallad 
mellanhand. Informationen har alltså samlats in från en annan forskare som undersöker en 
annan problemformulering än den aktuella studiens problemformulering för ett annat syfte. 
Sekundärdata i en kvalitativ studie är i de flesta fall en existerande text som forskaren mottar 
för att sedan tolka och använda informationen i sin egen forskning (Jacobsen, 2002). Den 
sekundära datan i studien har i största mån hämtats från vetenskapliga artiklar från Högskolan 
i Halmstads databaser. Vanligt återkommande databaser är ABI Inform och Emerald på grund 
av att dem båda innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnet marknadsföring. Både generella 
artiklar som har ett brett forskningsämne och mer specifika artiklar exempelvis “Intention to 
use instagram by generation cohorts: The perspective of developing markets” skriven av Hiram 
Ting, Ernest Cyril De Run och Siew Ling Liew som är mer riktad till studiens ämne som 
återfinns under företagsekonomi. Google Scholar har också använts som databas i syfte för 
specifika statistikrapporter. Rapporten “Svenskarna och Internet” skriven av Pamela Davidsson 
och Anders Thoresson är ett exempel på en specifik artikel som använts i studien. Sökord som 
används i syfte att hitta rätt information via tidigare nämnda databaser är exempelvis 
“digitalization” “social media marketing” “influencer marketing”, “the consumer buying 
process” och “consumer behavior”. Artiklar har valts utefter dess aktualitet då artikeln är 
skriven på grund av att ämnet i denna studie är under en ständig utveckling och äldre 
vetenskapliga artiklar kan därmed bidra till felaktig och irrelevant information i studien. Den 
sekundära datan har som syfte att ge studien en grund gällande ämnet för att sedan jämföras 
med den primära datan vidare i analysen.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Fallstudie  
Ordet fallstudie är idag ett vanligt använt uttryck för att förklara vilken metod en forskare 
använt. Då en forskare använder ordet fallstudie, oavsett om det är en laboration, undersökning 
eller etnografisk studie kan det leda till att begreppet misstolkas och förlorar sin riktiga 
betydelse (Remenyi, Money, Price & Bannister, 2002). En utmaning gällande fallstudier är att 
det saknas en definition utan endast ett fåtal riktlinjer att använda. En riktlinje kan vara att se 
till studiens forskningsfråga(or), är denna av en hur eller varför karaktär vilket förklarar ett 
aktuellt socialt förhållande kan fallstudie vara relevant för studien. En annan riktlinje kan vara 
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att i en studie som undersöker ett fenomen utförligt och djupgående kan fallstudier vara lämpligt 
att genomföra (Yin, 2014). 
 
Något som skiljer en fallstudie från en studie av experimentell karaktär är det faktum att i en 
fallstudie utformar forskaren fallet från en naturligt existerande socialt förhållande medan i en 
experimentell studie skapar forskaren fallen själv (Gomm, Hammersley & Foster, 2000). En 
fallstudie innebär att forskare studerar exempelvis en organisation ur ett helhetsperspektiv 
(Wrona & Gunnesch, 2016), oftast genom ett eller flera fall (Jacobsen, 2002). Forskaren 
genomför en fallstudie genom olika observationer, vilket betyder att de studerar handlingar som 
berör forskningsämnet i studien eller intervjuar anställda inom företag (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). Två viktiga dimensioner inom fallstudier är hur många fall som undersöks och den 
mängd detaljerad information som forskaren samlar in om varje fall. Vidare kan det konstateras 
att ju färre fall som undersöks, desto mer detaljerad information från varje fall kan tas fram 
(Gomm, Hammersley & Foster, 2000). 
 
Fallstudier används i denna studie då forskningsfråga är av hur karaktär och undersöker en 
nuvarande situation samt att intervjuer med anställda från fyra olika företag genomförts för att 
undersöka forskningsfrågan både extensivt och på djupet. Att genomföra djupintervjuer ger 
möjligheten att ställa följdfrågor vilket är nödvändigt för att få ett djupare och mer detaljerat 
resultat som är önskvärt i denna studie (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Eventuella missförstånd 
i de fyra respondenternas svar kan undvikas i större utsträckning i en kvalitativ studie likt 
intervjuer då en löpande tvåvägskommunikation sker och respondenten har i sin tur möjlighet 
att ställa frågor i syfte för en ökad förståelse för ämnet och därmed undvika missvisande svar 
(Dahmström, 2000). 

3.3.2 Val av företag 
Tjugo företag kontaktades via e post i början av april för att i detta första skede undersöka 
möjligheten att få ett intervjutillfälle. Mejladresserna hittades främst via respektive företags 
hemsida. Via detta första kontakttillfälle frågades om det fanns ett intresse för en intervju 
gällande respektive företags marknadsföring och syftet med den kommande intervjun. Det 
framgick även att önskvärt för studien är att få intervjua anställda med arbetsuppgifter gällande 
dess marknadsföring och sociala medier i syfte att få relevanta svar för studiens frågeställning. 
Vidare svarade sexton att på grund av tidsbrist hade de ej möjlighet att ställa upp på en intervju. 
De kvarstående fyra företagen är de företag som svarat på studiens intervjuguide. Från 
respektive företag gavs kontaktuppgifter till en anställd som ansvarade för företagets sociala 
medier. Därefter skickades intervjuguiden ut till denna mejladress i syfte att respondenten 
skulle kunna förbereda sig väl inför intervjun samt att svaren blev så utvecklade och detaljrika 
som möjligt. Detta gav också möjlighet att kunna ställa eventuella frågor om det var något som 
behövde klargöras inför intervjun. I studien genomfördes tre besöksintervjuer samt en 
skypeintervju som den kvalitativa undersökningsmetoden. Aimn, Stenströms samt Gagliardi 
var de företag vi hade möjlighet att besöka för att genomföra intervjun ifråga. Ideal Of Sweden 
har sitt huvudkontor i Stockholm och därför fanns ingen möjlighet till besök utan intervjun 
skedde via skype. Dessa fyra företag intervjuades i syfte att undersöka hur företag arbetar för 
att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess utifrån ett företagsperspektiv.  
 
Till studien valdes företag som är relativt stora då de har en större andel av marknaden vilket 
stärker studiens generaliserbarhet, det vill säga att studiens resultat kan återspeglas till övriga 
företag på den detalj- och modemarknaden (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Företagen som 
intervjuats har olika många aktiva följare på sociala medier, vilket är ett medvetet val i syfte att 
kunna analysera om resultatet skiljer sig beroende på antalet följare på företagens sociala 
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medier. Syftet med detta val är också att få en bred bild av olika företag och dess arbetssätt 
beroende på deras följarantal vilket är intressant för denna studie då det är möjligt att olika 
företag kan arbeta på olika sätt i takt med digitaliseringen beroende på dess aktivitet på sociala 
medier.  
 
För att specificera studien intervjuas endast företag som är verksamma inom detalj- och 
modebranschen då denna marknad tenderar att arbeta mycket och aktivt med marknadsföring 
på sociala medier och användandet av influencers. Medvetenheten finns att antalet företag som 
intervjuats i studien inte nödvändigtvis speglar hela detalj- och modebranschen som helhet men 
genom att, som nämnt ovan, intervjua relativt stora företag ökar möjligheten för 
generaliserbarhet. Nystartade och mindre företag har generellt sett en mindre budget och kan 
eventuellt inte utnyttja samma typer av resurser som större företag har möjlighet att göra och 
därför utesluts dessa i studien. Detta kan orsaka en missvisande bild då vi har valt att endast 
genomföra intervjuer med förhållandevis stora företag.  

3.3.3 Val av respondenter 
Respondenterna till studiens intervjuguide var Felicia Lindqvist som innehar positionen som 
Event Marketing Coordinator och representerar Aimn, Marie Ramberg som är Marketing 
Manager för Stenströms, Leo Spiterer är E-commerce Exclusive på Gagliardi samt Johan Spetz 
innehar positionen som Social Commerce Coordinator som representerar Ideal Of Sweden. 
Samtliga personer har valts på grund av att deras arbetsuppgifter berör marknadsföring på olika 
sätt i syfte att ge så rättvisande och djupgående svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes 
inom tre veckor efter företagen kontaktades. Syftet med intervjuerna är att samla in viktig och 
framför allt specifik information för att kunna svara på studiens frågeställning om hur företag 
arbetar för att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess. Uppfattningen var genomgående 
för samtliga intervjuer att respondenterna var uppmärksammade och fokuserade under hela 
intervjun som pågick i cirka 30–45 minuter.  

3.4 Analys av data  
Vid insamling av data gjordes en transkribering i syfte att få en helhetsbild av respektive 
intervju. Med hjälp av samtliga inspelade intervjuer skrevs ord för ord ned i ett separat 
dokument i syfte att lättare ha möjlighet att vidare analysera datan (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). Detta var en tidskrävande men relativ enkel process tack vare att intervjuerna ifråga var 
inspelade och frågorna samt svaren var enkla att förstå. Vidare sågs den insamlade datan ur ett 
helhetsperspektiv för att sedan bryta ner datan i syfte att undersöka, jämföra samt kategorisera 
den genom en öppen kodning. Ett vidare steg av öppen kodning är axial kodning där 
gemensamma kopplingar drogs mellan den insamlade datan av de olika företagen. I studiens 
identifierades koder mellan användandet av sociala medier och dess olika åsikter om den 
förändrade konsumenten och företagens arbetssätt som vidare analyserades. Vidare valdes de 
främsta kategorierna ut och relateras till varandra och övriga kategorier för att systematiskt hitta 
gemensamma koder (Tsai, Lin & Su, 2011).  
 
Analysen grundas i den teoretiska referensramen för att vidare analysera likheter och skillnader 
mellan den insamlade datan och de teorier i studien. Analysen har gjorts i tre steg. Första steget 
är den empiriska analysen där svaren från respektive företag jämfördes och sattes i relation till 
varandra för att finna mönster av likheter och skillnader i olika sammanhang. Vidare 
analyserades Kotlers och Armstrongs teori, köpbeslutsprocessen, som återfinns i den teoretiska 
referensramen där empirin sätts i relation till den tidigare teorin. Likvärdig process gjordes med 
Assaels konsumtionsbeteendemodell, där faktorer ur den empiriska undersökningen sattes i 
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relation till modellen. Detta görs då det är önskvärt i studien att undersöka hur digitaliseringen, 
som ej var ett fenomen som existerade då modellerna skapades, vidare har påverkat modellernas 
utformning och hur företag därefter ska arbeta för att möta den nya konsumenten. I syfte att 
sammanställa analysen skapades en modell där en tydlig överblick återfinns för respektive 
företag. Genom den denna modell tydliggörs analysen och därefter dras slutsatser utifrån 
studiens frågeställning och syfte. 

3.5 Trovärdighet av data 
Validitet och Reliabilitet är begrepp som förklarar huruvida studien är trovärdig eller ej. 
Validitet innebär på vilket sätt studien mäter det den är avsedd att mäta. Det förklarar också hur 
metodologiskt tillvägagångssättet är i studiens design, det vill säga hur studiens olika delar och 
kapitel hänger ihop. Validitet syftar också på de frågor som ställts i de genomförda intervjuerna 
samt hur resultatet har analyserats. För att styrka validiteten i studien spelades intervjuerna in i 
syfte för att säkerställa att ingen viktig information utelämnades och svaren från respondenterna 
tolkades likvärdigt.  
 
På tre av fyra intervjuer var båda författarna till studien närvarande och genomförde 
intervjuerna. Detta stärker också validiteten till skillnad om endast en person genomfört 
intervjuerna. Då en intervju endast genomfördes med endast en av författarna till studien fick 
den ej medverkande författaren lyssna på inspelningen i efterhand för att garantera att ingen 
viktig information uteslutits. Efter genomförda intervjuer kontrollerade författarna till studien 
att informationen var korrekt. Den information som är möjlig att observera på egen hand likt 
exempelvis antal följare på företagens sociala medier samt om likvärdiga bilder publicerades 
på respektive plattform kontrollerades av författarna via deras sociala medier samt hemsida. 
Kontrolleringen gjordes i syfte att triangulera informationen som därmed stärker validiteten i 
studien. Medvetenheten finns att risken att sekundärdatan i studien är vinklad baserat på 
forskarens syfte och tolkningar. För att minimera denna risk används flera olika källor inom 
samma forskningsämne i syfte att säkerställa att datan ifråga är neutralt skriven vilket styrker 
validiteten i studien. 
 
Reliabilitet i en kvalitativ studie syftar till vilken grad en mätning är tillförlitlig samt att 
mätningen ska kunna upprepas oavsett vem som svarar och vilket mätinstrument som används. 
Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om i vilken utsträckning studien kan repeteras och att 
resultatet blir likvärdiga likt en kvantitativ studie (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att styrka 
reliabiliteten i studien finns intervjuguiden bifogad (se bilaga 1). Detta i syfte att om en 
utomstående önskar att göra en likvärdig studie kan samma intervjuguide likt den som återfinns 
i denna studie användas för att undersöka om utfallet blir detsamma. 
 
Det kan finnas svårigheter att mäta reliabiliteten i denna studie, det vill säga att studiens resultat 
blir detsamma vid en likvärdig undersökning. Då studiens ämne är under en ständig utveckling 
bidrar det till att utfallet av studiens undersökning skulle kunna skilja sig från resultatet i denna 
studie. Detta är på grund av att det är möjligt att företag kommer arbeta med andra plattformar 
och ny teknik än vad de gör idag. Detta för att ämnet ifråga alltid kommer vara under utveckling 
och företag prioriterar detta i sin verksamhet. 
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4. Empiri  
 

Följande redogörs den primära datan som samlats in genom den kvalitativa undersökningen i 
studien. Fyra företag besvarade intervjuguidens frågor där den mest relevanta informationen 
presenteras i följande kapitel. I kapitlet presenteras enbart information hämtat från studiens 
genomförda intervjuer. 

 

4.1 Aimn  
Aimn grundades år 2014 efter enbart sex månader av arbete och planering. Aimn är verksamma 
på den globala marknaden och säljer främst träningskläder men även vardagskläder med målet 
att inspirera deras kundsegment som består av tjejer och kvinnor som vill leva en aktiv livsstil. 
Aimn har sitt huvudkontor lokaliserat i Halmstad och har totalt 22 anställda fördelat på deras 
två fysiska butiker samt kontoret. 
  
Aimn växte fram tack vare digitaliseringen och framför allt sociala medier vilket är något de 
arbetar aktivt med och prioriterar högt i sin marknadsföringsstrategi. Aimn beskriver deras 
strategi för att möta digitaliseringen enligt följande: 
  
“Vi har hela tiden arbetat med sociala medier och ser alltid till att vara uppdaterade. Det 
började med att grundarna av företaget publicerade bilder på deras instagram på deras aktiva 
livsstil och saker som fick dem att må bra. De fick fler och fler följare då folk gillade deras 
content. I samband med detta började dem att sätta igång sin dröm om att skapa ett eget 
träningsmärke för att de hade tröttnat på utbudet som fanns på marknaden. De ville inspirera 
och motivera andra kvinnor till en aktiv livsstil samt till att tro på sig själva och sina drömmar. 
Tekla som är en av grundarna publicerade sina egendesignade tights på sin privata instagram 
och där var det igång. Folk ville köpa kläderna innan de ens hunnit tillverka dem. Detta är ett 
exempel på vilken effekt sociala medier som instagram kan ge.” (Personlig kommunikation, 
2018-04-20) 
  
På instagram har Aimn 163 000 följare och på facebook har de 59 000 gilla-markeringar. 
Företaget fick sin stora framgång tack vare att de låg rätt i tiden gällande sociala mediers enorma 
tillväxt. I samband med lanseringen av varumärket var enligt Aimn trenden om en aktiv livsstil 
och hälsa något som florerade på sociala medier. Arbetet för att möta digitaliseringen sker 
främst genom att hålla sig uppdaterade och våga ta sig an nya trender som utvecklas. Aimn 
uttrycker följande gällande sociala medier i deras marknadsföringsplan: 
  
“Detta är absolut den kanalen vi värderar allra högst när det kommer till marknadsföring. Vi 
utvecklar alltid de plattformar som vi använder och håller oss uppdaterade så att vi alltid har 
det bästa verktyget för att nå ut till våra befintliga och potentiella kunder.” (Personlig 
kommunikation, 2018-04-20) 
  
Aimn publicerar likvärdigt material på sina främsta sociala medie plattformar, facebook och 
instagram. Det som publiceras på instagram är direktkopplat till facebook där samma innehåll 
publiceras. Att inspirera är det största huvudsyftet med deras sociala mediekanaler då Aimn vill 
förmedla att de säljer mer än endast en produkt. En annan viktig strategi för Aimn är deras 
samarbeten med profiler på sociala medier. De är måna om att arbeta med genuina samarbeten 
där målet är att influencern ska utstråla det varumärket står för men också att de genuint tycker 
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om deras produkter. Aimn arbetar med sina influencers genom att skicka produkter till personen 
ifråga utan övrig ersättning. Detta är en stor del av deras strategi och de bilder som influencers 
publicerar återfinns i många fall på Aimns egna profil. Företaget förklarar att deras olika 
samarbeten sker världen över med både svenska och internationella profiler i syfte att nå ut till 
ett brett segment. Företaget kan ej benämna hur många samarbeten de innehar, dock är det är 
en hög siffra och något de värderar högt. De anser att genom att nå influencerns följare som ser 
upp till profilen ifråga kommer generera positiva följder då profilen visar upp produkten. Detta 
är antagligen ett segment de inte hade haft möjligheten att nå utan deras samarbeten med dessa 
profiler. De förklarar också att det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta då det krävs lite arbete 
av företaget ifråga men ändå lyckas nå ett stort segment. 
  
Majoriteten av företagets försäljning sker via deras e-handel då de är globalt verkande och 
endast har två fysiska butiker i Sverige. Aimn förklarar vikten av e-handeln samt hur de arbetar 
för att möta sina globala kunder likt följande: 
  
“Ett exempel på att vi möter digitaliseringen och våra kunder är att vi har en e-handel specifikt 
för olika länder. Exempelvis har vi en svensk hemsida för våra svenska kunder. En global site 
för våra globala kunder, en oceanien site för de som bor i oceanien osv. Nyligen släppte vi även 
vår tyska site för våra tyska kunder. Detta är något vi investerar i då vi vill att kunden ska 
känna sig trygg när de handlar från oss på nätet. Finns vi exempelvis med en tysk hemsida för 
våra tyska kunder blir det enklare för dem att handla hos oss och de slipper tull och andra extra 
kostnader. Det gäller att möta kunden där dem är och se till att göra det så lätt som möjligt för 
dem.” (Personlig kommunikation, 2018-04-20) 
  
Företagets åsikt gällande hur konsumenten har förändrats i takt med digitaliseringen var främst 
att konsumenten har blivit mer medveten. De har större valmöjligheter och möjligheten att 
jämföra produkter och varumärken med varandra är idag betydligt större vilket skapar mer 
konkurrens för företag. Aimn har som tidigare nämnt växt fram ur sociala medier och har därför 
svårt att kunna se en skillnad i deras konsumenters beteende bortsett från digitaliseringen, 
eftersom företaget inte var verksamt innan detta fenomen. Enligt företaget har de sociala medier 
att tacka för deras stora framgång. 
  
Aimn påtalade ett flertal gånger vikten av att vara uppdaterade och ligga steget före sina 
konkurrenter eftersom allting blir mer och mer digitaliserat. Företaget beskriver att deras 
historia har bevisats att vara först med sociala medier och att lyckas få en spridning av 
varumärket är allt som krävs för att få igång en försäljning och lyckas skapa ett globalt stort 
företag. Aimn anser att våga göra något annorlunda är av stor betydelse, allt ifrån om en ny 
plattform lanseras till en ny trend inom sociala medier, att vara först med att använda detta 
kommer vara av en stor betydelse till spridningen varumärket kommer generera.  

4.2 Stenströms  
Stenströms är ett familjeägt företag som grundades redan 1899, för hela 119 år sedan. Företaget 
erbjuder ett brett utbud av klädesplagg till både kvinnor och män. Mest kända är företaget för 
deras kvalitetssäkra och stilrena skjortor. Företaget är globalt verkande med huvudkontoret 
placerat i Helsingborg där de har 45 anställda. 
  
Stenströms arbetar sedan en kort tid tillbaka mer och mer aktivt med sociala medier. De två 
största plattformarna de använder är facebook och instagram. På facebook innehar Stenströms 
4500 gilla-markeringar och på instagram har de 17 700 följare. Stenströms lanserade nyligen 
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en business to business plattform för sina återförsäljare och kort därefter startade de även upp 
en webbshop som riktar sig till slutkunden. Dessa åtgärder anser de vara tydliga steg mot det 
alltmer digitaliserade samhället. I dagsläget arbetar Stenströms med sociala medier i syfte att 
experimentera fram den ultimata sociala mediestrategin för att lyckas nå ett brett segment. 
Stenströms befinner sig i ett tidigt stadie gällande sociala medier och arbetar idag mer med 
traditionell marknadsföring i form av annonser i tryckt media. Eftersom de nyligen lanserade 
deras webbshop har de inte förrän i samband med detta börjat värdera sociala medier högre i 
deras marknadsplan. 
 
Strategier gällande plattformarna facebook och instagram skiljer sig åt i Stenströms 
marknadsföringsstrategi. Detta är på grund av att det är önskvärt att skapa ett varierat flöde på 
respektive plattform samt att de anser att de har två olika typer av målgrupper på facebook och 
instagram. Strategin för facebook är att publicera mer text, information om nyheter samt länka 
till hemsidan då denna plattform riktar sig till deras äldre målgrupp. På instagram har företaget 
däremot en yngre målgrupp och här har de ambitionen att dagligen publicera inlägg eller 
instastory, en funktion som visar inlägg som publiceras i 24 timmar. På instagram har företaget 
en högre aktivitet från sina följare som dagligen, via direkta meddelanden, frågar om olika 
plagg, butiker eller övrig information. 
  
En annan strategi som Stenströms använder är influencers. Detta i syfte för att expandera till 
nya marknader, då Stenströms är relativt stora i Sverige ligger fokus istället på tyska och 
italienska influencers då de anser dessa länder som en potentiell marknad att utvecklas i. 
Gällande samarbeten med influencers är det viktigaste för Stenströms att samarbetet känns 
trovärdigt samt äkta och de är därför selektiva i valet av sina olika samarbeten. Stenströms 
uppger också att de ser en tendens att samarbeten med stora influencers har förändrats i Sverige. 
Att skicka plagg till en influencer för att de ska publicera detta på exempelvis instagram 
genererar inte lika mycket försäljning som tidigare och uttrycker därför följande: 
  
“Idag är det viktigare att en influencer anordnar en middag eller ett event där de promotar ett 
varumärke. I dagens samhälle går allt så snabbt och det kommer hela tiden nya sätt att arbeta 
med influencers. “(Personlig kommunikation, 2018-04-12) 

Då Stenströms lanserade sin webbshop för cirka en månad sedan har företaget betydligt mer 
försäljning som sker i deras fysiska butiker samt hos deras fysiska återförsäljare. De anser dock 
som tidigare nämnt att lanseringen av en ny webbshop samt arbetet med sociala medier var 
ytterst nödvändigt i dagens digitaliserade samhälle. De de har höga förväntningar på 
investeringen och är nyfikna på hur försäljningen kommer arta sig. 

Stenströms menar på att de upplevt en ökad konsumtion generellt sätt i Sverige, detta till följd 
av den ökade tillgänglighet att konsumenter kan beställa varor vart och när som helst. De 
beskriver vikten av att arbeta med sociala medier likt följande:   

“Vad som är intressant är att man som varumärke kan nå helt nya målgrupper om man väljer 
rätt kanaler och det är också mycket mer kostnadseffektivt än om man annonserar traditionellt. 
Reaktionen blir också direkt, gillar man det man ser kan man direkt gå in och köpa plagget.” 
(Personlig kommunikation, 2018-04-12) 
  
Stenströms syn på framtiden och hur den kommer utveckla sig är att analysera vart 
konsumenten befinner sig för att därefter etablera sig, exempelvis på en eventuell ny plattform 
som uppkommit. Att lyckas möta konsumenten utefter var den befinner sig är av hög prioritet, 
vilket enligt företaget är något som kommer vara under en ständig förändring. Därför menar 
företaget på att det är extra viktigt att analysera exempelvis på vilken plattform målgruppen 
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ifråga befinner i syfte att möta konsumenterna och därigenom ha möjlighet att kunna leverera 
bra service och marknadsföring. Att leverera bra service tror Stenströms kommer vara av stor 
vikt även i framtiden, men i en ny form på grund av digitaliseringen.  

4.3 Gagliardi 
Gagliardi är ett modeinriktat exklusivt företag grundat år 2010 med huvudkontoret placerat på 
ön Malta. Gagliardi erbjuder herrkläder allt från kostymer, stickat, skor, västar, jeans till 
skjortor riktat till en bred målgrupp. De är 40 personer på huvudkontoret, totalt sett uppgår de 
till cirka 400 personer inklusive deras butiker som återfinns i Europa. Gagliardis produkter är 
av hög kvalitet vilket resulterar i en högre prisklass ut mot kund. Anledningen till deras högre 
prisklass är också då de strävar efter en lyxig och exklusiv image av företaget i helhet. Deras 
största kundsegment är Skandinavium, England samt USA dit de levererar ordrar varje dag via 
e-handel. Gagliardi har både egna fysiska butiker runt om i Europa men majoriteten av deras 
försäljning sker via deras e-handel. Förklaringen till varför de tror att försäljningen sker via 
deras webbshop tror de dels beror på den självklara faktorn att de har få fysiska butiker och 
deras största försäljningsländer har ej möjligheten ta sig fysiskt till en butik. De har fyra fysiska 
butiker på Malta men trots detta har de mycket beställningar via internet. Gagliardi förklarar 
därför att det ej kan bero på bristen på möjligheten att fysiskt ta sig till en butik då Malta är ett 
litet land, utan det handlar om bekvämligheten att göra en beställning hemifrån. De förklarar 
vidare att detta tyder på att e-handeln är dominerande trots att konsumenten har möjligheten att 
besöka en butik. 
  
Gagliardi använder facebook, instagram, e post samt en blogg i sin marknadsföringsstrategi. 
Facebook är deras största plattform gällande antal följare där de innehar 38 000 gilla-
markeringar och instagram 7300 följare. Uppdatering på respektive plattform sker cirka en till 
två gånger i veckan. Via e post skickar de cirka en gång i veckan ut ett mejl till deras befintliga 
kunder, ofta gällande nyheter på hemsidan eller en rabattkod speciellt riktat till konsumenten 
ifråga. Gagliardi har en egen blogg som de uppdaterar cirka två till fyra gånger i månaden, ofta 
med olika stylingtips med deras egna produkter. Deras marknadsföringsstrategi består också av 
olika typer av samarbeten med stora profiler på sociala medier. De väljer noggrant ut dessa 
samarbeten i syfte att profilen ifråga ska uttrycka samma budskap som företaget, exklusivitet 
och lyx. De förklarar att de hellre avstår ett samarbete med en stor profil på sociala medier som 
ej utstrålar detsamma som företaget gör. 
  
Facebook är den kanal som genererar mest i försäljningssiffror av samtliga sociala medie 
plattformar och som når ut till flest potentiella konsumenter. Facebookinlägg innehåller i 
samtliga fall direktlänkar till plagg på hemsidan, ofta i sammanhang när ett nytt plagg släpps 
eller övrig information som de vill att deras konsumenter ska ta del av. Cirka 10% av den totala 
försäljningen kommer från de som hittar deras facebooksida och klickar sig vidare till 
hemsidan. Enligt företaget ökar denna siffra konstant, men de beskriver att det är svårt att 
avgöra om det är på grund av deras facebooksida och varumärke i helhet som växer eller om 
det är på grund av användandet av sociala medier. 
  
Instagram har ett mer inspirationssyfte med respektive inlägg och önskvärt är att skapa en 
helhets image av varumärket. Det är sällan de riktar en bild till ett specifikt plagg utan istället 
läggs mer livsstilsbilder upp i syfte att ska skapa en känsla av lyx och exklusivitet i helhet och 
därmed gynna varumärket. Instagram genererar i Gagliardis fall inte så mycket till försäljning, 
idag 1,2% av den totala försäljningen, utan syftet är istället att försöka skapa en image av 
varumärket. Följande beskriver företaget vikten av användandet av sociala medier: 
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“19% av våra klick in på hemsidan kommer från någon social medieplattform. Utan våra 
sociala medier hade vi alltså haft nästan en femtedels mindre besök på hemsidan och därför är 
detta något vi värderar högt men också vill utveckla. Vi strävar hela tiden efter att denna siffra 
ska öka då vi ständigt arbetar med att utveckla våra sociala medier i syfte att öka tillväxten.” 
(Personlig kommunikation, 2018-04-15) 
 
Utöver tidigare nämnda marknadsföringssätt använder Gagliardi sig även av traditionell reklam 
i form av tidningsannonser. Tidningsannonser görs i tidningar där endast exklusiva varumärken 
annonserar exempelvis Rolex eller liknande i syfte att skapa den lyxiga image de strävar efter 
snarare än vad det genererar direktförsäljning. Direkt annonser i tidningar är målet att mer skapa 
en image på ett långsiktigt plan medan sociala medier strävar efter att konstant få en ökad 
försäljning. Eftersom det också är lättare att mäta vad det genererar i försäljningssiffror är en 
av anledningarna till varför de också väljer att fokusera på detta.  
  
Deras åsikt gällande hur konsumenten har förändrats beskriver de att vart konsumenten befinner 
sig är en väsentlig skillnad. De förklarar att de tror att är viktigare än någonsin att analysera 
vilken målgrupp varje företag har då konsumenten kan befinna sig på olika plattformar baserat 
på intressen, typ av person, ålder eller liknande. De tror också att det är viktigt att försöka hitta 
en röd tråd gällande vilken plattform som genererar mest och därmed kunna förstå konsumenten 
ytterligare.  

4.4 Ideal Of Sweden 
Ideal Of Sweden är ett välkänt varumärke som grundades år 2013 som erbjuder mobiltillbehör 
men är främst kända för deras mobilskal i olika färger och former. De har sitt huvudkontor i 
Norrköping men har också ett stort kontor i Stockholm med totalt cirka 45 anställda. Ideal Of 
Sweden har en pop-up butik samt retailers i 47 olika länder som utgör försäljningen i fysisk 
form, hälften av försäljningen är via deras retailers och hälften via e-handel. 
  
Ideal Of Sweden använder sig av instagram, facebook, youtube, pinterest, snapchat, weheartit 
i deras marknadsföringsstrategi. På plattformen instagram har Ideal Of Sweden 203 000 följare 
och på facebook har företaget 158 000 gilla-markeringar. Ideal Of Sweden publicerar likvärdiga 
inlägg på facebook och instagram, möjligt kan det skilja någon bild eller liknande men dess 
helhets content är detsamma. På instagram skapas också en del gratis marknadsförings då de 
har en gemensam hashtag som många privatpersoner använder och Ideal Of Sweden beskriver 
att många av dessa profiler hoppas att företaget ska se bilden och använda den på deras 
instagram profil i syfte att deras privata profil ska spridas. På detta sätt skapas “en god cirkel” 
mellan varumärket och konsument. På instagram och facebook sker annonsering i lika stor 
mängd. Instagram är däremot störst gällande deras influencers då de i största mån uppdaterar 
på denna plattform.  
 
Youtube är idag ej deras största marknadsföringskanal, men generellt sätt växer youtube 
konstant och många påstår att det kommer växa ännu mer. Ideal Of Sweden håller fortfarande 
på och experimentera med youtube men är tveksamma om det är här deras målgrupp finns. 
   
De arbetar också med olika samarbeten med influencers, de har både betalda och icke-betalda 
samarbeten då de enbart skickar ut produkter för att influencern ifråga lägger ut produkten på 
sina privata sociala mediekanaler och erbjuder en rabattkod vid köp av deras produkter. 
Influencers som Ideal Of Sweden samarbetar med uppdaterar främst på instagram. Deras 
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influencers varierar i hur många följare de har då företaget anser att det är en viktig faktor för 
nå en så bred målgrupp som möjligt. Majoriteten av deras influencer samarbeten är betalda men 
de tillhandahåller även icke-betalda samarbeten, oavsett får influencern gratis produkter samt 
att de publicerar bilder som senare återfinns på Ideal Of Swedens instagram eller under deras 
hashtag. På Ideal Of Swedens instagramprofil återfinns i princip endast bilder som deras 
influencers tidigare publicerat, de skapar i största mån alltså inga egna bilder utan utnyttjar 
deras influencers inlägg. Ideal Of Sweden beskriver nedan vikten av arbetet med deras 
influencers och vad de genererar:  
  
“Via våra influencers pushar vi ut våra annonser. Börjar ett företag jobba med influencers så 
jobbar de med annonsering på sociala medier också. En konsument genomför i de flesta fall 
själva köpet efter att de har sett en annonsering via en influencer men har oftast stött på 
annonser redan innan. “(Personlig kommunikation, 2018-04-26) 
  
Ideal Of Sweden värderar sociala medier högt i deras marknadsföringsstrategi. Sociala medier 
är den enda typen av marknadsföring företaget använder och där de lägger alla sina resurser 
gällande marknadsföring. Ideal Of Sweden växte fram genom sociala medier och de beskriver 
själva att om inte sociala medier existerat i den mån det gör idag hade företaget ej varit i denna 
storlek. Sociala medier är deras största marknadsföringskanal och något de ständigt arbetar med 
för att utveckla och lyckas vara först på nya plattformar samt funktioner. 
 
Gällande köpbeteendet hos konsumenter anser Ideal Of Sweden att hela beteendet hos en 
konsument har förändrats. Framförallt menar företaget att konsumenten idag inte längre får 
information i en fysisk butik utan allt finns på internet. Ända sedan Ideal Of Sweden lanserades 
har sociala medier varit stort och de ser därför digitaliseringen och dess konsekvenser ej som 
något problematiskt utan som en tillgång. De arbetar aktivt med detta fenomen och är noga med 
att hoppa på allt i form av exempelvis trender och nyheter så snabbt som möjligt. Om det dyker 
upp en ny funktion ingår denna snabbt i deras marknadsföringsstrategi. De strävar ständigt efter 
att vara först med nya tekniska applikationer. 
  
Ur ett framtidsperspektiv tror Ideal Of Sweden att allt kommer bli betydligt mer automatiserat. 
Detta kommer bidra till att många jobb inte längre kommer behövas men att nya jobb kommer 
skapas. Ur ett socialt medieperspektiv kan nya plattformar komma att introduceras, tekniken 
går ständigt framåt men det är omöjligt att säga hur det kommer arta sig mer än att företag bör 
ha ögonen öppna och inte vara rädda att hoppa på nya trender, trots att det innebär en ovisshet 
om det kommer ett stort fenomen. Företaget ger exemplet med instastories som de anser är den 
senaste stora trenden. Då denna funktion lanserades valde de att satsa på denna funktion vilket 
de i efterhand är glada för då det genererat en ökad försäljning.  
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5. Analys 

 
I följande kapitel analyseras den primära datan där respondenterna ställs emot varandra för 
att identifiera likheter och skillnader mellan företagen. Vidare sätts den primära datan i 
relation till den teoretiska referensramen för att kunna analysera hur företag arbetar för att 
möta konsumentens förändrade köpbeslutsprocess. 

 

5.1 Empirisk analys 
De fyra företag som intervjuades i denna studie visade skillnader och likheter i dess arbetssätt 
och åsikter gällande hur de arbetar för att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess.  
Aimn, Stenströms, Gagliardi och Ideal Of Sweden arbetar aktivt med sociala medier och 
influencer marknadsföring som en del av deras marknadsföringsstrategi. Företagen ifråga har 
olika antal följare på deras respektive sociala medier. Gemensamt för alla företag är att 
instagram, facebook och influencers är en del av deras marknadsföringsverktyg men i olika 
utsträckningar. Ideal Of Sweden och Aimn är överlägset större på sociala medie plattformarna 
instagram och facebook jämfört med Gagliardi och Stenströms. En aspekt till denna skillnad 
kan grundas i att Aimn och Ideal Of Sweden lanserades då sociala medier var som störst och 
detta fenomen resulterade i deras snabba tillväxt. Detta kan påvisa att det kan vara fördelaktigt 
att vara först med nya trender och satsa på dessa för att lyckas möta konsumenten snabbare än 
konkurrenterna. Det kan vidare analyseras att endast genom en produkt och sociala medier kan 
resultera i ett globalt stort företag. Detta visar återigen på vilken slagkraft sociala medier kan 
ha om man använder det rätt enligt Ideal Of Sweden och Aimns historia. Gagliardi och 
Stenströms växte istället in i sociala medie hysterin efter hand och har därför redan skapat en 
annan image som för en konsument kan vara svår att förändra. Som tidigare nämnt växte Aimn 
och Ideal Of Sweden fram tack vare sociala medier vilket kan vara en anledning till deras yngre 
målgrupp som resulterade i deras expansion så pass tidigt i deras livsstadie. Denna yngre 
målgrupp av konsumenter tenderar att vara mer öppna för vad som publiceras på sociala medier 
och eftersom Aimn och Ideal Of Sweden aktivt arbetar med sociala medier, både genom sina 
egna profiler men framför allt genom sina influencers, kan detta vara en anledning till deras 
framgång.  
 
Samtliga företag arbetar med och värderar sociala medier på olika sätt och olika högt i 
respektive företagsstrategi. Aimn och Ideal Of Sweden utmärker sig vara mest aggressiva 
gällande uppdatering på deras sociala medier samt i användandet av samarbeten med 
influencers. De uppdaterar kontinuerligt på sociala medier och i många fall publiceras deras 
samarbeten med influencers på deras egna profil. Båda företagen har en gemensam hashtag för 
respektive företag som används konsekvent, inte minst av deras kundsegment, vilket tyder på 
att det finns ett stort intresse för sociala medier hos konsumenter. Stenströms använder sig mer 
av traditionell reklam jämfört med sociala medier och Gagliardi använder sig av annonser i 
lyxtidningar vilket Aimn och Ideal Of Sweden inte använder sig av i deras arbete gällande 
marknadsföring. Detta kan vara anledningen till deras olika följarantal på sociala medier. 
Gagliardi och Stenströms lägger inte lika mycket resurser likt Aimn och Ideal Of Sweden på 
dess sociala medier och influencers. En annan aspekt kan vara att Gagliardi och Stenströms är 
selektiva i sina val av samarbeten med influencers vilket Aimn och Ideal Of Sweden ej är utan 
ser i de flesta fall att ett samarbete är av positiv karaktär. Något som vidare kan analyseras är 
det faktum att Gagliardi och Stenströms har en högre prisnivå jämfört med Aimn och Ideal Of 
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Sweden och därmed eventuellt kan ha ett annorlunda kundsegment. Paralleller kan vidare dras 
att varumärken som säljer dyrare produkter tenderar att ha en äldre målgrupp eftersom äldre 
konsumenter generellt sett har en högre inkomst jämfört med yngre konsumenter. Detta i sin 
tur kan också vara en anledning till varför Gagliardi och Stenströms har ett lägre antal följare 
på sociala medier då de har dyrare produkter som tenderar till en äldre målgrupp. Denna äldre 
målgrupp kan vara mer benägna att använda sociala medier i en mindre utsträckning då både 
Gagliardi och Stenströms har färre följare jämfört med Aimn och Ideal Of Sweden. Detta kan 
resultera i att den äldre målgruppen inte är lika aktiva på sociala medier och därmed kan tänkas 
påverkas mindre av denna typ av marknadsföring.  
  
Paralleller kan dras till Aimn och Ideal Of Sweden gällande deras typ av inlägg på deras 
instagram och facebook. Jämfört med Gagliardi och Stenströms publicerar Aimn och Ideal Of 
Sweden framförallt bilder som deras influencers redan har publicerat på sin egna profil som 
företaget ifråga sedan publicerar på varumärkets sociala medieprofil. Med tanke på deras 
respektive målgrupp kan det vidare analyseras hur konsumenten påverkas av olika bilder och 
budskap. Aimn och Ideal Of Sweden använder sig av deras influencers bilder i syfte att inspirera 
och sätta sina produkter i ett sammanhang vilket tenderar att vara ett framgångsrikt koncept 
bland denna unga målgrupp. Genom att sätta produkterna ifråga i ett sammanhang kan det 
diskuteras att konsumenterna får en överblick av företaget och vad de står för i helhet och inte 
endast deras utbud av produkter. Vidare kan eventuellt konsumenten därmed känna behovet att 
tillhöra denna typ av livsstil företaget förmedlar vilket kan generera en lojal konsument.  
 
Intressant är skillnaden hur respektive företag förklarar vad de anser är viktigt för att i framtiden 
lyckas möta den nya konsumenten. Både Aimn och Ideal Of Sweden anser att det är av hög 
prioritet att tidigt anamma då någon typ av plattform blir populär eller någon ny funktion 
lanseras. Båda företagen menar på att konsumenten idag eftertraktar det senaste, både i form av 
produkter, men också i form av plattformar på sociala medier. Tillträder det en ny plattform 
som blir populär hos konsumenten menar både Aimn och Ideal Of Sweden att det är viktigt att 
redan finnas där för att konsumenten ska få uppfattningen att företaget ifråga är uppdaterade 
och trendiga. Genom att vara i framkant på en ny plattform, likt Aimn och Ideal Of Sweden, 
kan det vara lättare att fånga upp konsumenten i ett tidigt stadie och på så sätt lyckas skapa en 
image av varumärket i konsumentens medvetande.   
Gagliardi och Stenströms har en annan synvinkel gällande detta och trycker mer på vikten av 
att ha ögonen öppna för vart konsumenten befinner sig någonstans och därefter anpassa sig 
utefter det. Därmed finns det en tydlig skillnad i företagens respektive tanke- och arbetssätt. 
Aimn och Ideal Of Sweden vill redan finnas dit konsumenten kommer komma, detta genom att 
vara före konsumenten på nya plattformar och funktioner. Detta kan innebära vissa chansningar 
men respektive företag anser ändå att det i det allra flesta fall kommer vara värt det trots att 
plattformen inte blir eftertraktad hos konsumenten. Gagliardi och Stenströms beskriver tydligt 
att det istället är viktigt att analysera var deras målgrupp befinner sig någonstans och därefter 
vända sig till denna funktion eller plattform. De förklarar att de istället riktar sin marknadsföring 
på sociala medier där deras målgrupp tros befinna sig för att på detta sätt nå sitt önskvärda 
kundsegment.  
 
Aimn påpekade det faktum att konsumenten idag är mer medveten tack vare möjligheten att 
jämföra produkter på internet. Ideal Of Sweden beskriver att information om produkter inte 
finns i samma utsträckning i butiker som förr, utan att mycket av produktinformationen finns 
på internet vilket skapar en bredare kunskap för konsumenten om olika varumärken, produkter 
och priser. Enligt samtliga företag är konsumenten idag mer medveten vilket kan resultera i att 
kommunikationen blir den unika faktorn för företagen att sticka ut gentemot konkurrenter. Då 
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kommunikationen kan ha en avgörande betydelse för konsumenten bör företagen prioritera att 
lyckas nå konsumenterna innan konkurrenterna gör det.  
 
Gällande annonser på sociala medier trycker Stenströms på att reaktionen blir mer direkt 
och möjligheten att klicka sig in på hemsidan eller produkten bidrar till att ett behov uppstår 
hos en konsument som eventuellt inte hade uppstått om konsumenten ej utsatts för annonsen. 
En annan aspekt av den direkta reaktionen kan kopplas till att konsumenten är uppdaterad vart 
den än befinner sig och utsätts mer frekvent för marknadsföring, framför allt från annonser på 
sociala medier. Tillgängligheten att kunna köpa en produkt vart konsumenten än befinner sig 
resulterar i en lättare köpprocess jämfört med tidigare då konsumenten inte hade något annat 
alternativ än att fysiskt ta sig till en butik för att kunna genomföra ett köp. 

5.2 Analys av den nya köpbeslutsprocessen 
 Kotler och Armstrong beskriver köpbeslutsprocessen i de fem tidigare nämnda stegen:  

1. Upptäcker behov  
2. Söker information 
3. Jämför alternativ 
4. Köpbeslut/process 
5. Efterköpsbeteende 

 
Köpbeslutsprocessen beskriver hela konsumentens köpbeteende från början till slut (Kotler & 
Armstrong, 2006). Vidare kan det analyseras på vilket sätt sociala medier har en eventuell 
påverkan i respektive steg och hur företagen därefter ska möta konsumentens förändrade 
köpbeslutsprocess. Denna teori sätts i relation till den primära datan, empirin, som samlats in i 
studien för att få en ökad förståelse för hur företag ska möta denna förändring.  

5.2.1 Upptäcker behov  
Enligt Kotler och Armstrong beskrivs det första steget i köpbeslutsprocessen då en konsument 
upptäcker ett behov av något slag (Kotler & Armstrong, 2006). Idag använder 94% av Sveriges 
befolkning internet varav 74% använder facebook samt 53% använder instagram. Dessa två 
plattformar är som tidigare nämnt de två största sociala medie kanaler som används för olika 
syften och sammanhang (Davidsson & Thoresson, 2017). Aimn och Ideal Of Sweden växte 
fram via sociala medier vilket kan visa på att denna typ av plattform kan vara en bidragande 
faktor till ett nytt slags behov hos konsumenten. Sociala medier tros därför ha en viktig roll för 
att företag ska lyckas skapa ett behov som tidigare inte funnits på ett likvärdigt sätt. Tidigare 
då sociala medier inte existerade har detta behov ej funnits i samma utsträckning. 
 
Kotler och Armstrong beskriver två olika typer av behov, interna och externa behov. Interna 
behov förklaras likt exempelvis hunger som tillfredsställs genom köp av mat följt av externa 
behov där impulsiva köp är vanligare och reklam kan ha en möjlig påverkan (Kotler & 
Armstrong, 2006). Genom sociala medier kan det diskuteras att behoven av extern karaktär har 
ökat då konsumenterna utsätts för mer annonser och reklam i dagens digitaliserade samhälle. 
Respektive företag som intervjuats i denna studie arbetar med sociala medier i olika 
utsträckningar vilket kan tyda på att i dagens samhälle kan detta vara en avgörande faktor att 
lyckas skapa detta externa behov och därmed öka sin försäljning. Vidare påpekade Stenströms 
att de upplevt en ökad konsumtion generellt sätt i Sverige. Detta kan eventuellt kopplas till det 
externa behovet som tros ha ökat tack vare användandet av sociala medier. Genom sociala 
medier tros därför företag ha en större påverkan på konsumenten då det nu finns en möjlighet 
att skapa ett externt behov i konsumentens medvetande, något som med stor sannolikhet är svårt 
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att skapa utan sociala medier. Att lyckas med sina sociala medier kan därmed med vara en 
väsentlig faktor för att lyckas möta konsumenten och skapa detta externa behov som kan bidra 
till att konsumenten finner ett intresse att köpa produkten ifråga.  
 
Användandet av influencers är en genomgående strategi för respektive företag som intervjuades 
i studien. Baserat på tidigare forskning är influencers ett sätt att sprida ett varumärke utan en 
direkt koppling till reklam (Brouwer, 2017). Detta tyder på att det idag finns fler sätt än enbart 
traditionell reklam för att lyckas skapa externa behov (Kotler & Armstrong, 2006). Detta kan 
vidare analyseras att influencer marknadsföring kan skapa ett större externt behov för 
konsumenten. Då konsumenten utsätts för reklam av olika slag från flera olika källor är chansen 
större att det externa behovet skapas. Likt tidigare forskning påvisat är influencers syfte att 
inspirera samt skapa en trovärdig känsla vilket samtliga företag i denna studie är måna om 
(Brouwer, 2017). Ideal Of Sweden och Aimn publicerar mycket av deras egna influencers bilder 
på deras egna profil, detta styrker att influencers marknadsföring lyckas skapa ytterligare 
externa behov då företagen ifråga utnyttjar deras influencers på deras egna profil. Detta kan 
tolkas att företagen tror på deras influencers och genom deras bilder lyckas de inspirera 
konsumenten som därmed kan skapa ytterligare externa behov som möjligt kan resultera i 
försäljning. Enligt tidigare forskning skapar influencers möjligheten att nå konsumenterna på 
ett personligt plan då konsumenten upplever en större tillit (Kilgour, Sasser & Larke, 2015). 
Enligt Ekström, Ottosson och Parment är referensgrupper en grupp människor som har 
möjlighet att sätta trender då övriga individer vill efterlikna denna grupp av människor. Denna 
tidigare forskning menar på att denna grupp av människor utgörs av exempelvis kändisar, 
programledare eller artister (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). I dagens digitaliserade 
samhälle kan denna referensgrupp också kopplas till influencer fenomenet som har ett 
likvärdigt syfte. Idag kan en individ enbart ha en stor profil på sociala medier för att tillhöra en 
referensgrupp utan att vara känd på annat sätt. Ur ett företagsperspektiv bidrar detta till att det 
idag finns fler referensgrupper som har möjlighet att sprida ett företags budskap och produkter 
på ett trovärdigt sätt. Detta genererar en större och enklare möjlighet för företag att arbeta med 
denna typ av marknadsföring som vidare kan skapa önskvärda externa behov hos konsumenten. 
 
Digitaliseringen kan vara en bidragande orsak till att det idag finns större möjligheter att skapa 
externa behov på olika sätt. Om ett varumärke ej använder sig av varken sociala medier eller 
influencer marknadsföring kan det resultera i en markant minskad möjlighet att konsumenten 
upptäcker sitt externa behov för varumärket ifråga. Detta tyder på att användandet av sociala 
medier och influencers tros ha en stor roll i dagens samhälle, detta för att lyckas skapa detta 
externa behov hos konsumenten som kan anses som nödvändigt. Samtliga respondenter i 
studien arbetar med sociala medier och influencers vilket tyder på att de är medvetna om detta 
fenomen eftersom det ingår i deras marknadsföringsstrategi.  

5.2.2 Söker information 
Andra steget i Kotler och Armstrongs köpbeslutsprocess är då konsumenten samlar olika typer 
av information om produkter inför ett köp (Kotler & Armstrong, 2006). Tidigare forskning 
menar på att internet idag är en samlingsplats för den enorma mängd information konsumenten 
idag har tillgång till (Davidsson & Thoresson, 2017). Ideal Of Sweden påpekade att information 
om produkter idag har förflyttats från fysiska butiker till internet vilket stärker den tidigare 
forskningen. Digitaliseringen tros ha bidragit till den ökade internetanvändningen samt 
användandet av sociala medier och influencers som kan vara bidragande orsaker till den 
massiva informationskälla som internet är idag.  
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Enligt Kotler och Armstrong finns det två typer av köp, låg- och högengagemangsköp. Vid 
lågengagemangsköp är vanligtvis informationssökningen relativ låg jämfört med ett 
högengagemangsköp. Ett lågengagemangsköp baserat på ett externt behov kan innebära att 
konsumenten är mer impulsiv och därmed känner ett mindre behov av att söka information om 
liknande produkter hos en konkurrent. Detta kan vidare analyseras hur den personliga relationen 
som Kotler och Armstrong beskriver i sin teori har utvecklats i dagens digitaliserade samhälle 
(Kotler & Armstrong, 2006). Sociala medier är idag en möjlighet för företag att skapa en 
personlig relation till det önskvärda segmentet. Genom att lyckas skapa denna personliga och 
långvariga relation kan detta vidare analyseras att konsumenten därmed inte upplever ett behov 
i samma utsträckning gällande att söka information om liknande produkter hos konkurrenter. 
Konsumenten kan eventuellt bortse från denna massiva mängd information som existerar på 
grund av relationen mellan konsument och varumärke. Detta på grund av att sociala medier och 
influencers har möjligheten att skapa en långvarig relation samt kan generera att konsumenter 
blir mer lojala till företaget. Detta kan i sin tur resultera i att den massiva information som 
skapats på grund av digitaliseringen inte behöver ha någon väsentlig betydelse tack vare den 
personliga relationen som kan resultera i att konsumenten inte är intresserad av övriga 
varumärken då en stark lojalitet existerar.  

5.2.3 Jämför alternativ  
I tredje steget i Kotler och Armstrongs köpbeslutsprocess beskrivs hur konsumenten utvärderar 
de olika alternativen och bildar sig en egen uppfattning om de olika varumärkena och 
produkterna ifråga (Kotler & Armstrong, 2006). Aimn beskriver att konsumenten idag har blivit 
mer medveten om vilka alternativ som finns på marknaden vilket de anser vara en nackdel då 
detta kan resultera i högre krav hos företag och skapar en större konkurrens. Detta då 
konsumenter idag kan jämföra produkter gällande exempelvis pris och kvalitet på olika 
varumärkens produkter. Likt tidigare nämnt finns det en massiv mängd information tillgängligt 
på internet vilket resulterar i möjligheten för konsumenten att jämföra olika produkter och 
företag med varandra. Detta kan bidra till att företag bör använda sin kommunikation för att 
sticka ut och lyckas nå sin målgrupp för att ha möjlighet att skapa en personlig relation. Det 
kan diskuteras huruvida denna massiva informationstillgänglighet påverkar konsumentens 
informationssökning. Konsumenter är idag medvetna om tillgängligheten att finna information 
om olika produkter och priser via internet. Baserat på tidigare forskning angående sociala 
medier och den möjlighet att lyckas skapa en personlig relation behöver detta inte ha någon 
väsentlig betydelse. Däremot om ingen personlig relation existerar mellan varumärke och 
konsument kan följden av digitaliseringen, informationstillgänglighet på internet, eventuellt 
vara en avgörande faktor.  
 
Tidigare forskning visar att konsumenter inte enbart köper en produkt utan också de värderingar 
och livsstil som tillkommer (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Gagliardi använder 
instagram som ett inspirationssyfte och vill genom denna plattform nå ut med sitt budskap att 
leva en exklusiv livsstil. Likt Aimn använder alla sina sociala medie plattformar i syfte att 
inspirera till en aktiv livsstil vilket stärker den tidigare forskningen då företagen vill sälja mer 
än bara en produkt. Följden av digitaliseringen, sociala medier samt influencers kan det vidare 
analyseras att det är enklare för företag att nå ut med sina värderingar och ett budskap som 
representerar företaget i helhet. Genom att sprida företagets värderingar kan det analyseras att 
företaget skapar en emotionell koppling mellan företag och konsument. Då samma värderingar 
existerar mellan företag och konsument kan detta resultera i, baserat på tidigare forskning, en 
lojal kund till företaget. Genom att skapa en lojalitet resulterar det också i en personlig relation 
med konsumenten (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Likt tidigare nämnt kan detta 
resultera i att konsumenten ifråga ej söker information om liknande produkter hos konkurrenter.  
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Tack vare denna lättillgängliga information som finns på internet, jämfört med tidigare då 
sökningen av information endast kunde göras via personliga referenser samt i fysiska butiker, 
ställer detta högre krav på företagen där recensioner och åsikter på internet bör vara av positiv 
karaktär. Detta är ett fenomen som digitaliseringen genererat, kallat Word-Of-Web, som idag 
kan ha en avgörande faktor om en konsument söker information om en produkt eller olika 
varumärken på internet (Tuzovic, 2010).  

5.2.4 Köpbeslut/Process 
Enligt Kotler och Armstrong innebär fjärde steget i köpbeslutsprocessen själva genomförandet 
av köpet (Kotler & Armstrong, 2006). Både Aimn och Gagliardi har överlägset högst 
försäljning via deras e-handel jämfört med fysiska butiker vilket kan påvisa att utvecklingen av 
e-handeln har ökat. Aimn, Gagliardi samt Ideal Of Sweden är relativt nya företag och startade 
sin försäljning via e-handeln vilket kan tyda på att ett företag kan överleva utan en fysisk butik. 
Detta är en stor förändring jämfört med tidigare då försäljningen endast skedde i en fysisk butik. 
Tidigare forskning stärker denna teori som påvisar att e-handeln har vuxit markant de senare 
åren tack vare digitaliseringen (YouGov, 2017).  
 
Behaviorismen är en teori som syftar på att individers beteende är ett resultat av yttre 
påverkningar av olika slag (Watson, 1913). Yttre faktorer kopplat till denna studie kan 
diskuteras vara följden av digitaliseringen. Sociala medier och influencers kan möjligt tolkas 
till begreppet yttre faktorer som resulterar i att Watsons teori styrker denna studies 
undersökning gällande påverkningen av sociala medier och influencers i konsumentens 
köpbeslut. Samtliga företag i denna studie arbetar med sociala medier och influencers vilket 
ytterligare stärker teorin att yttre påverkningar har en möjlig inverkan i beslutet av ett köp hos 
en konsument.  

5.2.5 Efterköpsbeteende 
I Kotler och Armstrongs sista steg i köpbeslustsprocessen utvärderar konsumenten sitt köp 
baserat på förväntningarna jämfört med utfallet (Kotler & Armstrong, 2006). Ideal Of Sweden 
påpekar att de drar nytta av deras konsumenter som publicerar bilder med deras hashtag på 
instagram utan något samarbete involverat. Enligt företaget vill konsumenten synas på Ideal Of 
Swedens profil på grund av deras höga följarantal. De anser att det är av ett högt intresse för 
deras målgrupp att vara stora på instagram vilket Ideal Of Sweden tar vara på genom att 
publicera konsumenternas bilder på deras egna profil. Det kan därför vidare analyseras att 
konsumenter idag har ett intresse att använda sociala medier både i syfte att få möjlighet att 
sprida deras egna instagramprofil genom stora företag men också att sprida deras åsikter om 
produkten ifråga efter ett köp. Detta kallas Word-Of-Web vilket är något som vuxit markant de 
senare åren i takt med digitaliseringen (Tuzovic, 2010). Genom denna enkla möjlighet att sprida 
åsikter resulterar det i att det är väsentligt för företag att lyckas få sina konsumenter nöjda med 
sitt köp. Detta för att undvika negativa kommenterar på internet som kan resultera i en stor 
spridning vilket eventuellt kan skapa negativa konsekvenser för företag. Vidare kan det 
analyseras att trots att personlig service i fysisk butik inte är lika vanlig längre behövs 
fortfarande servicetjänsten och företag kan behöva analysera på vilka olika sätt de ska få 
kundsegmentet nöjda. Genom att få sin konsument nöjd är det möjligt att individen ifråga 
sprider ordet vidare. Enligt Kotler och Armstrong har Word-Of-Mouth en stor roll i 
konsumentens efterköpsbeteende vilket kan diskuteras vidare hur detta har utvecklats i dagens 
digitaliserade samhälle (Kotler & Armstrong, 2006). Genom Word-Of-Web kan en konsument 
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sprida sina åsikter gällande ett köp av en produkt i en större utsträckning och detta kan resultera 
i möjligheten att nå ut till fler övriga konsumenter. 

5.3 Analys av Assaels konsumtionsbeteendemodell 

5.3.1 Komplext beslutsfattande  
Komplext beslutsfattande innefattar ett högt engagemang samt att konsumenten ifråga tar ett 
eget beslut (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Baserat på företagen i studiens undersökning 
är Gagliardi och Stenströms de företag vars konsumenter innehar ett högt engagemang som 
ligger i grund till deras högre prisnivå. Detta genererar likt tidigare nämnt att konsumenten 
ifråga söker information hos andra konkurrenter då köpet är av ett stort intresse samt högt 
engagemang (Kotler & Armstrong, 2006). Dessa typer av köp är ej av en impulsiv karaktär utan 
konsumenten genomgår respektive steg i köpbeslutsprocessen grundligt. Gagliardi och 
Stenströms är de företag i studien som innehar lägst antal följare och aktivitet på respektive 
sociala medieplattform vilket tyder på att sociala medier inte har lika omfattande påverkan hos 
företagens konsumenter. Då köpet är av ett högt engagemang är det möjligt att konsumenten, 
trots olika typer av faktorer som kan komma påverka, söker vidare information om liknande 
produkter hos konkurrenter. Vidare kan det analyseras att denna informationssökning görs då 
köpet är av ett högt engagemang då det också finns ett intresse att köpet blir som förväntat. 
Konsumenten ifråga kommer med största sannolikhet anstränga sig i högre grad vid ett köp av 
ett komplext beslutsfattande. Som tidigare nämnt är ett resultat av digitaliseringen den massiva 
mängd information som finns tillgänglig för konsumenten vilket kan ha en möjlig påverkan för 
detta typ av köpbeteende. Detta på grund av att köpet är av ett högt engagemang och det 
kommer med största sannolikhet ske en grundlig informationssökning. De intervjuade 
företagen påstår att konsumenter idag är mer medvetna om denna information vilket kan 
påverka ett komplext beslutsfattande. Konsumenter av denna karaktär utnyttjar i större grad att 
information om produkter och priser finns tillgängligt på internet för att få en bredare bild av 
alternativa varumärken och produkter som kan resultera i att köpet blir som förväntat.  

5.3.2 Märkeslojalitet  
Märkeslojalitet innebär likt komplext beslutsfattande ett högt engagemang hos konsumenten, 
men skiljer sig då märkeslojalitet innebär ett vanebeteende hos konsumenten. Som tidigare 
nämnt har Gagliardi och Stenströms konsumenter ett högt engagemang gällande köp av deras 
produkter. Vid genomförda intervjuer i studien framkom det att Gagliardi och Stenströms har 
ett lägre följarantal samt arbetar fortfarande med traditionell reklam i form av exempelvis 
tidningsannonser jämfört med Aimn och Ideal Of Sweden som enbart arbetar med sociala 
medier. Det kan vidare analyseras hur detta påverkar vanebeteendet hos deras konsumenter. Då 
Gagliardi och Stenströms har få antal följare på deras respektive sociala medier kan det 
diskuteras att dess konsumenter ej innehar en märkeslojalitet till företaget på sociala medier då 
ingen tydlig relation existerar mellan konsument och företag.  
 
Det kan diskuteras att en personlig relation skapar en lojalitet hos konsumenten som i sin tur 
möjligt kan skapa ett vanebeteende, trots att det med största sannolikhet lär ske en grundlig 
informationssökning vid ett högengagemangsköp. Lojalitet definieras då en konsument, alltid 
eller ett flertal gånger, konsumerar ett visst typ av varumärkes produkter (Dahlen, Lange & 
Rosengren, 2017). Detta vanebeteende kan dock tänkas vara svårare att skapa för 
högengagemangsprodukter då konsumenten i större grad söker information hos konkurrenter 
om liknande produkter för att säkerställa att köpet blir som förväntat. Detta kan därför tänkas 
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resultera i att det är svårare att skapa en märkeslojalitet mellan konsument och varumärke vid 
köp av högengagemangsprodukter då konsumenten genomför en informationssökning. Det kan 
vidare analyseras att ett varumärke istället kan lyckas skapa ett medvetande hos konsumenten 
om varumärket eller produkten ifråga som kan generera positiva aspekter för företag. Då 
konsumenten genomför en informationssökning har konsumenten redan varumärket i 
medvetandet och möjligheten att varumärket ifråga väljs kan vara större. Detta kan 
sammankopplas till de psykologiska faktorer inom konsumentbeteende som kan påverka ett 
köp och beskriver att genom att varumärket finns i konsumentens minne sedan tidigare, det kan 
tänkas resultera i positiva följder då konsumenten troligtvis känner igen varumärket ifråga 
vilket ökar möjligheten till köp (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Sociala medier kan 
tänkas generera möjligheten att nå konsumentens medvetande då konsumenten idag befinner 
sig på sociala medier. Genom att befinna sig i konsumentens medvetande kan det därför tänkas 
resultera att konsumenten känner igen varumärket ifråga och under dess informationssökning 
bibehålla varumärket i medvetandet under processen som kan tänkas resultera i ett köp. 

5.3.3 Slentrian  
Slentrian innefattar ett lågt engagemang och ett vanebeteende hos konsumenten. Aimn och 
Ideal Of Sweden är de företag i studien vars konsumenter har ett relativt lågt engagemang 
gällande köp av dess produkter. Träningskläder och mobilskal kan anses vara produkter som 
innefattar att konsumenten ej genomför någon större informationssökning om andra alternativ. 
Genom ett lågt engagemang kan det därmed tänkas att konsumenter är mer benägna att 
genomföra impulsiva handlingar. Vidare kan det analyseras att möjligheten till impulsiva 
handlingar kan generera att företag har möjligheten att påverka konsumenten på ett effektivt 
sätt, då konsumenten ifråga inte genomför någon större mängd informationssökning av 
produkter hos konkurrenter. Processen går därför snabbare från det att konsumenten upptäcker 
ett externt behov till då köpet genomförs. Här kan sociala medier tänkas ha en stor slagkraft då 
konsumentbeteendet slentrian kan innefatta att konsumenten påverkas mer direkt då individen 
ifråga utsätts för någon typ av marknadsföring på sociala medier. Eftersom köpet är av 
lågengagemangskaraktär kommer konsumenten ifråga ej söka information hos konkurrenternas 
produkter vilket kan resultera i möjligheten att lyckas skapa en personlig relation mellan 
konsument och varumärke. En personlig relation kan i sin tur innefatta att ett vaneköpsbeteende 
uppstår vilket utgör en konsument av denna beteendetyp.  
 
Aimn och Ideal Of Sweden är de företag i studien som innehar flest antal följare och tenderar 
att arbeta mest aggressivt gällande sociala medier. Företagens produkter är av 
lågengagemangskaraktär vilket kan tyda på att de har lyckats skapa en personlig relation samt 
ett vanebeteende hos konsumenten tack vare arbetet med sociala medier. Deras aktiva 
influencer marknadsföringsstrategi kan möjligt också vara en bidragande orsak till den 
personliga relationen samt vanebeteendet hos deras kundsegment. Tidigare forskning påvisar 
att influencers skapar en trovärdig känsla hos konsumenten vilket möjligt kan resultera i en 
personlig relation (Kilgour, Sasser & Larke, 2015). Tack vare denna personliga relation lär 
konsumenten med största sannolikhet ej genomföra någon informationssökning enligt tredje 
steget i köpbeslutsprocessen då konsumenten har ett lågt engagemang och köpbeteendet har 
blivit en vana. Sociala medier kan resultera i att det är enklare att skapa ett vanebeteende då 
personliga relationer kan skapas via en social media plattform.  
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5.3.4 Begränsat beslutsfattande 
Begränsat besultsfattande grundas i ett lågt engagemang vid ett köp och ett aktivt besluts tas av 
konsumenten. Detta beteende kan vidare analyseras vara då företag ej har lyckats med sina 
sociala medier och ej skapar en personlig relation med konsumenten och därmed ej ett 
vanebeteende. Konsumenten tar istället beslut utifrån sin egna uppfattning av varumärket 
eftersom ingen personlig relation existerar mellan konsument och varumärke. Eftersom köpet 
är av lågengagemangskaraktär görs endast en begränsad informationssökning vilket innebär att 
första intrycket av ett varumärke kan tänkas vara avgörande om konsumenten väljer produkter 
som varumärket ifråga säljer. Genom detta första intryck har företag möjlighet att fånga upp 
konsumenten i ett tidigt stadie samt då köpet är av lågengagemangskaraktär kommer 
konsumenten inte genomför någon omfattande informationssökning.  
 
Företagen i denna studie har ingen tydlig koppling till detta konsumentbeteende, dock är det 
viktigt att ha i beaktning att ständigt arbeta för att lyckas skapa och framför allt bibehålla en 
personlig relation då ett vanebeteende kan anses som önskvärt jämfört med ett begränsat och 
komplext beslutsfattande då konsumenter med ett vanebeteende lättare påverkas av 
marknadsföring via sociala medier. Om ingen personlig relation existerar är risken att 
konsumenten ej är lojal till företaget vilket kan resultera i att inget köp genomförs.  
 

5.4 Sammanfattning analys 
  

Aimn Gagliardi Stenströms Ideal Of 
Sweden 

Aktivitet på sociala 
medier 

Hög Medel Låg Hög 

Följarantal på sociala 
medier 

Hög Låg Låg Hög 

Användandet av 
influencer 

marknadsföring 

Hög Låg Låg Hög 

Kvantitet/kvalitet 
gällande antal 

influencers 

Kvantitet Kvalitet Kvalitet Kvantitet 
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Arbetet med 
traditionell reklam 

Nej Ja Ja Nej 

Prisnivå Låg Högre Högre Låg 

Hög/Lågengagemangs
produkter 

Låg Högre Högre Låg 

Konsumtionsbeteendet 
enligt Assaels modell 

Slentrian Komplext 
beslutsfatta-

de 

Slentrian Komplext 
beslutsfatt

ande 

Målgrupp Yngre Äldre Äldre Yngre 

Främsta 
försäljningskanal 

E-handel E-handel Fysiska 
butiker 

50/50 

Prioritet för framtiden Lyckas 
vara före 

konsumen
ten på nya 
plattforma

r/fu-
nktioner 

Anpassa 
marknadsför
ingen utifrån 

vart 
konsumente
n befinner 

sig 

Anpassa 
marknadsför
ingen utifrån 

vart 
konsumente
n befinner 

sig 

Lyckas 
vara före 

konsumen
ten på nya 
plattforma

r/ 
funktioner 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit baserat på frågeställningen samt syftet 
med studien gällande hur företag arbetar för att möta den förändrade konsumenten. Vidare 
beskrivs studiens teoretiska bidrag följt av förslag på framtida forskning inom studiens ämne. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur företag arbetar i dagens digitaliserade samhälle för att 
möta den förändrade konsumentens köpbelutsprocess. Företagen i studien arbetar med sociala 
medier på olika sätt i syfte att möta den förändrade konsumenten vilket också syns i deras 
varierande följarantal på respektive plattform. Företagen i studien som är förhållandevis 
aggressiva i dess marknadsföring på sociala medier och arbetar med ett högt antal influencers 
visar sig ha ett högre följarantal på respektive plattformar. Det återfinns en tydlig koppling 
mellan företagen med ett högt antal följare, dess aktiva arbete med sociala medier och att de 
erbjuder lågengagemangsprodukter. Företagen med lågengagemangsprodukter har, baserat på 
företagen i studien, en yngre målgrupp vilket kopplas till deras lägre prisnivå på produkter. 
Slutsatser dras därför att denna yngre målgrupp lättare påverkas av marknadsföring på sociala 
medier och influencers. En vidare slutsats baserat på företagen i studiens arbete med sociala 
medier är att företag som erbjuder lågengagemangsprodukter i större mån lyckas framkalla ett 
vanebeteende vilket är önskvärt för en lojal konsument. Lojala konsumenter är lättare 
mottagliga för marknadsföring på sociala medier vilket företag strävar efter. 
 
Baserat på studiens intervjuade företag konstateras att konsumenter som konsumerar 
lågengagemangsprodukter är mer benägna att genomföra impulsiva köpbeslut då ett externt 
behov skapas genom sociala medier. Detta resulterar i att företag som arbetar med 
marknadsföring via sociala medier påverkar konsumenten i större utsträckning och får därmed 
en direkt respons. Detta då konsumenten ej genomgår samtliga steg i köpbeslutsprocessen och 
därmed ej söker information om likvärdiga produkter hos konkurrenter. Vid 
högengagemangsköp genomför konsumenten en grundligare informationssökning vilket 
resulterar i att företag har svårare att påverka konsumenten direkt via sociala medier. Detta 
eftersom individen kommer söka information hos konkurrenter då denna process har blivit 
avsevärt enklare som en följd av digitaliseringen. Detta i sin resulterar i att konsumenter som 
konsumerar högengagemangsprodukter är ett svårare segment att påverka via marknadsföring 
på sociala medier.  
 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Denna studie ger en insikt för företag hur digitaliseringens resultat har påverkat konsumenten 
som förändras i dess köpbeslutsprocess vilket bidrar till att företags arbetssätt gällande 
marknadsföring behöver utvecklas. Detta teoretiska bidrag riktar sig främst till företag 
verksamma inom detalj- och modeindustrin och vill få en förståelse för hur företag arbetar för 
att möta den nya konsumentens köpbeslutsprocess. Det finns bristfällig forskning om ämnet 
sedan tidigare vilket gör det till ett aktuellt och intressant ämne för företag att ta hänsyn till i 
det allt mer digitaliserade samhället. Då företag har studiens resultat i åtanke gällande dess 
marknadsföring kommer företag lyckas möta och påverka konsumenten på ett effektivare sätt. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
För framtida forskning kan det vara av intresse att genomföra experiment på konsumenter 
genom att följa upp hur en konsument reagerar och agerar då konsumenter utsätts för olika typer 
reklam på sociala medier, exempelvis sponsrade inlägg. Intressant att studera skulle även vara 
hur olika tekniska aspekter likt uppbyggnad av annonser och dess design påverkar 
konsumentens attityd till olika typer av reklam. Detta betyder att en framtida studie i så fall 
utgår från ett konsumentperspektiv och därmed bortser från hur företag arbetar gällande detta. 
Framtida studier bör därför förslagsvis fokusera mer på konsumentens attityd av 
marknadsföring på sociala medier.  
 
Ett annat perspektiv att undersöka är om konsumenten har förändrats i övriga branscher, 
exempelvis restaurangbranschen där i många fall sociala medier används förhållandevis i lägre 
grad jämfört med detaljhandeln. En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är att 
fler företag intervjuas för att öka generaliserbarheten i studien. Intressant hade varit att intervjua 
fler respondenter från samma företag för att undersöka om det finns en skillnad internt i 
uppfattningen av studiens ämne.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

1. Kan du börja med att berätta lite kort om företaget? Exempelvis hur många anställda 
ni är, vad ni erbjuder för produkter, vilken målgrupp ni har, hur många följare ni har 
på sociala medier och vart huvudkontoret ligger etc. 

2. Med tanke på den pågående och växande trenden av digitaliseringen, hur arbetar ni för 
att möta denna trend?  

3. Vad tror ni har förändrats hos en konsument som följd av digitaliseringen? 
4. Om man jämför e-handel och en fysisk butik, vilken av dessa kanaler genererar mest 

försäljning för er? och vad tror ni det beror på? 
5. Hur högt värderar ni sociala medier i er marknadsföringsplan? 
6. Har ni några framtidsplaner för att hänga med i utvecklingen av digitaliseringen? 
7. Vilka sociala medier använder ni er av idag? 
8. Hur ser ni på facebook, instagram och influencers som marknadsföringskanaler? 
9. Har ni något konkret exempel med statistik på när facebook, instagram och/eller 

influencers genererat en ökad försäljning?  
10. Har ni märkt någon skillnad på konsumentens sätt att agera vid ett köp de senaste 

åren? I så fall, på vilket sätt och vad kan det bero på? 
11. Hur tror ni att framtidsutveckling kommer arta sig gällande digitaliseringen? 
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