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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2019 på Högskolan i Halmstad, som det 
avslutande momentet av våra studier på Internationella Marknadsföringsprogrammet. 
Uppsatsarbetet har pågått parallellt med en praktikperiod där vi har befunnit oss i olika städer 
i Sverige, till vår glädje kunde sista delarna av arbetet kunde slutföras gemensamt på samma 
ort. Vi båda har ett stort intresse för skönhet och hudvård och var från start enade om att vi ville 
komma fram till en frågeställning där vi kunde kombinera vårt intresse för skönhetsbranschen 
med våra marknadsföringsstudier. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjurespondenter som har gjort det möjligt för oss att 
genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Ulf Aagerup som har hjälp oss på 
vägen med goda råd och vägledning genom processens gång. Avslutningsvis vill vi även tacka 
varandra för ett mycket väl genomfört samarbete. 
 
Vi hoppas att ni ska finna vår studie användbar och intressant.  
 
 
 
Hälsningar, 
 
 
__________________________  _________________________ 
Ellen Samuelsson    Emma Enocson 
Halmstad, 2019-05-20    Halmstad, 2019-05-20 

  



 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar 
i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken 
är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära 
en stor genomslagskraft. Detta fenomen tyder på att influencers har en stark påverkan på 
konsumenten när det kommer till just skönhetsprodukter. Till skillnad mot flertalet andra 
konsumtionsprodukter verkar det vara enklare att påverka konsumentens köpprocess när det 
handlar om skönhetsprodukter. Anledningen till detta kan vara att konsumenten inte har 
möjlighet att utvärdera produkterna fullt ut innan ett köp, utan detta är först möjligt efter att ha 
köpt och provat produkten under en längre tid. Konsumenten är därmed mer mottaglig för 
extern input, och det är här influencers har extra god möjlighet att påverka konsumentens 
köpbeslut. Detta har lett oss fram till frågeställningen som lyder; “Vilken inverkan har en 
influencer i konsumentens köpbeslutsprocess för skönhetsprodukter?” 
 
Den teoretiska bakgrunden i det studerade ämnet baseras på tidigare forskning, där vi har utgått 
från teorier inom influencer marknadsföring, para-sociala interaktioner, elektronisk Word of 
Mouth samt konsumentens köpprocess. För att besvara vår frågeställning genomfördes en 
kvalitativ studie i form av intervjuer med tio kvinnliga konsumenter. Detta för att få en 
förståelse och kunna analysera hur respondenterna tänker om och påverkas av influencers i sin 
köpprocess när det kommer till skönhetsprodukter.  
 
Sammanfattningsvis kunde vi utifrån den insamlade empirin se att en influencer har som störst 
påverkan på konsumentens köpprocess när det kommer till stadierna behovsinsikt, fastställande 
av köpkriterier samt informationssökning. Empirin visar också att en influencer kan påverka 
konsumenten även i övriga steg i köpprocessen, men inte i lika stor utsträckning. 
 
Studien visar även att en förutsättning för att konsumenten ska känna sig mottaglig för 
kommersiella budskap på sociala medier, vilket även är grunden när det kommer till influencer 
marknadsföring, är att konsumenten upplever en trovärdighet i budskapet. Utifrån denna studie 
har vi kunnat visa på att konsumenten har en negativ inställning till betalda samarbeten, och att 
de istället inspireras av de budskap som känns mer relevanta och genuina. Att en influencer 
även besitter god kunskap inom det specifika ämne har visat sig öka trovärdigheten i ett 
budskap.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
På dagens handelsmarknad råder en hård och ständigt ökande konkurrens, men en bransch på 
handelsmarknaden verkar skilja sig tydligt från andra branscher tack vare ett särpräglat 
fenomen. Skönhetsbranschen har nämligen visat sig ha ett omvänt förhållande mellan 
lågkonjunktur och konsumtion jämfört med andra branscher. Detta har blivit ett fenomen som 
har fått namnet The Lipstick Index (SvD Näringsliv, 2008). Det nämnda fenomenet förklaras 
vidare genom att vi väljer att konsumera skönhetsprodukter även när vi befinner oss i en 
ekonomisk kris. När vi inser att ekonomin går sämre under en lågkonjunktur väljer vi ändå att 
fortsätta konsumera, men väljer produkter som har en mindre påverkan på vår ekonomi. Under 
lågkonjunkturen väljer vi hellre att köpa ett nytt läppstift än till exempel en dyr vinterjacka, 
och vi tenderar att köpa den senaste mascaran istället för att lägga pengar på dyra smycken. 
Skönhetsprodukterna, i relation till en dyr vinterjacka, har mindre påverkan på vår 
vardagsekonomi. Detta gör att vi fortfarande känner oss köpbenägna inom kategorin 
skönhetsprodukter, trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Fenomenet “The Lipstick Index” 
myntades av Leonard Lauder som är styrelseordförande hos det amerikanska skönhetsmärket 
Estée Lauder (SvD Näringsliv, 2008). 
 
“The Lipstick Index” kan betraktas som en ekonomisk indikator som i princip innebär att när 
den ekonomiska marknaden rasar - så ökar försäljningen i skönhetsbranschen (SvD Näringsliv, 
2008). Vidare beskrivs att detta index omvänt även kan användas som ett mått på allmän 
ekonomisk hälsa. Historiskt sett har vi kunnat utläsa att när ekonomin i samhället går dåligt, så 
är försäljningen av skönhetsprodukter fortfarande hög eller till och med högre än vanligt. 
Ekonomiska kriser har studerats världen över och flera samband har hittats som stödjer denna 
teori. Under den ekonomiska krisen i Ryssland år 1998 exploderade försäljningen av läppstift, 
och i USA dubblerades försäljningen av läppstift omedelbart efter 11 september-attacken år 
2001 (SvD Näringsliv, 2008).  
 
Skönhetsprodukter spelar idag även en viktig roll även för konsumentens välmående, vilket är 
en bidragande framgångsfaktor för skönhetsbranschen. Denna tillväxt beror till stor del på de 
pågående förändringar som sker i konsumentens livsstil. Dagens konsument är mer medveten 
om vilka skönhetsprodukter de använder sig av, samt mer medveten om produkternas innehåll 
och verkan (Allied Market Research, 2016).  
 
Enligt en undersökning utförd av Nielsen, ett globalt mät- och dataanalysföretag, är 
skönhetsbranschen den bransch där konsumenten känner störst behov av att identifiera sig med 
själva varumärket, vilket är mer än någon annan kategori av CPG produkter (Nielsen, 2018). 
CPG, Consumer Packaged Goods definieras som produkter vilka används dagligen av den 
genomsnittliga konsumenten, där produkterna tar slut och frekvent behöver bytas ut 
(Investopedia, 2018). 
 
Konsumenten vill även att denna känsla ska vara ömsesidig, och använder sig därmed helst av 
produkter från varumärken där de känner sig uppskattad som kund. Konsumenten anser idag 
att skönhetsprodukter är något av det mest personliga som de kan köpa. Detta medför att det är 
av yttersta vikt för ett varumärke att förstå konsumentens behov när det gäller produkter inom 
skönhetsbranschen (Nielsen, 2018). Vidare förklarar Nielsen att ett varumärke som lyckas med 
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att känna empati och förstå konsumentens behov, samt att kunna nå konsumenten på ett 
nyanserat och personligt sätt, kommer ha större möjligheter till stora andelar av marknaden.  
 
Det råder en tydligt växande trend på marknaden där även de största återförsäljarna inom mode 
på internet nu väljer att även ge sig in på skönhetsmarknaden. Exempel på en återförsäljare 
inom detaljhandeln som nu ger sig in på denna marknad är Zalando, ett detaljhandelsföretag 
som tidigare främst varit inriktat på mode (Ehandel, 2017b). Även svenska Boozt.com gav sig 
in på skönhetsmarknaden som ett komplement till deras stora utbud av modeartiklar på nätet 
(Ehandel.se, 2017a). Skönhetsbranschen är en av de snabbast växande branscherna inom e-
handel i Sverige just nu, vilket leder till att många företag väljer att etablera sig på denna 
marknad (Ehandel.se, 2018). Även den ledande amerikanska näthandlaren Amazon har gjort 
ett omfattande arbete för att etablera sig inom skönhetsbranschen.  
 
Skönhetsbranschen är idag en multinationell bransch med enormt stor omsättning. Enligt 
Kestenbaum (2018) är det främst tre faktorer som har bidragit till att skönhetsbranschen har 
vuxit till vad den är idag, och att den även fortsätter att växa. För det första kan vi se att 
konsumenten idag uppskattar och har ett intresse i att utforska nya produkter inom området på 
ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Detta gäller främst kvinnor vilka tycker om att prova nya 
produkter som de tidigare inte har använt, samt att hitta och utforska nya varumärken. Detta 
kan ses som en del av ett generationsskifte där den yngre konsumenten väljer att avvisa de stora 
varumärken som länge varit marknadsledande och som deras omgivning alltid har varit lojala 
till. Istället väljer de att söka sig till lokalt tillverkade, hantverksmässiga och naturliga 
produkter från mindre och nyetablerade varumärken. Den moderna konsumenten har också ett 
behov av att produkterna ska vara “Instagram-vänliga” då de gärna vill dela med sig på sociala 
medier, vilket har gett industrin en ordentlig skjuts framåt (Kestenbaum, 2018).  
 
Den andra faktorn som Kestenbaum (2018) menar är en stor del av skönhetsbranschens 
framgångar är att entreprenörskapet inom branschen har ökat storartat, vilket har medfört en 
stor mängd nyetablerade, yngre och självständiga varumärken. Ständigt uppstår det nya 
varumärken med en ny idé eller nisch. Alla har sina egna idéer om hur de ska slå igenom i 
skönhetsbranschen, vilket gör att branschen växer snabbt. Den tredje faktorn enligt 
Kestenbaum är att det råder en trend i hur varumärken inom branschen förvärvas. Många av de 
stora bolagen väljer nu att förvärva de mindre och mer nischade bolagen. Detta för att kunna ta 
större marknadsandelar eftersom de stora klassiska skönhetsbolagen i dagsläget är hotade av 
unga, oberoende varumärken som en stor del av konsumenterna nu istället föredrar. 
 
Under de senaste åren så har de marknadsföringsstrategier som företag använder sig av ändrats 
signifikant (Lee, Ham, Kim, & Kim, 2017). Den ständiga utvecklingen av teknologin samt 
uppkomsten av sociala nätverk har fått till följd att konsumenten idag har tillgång till mer 
information än vad de någonsin haft tidigare. Detta i sin tur har medfört att det blir allt svårare 
för företag att kontrollera och styra konsumenten då tillgängligheten av information som finns 
idag har skapat en större medvetenhet och makt hos konsumenten. Tidigare har konsumenten 
setts som en passiv mottagare men idag har konsumenten själv möjlighet att delta, påverka 
samt interagera med företag (Uzunoglu & Kip, 2014). Det traditionella sättet för företag att 
marknadsföra sig på såsom tv, radio, tidningar och magasin har på grund av teknologins 
framsteg fått ett minskat inflytande på konsumenten. Istället har olika sociala plattformar som 
till exempel Facebook och Instagram blivit mer attraktiva forum för marknadsföring där både 
den yngre och äldre generationen spenderar allt mer tid (Lee et al., 2017).  
 



 3 

Det minskade förtroendet som konsumenten upplever idag för den traditionella 
marknadsföringen gör att de anförtror sig allt mer till sitt nätverk för råd och rekommendationer 
(Weiss, 2014). Detta har öppnat upp en möjlighet för privatpersoner att influera andra 
människor, som via sina sociala plattformar kan dela innehåll med möjlighet att nå ut till stora 
nätverk. Dessa personer har kommit till att kallas influencers, och influencer marknadsföring 
är ett nytt koncept inom branschen. I takt med att världen blir allt mer teknologiskt avancerad, 
växer fenomenet eftersom företag lägger mer tid och resurser på dessa strategier (Mathew, 
2018). 
 
En framgångsrik influencer inom sociala medier beskrivs som någon som besitter följande tre 
nyckelegenskaper: en omfattande räckvidd, en kontextuell trovärdighet samt att de leder till en 
god försäljning. Det finns en mängd olika sätt att arbeta med marknadsföring i kombination 
med en influencer. Det viktigaste i konceptet är dock att en influencer påverkar sin publik 
genom att bygga upp ett förtroende som i sin tur får följarna att vilja köpa produkten som de 
marknadsför (Dada, 2017). 
 
Företag spenderar stora summor pengar på denna typ av marknadsföring, med förhoppningen 
att nå en hög frekvens av “Electronic Word of Mouth” (eWOM), vilket idag beskrivs som det 
nya sortens Word of Mouth. Word of Mouth definieras som den kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte gällande ett varumärke, produkt eller service mellan personer som inte 
kommunicerar med varandra i kommersiellt eller marknadsmässigt syfte. Electronic Word of 
Mouth, eWOM, är när denna kommunikation istället sker på internet (Carl, 2006), vilket 
beskrivs mer ingående i teoriavsnittet. 
 
Sociala plattformar som till exempel Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och Pinterest 
dominerar sättet som vi använder internet på idag. Vår användning av sociala medier fortsätter 
att växa och det pågår en revolution vad gäller skapandet av användaranpassat innehåll, ett 
globalt växande samhälle och möjligheten att som konsument publicera sina egna utlåtanden 
(Smith, 2009). På YouTube idag är skönhetsrelaterade videos en stor trend, och en studie om 
marknadsföring via YouTube visade att skönhetsföretag endast står för tre procent av de videor 
som publiceras på YouTube inom ämnet skönhet. Resterande innehåll som publiceras på 
YouTube inom ämnet skönhet, det vill säga 97 procent, publiceras av influencers och 
privatpersoner (Ciampa, 2014).  
 
Utvecklingen av marknadsföring i sociala medier har gått från att varumärken endast 
marknadsför sina egna produkter, till att det nu är lika vanligt att göra samarbeten där 
influencers får designa sina egna produkter under företagets varumärke. Exempel på detta är 
att många influencers idag designar egna klädkollektioner eller skönhetslinjer för redan 
existerande varumärken (Robles, 2018).  
 
För att en influencer ska lyckas med att bygga upp ett förhållande med sina följare där följarna 
känner ett starkt förtroende till influencern, kan de få god hjälp av fenomenet para-sociala 
interaktioner. Detta är ett fenomen som uppstår när medieanvändare upplever en föreställd eller 
påhittad närvaro av en person som verkar i mediet, även om de är väl medvetna om att detta 
endast är ett fiktivt förhållande, enligt Dibble, Hartmann, och Rosaen (2016). Vidare beskriver 
författarna parasociala interaktioner som en psykologisk förklaring av illusionen av det 
personliga och genuina förhållandet som en konsument kan uppleva i förhållande till en 
influencer. Även para-sociala interaktioner beskrivs mer ingående i teoriavsnittet.  
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Jensen (2018), skönhetsanalytiker på NPD, är sociala medier det som har allra störst 
påverkan på försäljningen inom skönhetsbranschen. Vidare menar Jensen att sociala medier 
har stor påverkan, mycket tack vare att det har blivit väldigt populärt att dela med sig av 
skönhetsrelaterade inlägg i sina sociala kanaler där konsumenten gärna även visar upp 
produkter från olika varumärken. Idag är sociala medier en given kanal för varumärkens 
marknadsföring, och är det som går under begreppet influencer marknadsföring. Vid denna typ 
av marknadsföring så ingår företag samarbeten ihop med olika influencers vilka sedan delar 
med sig av företagens produkter och tjänster i sina sociala kanaler. Jensen menar också att det 
går att se ett mönster i att de varumärken inom skönhetsbranschen som är ledande i sin kategori 
ofta är de varumärken som är mest uppmärksammade och omtalade i sociala medier.  
 
Grunden till influencer marknadsföring kan vara lätt att likställa med begreppet celebrity 
endorsement, men det är två begrepp som inte bör förväxlas. Celebrity endorsement innebär 
att ett företag tar hjälp av en känd person för att lyfta ett varumärke eller en produkt med hjälp 
av personens igenkänning. Denna strategi hoppas medföra att den kända personen associeras 
med en produkt eller ett varumärke på så vis att människor som vill associeras med denna 
kändis i sin tur väljer att köpa produkten (PNC Digital, 2018). Influencer marknadsföring 
däremot, skapar med hjälp av inflytelserika personer en “buzz” kring ett varumärke eller en 
produkt med hjälp av Word of Mouth. Genom att använda en produkt eller att bara visa upp 
den i sina videoklipp eller bilder, visar profilerna att de har ett förtroende för produkten som 
de förmedlar till sina följare. Förhoppningen är att detta ska skapa ett starkt förtroende hos sina 
följare så att de i sin tur väljer att köpa produkten (PNC Digital, 2018). 
 
Dessa två strategier liknar varandra då de båda använder sig av välkända personer för att 
påverka sin målgrupp, men längre än så sträcker sig inte likheterna. Hur de framför budskapet 
och hur de påverkar sin målgrupp skiljer sig helt från varandra. Med celebrity endorsement 
räcker det helt enkelt att en profil är så pass känd att det inte spelar någon roll att den produkt 
som de förmedlar ligger helt utanför deras kompetensområde. De fungerar som ansiktet utåt 
och som företagets målgrupp kommer att känna igen och associera med deras varumärke 
(Geppert, u.å). En profil som används i syftet för celebrity endorsement behöver inte ha några 
egna sociala medier, och har inte heller någon nära relation med sina följare. Fördelen med 
celebrity endorsement är att det kan ge värdefull exponering för sitt varumärke att bli känt och 
uppmärksammad via mer traditionella kanaler (PNC Digital, 2018).  
 
En influencer däremot har byggt ett community och ett personligt varumärke baserat på 
tillförlitlighet och trovärdighet. De är specialister inom sitt område och på att skapa och 
leverera ett autentiskt budskap till sin publik. En influencer levererar en öppen och ärlig dialog 
med sina följare och bygger upp ett starkt förtroende gentemot följarna (PNC Digital, 2018).  
 
Det finns ytterligare en stor skillnad mellan influencers och celebrity endorsements, vilket är 
en bidragande faktor till varför denna studie har valts till att fokusera på just influencers. När 
det gäller celebrity endorsement så är kändisen endast en förmedlare av ett redan framtaget 
budskap. Det är varumärket själva som skriver, producerar och distribuerar innehållet, och 
kändisen hjälper i sin tur till att förmedla detta. Från målgruppens håll så är det ett meddelande 
som kommer från varumärket och som de står bakom, men som förmedlas med hjälp av en 
kändis som budbärare. När det handlar om influencer marknadsföring, så är det en influencer 
som ligger bakom det budskap som förmedlas. Från början till slut så upplever mottagaren att 
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det är influencern själv som står bakom meddelandet fullt ut, vilket skapar en viss trovärdighet 
och äkthet som celebrity endorsement sällan kan efterlikna (Geppert, u.å). 
 
Trots att influencer marknadsföring som marknadsföringsverktyg växer i en mycket snabb takt, 
så finns det fortfarande väldigt lite kunskap om hur, och i vilken omfattning, som en influencer 
påverkar konsumentens inställning till det varumärke eller den produkt som en influencer 
främjar (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Det man vet är att de produkter som en 
konsument väljer att köpa har mycket att göra med både personliga och sociala faktorer, och 
det som konsumenten till slut väljer är ofta det som dem upplever förstärker bilden som dem 
har av sig själva (Maehle & Shneor, 2009). Vidare beskriver författarna också att varumärken 
fungerar som sociala signaler med en, ur konsumentens synvinkel, perfekt överensstämmelse 
mellan varumärket och den upplevda självbilden. Detta ses även som en nyckel-
motivationsfaktor i konsumentbeteende. Detta kan appliceras i sammanhanget då konsumenten 
väljer att köpa produkter som lyfts fram av en influencer som matchar den önskade eller 
upplevda självbilden.  
 
Enligt De Veirman et al. (2017) har influencers en möjlighet att påverka konsumentens attityd, 
tankar och beteenden och på så sätt även influera konsumenten i sin köpprocess. Ett av de mest 
väsentliga argumenten till att konsumenten verkar påverkas av vad olika profiler online har för 
åsikter om en viss produkt eller tjänst, är på grund av den risk som konsumenten uppger att en 
förändring i konsumtionsmönster innebär. Vad som gör att detta blir intressant att studera ur 
skönhetsbranschens synvinkel är att risken som konsumenten tar vid köp av en 
skönhetsprodukt kan upplevas än större, då det är en produkt vars resultat vi först kan utvärdera 
efter att ha testat produkten under en längre tid. Att inte kunna utvärdera och testa produkten i 
förväg till skillnad mot många andra konsumtionsprodukter, leder till att konsumenten istället 
får förlita sig på utlåtanden och utvärderingar från en influencer som har fått testa en specifik 
produkt. En influencer har i uppgift att inge ett förtroende och att skapa trovärdighet hos 
konsumenten, varpå detta ska minimera risken för att testa en ny skönhetsprodukt (Nunes, 
Ferreira, de Freitas & Ramos, 2017). 
 
Som tidigare nämnts (Jensen, 2018) är sociala medier det som har allra störst påverkan på 
försäljningen inom skönhetsbranschen. Att influencer marknadsföring blivit så framgångsrikt 
inom just denna bransch kan vara en effekt av den förhöjda risk som konsumenten upplever 
vid köp av just skönhetsprodukter. Konsumenten tvingas att ta sitt köpbeslut utifrån andra 
faktorer än resultatet som ju är osäkert fram tills att de själva kunnat testa och utvärdera 
produkten, och därmed kan vara i behov av extra mycket bekräftelse inför sitt köpbeslut där 
många gärna får detta bekräftat från en influencer. I sin tur leder detta till att köpprocessen som 
konsumenten går igenom vid köp av en skönhetsprodukt ut kan komma att se annorlunda ut 
inom detta segment jämfört med inom andra branscher.  
 
Trots att tidigare forskning kan bekräfta att konsumenten blir påverkad av influencers, 
föreligger det en okunskap gällande i vilken utsträckning som påverkan sker, och i vilka steg 
av den beslutsprocess som leder fram till det slutgiltiga köpbeslutet av en skönhetsprodukt som 
det sker i. Utvecklingen inom marknadsföring i sociala medier har gått otroligt fort framåt och 
det har skapat en osäkerhet kring hur konsumenten påverkas av influencers. Vi vill skapa en 
djupare förståelse kring vilken roll som en influencer egentligen spelar i konsumentens 
köpprocess för skönhetsprodukter, i vilket steg och i vilken omfattning som konsumenten 
känner sig som mest mottaglig för en influencers påverkan. Detta har lett oss in på vår 
frågeställning som kommer att undersöka vilken inverkan en influencer har på konsumentens 
köpprocess när det kommer till skönhetsprodukter. 
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1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer 
spelar för konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter, och i vilka steg av 
beslutsprocessen som konsumenten är som mest mottaglig för en influencers påverkan. 
Skönhetsprodukter definierar vi som produkter inom kategorierna smink, parfym, hudvård och 
hårvård. Vi har valt att fokusera denna studien på skönhetsbranschen, då vi ser att detta är en 
bransch där influencer marknadsföring har vuxit sig enormt stort och där influencers antas ha 
en väldigt stark påverkan på konsumenten. Vi anser även att skönhetsprodukter till skillnad 
mot de flesta andra konsumtionsprodukter har en köpprocess som ser annorlunda ut, då denna 
typ av produkter inte går att utvärdera innan konsumenten själv har köpt och provat produkten 
under en längre tid.  

1.4 Problemformulering 
“Vilken inverkan har en influencer i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter?” 
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2 Teori 
De teorier som ligger till grund för denna studie baseras på tidigare forskning inom influencer 
marknadsföring, para-sociala interaktioner, Electronic Word-of-Mouth (eWOM) samt 
köpprocessen. Dessa vetenskapliga ämnen är nödvändiga för denna studien då de 
tillhandahåller en förståelse för de fenomen som studien baseras på. Teorierna används även 
som grund för de reflektioner som görs gällande hur influencers påverkar konsumentens 
köpprocess.  

2.1 Influencer marknadsföring 
Idag är fenomenet med influencers inte längre något nytt, utan det är snarare en förlängning av 
så kallade opinionsledare vilka har varit omdiskuterade i akademiska artiklar i mer än 60 år. 
En opinionsledare är någon som anses vara mer inflytelserik än andra. Organisationer världen 
över har försökt att kapitalisera på de positiva effekter som uppstår när en opinionsledare pratar 
högt och sprider ordet om ett varumärke. Detta är vad som beskrivs som kraften i Word of 
Mouth (Carl, 2006).  
 
En influencer är en person som anses ha skapat sig ett större nätverk av följare, och deras följare 
känner en stor tillit till personen ifråga. En influencer kan även beskrivas som en 
innehållsskapare. De skapar innehåll för flera olika kanaler som till exempel bloggar, 
videobloggar och Instagram. Vanligtvis ger innehållet en insikt i deras vardag och inkluderar 
därmed deras personliga erfarenheter och åsikter. Det är inte alltid antalet följare som avgör en 
influencers kredibilitet, utan det finns en rad andra faktorer som också har en stor inverkan (De 
Veirman et al., 2017).  
 
Det finns en märkbar skillnad mellan dåtidens opinionsledare och dagens influencers. En 
influencer kan idag anlitas av ett varumärke för att denne ska sprida ett budskap om en produkt 
eller en tjänst som varumärket vill nå ut med. Att marknadsföra sig genom en influencer är ett 
tillvägagångssätt där varumärket identifierar personer som de ser har påverkan på en viss 
marknad eller ett specifikt segment, vilket ofta innebär den målgrupp som varumärket vill nå 
ut till. Den influencer som varumärket väljer att marknadsföra sig via fungerar som en förlängd 
arm för konsumenten i sin beslutsprocess, det vill säga någon som hjälper konsumenten i sitt 
köpbeslut och därmed förkortar beslutsprocessen (Brown & Hayes, 2008). Ur ett företags 
synvinkel så fungerar istället en influencer som en förlängd arm för att nå ut till sin tänkta 
målgrupp.  
 
Många varumärken har nu upptäckt effekten och den tillväxtpotential som finns i att göra 
samarbeten med influencers via sociala medier. Att använda sig av dessa i sin marknadsföring 
är idag aktuellt hos många varumärken då det har visat sig vara mer effektivt än den 
traditionella marknadsföringen. Detta mycket på grund av att influencers har visat sig addera 
en trovärdighet och äkthet i reklambudskapet. Denna typ av ambassadörskap eller samarbeten 
fungerar som en form av Electronic Word of Mouth (eWOM). Den reklam som influencers gör 
för olika varumärken och som publiceras i form av reklamannonser i deras sociala kanaler, blir 
till en del av konsumentens dagliga rutin på sociala medier vilket leder till att konsumenten 
upplever starkare trovärdighet. Denna trovärdighet uppstår på grund av att gränsen mellan 
huruvida det är reklam eller inte blir mer diffus, då annonserna upplevs som inspiration för 
konsumenten istället för reklam (De Veirman et al., 2017).  
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Det mest typiska sättet som influencers används för i marknadsföring är genom deras kanaler 
i sociala medier. Ett varumärke kan till exempel välja att ha ett kortare samarbete där det bara 
handlar om några få inlägg, eller att samarbeta med en influencer mer långsiktigt genom att 
vara en ambassadör och ansikte utåt för deras varumärke. Budskap som tas emot från en 
influencer uppfattas som mer trovärdigt vilket gör att det är mer sannolikt att konsumenten 
kommer att köpa något utifrån dennes rekommendation än vid till exempel traditionella 
reklamannonser. Studier har visat att avkastningen på den investering som görs i influencer 
marknadsföring är elva gånger högre jämfört med traditionell digital marknadsföring (Smith, 
2016) och strategin har visat sig bidra till en stor inverkan på ett företags resultat. 
 
Forskning visar att en influencer som publicerar kommersiella budskap i sina sociala kanaler 
har en positiv inverkan på konsumentens köpintention (Jean Lim, Rozaini, Mohd Radzol, 
Cheah Jacky & Wai Wong, 2017). Vidare forskning visar på att den typ av produkter som en 
konsument väljer att köpa har mycket att göra med både personliga och sociala faktorer, och 
konsumentens slutgiltiga val går oftast i linje med hur konsumenten upplever att bilden som de 
har av sig själva förstärks (Maehle & Shneor, 2009). Författarna beskriver också att 
varumärken fungerar som sociala signaler som ur konsumentens synvinkel helst ska stämma 
perfekt överens mellan varumärket och den upplevda självbilden, vilket är en nyckel-
motivationsfaktor när det kommer till att förstå hur konsumenten beter sig och varför.  
 
Vidare kan denna teori appliceras på fenomenet med influencer marknadsföring, då 
konsumenten väljer att köpa produkter rekommenderade av influencers som matchar den 
önskade eller upplevda självbilden. Det är därför viktigt för företag att identifiera influencers 
med de rätta egenskaperna och med rätt publik, vilka speglar den bilden som företagets tänka 
målgrupp har av sig själva. Att hitta den influencer som kommer påverka konsumenten i sitt 
köpbeslut är en stor utmaning för företagen.  
 
Det finns tre olika parametrar utifrån vilka en influencer kan påverka sina följare, enligt Nunes 
et al. (2017). Den första är att en influencer fungerar som en förebild för konsumenten varpå 
konsumenten försöker efterlikna denna. Den andra parametern är att en influencer genererar 
spridning av ett budskap via Word of Mouth-effekten, där konsumenten sprider innehållet 
vidare till sina vänner och bekanta. Den sista parametern är att en influencer fungerar som en 
slags rådgivare för konsumenten. De ger sina rekommendationer och recensioner till 
konsumenten som gör sitt köpbeslut utifrån dessa rekommendationer.  
 
Ytterligare en viktig del i strategin med influencer marknadsföring är att väva in meddelandet 
som företaget vill förmedla i ett innehåll som är präglat av en influencer själv, och det är då 
avgörande att en influencers personliga varumärke ligger i linje med företagets budskap 
(Brown & Hayes, 2008). 
 
De budskap som konsumenten får via sociala medier har visat sig ha en starkare inverkan på 
konsumentens köpprocess än traditionella reklamverktyg. Konsumenten har alltid värderat 
utomstående personers åsikter inför ett köpbeslut, sociala medier fungerar som stöd inför ett 
köpbeslut och har på så vis stärkt vikten av andra personers rekommendationer (De Veirman 
et al., 2017). Vidare menar författarna att många användare av sociala medier indikerar att 
influencers inte alltid har en hög trovärdighet, utan att det finns andra faktorer som också 
påverkar konsumenten i sitt köpbeslut. Detta gör frågan i hur en influencer påverkar 
konsumentens köpbeslut mer komplext.  
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2.2 Para-sociala interaktioner 
Para-sociala interaktioner är ett uttryck som definierades av Horton och Wohl (1956). De 
beskriver konceptet som en ensidig och tillitsskapande distansrelation som skapar en illusion 
av att vara en ömsesidig relation. 
 
Fenomenet para-sociala interaktioner uppstår när användaren upplever en närhet till en person 
som figurerar på någon form av medieplattform, trots att de är medvetna om att det bara är ett 
fiktivt förhållande (Dibble et al., 2016). Exempel på detta kan vara en influencer som figurerar 
på Instagram. Vid para-sociala interaktioner så upplever mottagaren interaktionen som en intim 
tvåvägskommunikation, fast att kommunikationen i själva verket inte är personlig alls. För att 
missförstånd inte ska uppstå i denna upplevda form av tvåvägskommunikation är det väldigt 
viktigt att det finns en uppriktighet och öppenhet i kommunikationen mellan en influencer och 
användaren (Dibble et al., 2016). Genom att ha en transparent kommunikation bidrar det till en 
illusion av att en influencer delar sina personliga detaljer, vilket leder till en känsla av ett 
genuint förhållande (Labrecque, 2014). Ett annat särdrag när det handlar om para-sociala 
interaktioner är fördelningen av makt i detta fiktiva förhållandet, där en influencer är den som 
har kontroll över alla händelser och kommunikation (Horton & Strauss, 1957).  
 
Para-sociala interaktioner innefattar både verbal och icke-verbal kommunikation (Labrecque, 
2014). Labrecque beskriver vidare att para-sociala interaktioner är något som enligt många 
byggs på ett flertal noggrant utvalda interaktioner, som i sin tur leder till ett långsiktig 
förhållande. Labrecque menar dock att det finns motsägelsefulla studier som visar att dessa 
interaktioner inte är beroende av någon specifik längd eller mängd av interaktioner, utan att 
illusionen av en personlig kontakt kan uppstå redan vid enstaka interaktioner.  

2.3 Electronic Word-of-Mouth 
Word of Mouth innefattar den kommunikation som sker “ansikte mot ansikte” där vi pratar om 
ett varumärke, en produkt eller en service. Begreppet innebär också att kommunikationen sker 
mellan individer som inte har något kommersiellt syfte och därmed inte sker i syfte att 
marknadsföra produkten. Tidigare studier har visat att konsumenten upplever Word of Mouth 
som en mer trovärdig källa jämfört med traditionell media som till exempel tidningsannonser 
och TV-reklam (Cheung, 2012).  
 
Utifrån begreppet Word of Mouth så har, i takt med teknologins utveckling, ett nytt begrepp 
myntats; Electronic Word of Mouth, som vanligen förkortas eWOM. Detta är motsvarigheten 
till Word of Mouth förutom att det nu istället sker på internet (Carl, 2006). eWOM beskrivs 
som ett fenomen där konsumenten uttrycker positiva eller negativa åsikter om en produkt eller 
service via någon typ av onlineplattform (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004). 
Vidare beskriver författarna att det traditionella Word of Mouth som ett mycket effektfullt 
verktyg med en stor kraft att kunna påverka konsumentens köpbeslut. När detta begrepp nu har 
etablerat sig på internet, i form av eWOM, innebär det därmed att även vårt allmänna 
internetanvändande har en stor inverkan på hur ett varumärke uppfattas genom de positiva och 
negativa åsikter som konsumenten delar med sig av online.  
 
Det finns tre huvudsakliga karaktärsdrag som separerar Electronic Word of Mouth från det 
traditionella Word of Mouth. Dessa tre dimensioner är det som bidrar till den starka och unika 
kraft som finns hos eWOM. Första dimensionen innebär att informationen inte behöver utbytas 
medan alla parter är närvarande, utan det kan lämnas för den andre parten att läsas vid ett senare 
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tillfälle. Detta i kontrast till Word of Mouth som ofta sker via en muntlig privat dialog där det 
krävs att båda parter är fysiskt närvarande samtidigt. Den andra dimensionen är att när något 
väl har publicerats online så ligger det vanligen kvar där för en väldigt lång tid framöver - om 
inte för alltid. Detta gör att det blir väldigt kraftfullt jämfört med en muntlig dialog som kanske 
inte sträcker sig längre än mellan de parter som deltar i dialogen. Det tredje och sista 
karaktärsdraget är att resultaten av eWOM är möjliga att mäta då det finns sparat elektroniskt, 
jämfört med traditionell Word of Mouth som inte går att lagra och därmed blir svårt att mäta 
(Cheung, 2012).  

2.4 Köpprocessen 
När Konsumenten står inför ett köp så går de alltid igenom en köpprocess vilken ser olika ut 
beroende på vilken typ av produkt det handlar om. Köpprocessen delas vanligen in i hög-och 
lågengagemangsprodukter. Vid ett högengagemangsköp går konsumenten oftast igenom alla 
steg, medan vid ett lågengagemangsköp så nöjer sig konsumenten vanligen med att identifiera 
ett behov för att sedan direkt komma fram till sitt köpbeslut. Denna indelning av hög- och 
lågengagemangsprodukter är en central variabel i att förstå konsumentens köpprocess 
(Frankelius, Norrman, & Parment, 2015).  
 
Köpprocessen startar långt innan ett köp görs och slutar långt efter att ett köp har gjorts (Kotler 
et al., 2013). Det finns fler variabler än produkten i sig som är avgörande för hur komplex en 
köpprocess är. Köpprocessen kan pågå under lång tid och involvera många olika personer. 
Köparen av en dyr bil från ett premiummärke är ofta väldigt engagerad i sitt köp, medan en 
annan köpare av samma bil inte alls är lika engagerad då denna konsumenten kan ha en så pass 
god ekonomisk situation att detta köpet inte spelar lika stor roll för denne. Likaså kan en köpare 
av en billigare bil ha ett lika högt engagemang i sitt köp som en köpare av en dyr bil. Personen 
kan vara mycket högt engagerad i bilköpet men av yttre omständigheter som till exempel 
familjesituation eller ekonomi, väljer personen ändå att köpa en bil från ett billigare varumärke 
som kanske generellt sett attraherar konsumenter med lägre engagemang vid just den typen av 
köp (Frankelius et al, 2015). Vidare redovisar författarna för forskning som gjorts inom 
konsumentbeteende där ett antal situationer har definierats då högengagemangsköp är som 
mest sannolikt;  
 

● När en produkt är betydelsefull för konsumenten, till exempel då konsumentens image 
är starkt knuten till produkten eller när priset är högt och det därmed är viktigt att köpet 
blir rätt. 

● När en produkt har en emotionell attraktion. 
● När en produkt är av långsiktigt intresse för konsumenten. 
● När en produkt är identifierad med en viss grupp av normer och värderingar. 
● När en produkt innebär en signifikant risk; antingen social eller ekonomisk.  

 
Motsatsen till ett högengagemangsköp är vad vi kallar för lågengagemangsköp, där även 
impulsköp räknas in. Ett lågengagemangsköp kan vara till exempel tandkräm eller salt, där 
konsumenten vanligen slentrianmässigt väljer den produkt som hon brukar köpa eller den som 
råkar vara på extrapris just då. Val av produkt eller varumärke sker utan någon större 
eftertänksamhet. Vid lågengagemangsköp finns det två huvudtyper av köpmotiv: rationella och 
emotionella. Rationella köpmotiv uppstår till exempel när en produkt är slut eller utsliten, och 
man har därmed behov av att köpa en ny. Emotionella köpmotiv har en större betydelse för 
konsumenten där det som vanligen har en stor inverkan på konsumentens val av produkt och 
varumärke är social acceptans. Konsumenten tenderar finna individer i sin omgivning, eller i 
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referensgrupper, och registrerar via dessa vad som ligger i tiden att köpa och konsumera 
(Frankelius et al, 2015). 
 
För att förstå konsumentens köpprocess är det av stor vikt att som företag förstå vilken typ av 
köpare de har, vilken produkt och vilket köpbeslut det rör sig om. Frankelius et al. (2015) 
definierar följande typer av köpbeslut: komplext köpbeteende, vanebaserat köpbeteende och 
variationssökande köpbeteende. När ett komplext köpbeteende uppstår så kännetecknas det 
ofta av högengagemangsköp, och processen är vanligen mer utdragen. Här är konsumenten 
mycket uppmärksam på skillnader mellan produkter och varumärken (Frankelius et al., 2015). 
 
Dissonansreducerande köpbeteende beskriver Frankelius et al. (2015) istället uppkommer när 
det rör sig om dyra sällanköpsprodukter som innebär en betydande risk, men där skillnaden 
mellan alternativ är liten. Det är ett köp som kännetecknas av högt engagemang, men skillnaden 
mellan produkter och varumärken är liten så därav sker köpbeslutet ändå snabbt. Pris eller 
kundomhändertagande kan bli avgörande. Vanebaserat köpbeteende menar Frankelius et al. 
uppkommer vid lågengagemangsköp, där skillnaden mellan produkter och varumärken är liten. 
Lite, eller ingen, information eftersöks av konsumenten inför denna typ av köpbeslut. 
Konsumenten funderar inte heller särskilt mycket över valet i efterhand. Ofta är det så att man 
köper det varumärket man känner igen, för att få kunden att välja en specifik produkt är 
prisreduktion effektivt. 
 
Variationssökande köpbeteende förekommer när skillnaden mellan alternativ istället är stor, 
men kundens engagemang är lågt. Typiska exempel på detta är restaurangbesök, kakor, godis 
med mera. Konsumenten byter varumärke ofta för att de eftersöker en variation (Frankelius et 
al., 2015). 
 
Det finns en rad faktorer som påverkar konsumentens köpprocess. Bland annat de rationella 
och emotionella köpmotiven som nämndes ovan, vilka vanligen ligger till grund för köpet men 
det finns även andra yttre faktorer som påverkar konsumentens köpprocess. I figuren nedan 
beskriver Frankelius et al. (2015) en modell som är vanligt förekommande i litteraturen inom 
marknadsföring. 

 
Figur 1: Köpprocessen (Frankelius et al., 2015, s.127).  
 
Behovsinsikt 
Frankelius et al. (2015) beskriver det första som sker i köpprocessen som att konsumenten 
identifierar ett behov. Behoven kan växa fram genom internt stimuli, till exempel hunger eller 
törst, eller externt stimuli, till exempel från en annons eller en diskussion med en vän eller 
kollega (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Det som händer är att konsumenten inser att det 
fattas något mellan den nuvarande situationen och den önskade situationen. Till exempel kan 
det handla om att konsumenten introduceras för en ny produkt på marknaden med fördelar som 
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den gamla produkten inte har, antingen genom interna eller externa stimuli. Plötsligt känner 
konsumenten ett behov av att ha den nya produkten istället för den gamla. Ett behov kan också 
uppstå från något så enkelt som att en förbrukningsvara, till exempel diskmedel, tar slut. 
Behovsinsikten kan också uppstå från att konsumenten önskar befinna sig i ett annat tillstånd 
än vad de gör i dagsläget, till exempel att önska att de befinner sig på en plats där de känner 
sig fria från stress, eller liknande. Faktorer som påverkar detta är kultur, referensgrupper och 
livsstil. En person som jobbar med marknadsföring som uppgift att få konsumenten att 
upptäcka dessa behoven (Frankelius et al. 2015).  
 
Fastställande av köpkriterier 
När konsumenten har nått behovsinsikten så beskriver Frankelius et al. (2015) att konsumenten 
leds vidare till det andra steget i processen vilket är fastställandet av köpkriterier. Detta är något 
som sker vid mer kostsamma investeringar såsom köp av ny bostad eller bil, men det 
förekommer också vid köp av billigare varor. Konsumenten väger olika kriterier mot varandra 
som anses vara de viktigaste inför köpet. Det kan till exempel vara så att man jämför två olika 
ansiktsbehandlingar där den ena inkluderar pormasktömning medan den andra inkluderar 
brynfärgning. Konsumenten gör ett övervägande gällande vilket som är viktigast. Viktigt att ta 
hänsyn till är att konsumentens köpkriterier kan komma att ändras under köpprocessens gång.  
 
Informationssökning 
När konsumenten väl har definierat sina köpkriterier så börjar vanligen den process där 
konsumenten söker efter information. Hur lång denna processen är menar Frankelius et al. 
(2015) beror på om det är en passiv eller aktiv konsument. Vidare beskriver Frankelius et al. 
hur informationsinsamlingen kan delas upp i fyra olika informationskällor, från vilka 
konsumenten väljer att söka efter information. Dessa fyra informationskällor presenteras 
nedan;  
 

● Personliga källor: familj, grannar, bekanta. 
● Kommersiella källor: reklam, webbsidor, försäljare, återförsäljare, förpackningar, 

skyltar. 
● Publika källor: massmedia, konsumentorganisationer som rangordnar produkter. 
● Experimenterande: egen användning av produkter, egna undersökningar. 

 
Internet och sociala medier är något som används allt mer frekvent i konsumentens 
informationssökning vilket konsumenten gärna använder sig av. Dock finns det fortfarande en 
stor mängd konsumenter som vill möta en säljare för att se och känna på produkten innan ett 
köp genomförs. Äldre köpare tenderar att ta hjälp av säljare för att hitta rätt produkt, medan 
yngre köpare väljer produkten först och sedan marknadskanalen. För att upptäckas som företag 
eller varumärke i informationssökningsprocessen så gäller det att ha en god marknadstäckning 
(Frankelius et al., 2015). 
 
Generellt gäller att konsumenten får större delen av information om en produkt från de 
kommersiella källorna, vilket är de källor som en marknadsförare har möjlighet att utforma och 
påverka (Kotler et al., 2013) och är det segment av informationskällor där influencers idag är 
en väldigt stor del av.  
 
Utvärdering av alternativ 
När konsumenten har nått det fjärde steget i processen så utvärderas de olika 
produktalternativen. Hur detta sker beror på om det handlar om en emotionell eller rationell 
produkt. I detta stadiet anses konsumenten vara extra känslig för information från sin 
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omgivning (Frankelius et al., 2015). Utvärderingen av alternativ är inte en enkel och tydlig 
utvärderingsprocess som ser likadan ut i alla köpsituationer, utan konsumenten använder flera 
olika sätt att utvärdera och bestämma vilket alternativ de i slutändan väljer (Kotler et al., 2013).  
 
Köpbeslut 
I det femte steget i processen tar konsumenten sitt slutgiltiga köpbeslut. Enligt Frankelius et al. 
(2015) beaktar konsumenten här ett antal olika risker som de ser kopplat till sitt köp: 
 

● Funktionsrisk: Produkten kommer inte att fungera eller leva upp till det utlovade. 
● Hälsorisk: Produkten kan utgöra ett hot mot hälsan. 
● Finansiell risk: Produkten är inte prisvärd. 
● Social risk: Det kan bli pinsamt gentemot omgivningen om man köper den här 

produkten. 
● Psykologisk risk: Produkten kommer inte att stämma överens med köparens självbild. 
● Tidsrisk: Problem med produkten kommer innebära förlorad tid. 

 
Efterköpsbeteende 
De tankar och känslor som uppstår hos konsumenten efter köpet avgör själva 
efterköpsbeteendet. Skillnaden mellan konsumentens förväntningar och upplevd prestation är 
det som avgör om konsumenten känner tillfredsställelse eller missnöjdhet. Ju större gapet 
mellan förväntningar och upplevt utfall är, desto större är konsumentens missnöje (Kotler et 
al., 2013). Den köpupplevelsen som konsumenten har är också det som påverkar framtida inköp 
samt de erfarenheter som de upplever av en produkt eller ett varumärke (Frankelius et al., 
2015). Konsumenten tenderar att antingen känna sig nöjd eller missnöjd varpå ett 
efterköpsbeteende uppstår, där konsumenten vid köp som är av avsevärd storlek och med ett 
betydande köpengagemang, vanligen upplever en kognitiv dissonans. Detta innebär att köparen 
funderar efter köpet på huruvida rätt beslut har fattats eller inte, och reflekterar över de 
eventuella kompromisser som köpbeslutet inneburit (Kotler et al., 2013).  
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3 Metod 

3.1 Val av problemformulering 
Att en influencers personliga varumärke kan ha en stark inverkan på konsumenten är något 
som nu har varit känt under en längre tid. Trots detta, så finns det ännu inte så mycket forskning 
kring exakt vad det är som gör att “influencer marknadsföring” på sociala medier är så 
lyckosamt att använda sig av. I denna studien ville vi därför undersöka vilken inverkan en 
influencer egentligen har på köpprocessen vid skönhetsprodukter. Vi valde att inrikta oss på 
skönhetsbranschen då det pågår ett fenomen i branschen där det verkar vara extra framgångsrikt 
att använda sig av influencers för just denna produktkategorin. Vi tror även att det finns en 
varierande framgång i att använda sig av denna typ av marknadsföring, beroende på vilken 
produktkategori det handlar om. I vår analys tittade vi sedan på vilken inverkan som en 
influencer har på konsumentens köpprocess när det gäller skönhetsbranschen, och på vilket sätt 
och i vilka steg som en influencer påverkar konsumenten.  

3.2 Vetenskaplig ansats 
För att kunna göra en vetenskaplig slutsats finns i huvudsak tre strategier som kan stå till grund 
för den slutsatsen som görs; deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Det är viktigt att valet av 
forskningsansats blir rätt för att kunna skapa korrekt en förståelse för verkligheten, menar 
Jacobsen (2002).  

3.2.1 Induktiv ansats 
Den induktiva ansatsen utgår från en empirisk verklighet till vilken man därefter väljer en teori 
som kan kopplas samman med den kvalitativa undersökningsmetod som har utförts, enligt 
Söderbom och Ulvenblad (2016). Detta innebär att forskaren först samlar in relevant 
information från verkligheten, utan att ha några förväntningar på den information som samlas 
in. Därefter sammanställs den insamlade datan för att sedan kunna utforma sina teorier 
(Jacobsen, 2002). Vidare beskriver Söderbom och Ulvenblad att en form av induktiv ansats 
kan vara att man gör en fallstudie av en organisation, där man analyserar och tolkar data för att 
sedan uppnå en ökad förståelse för ett fenomen. Jacobsen (2002) menar dock att det finns kritik 
mot den induktiva ansatsen som menar att vi människor inte har förmågan att samla in relevant 
information, utan att vi medvetet eller omedvetet kommer göra en avgränsning i den 
information som samlas in.  

3.2.2 Deduktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen beskrivs av Söderbom och Ulvenblad (2016) som en strategi där 
forskaren utgår från befintliga teorier och den underliggande kunskap som finns inom det ämne 
som studien bygger på. Genom att granska de befintliga teorierna leder det fram till olika 
hypoteser, vilka i sin tur testas empiriskt på verkligheten. Det empiriska material som samlats 
in kopplas sedan samman med de teorier man har utgått ifrån vilket kommer leda fram till ett 
antal slutsatser.  

3.2.3 Abduktiv ansats 
Den abduktiva ansatsen ligger mitt emellan den subjektivitet man finner i induktionen och den 
objektivitet man finner i deduktionen, och fungerar med en växelvis verkan mellan dessa två. 
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Enkelt beskrivet kan man säga att forskningsprocessen sker med en alternering mellan teori 
och empiri, och dessa omtolkas med hjälp av varandra (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  
 
Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) beskriver att abduktion kan ses som en 
rättfärdigande metod för inhämtande av kunskap, en metod där man ser till all relevant data 
som finns tillgänglig för att sedan dra slutsatser som stämmer bra överens med dessa. Vidare 
beskriver författarna att abduktivt tänkande kan jämföras med en detektiv som löser en 
mordgåta där detektiven har en mängd ledtrådar eller observationsdata. Oftast finner detektiven 
en förklaring av vad som har hänt vilket får de tidigare observationerna att framstå som 
självklara. Detta är just vad det abduktiva tänkandet handlar om - att givet en viss mängd data 
hitta och sluta sig till teorier som på bästa möjliga sätt förklarar dessa. 

3.2.4 Val av vetenskaplig ansats 
I teoriavsnittet presenteras ett antal teorier som ligger till grund för vår forskningsfråga. De 
senaste åren har fenomenet sociala medier växt i en rasande takt, vilket har bidragit till att ett 
gap i forskningen har uppstått. Här vill vi undersöka hur influencers på sociala medier påverkar 
konsumentens köpprocess i skönhetsbranschen. Vi har valt en abduktiv forskningsansats och 
utgår i vår forskning därmed från existerande teorier inom influencer marknadsföring, 
köpprocessen, para-sociala interaktioner och Electronic Word of Mouth.  
 
Vår empiri syftar till att beskriva på vilket sätt influencers fungerar som 
marknadsföringsverktyg i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. I somliga ansatser 
förekommer det en växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats, men den centrala grunden 
i vår ansats är abduktiv. En abduktiv vetenskaplig ansats beskriver processen att komma på och 
sluta sig till en förklaring. Backman et al. (2012) beskriver denna process på så sätt att det kan 
jämföras med när vi drar slutsatser i vår vardag. Om du väntar besök från en vän, och någon 
knackar på dörren så drar du slutsatsen att det måste vara din vän som knackar. Om personen 
dessutom knackar på ett speciellt sätt som din vän brukar göra, känns det ännu mer sannolikt 
att du har dragit rätt slutsats. En abduktiv vetenskaplig ansats innebär helt enkelt att slutsatser 
görs utifrån vad som mest rimligt utifrån den valda teorin och den empiri som har samlats in. 

3.3 Val av metodologisk ansats 
När en vetenskaplig undersökning genomförs kan det göras utifrån två olika metodologiska 
ansatser; kvantitativ och kvalitativ metod. Vid val av metod är det av yttersta vikt att man utgår 
från det ämne som är tänkt att klarlägga, då den främsta skillnaden mellan metoderna baseras 
på sättet de närmar sig problemformuleringen (Olsson & Sörensen, 2007). 

3.3.1 Kvantitativ metod 
I den kvantitativa forskningen söker man efter data för att leta efter regularitet och 
generaliseringsmöjligheter genom hypotestestning. Kvantitativa metoder kan vara till exempel 
enkäter, telefonintervjuer och studier av dokument eller liknande (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). Kvantitativ forskning är helt enkelt sådant som är mätbart och den insamlade datan går 
att presentera i siffror. Frågor som man besvarar med denna typen av forskning är ofta hur 
mycket eller hur många det är av någonting, och målet är ofta att kunna förklara eller förutse 
olika händelseförlopp (Backman et al., 2012). 
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3.3.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningen handlar om de saker som inte är kvantifierbara. Här är man ofta 
intresserad av vilka egenskaper som finns i något eller någon, och man vill skapa en förståelse 
för den samling uppfattningar och upplevelser som finns hos en människa. I denna typen av 
studier är tolkning väldigt viktigt, varför man använder sig av tolkningsteorier - även kallat 
hermeneutik (Backman et al., 2012). På den subjektiva sidan av forskning vill vi skapa en 
förståelse och förklaring till det unika i olika situationer. Dessa situationer rör enskilda fall och 
strukturer. I dessa fall passar en kvalitativ metod utmärkt. I en kvalitativ metod kan man 
använda sig av till exempel fallstudie, intervjuer eller observationer (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). 

3.3.3 Metodval 
Vårt val av problemformulering och syfte gjorde att vi valde kvalitativ forskningsmetod med 
en abduktiv vetenskaplig ansats. Vi ville undersöka hur en influencer påverkar konsumentens 
köpbeslutsprocess vid köp av skönhetsprodukter. Datainsamlingsmetoden som vi har valt att 
använda oss utav är djupintervjuer med konsumenter som själva är aktiva inom 
skönhetsbranschen. Under intervjun antecknade vi samt spelade in respondenternas svar. 
Därefter lyssnade vi på inspelningen och stärkte och/eller korrigerade våra anteckningar där 
det krävdes. Detta val gjorde vi för att vara säkra på att vi fångat upp all relevant information, 
men också för att samtidigt kunna sålla ut den informationen som inte är relevant. Detta för att 
minska mängden data. Vi har utfört djupintervjuer med 10 konsumenter som minst en gång i 
månaden under det senaste året har köpt skönhetsprodukter. När vi nådde upp emot 8 intervjuer 
började vi uppleva mättnad i svaren, varpå vi tog beslutet att göra totalt 10 stycken intervjuer 
för studien. 

3.4 Datainsamling 
Insamling av data kan ske på två olika sätt: via primära eller via sekundära källor, vilka således 
kallas för primärdata och sekundärdata. 

3.4.1 Primärdata 
Primärdata är data som har samlats in från förstahandskällor. Dessa föredras oftast framför 
andrahandskällor för att undvika snedvridning, även kallat bias. Anledningen till att bias kan 
förekomma i andrahandskällor är att informationen ofta är tolkad och eller presenterad i 
reducerad form. Primärkällor kan vara till exempel intervjuer, enkäter eller originalartiklar 
(Jakobsson, 2011). I denna studie kommer all insamlade data från förstahandskällor, vilket gör 
att studiens empiri är helt baserad på primärdata från våra intervjurespondenter.  

3.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som har samlats in från andrahandskällor. Detta är källor som baseras på 
primärkällor där informationen redovisas i tolkad eller reducerad form. Exempel på denna 
typen av källor är recensionsartiklar, läroböcker och populärvetenskapliga texter (Jakobsson, 
2011). Sekundärdata presenteras främst i inledning, teori och metod-avsnittet i denna studie, 
som baseras på källor från kurslitteratur och vetenskapliga artiklar.  
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3.5 Val av insamlingsmetod 

3.5.1 Intervju som insamlingsmetod 
Backman et al. (2012) beskriver att intervju som insamlingsmetod går till så att intervjuaren 
ställer frågor till respondenten, och under tiden antecknar personen som intervjuar 
respondentens svar, alternativ att svaren spelas in för att sedan avlyssnas och transkriberas. 
Intervjuer som insamlingsmetod är en vanlig metod inom kvalitativ forskning. Skillnaden 
mellan intervju och enkät är att i en enkät ställs samma frågor till alla respondenter, medan i 
en intervju så kan man ställa olika följdfrågor utifrån respondentens svar. Detta beror på om 
man väljer att göra en semistrukturerad eller strukturerad intervju, men precis som i enkäter 
kan man i intervjuer använda sig av både frågor som har fasta svarsalternativ och frågor som 
inte har det.  
 
En annan intervjumetod är ostrukturerade intervjuer, så kallade öppna intervjuer. Här ställs 
öppna övergripande frågor kring ett eller flera frågeområden. Vissa avgöranden görs dock kring 
fråge- och ordföljden, detta beror på respondentens svar och situationen (Jakobsson, 2011). En 
fördel med att använda intervjuer framför enkäter är det ges möjlighet till att gå mycket djupare 
in på ämnet, vilket är av stor betydelse för att uppnå en god förståelse för sitt ämne. Nackdelen 
med att göra intervjuer istället för en enkät är att intervjuer vanligen tar betydligt längre tid att 
bearbeta då det insamlade materialet oftast blir mer omfattande (Backman et al., 2012). 
 
Ytterligare en nackdel med intervjuer kan vara att det finns en risk för att intervjuaren påverkar 
respondentens svar, varpå det är viktigt att detta beaktas när slutsatserna av studien görs. Det 
finns vissa fall då denna påverkan kan vara starkare än i andra, till exempel om det förekommer 
ett maktförhållande mellan personen som intervjuar och respondenten. Detta skulle kunna 
upplevas om en chef intervjuar en anställd och den anställde upplever sig vara i underläge 
(Backman et al., 2012). 

3.5.2 Val av respondenter 
Vi har valt respondenter som minst ungefär en gång i månaden, under det senaste året, har köpt 
skönhetsprodukter. När vi sedan har intervjuat dessa respondenter så har syftet varit att samla 
in specifik och framförallt relevant information för att kunna besvara studiens frågeställning. 
För att intervjurespondenterna ska kunna bidra med den information som behövs för 
forskningen så bör individerna vara personer med kunskap inom sitt område, menar Jacobsen 
(2002). Med denna vetskap i ryggen har vi valt individer utifrån kriteriet att de finner ett 
intresse för skönhetsbranschen, men intresset ligger på varierande nivå hos de olika 
intervjupersonerna.  
 
Då forskningsfrågan ska besvaras utifrån hur konsumentbeteende påverkas så har 
undersökningen gjorts utifrån ett konsumentperspektiv, vilket innebär att vi har intervjuat 
konsumenter kring deras konsumtionsmönster. Med vetskapen om att cirka 75 procent av alla 
influencers befinner sig i åldersspannet 18–34 och att cirka 84% av alla influencers är kvinnor 
(Chadha, 2018) ville vi att våra intervjupersoner skulle vara kvinnor som befinner sig inom 
detta åldersspannet. De 10 personer som slutligen intervjuades valdes genom ett homogent 
slumpmässigt urval utifrån vårt eget nätverk. I ett slumpmässigt urval syftar man till att med 
slumpens hjälp fånga upp den variation som finns i en given population (Nationalencyklopedin, 
2019). Genom att använda ett homogent urval vill man begränsa variationen. Reservation 
gjordes att utesluta familjemedlemmar och nära vänner för att inte riskera att personliga 
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relationer skulle kunna påverka utfallet av intervjun. Efter önskemål har respondenternas namn 
anonymiserats i analysavsnittet, och vi har istället tilldelat intervjupersonerna varsin bokstav 
från A till J. 

3.5.3 Utformande av intervju 
För datainsamlingen så valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer, en 
intervjumetod där man har ett antal förutbestämda frågor men med möjlighet för anpassning 
till den specifika intervjusituationen. Detta för att öppna upp för följdfrågor eller intressanta 
sidospår som kan uppkomma under själva intervjutillfället (Backman et al., 2012). Eftersom 
det finns relativt lite forskning inom området, vill vi hålla intervjun delvis öppen för att kunna 
nå en djupare förståelse inom området. Då vi vet att det råder en del förutfattade meningar 
kring “influencers”, gjorde vi valet att dela upp intervjun i två olika delar. I den första delen 
frågar vi endast om respondentens konsumtionsvanor utifrån köpprocessen. I den andra adderar 
vi influencers som en ny dimension i delar av frågorna. 

3.6 Dataanalys 

Eksell och Thelander (2014) redogör för den analytiska abstraktionsstegen i boken “Kvalitativa 
metoder i strategisk kommunikation”, denna metod används som kvalitativ 
innehållsanalysmetod i denna studie. Det kvalitativa analysarbetet är systematiskt och består 
av tre övergripande steg, vilka vi har arbetat med enligt följande modell: 

Figur 2. Den Analytiska abstraktionsstegen (Eksell & Thelander, 2014, s.204). 
  
1. Summera och förpacka empirin. 
Som inledande fas i empiribearbetningen läste samtliga författare igenom intervjuresultatet för 
att skapa sig en uppfattning om den insamlade empirin, därefter har vi gemensamt sammanställt 
empirin och skapat texter att arbeta med vilket är utgångspunkten i den kvalitativa metoden. 
Utifrån vår data har vi skapat kategorier av empirin, vilket gjordes genom kodning. Efter att 
texterna har skapats så påbörjas kodningen av empirin. A priori kategorier motsvarar ett 
deduktivt förhållningssätt, relevanta kodkategorier skapas utifrån förutbestämda teorier, 
begrepp och frågor. In-vivo kodning motsvarar ett induktivt arbetssätt, och här utgår man från 
det empiriska materialet och låter intressanta iakttagelser vara utgångspunkt för kategorierna 
(Eksell & Thelander, 2014). Eftersom vi har valt en abduktiv ansats som är en växelverkan 
mellan induktiv och deduktiv ansats, har vi pendlat mellan teori och empiri och utifrån det 
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skapat kodkategorier. För att kunna besvara vår frågeställning med lämplig och relevant 
information har vi definierat det innehåll som vi såg var återkommande i respondenternas svar 
och som hade en koppling till de valda teorierna, för att sedan delat upp det i ett antal kategorier. 
Vi har alltså dels kategoriserat materialet utifrån de teorier vi har valt att använda, men vi har 
också kategoriserat det genom in-vivo kodning vilket i denna studien inneburit att vi har låtit 
iakttagelser i vår empiri vara utgångspunkter för våra kategorier. Vi har helt enkelt skapat 
kategorier av de svar som vi återkommande har funnit i teorin. 
 
2. Återpacka och aggregera empirin. 
Efter att vi summerat och förpackat empirin som vi beskrivit i steg ett har vi återpackat och 
aggregerat empirin, enligt steg två i den analytiska abstraktionsstegen. Vi har skapat 
aggregerade texter av empirin för att göra våra analytiska teman mer framträdande och för att 
enkelt kunna se hur olika kodkategorier är relaterade till varandra. 
 
3. Utveckla ett förklarande ramverk. 
När kategorierna fastställts och materialet sorterats in enligt dessa, har empirin granskats för 
att se vilka kopplingar som finns mellan dessa. Utifrån empirin kom vi fram till ett antal 
kategorier som presenteras i empiriavsnittet. Till slut tolkas empirin utifrån vårt teoretiska 
ramverk och med hjälp av den analytiska abstraktionsstegen kan vi säkerställa att empirin har 
förpackats på bästa sätt. I vårt analysavsnitt har vi tydliggjort djupstrukturerna i empirin. Här 
vill man urskilja och peka på dimensioner i materialet och slutsatserna kan sedan integreras i 
ett förklarande ramverk, vilket är vår teori. I en kvalitativ studie går detta steg ut på att jämföra 
den utförda studien med den tidigare forskning som finns inom området, och att tydliggöra 
studiens bidrag (Eksell & Thelander, 2014).  

3.7 Studiens tillförlitlighet 

3.7.1 Validitet 
Vid utförandet av en studie läggs det stor vikt i att sträva efter en så hög validitet som möjligt, 
alltså så hög giltighet som möjligt. Giltighet i forskningssammanhang innebär att man har mätt 
det som man avsett att studera, och att datan som samlats in representerar det som 
undersökningen handlar om (Backman et al., 2012). Studiens validitet kan avgöras av vilket 
tillvägagångssätt som har använts när studiens design har satts ihop, vilka frågor som har 
beslutats att ställas och hur denna respondens sedan analyseras (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 
För att försäkra oss om hög validitet i vår studie har vi noggrant satt ihop en intervjuguide som 
täcker all den information som behövdes i vår datainsamling. Vi valde även en semistrukturerad 
intervju för att inte stänga ute någon information i intervjuerna. När intervjuerna utfördes 
antecknade vi respondenternas svar samtidigt som vi spelade in dem för att vara säkra på att 
inte gå måste om någon viktig information. Vi har sedan tillsammans summerat och förpackat 
empirin för att säkerställa att den var lättförståelig och stämde överens med de inspelade 
intervjuerna. 

3.7.2 Reliabilitet 
Att en studie har hög reliabilitet innebär att den har hög tillförlitlighet. Det vill säga att om 
datainsamlingen upprepas bör samma data uppnås som vid första försöket (Backman et al., 
2012). Studiens reliabilitet går att mäta och sedan ange i vilken grad vår mätmetod skulle ge 
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samma resultat om den utfördes vid en annan tidpunkt och av andra forskare, förutsatt att övriga 
omständigheter var samma (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 
I en kvalitativ studie kan det vara svårt att mäta reliabiliteten, speciellt då ämnet som studeras 
utvecklas i en mycket snabb takt. Detta bidrar till att utfallet skulle kunna variera beroende på 
när i tiden studien görs, eftersom branschen och de verktyg som används kan se helt annorlunda 
ut. Sociala medier och användandet av dessa är också under ständig förändring, vilket innebär 
att sättet som konsumenten konsumerar denna typ av marknadsföring kan förändras från en 
dag till en annan. 
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4 Empiri  
I denna studie används analytiska abstraktionsstegen som metod för att analysera det insamlade 
intervjumaterialet. Första steget i den analytiska abstraktionsstegen, vilket presenteras i detta 
avsnitt, fokuserar på att summera och förpacka det empiriska materialet för att sedan 
återförpacka och aggregera det. De olika kategorierna som vi har identifierat presenteras nedan. 
Det insamlade empiriska intervjumaterialet presenteras nedan enligt denna metod för att på ett 
lätt och överskådligt sätt sedan kunna gå vidare till nästa steg i den analytiska 
abstraktionsstegen, vilket är att återpacka och aggregera empirin och som vidare kommer att 
presenteras i analysavsnittet. I analysdelen kommer vi identifiera de teman som horisontellt 
återfinns i empirin för att kunna koppla detta till köpbeslutsprocessen. Intervjuerna som gjordes 
med respondenterna presenteras i en löpande text med rubriksättning över intervjuernas 
kategorier som vi har synliggjort ur empirin. Även specifika citat kommer att presenteras för 
att ytterligare stärka svaren i förhållande till studiens frågeställning.  

4.1 Inspirationskällor till köp 
Samtliga respondenter beskriver upprepade gånger hur de finner inspiration till nya produkter 
och varumärken via sociala medier, webbutiker och liknande forum online. Majoriteten av 
respondenterna nämner samma influencers som inspirationskällor, vilka är några av de största 
inom just skönhet i Sverige; Isabella Löwengrip och Bianca Ingrosso. Respondenterna svarar 
också vid upprepade tillfällen att det vanligen sker att de köper skönhetsprodukter som de har 
fått upp ögonen för via tips från vänner eller sociala medier. 
 
“Det var ett torrschampo fast i mousse-form, något jag inte sett tidigare, som Kakan hade skrivit om. 
Jag hade tidigare tänkt på att jag måste börja tvätta håret mer sällan och så såg jag detta inlägget, 

eftersom jag redan hade tänkt på liknande produkter så blev jag intresserad av att köpa den 
produkten.” - Respondent B 

 
Respondenterna uppger vid återkommande tillfällen att en influencer ofta väcker ett nytt begär 
av en viss produkt. Det kan vara något man inte alls har tänkt på tidigare, men tack vare att de 
nämner en produkt och även visar upp resultatet av produkten så uppstår ett behov eller en 
önskan av att själv även uppnå resultatet. Respondenterna uppskattar att följa en influencer som 
pratar om skönhetsprodukter på ett förenklat sätt. Detta då många produkter kan vara svåra att 
förstå sig på, och syftet med att följa in en influencer inom detta kan då vara att få hjälp och 
vägledning. 
 

“Kakan gillar jag extra mycket för hon pratar om det på ett språk som är lätt att förstå.” 
- Respondent B 

 
Utifrån intervjumaterialet kan vi se att flertalet respondenter uppger att större delen av de 
skönhetsprodukter som de köper, inhandlas för att det finns ett faktiskt behov. Detta kan till 
exempel vara att den gamla produkten är slut, ger ett dåligt resultat eller liknande. Men en 
influencer väcker ofta intresse för nya produkter eller produktkategorier, som de kanske inte 
vet att de har ett intresse av. Därav kan det leda till att de köper fler produkter än vad som var 
tänkt från början. 
 
Utöver att respondenterna känner att en influencer ger dem inspiration till nya produkter, så 
upplever de också att en influencer kan minska den ångest som kan uppstå efter eller kring ett 
köp. Detta kan vara till exempel vid de fall där respondenterna har köpt något som de kanske 
egentligen inte hade behov av eller inte borde lägga pengar på för tillfället. 
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“Jag tror att de kan minska den här köpångesten man har. Om de säger att den här produkten är så 
bra, och saker som att det är den bästa produkten dem har. Då tror jag det minskar ångesten hos en 
själv som man får för att man köper något som man kanske ej har råd med. Typ mitt senaste köp som 
var ett Clarins läppglans. Jag kände att det blev för dyrt när jag köpte flera men jag visste att Lovisa 
Barkman (influencer) såg bra ut i dem så då kände jag ändå att det var värt att lägga pengar på det. 

Man intalar sig själv att det är okej, du behöver det och ”dom” har sagt att det är bra.”  
- Respondent C 

4.2 Sociala medier är en väg att finna nya produkter 
Ett återkommande tema i respondenternas svar är att majoriteten av produkterna som de köper 
är produkter som de har fått nys om via sociala medier. När vi ställer frågan “hade du sett denna 
produkten någon annanstans innan ditt köp?”, är majoriteten av svaren att produkten hade 
hittats via sociala medier. När en influencer visar upp resultatet av en produkt så skapar det en 
frestelse hos respondenterna, som upplever att de vill komma åt samma resultat och vilket 
väcker ett stort intresse för att köpa produkten. 
 
Respondenterna anser att en influencer på något sätt har en inverkan i alla de köp av 
skönhetsprodukter som de gör. Antingen för att de tipsar om produkten, eller för att 
respondenten i ett senare steg i köpprocessen söker upp recensioner för att jämföra olika 
produkter. Även om respondenten inte köper produkten just där och då när de ser tipset eller 
inlägget, så är det nästan alltid dessa produkter som de till slut väljer att köpa den dagen då de 
står inför sitt köp. 
 

“Ja, jag tror att influencers nästan alltid är med på något sätt och påverkar mig under processens 
gång. Till exempel att jag får upp ögonen för en produkt eller om jag jämför två produkter med 

varandra, så tar jag ofta in deras recensioner och så.” - Respondent G 
 

Respondenterna tycker att en influencer inom skönhet är en smidig kanal att få tips om nya 
produkter, då man själv kanske har bristande intresse eller tid för att eftersöka nya produkter. 
Som konsument slipper man då göra “grovjobbet” att eftersöka olika produkter och hitta den 
som verkar bäst. Det kan också vara ett rent nöje att få tips om nya produkter, och det leder 
ofta till att respondenterna testar produkten som en influencer tipsar om bara för skojs skull. 
 

“Nya produkter som jag får upp ögonen för är mestadels de som dyker upp i mitt flöde på sociala 
medier. De sidor jag följer och de konton jag följer på min Instagram pratar ju om de produkter som 
är aktuella för årstiden och fångar upp mitt intresse, det kan till exempel vara en viss kombination av 

produkter.” - Respondent G 
 

Respondenterna blir påverkade av det resultat som influencers uppvisar på sociala medier. Till 
exempel Bianca Ingrosso nämns ett flertal gånger som en inspirationskälla för smink. Bianca 
publicerar ofta inlägg och videos på YouTube om olika skönhetsprodukter, och ses som en 
guru inom ämnet. Hon har även lanserat ett eget sminkmärke som har nått stor framgång på 
kort tid. 
 

“Bianca Ingrosso och dom tjejerna är alltid jättesnyggt sminkade. Det blir jag påverkad av och 
känner att jag vill ha likadant.” - Respondent C 
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4.3 Utvärdering av alternativ 
Respondenterna berättar att de söker bekräftelse på att det val de står inför är ett bra sådant. Ett 
mönster har identifierats där vi kan se att de söker information hos influencers, bloggare, 
recensioner och liknande för att finna bekräftelse på att det är ett bra köp. I de allra flesta fall 
så handlar det om att konsumenten först har fått upp ögonen för en produkt som de vill veta 
mer om, och söker sedan efter bekräftelse på att det faktiskt är en bra produkt innan de slutligen 
väljer att slå till. Respondenterna visar också ett omvänt beteende, där de får upp ögonen för 
en produkt via en influencer men vänder sig till fler influencers för att finna ytterligare 
bekräftelse på att det är en trovärdig recension och en bra produkt. 

 
“...och sedan har en influencer skrivit om denna, så kan jag få en bekräftelse i den uppfattningen som 

jag själv har om produkten vilket gör att jag då känner mig mer trygg i att göra köpet.”  
- Respondent H 

 
“Ja, det kan det göra. Främst så blir jag påmind om det, och får bekräftat att det jag tänker om en 

produkt är bra. Det är ett bra köp.” - Respondent E 
 

Vidare beskriver respondenterna att en influencer som uppmärksammar en produkt kan vara 
avgörande då de står inför ett val mellan två produkter. Om en influencer rekommenderar en 
produkt vilken respondenten har den mest positiva bilden av, blir det vanligen denna produkten 
som köps. Det kan också vara så att en influencer tipsar om en likvärdig produkt, men som är 
billigare eller som upplevs ge ett bättre resultat. Detta kan då få konsumenten att ändra sitt val 
helt. 
 

“En influencer kan påverka mig främst om jag velar mellan två produkter, så kan de får mig att 
besluta vilken av dem jag ska välja eller inte välja om de har skrivit till exempel en recension.” 

 - Respondent H 
 

”Jag tror att influencers påverkar mitt köpbeslut, det skulle kunna påverka mig om jag till exempel 
skulle välja mellan två produkter. Om det kommer från en influencer som jag tycker känns trovärdig 

eller har en relation till, och de tipsar om en produkt och så är den med bland de två jag väljer bland, 
så hade jag absolut kunnat välja den produkten. Eller välja att avstå från den ifall de skrev att den 

var dålig.” - Respondent J 
 

Respondenterna uppger att det krävs en kombination av informationskällor för att ett köp ska 
bli av. Det är inte så att de köper en produkt rakt av enbart för att en influencer tipsar om den. 
Det räcker inte att endast en influencer har tipsat om produkten, utan respondenten vill även 
själv ha en god uppfattning om produkten som stämmer överens med den bilden som en 
influencer uppger.  
 
Att få prover på produkter är något som kan ge respondenterna incitament till att söka vidare 
efter recensioner på nätet. Respondenterna uppger att de söker efter recensioner online för att 
kunna skapa sig en bild av produkterna och varumärket. Skulle det uppstå en situation där de 
inte finner några positiva recensioner om produkterna så uppger respondenterna att de skulle 
bli tveksamma till om detta verkligen är en bra produkt.  
 

“Då påverkades jag tack vare recensionerna att det var en bra produkt från ett bra varumärke, till 
skillnad mot om jag inte hade hittat något bra om produkten när jag sökte efter den då hade jag 

fortsatt vara lite skeptisk och inte vågar lita på om det är en bra produkt eller ej även om jag själv 
hade provat den.” - Respondent H 
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Inför ett köp är det viktigaste att få rekommendationer om en produkt då detta ses som en 
bekräftelse på att det är en bra produkt. Respondenterna uppger vid upprepade tillfällen att det 
som en influencer säger om en produkt ofta förstärker den åsikten som respondenten redan har. 
Det fungerar som en slags bekräftelse på att det som respondenterna tycker och tänker faktiskt 
stämmer. När en influencer pratar gott om en produkt så leder detta till en ökad känsla av 
nöjdhet hos respondenterna. Det ger ytterligare en nivå av bekräftelse på att det var ett bra köp.  
 
För att ett tips eller en rekommendation ska vara relevant så är det viktigt att det kommer från 
en person med kunskap inom området, i detta fallet inom ämnet kring skönhetsprodukter. 
Respondenterna upplever att det är enklare att bli påverkad när en person med gedigen kunskap 
inom området rekommenderar en produkt. 
 

“Den informationsinsamlingen jag gör är dels från vänner som jag vet är kunniga och även från 
influencers och bloggare som är kunniga inom området. Jag är inte intresserad av samarbeten, utan 

jag inspireras mer av dem som har ett intresse för området och är kompetenta och skriver utan att det 
är samarbeten. Kunskap är viktigt.” - Respondent B 

 
Majoriteten av respondenterna uppger att de använder Google för att hitta och ta del av 
recensioner av skönhetsprodukter, vilka kan komma från bland annat bloggare, influencers 
eller hudterapeuter. Ofta läser de ett antal recensioner och skapar sig sedan en samlad 
uppfattning om en produkt utifrån dessa. YouTube är också en populär kanal för att ta del av 
recensioner. Där tar respondenterna gärna del av djupare analyser av hur produkterna är, 
fungerar och verkar.  

4.4 Konsumentens köpkriterier 
När konsumenten får frågan om vilka kriterier som gör att de väljer en produkt framför en 
annan, och hur de rangordnar dessa kriterier, så nämner samtliga respondenter att resultat och 
pris är två kriterier som de rangordnar. Utav dessa två kriterier så är resultatet det som de 
värdesätter mest och som de rangordnar högst bland sina köpkriterier.  
 

“Resultat och kvalité är det viktigaste. Därefter kommer varumärke och pris.” - Respondent B 
 

 “Jag jämför framförallt resultatet av produkten. Kvalité är viktigt, priset är inte det viktigaste här 
men det kan såklart påverka.” - Respondent C 

 
“Eftersom jag har ett stort intresse för detta så är jag inte så priskänslig. Då betalar jag hellre mer 

för en bra produkt där jag vet att jag får ett bra resultat.  Priset är inte det viktigaste.” 
- Respondent B 

 
De respondenter som själva är medvetna om att de har en bristande kunskap inom området, 
anser även att rekommendationer är ett kriterium som de värdesätter högt. För att de känner att 
de ska kunna utvärdera vilken av två produkter som är bäst så föredrar de vanligen den produkt 
som de fått bäst rekommendationer om.  
 
“Rekommendationer väger jag högst då jag inte har så mycket kunskap själv, främst från någon jag 
vet har provat en viss produkt. Om jag väljer mellan två produkter och fått rekommendation på den 

ena så slopar jag gärna den jag inte har fått någon rekommendation av.” - Respondent I 
 

Som nämnt ovan så är priset ett kriterium som samtliga respondenter tar upp, men de flesta 
menar att de är beredda att kompromissa med detta till förmån för resultatet. De anser att priset 
är ett viktigt kriterium men att det inte handlar om ett högt eller lågt pris, utan främst om priset 
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är rimligt i förhållande till den kvaliteten och det resultat som produkten utlovar. Även 
varumärket värdesätter flera av respondenterna som ett viktigt kriterium, att produkten de 
handlar är från ett varumärke som de på något sätt känner att de är bekanta med.  

 
 “Jag skulle kunna tänka mig att kompromissa med priset som köpkriterium om en produkt som 

visade sig vara dyrare ändå anses vara bättre än den jag hade tänkt mig från början. Då tycker jag 
det är värt att betala mer istället.” - Respondent D 

 
“Det händer väldigt ofta att jag betalar mer än vad jag hade tänkt från början. Jag utgår ofta från en 

grundtanke i vad jag vill ha, men hittar kanske något som är lite dyrare men som jag läser verkar 
vara lite bättre och då väljer jag den trots att den är dyrare.” - Respondent G 

 
Som nämnt ovan är respondenterna överens om att resultatet är viktigare än priset, och att en 
produkt gärna får ha ett högre pris om det är rimligt i förhållande till den kvaliteten och det 
resultat som produkten ger, men samtidigt anger respondenterna att de till stor del blir 
påverkade av olika rabattkoder och erbjudanden.  
 

“Absolut, en rabattkod eller ett erbjudande kan vara avgörande för ett köp där och då.”  
- Respondent B 

 
 “Japp. Det kan vara anledningen till att man köper överhuvudtaget.” - Respondent D 

 
Trots att respondenterna är eniga om att en rabattkod eller ett erbjudande kan påverka om de 
väljer att köpa en produkt eller inte, så menar de ändå att de inte skulle köpa en produkt som 
var på rabatt bara för att. Att det finns ett behov är fortfarande ett kriterium som prioriteras 
högre än att produkten har ett nedsatt pris, eller att de har varit intresserade av produkten sedan 
tidigare och funderat på att köpa den innan den fanns med i ett erbjudande.  
 

“Ja det kan det, jag kanske köper just då bara för att det är rabatt. Annars kanske jag väntar, men 
skulle inte köpa något bara för att utan det ska vara något som jag är intresserad av att testa eller 

som jag behöver.” - Respondent F 
 

“Ja, men då ska det fortfarande finnas ett behov, jag köper inte en produkt bara för att det är ett 
erbjudande eller sänkt pris.” - Respondent I 

 
En rabattkod eller ett erbjudande kan påverka flera av respondenterna till att snabba på sin 
köpprocess. De har tidigare sett en produkt och funderat på att köpa den och nu när det är ett 
erbjudande på produkten så bestämmer de sig för att köpa produkten medan den har ett nedsatt 
pris, fast de inte hade planerat att köpa produkten just nu. Respondenterna förtydligar att de 
inte köper en produkt som de aldrig ens funderat på tidigare bara för att den nu är rabatterad. 
Rabattkoden i dessa fall medför en påskyndad köpprocess som går snabbare än planerat, där 
behov är ett kriterium som fortfarande är av värde för respondenten, men att de ser att behovet 
ligger längre fram i tiden och inte vid det aktuella köptillfället. 
 
“Ja, det skulle det kunna göra. Kan bero lite på vilken produkt det gäller. Om det är ett erbjudande så 
kanske jag väljer att köpa på mig en produkt som jag har hemma sen tidigare innan den är helt slut, 

för jag vet att den kommer gå åt.” - Respondent J 
 

“Jag köper hellre fast jag har kvar av en produkt och ser att det är en rabatt då jag vet att den snart 
kommer gå åt, men samtidigt så avstår jag inte från en produkt som jag behöver bara för att det inte 
finns någon rabattkod för den just nu. Om jag verkligen behöver en produkt så köper jag den ändå.”  

- Respondent H 
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Respondenterna menar också att ett erbjudande eller rabattkod kan leda till att de köper fler 
produkter än vad de hade planerat. De nämner att vid ett scenario där de har bestämt sig för att 
köpa en specifik produkt, så kan det hända att det blir ytterligare produkter än planerat då det 
fanns ett erbjudande. Det kriterium som finns för dessa typ av köp är dock ändå att det är en 
produkt som de är bekant med eller sedan tidigare eller som de har lite bakgrundsinformation 
om, och inte någon produkt som de inte känner till något om alls. Däremot så är en rabattkod 
eller ett erbjudande inte ett köpargument starkt nog om respondenten står inför ett val mellan 
två produkter, och där ena produkten är på erbjudanden och den andra inte. Om de känner 
mycket hellre för produkten utan rabatt, så kommer inte rabatten påverka att de avstår från att 
köpa denna. 
 

“Men jag byter inte produkt eller väljer att köpa något jag inte är i behov av egentligen bara för att 
det är på erbjudande. Om jag väljer mellan två som är på erbjudande och helst vill ha den som inte är 

på erbjudande, då tar jag den som inte är på erbjudande för jag ju hellre vill ha den.”  
 - Respondent J 

 
“Ja det kan det göra. Om jag har en produkt som jag vill köpa så skulle jag kunna avvakta tills att det 
kommer en rabattkod, men jag hade inte valt att köpa en annan produkt bara för att den andra istället 

är på rabatt, fast att jag egentligen vill ha den andra.”  
- Respondent A 

 
När det kommer till spontanköp så är respondenterna överens om att detta köpbeteende främst 
triggas när det gäller produkter i en lägre prisklass. Det handlar främst om produkter som är 
roliga att köpa då de inte kostar så mycket, som till exempel ett läppstift, där den självupplevda 
risken av köpet anses vara mindre än vid dyrare produkter. Vid dessa spontanköp så nämnde 
flera av respondenterna att de inte längre prioriterar behov som ett köpkriterium, då de upplever 
ett shoppingbehov utifrån ett intresse av att testa en ny produkt snarare än att de egentligen 
behöver den. Oftast spontanköper de produkter som de på något sätt är bekanta med sedan 
tidigare. Det behöver inte vara att det kan jättemycket om produkten ifråga, utan det kan räcka 
med att de till exempel har sett en influencer lägga upp något om produkten någon gång och 
därmed har i sitt medvetande att de har hört talas om den tidigare.  

 
 “Orsaken till mitt senaste köp var egentligen ett spontanköp, när jag köpte ett läppstift. Dom hade 

lite rabatt i butiken, så då blev man shoppingsugen. Jag var egentligen inte i behov av produkten, då 
jag redan hade samma läppstift hemma sedan tidigare, men kände att det kunde vara kul att prova en 

ny färg när de ändå hade lite rabatt.” - Respondent C  
 

“Handlar det om 0–300 kr så tycker jag det är roligt att testa. Blir det dyrare än så så vill jag ej 
spontanköpa utan då krävs det lite mer betänketid innan jag kommer till resultat.” - Respondent E  

4.5 Negativ inställning till betalda samarbeten 
Flera av respondenternas uppfattning om samarbeten beror mycket på om det är ett betalt 
samarbete eller inte. Respondenterna är överens om att det skapar en negativ inställning till 
samarbeten som är betalda och där influencers tipsar om en produkt endast i syfte att göra 
reklam, utan att själv ha någon personlig uppfattning om produkten. Denna åsikt har för flera 
av respondenterna vuxit fram utifrån att samarbeten via influencers blir allt vanligare, där de i 
början kände sig mottagliga för denna typ av samarbeten men numera känner att det blir mindre 
och mindre trovärdigt desto mer de bli exponerade för dessa samarbeten.   
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“Jag tycker egentligen bara att det känns trovärdigt om det inte är betalt samarbete. Scrollar bara 
vidare när det är samarbeten. Även om de tipsar om samma produkt eller varumärke under en lång 

tid, så tycker jag inte om det.” - Respondent B 
 

“Sponsrade inlägg tycker jag känns mindre trovärdiga, har svårt att se att de ligger så mycket 
sanning i de så man vet att det ligger mycket pengar bakom att de väljer att promota just den 

produkten.” - Respondent H 
 
Respondenterna menar också att den negativa bilden till samarbeten på sociala medier har 
mycket att göra med bristen på kunskap. Konsumenten är mottaglig för samarbeten om de 
känner att personen som ligger bakom budskapet har tillräcklig kunskap när det kommer till 
skönhet, om personen saknar detta så upplevs budskapet mindre trovärdigt varpå de inte 
påverkas av samarbetet.  
 
“Jag kan bli påverkad av inlägg på sociala medier, men det beror på vem det är som rekommenderar. 

Den som rekommenderar måste ha kunskap, intresse eller erfarenhet inom området för att jag ska 
vara intresserad av tipset.” - Respondent B 

 
“Jag litar på det som de säger om produkterna om de besitter tillräckligt med kunskap och det inte är 

sponsrat.” - Respondent H 

4.6 Tipsa om rätt produkter för rätt målgrupp 
Ur den insamlade empirin framgår det att respondenten väljer att lita på de influencers som 
speglar den bilden man själv har av skönhet och som passar ihop med sina egna förutsättningar. 
De respondenter som nämner att de har en skönhetsrutin som inte innehåller alltför många 
produkter, menar att de inspireras utav de influencers som själva tipsar om skönhetsprodukter 
på ett enklare sätt utan att känna att man behöver flertalet olika produkter för att uppnå ett 
specifikt resultat. 
 
Respondenterna upplever att de budskap som stämmer överens med sina egna förutsättningar 
blir enklare att relatera till vilket i sin tur gör att det blir kul att inspireras utav. Det är även av 
yttersta vikt att man väljer att samarbeta med rätt influencer inför ett samarbete med en specifik 
produkt. Flera av respondenterna upplever det mer trovärdigt om ett budskap kommer ifrån de 
som har liknande hudtyp, varpå det är viktigt att produkten fungerar på den aktuella 
influencerns hudtyp.  
 

“Dom jag litar på är dom jag upplever har samma hudtyp som jag eftersom det känns som större 
sannolikhet att samma produkter passar på mig då.” - Respondent E 

 
“När det gäller hudvård så har ju alla så olika typer, och om jag därför har någon i min närhet som 
har samma hudtyp så delar vi gärna tips och idéer med varandra för då vet man att man har samma 

utgångspunkt. Samma gäller även influencers och varför jag gillar till exempel Leyglow, hon har 
samma hudtyp som jag vilket gör att jag känner att det hon tipsar om är blir väldigt trovärdigt för 

mig. Jag har mer trovärdighet för vissa specifika influencers än andra.” - Respondent G 

4.7 Trovärdighet 
Trovärdighet är något som respondenterna återkommande tar upp oftast i samband med att vi 
diskuterar samarbeten i influencers kanaler, och det tycks finnas flera olika faktorer som 
påverkar trovärdigheten. Det kan vara längden på samarbetet, hur frekvent samarbetet sker och 
hur väl varumärket stämmer överens med de värderingarna som en influencer står för. Att ett 
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budskap känns genuint nämner fler av respondenterna som en viktig parameter för att det ska 
kännas som ett trovärdigt budskap.  
 

“Jag tycker att trovärdigheten kan bero mycket på hur en influencer formulerar sig i samband med 
samarbetet.” - Respondent G 

 
Även om de upplever att samarbetet känns trovärdigt, så låter de sig inte påverkas utan att 
själva värdera sin egen bedömning innan de kommer fram till sitt slutgiltiga köpbeslut.  
 
“Mycket känns trovärdigt så att det leder till att jag iaf går och får prover på produkten, men det är 
inte trovärdigt på ett sätt så att jag köper produkten rakt av utan jag gör alltid min egen bedömning 

också.” - Respondent G 
 

Ytterligare en parameter som respondenterna värderar högt när det gäller att avgöra om ett 
samarbete känns trovärdigt eller inte, är att samarbetet känns naturligt och att det handlar om 
produkter som de själva verkligen använder eller kan tänka sig att använda. Om de visar upp 
en produkt i ett enstaka inlägg som man sen aldrig få se igen, så känns det inte alls trovärdigt 
att de själva faktiskt använder sig av produkten. Genom att de visar upp samma produkt under 
en längre period och vid flera tillfällen så upplever de att budskapet blir mer trovärdigt.  
 

“Delvis. Det känns trovärdigt när det är långa samarbeten, så jag tror att dom alltid använder den 
här produkten. Att det inte bara är något dom gör på den här Instagram-storyn.” - Respondent E 

 
“Deras tips känns mer eller mindre trovärdiga beroende på vem det kommer från, beroende på sättet 
de lägger upp och hur pass genuint det känns. Jag uppfattar det inspirerande och kul när de tipsar om 

skönhetsprodukter om det känns som en ärlig rekommendation.” - Respondent I 

4.8 Köpbeslut 
Respondenterna upplever att ett köpbeslut kommer till när de först känner ett behov av en viss 
produkt, och sedan får en rekommendation om denna produkten. Det blir som en knuff över 
kanten för att slå till. Köpbeslutet skulle troligtvis komma till ändå, men rekommendationer 
påskyndar processen.  
 

“...jag kan gå runt med ett behov i några veckor men om jag sedan får en rekommendation för en 
produkt jag behöver så kan det gå väldigt snabbt att slå till på just den produkten.” - Respondent I 

 
När influencers använder uttrycket “ni är många som har frågat om vad jag använder” eller 
liknande så triggar detta ett köpbegär hos respondenterna. Ofta blir det ett köpbeslut direkt, då 
de upplever att denna produkten är populär och ger ett väldigt bra resultat. Det ses som en 
bekräftelse på att det är en riktigt bra produkt.  
 
Något som snabbar på köpbeslutet ytterligare är när en rabattkod erbjuds. Detta gör att 
respondenterna köper just där och då, istället för att vänta till ett senare tillfälle. Det är dock 
inte avgörande för att välja en viss produkt framför en annan, utan det måste vara en produkt 
som man från början är intresserad av att köpa. Majoriteten av respondenterna är införstådda 
med att influencers troligtvis undermedvetet påverkar dem mer än vad de själva tror. Detta för 
att de flesta av köpbesluten som till slut tas är produkter som de från början har sett via sociala 
medier. 
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5 Analys 
Det empiriska materialet analyseras genom den analytiska abstraktionsstegen, vilket görs i tre 
övergripande steg. Vi började med steg ett vilket var att summera och förpacka 
intervjuresultaten. Efter detta har empirin återpackats och aggregerats, vilket redovisas i 
empirin, för att kunna göra en analys av denna. Detta är vad som följer under analysavsnittet. 
Avslutningsvis utvecklar vi ett förklarande ramverk som presenteras i slutsatsen.  
 
De tio respondenter som intervjuats i denna studie visade på både likheter och skillnader i sina 
åsikter och svar angående hur de anser att influencers påverkar deras köpprocess. I vår analys 
har vi analyserat empirin utifrån köpprocessen, och sedan analyserat vår empiri utifrån de tre 
teorierna para-sociala interaktioner, influencer marknadsföring och eWOM. Vi gjorde det i 
dessa två stegen för att sedan kunna dra slutsatser utifrån detta. 

 

 

5.1 Analys av köpprocessen 
Som tidigare nämnt består köpprocessen av sex olika steg, vilka konsumenten går igenom vid 
köp av en produkt eller tjänst, enligt Frankelius et al. (2015). Nedan analyseras empirin enligt 
dessa stegen. 

 

5.1.1 Behovsinsikt 
Frankelius et al. (2015) beskriver att det första som sker i köpprocessen är att konsumenten 
identifierar ett behov. Det kan ske genom att konsumenten har introducerats för en ny produkt 
på marknaden, med fördelar som den gamla inte har. Behovsinsikten kan även uppstå i att 
konsumenten önskar befinna sig i ett annat tillstånd än vad man gör i dagsläget. Det kan också 
vara så att behovsinsikten uppstår ur något så enkelt som att en förbrukningsvara tar slut. I vår 
empiri ser vi att respondenterna upplever att influencers ofta väcker behov av att köpa 
produkter som de från början inte hade tänkt att köpa, eller fler produkter än vad som vad 
tanken från början då de till exempel kan ha fått insikt i att två produkter i kombination med 
varandra ger ett bättre resultat - eller liknande scenarion. Frankelius et al. beskriver att en 
marknadsförares uppgift är att få konsumenten att upptäcka ett behov, och vi ser att detta är 
något som influencer marknadsföring fungerar effektivt för. 
 



 30 

Det kraftfulla fenomenet eWOM beskrivs som ett något som gör att vårt allmänna 
internetanvändande har en stor inverkan på hur vi uppfattar varumärken (Henning-Thurau et 
al, 2004). Utifrån respondenternas svar kan vi tyda att de åsikter som cirkulerar kring 
skönhetsprodukter på nätet är det som avgör vilka produkter som respondenterna sen står inför 
att köpa. De åsikter och trender som uppstår kring produkter online är också det som gör att 
respondenten kommer till insikt med ett behov eller en önskan om ett visst resultat. 

5.1.2 Fastställande av köpkriterier 
Efter att konsumenten har identifierat ett behov, leds de automatiskt vidare till steg nummer 
två i processen, vilket är att fastställa de kriterier som de har för sitt köp. Här får konsumenten 
väga sina olika kriterium mot varandra och värdera det som de anser är viktigast (Frankelius et 
al., 2015; Kotler et al., 2013). Viktigt att ha i åtanke är att de kriterium som konsumenten har 
kan komma att ändras och omvärderas under processens gång.  
 
Utifrån den insamlade empirin kan vi utläsa ett antal likheter och skillnader i respondenternas 
åsikter angående vilka kriterier som de värderar inför sitt köp. Gemensamt är att de till en 
början är fast beslutsamma om vilket eller vilka kriterier som de värderar högst. Däremot, vilket 
även Kotler et al. (2013) nämner så är deras kriterium något som kan komma att omvärderas 
under processens gång. Flera av respondenterna nämner att extern input från en influencer kan 
få dem att ändra det kriterium som de bestämt sig för till en början. Utifrån en rekommendation 
kan de besluta sig för att köpa en produkt som är dyrare än vad de hade tänkt från början, och 
därmed omvärdera sitt kriterium om ett lågt pris då de nu känner att de är beredda att betala ett 
högre pris baserat på en externa påverkan som de har fått.  
 
Vi kan även utläsa att konsumenten inte upplever samma behov av att fastställa sina 
köpkriterier vid ett lågengagemangsköp, som vid ett högengagemangsköp. Ibland kan till och 
med fastställande av köpkriterier helt uteslutas vid köp av en lågengagemangsprodukt, i form 
av ett spontanköp, vilket flera av respondenterna uppger ska ha hänt vid upprepade tillfällen.  

5.1.3 Informationssökning 
Nästa steg i köpprocessen är när konsumenten söker efter och samlar in olika typer av 
information om en produkt innan de gör sitt köp, och varifrån de väljer att samla in denna 
information. Enligt Kotler et al. (2013) så kan man dela upp dessa informationskällor i fyra 
olika grupper, vilka är personliga källor, kommersiella källor, publika källor och 
experimenterade källor.  
 
Frankelius et al. (2015) menar att internet och sociala medier är något som används i en allt 
större utsträckning för att samla in information, men att det även finns de konsumenter som 
hellre vill möta en säljare fysiskt samt att kunna känna på produkten innan de gör sitt köp. 
Generellt sett är det de äldre köparna som föredrar att få hjälp av en säljare för att få den 
information som de behöver inför ett köp, medan den yngre köparen oftast klarar sig utan detta.  
 
Den influencer som ett varumärke har valt att använda i sin marknadsföring fungerar som en 
förlängd arm för konsumenten i dennes beslutsprocess och någon som kan förenkla det 
slutgiltiga beslutet (Brown & Hayes, 2008). Utifrån empirin kan vi få bekräftat att det även är 
just så konsumenten upplever det. Däremot så är det en stor skillnad hur pass mycket 
information som konsumenten är i behov av att samla in inför ett köp. Utifrån teorin om hög-
och lågengagemangsprodukter så är de produkter med ett lågt engagemang oftast de produkter 
som ligger i en lägre prisklass och där konsumenten inte är i behov av att samla in lika mycket 
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information som vid ett högengagemangsköp (Frankelius et al., 2015). Detta bidrar också till 
att lågengagemangsprodukter är de som triggar konsumenten till spontanköp, vilket kan styrkas 
utifrån vår insamlade empiri. Vid frågan om det händer att respondenten ibland spontanköper 
skönhetsprodukter, är alla som bekräftar detta eniga om att de endast spontanköper produkter 
i en lägre prisklass, och att de egentligen inte känner att de har något direkt behov av produkten. 
De bekräftar även att de vid lågengagemangsprodukter inte är i behov av en mängd information 
om produkten inför köpet, då de anser att produktens lägre pris gör att risken de känner att de 
tar inför detta köpet inte är särskilt stor i jämförelse med en högengagemangsprodukt.  
 
Däremot så nämner respondenterna att de produkter som de vanligen spontanköper, oftast ändå 
finns i deras medvetande sedan tidigare till exempel genom att ha sett en influencer som har 
tipsat om denna produkt. Detta går att styrka utifrån teorin om att lågengagemangsprodukter 
görs utan någon större eftertanke, men att de ändå görs utifrån ett rationellt eller emotionella 
köpmotiv (Frankelius et al., 2015). Att respondenterna vid sina spontanköp medger att de oftast 
är påverkade av vad de har sett influencers tipsa om sedan tidigare, går att koppla ihop med det 
emotionella köpmotiv, där social acceptans ofta är det som har stor inverkan på konsumentens 
produkt-och varumärkesval, menar Frankelius et al. (2015). De beskriver det emotionella 
köpmotivet med att konsumenten gärna hittar individer i sin omgivning eller referensgrupper 
vilka de inspireras och influeras av vid sina köp, där influencers i dessa fall har en stor inverkan 
på konsumentens spontanköp av lågengagemangsprodukter.  
 
Vidare kan detta även kopplas ihop med eWOM som visat sig ha en stor kraft att kunna påverka 
konsumentens köpbeslut, och där vårt allmänna internetanvändande slutligen kan ha en stor 
inverkan på vilka produkter konsumenten slutligen väljer att köpa. Kraften i eWOM bekräftas 
av att konsumenten säger sig påverkas av att köpa produkter som de har sett på till exempel 
Instagram, där de vid ett första anseende inte reflekterar över att köpa produkten, men när de 
sedan står inför ett köpbeslut slutar det ändå med att de köper en produkt som de tidigare har 
sett på sociala medier. 

5.1.4 Utvärdering av alternativ 
Fjärde steget i köpprocessen beskriver hur konsumenten utvärderar sina olika alternativ och 
hur de bildar sin egen uppfattning om olika produkter och varumärken. Som nämnt i steget om 
informationssökning så väljer konsumenten även här produkt utifrån ett rationellt eller 
emotionellt köpmotiv. Konsumenten anses även i detta stadiet vara extra känslig för 
information från omgivningen, därmed kan extern påverkan spela en stor roll för utfallet 
(Frankelius et al., 2015). Det är just här respondenterna uppger att influencers påverkar dem. 
 
I enlighet med denna teori beskriver respondenterna hur de inför ett val söker efter bekräftelse 
på att de tar rätt beslut. Gemensamt för respondenterna är att de vanligtvis söker efter denna 
bekräftelse hos influencers eller liknande. Främst handlar det om att de har fått upp intresset 
för en produkt och sedan söker sig till sociala medier för att få den bekräftelse som de söker på 
att det verkligen är en bra produkt. Även här går det att styrka teorin om emotionella köpmotiv, 
och där konsumenten söker och är väl mottaglig för extern påverkan för att kunna utvärdera 
sina olika köpalternativ.  
 
Det som skiljer respondenternas svar ifrån teorin, är att respondenterna anser att det krävs en 
kombination av informationskällor för att de ska kunna utvärdera sina olika alternativ. De anser 
att det inte räcker med bara att en influencer tipsar om en produkt och att de kan utvärdera 
alternativen endast utifrån den rekommendationen. Utan det krävs att respondenten själv har 
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fått möjlighet att bilda en god uppfattning om produkten och som även stämmer överens med 
den recension som en influencer ger om produkten.  
 
Utvärderingen av alternativ ter sig olika beroende på om det är ett hög eller 
lågengagemangsköp. Vi kan se i respondenternas svar att smink tenderar att vara produkter där 
konsumenten har ett lågt engagemang i köpet, medan hudvård är ett högengagemangsköp. När 
det kommer till hudvård så är det allt viktigare att det är rätt varumärke och att varumärket 
lever upp till de funktionella förväntningarna, och att detta är värt sitt pris. Medan smink är 
något som respondenterna kan göra spontana inköp av, och har inte alls samma behov av att 
jämföra olika produkter med varandra.  

5.1.5 Köpbeslut 
I det femte steget i processen gör konsumenten sitt köpbeslut och här beaktar konsumenten ett 
antal olika risker som de kan se med köpet (Frankelius et al., 2015). När det kommer till 
skönhetsprodukter tycks respondenterna beakta följande risker med sitt köpbeslut: 
funktionsrisk, hälsorisk, finansiell risk och till viss del psykologisk risk. Vad som spelar mindre 
roll vid köp av denna typen av produkter är social risk och tidsrisk. Det allra viktigaste och 
mest avgörande inför köpbeslutet är att produkten uppfyller de förväntningar som respondenten 
har på produktens funktion. Detta väger tyngre än den finansiella risken, men de hänger också 
ihop.  
 
Från en dyrare produkt så förväntas ett bättre resultat och det blir då mer av ett 
högengagemangsköp för respondenten. Det höga engagemanget i köpet gör att respondenterna 
söker efter mycket information från både influencers och vänner, och det bästa utfallet är när 
influencers skriver om och rekommenderar en produkt stämmer överens med vännernas 
rekommendationer. Har respondenten en uppfattning om att produkten kommer att uppfylla de 
funktionella förväntningarna, så minskar den finansiella risken med köpet. När det kommer till 
den psykologiska risken som en konsument kan se med ett köp så verkar detta främst tas i 
beaktning när respondenterna gör sin utvärdering av olika alternativ. I detta steget uppger 
respondenterna att de blir skeptiska till produkter som inte har omnämnts av influencers eller 
på sociala medier. 
 
Frankelius et al. (2015) beskriver att en konsument som står inför ett lågengagemangsköp 
framförallt har två huvudtyper av köpkriterier: rationella och emotionella. Ur svaren från våra 
respondenter kan vi se att när ett rationellt köpmotiv uppstår så väljer de framförallt att köpa 
samma produkt som tidigare eftersom man vet att detta har fungerat historiskt sett. Däremot 
när det kommer till ett emotionellt köpmotiv så uppvisar respondenterna ett helt annat 
köpbeteende. Det är här influencers åsikter spelar stor roll, och de tenderar att lägga stor vikt 
vid vad som ligger i tiden att köpa. Vad som är intressant i respondenternas svar är att 
influencers tycks ha en förmåga att påverka eller att få konsumenten att ändra de rationella 
köpbesluten, som generellt sett är mer vanebaserade köpbeslut. När respondenten 
uppmärksammar en produkt som tycks ge ett bättre resultat än den tidigare, överväger de att 
besluta sig för den nya produkten. 

5.1.6 Efterköpsbeteende 
Efterköpsbeteendet avgörs av de tankar och känslor som uppstår hos konsumenten efter köpet 
(Frankelius et al., 2015). Skillnaden mellan förväntningar och upplevd prestation är det som 
avgör om konsumenten känner tillfredsställelse eller missnöjdhet över sitt köp. Den 
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köpupplevelsen som konsumenten har är också det som påverkar framtida inköp samt 
erfarenheter av varumärket. 
 
Respondenterna uppger att det i de allra flesta fallen är produktens prestation som avgör hur de 
känner kring sitt köp efteråt. Uppfyller produkten de funktionella förväntningarna som 
respondenten hade på produkten, i förhållande till det pris som de har betalat, så känner de sig 
nöjda. Missnöjdhet uppstår främst när produkten inte ger samma resultat som en influencer har 
fått av den, eller som denne har utlovat att man ska få. Samtidigt finns en stor förståelse hos 
respondenterna kring att produkten i fråga kanske inte passar just deras hudtyp. 
 
Utöver att influencers inspirerar till nya produkter, så tycks de också fungera som en funktion 
för att minska kognitiv dissonans hos respondenterna. I vår empiri fann vi att en del av 
respondenterna upplevde att influencers kan minska den ångest som ibland kan uppstå då man 
gjort ett köp som man egentligen inte hade möjlighet att göra. Respondenterna upplever att det 
känns mer “okej” att ha gjort köpet när de ser vilket bra resultat som influencers har uppvisat. 

5.2 Respondenternas inställning mot influencers 
Horton och Wohl (1956) definierade uttrycket para-sociala interaktioner. Konceptet definieras 
som en ensidig och tillitsskapande distansrelation som skapar en illusion av att vara en 
ömsesidig relation. I relationen upplever användaren en närhet till personen som figurerar på 
medieplattformen. Detta pekar på̊ att respondenterna gärna vill skapa en relation till de personer 
de väljer att följa på̊ sociala medier, vilket även bekräftas av teorin. Respondenterna anser det 
vara viktigt att det influencers kommunicerar på̊ sina mediekanaler uppfattas som genuint, även 
om deras förhållande i realiteten är fiktivt. I vår empiri ser vi att respondenterna upplever denna 
typen av relation till vissa av de influencers de följer. 
 
Labrecque (2014) menar att para-sociala interaktioner är något som byggs på ett flertal 
noggrant utvalda interaktioner, som i sin tur leder till en långsiktig relation. I vår empiri nämner 
respondenterna frekvent ordet trovärdighet i samband med att de pratar om influencers. Ur 
empirin tolkar vi tre faktorer som tillsammans påverkar trovärdigheten: under hur lång 
tidsperiod samarbetet sträcker sig, hur frekvent samarbetet sker och hur väl varumärket 
stämmer överens med de värderingarna som en influencer står för. Detta stämmer väl in med 
Labrecques teori, men vad som är nytt är att det verkar vara allt viktigare att varumärket 
stämmer väl överens med en influencers personliga varumärke. Brown och Hayes (2008) tar 
upp i sin teori att det kan vara avgörande att en influencers personliga varumärke ligger i linje 
med företagets budskap, vilket bekräftas i vår empiri. 
 
För att respondenterna ska ta till sig de samarbeten som de exponeras för så är det viktigt att 
det handlar om produkter som de faktiskt tror att influencern använder sig av. I de fall där de 
har visat upp en produkt i något enstaka inlägg och sen aldrig igen, har det uppfattats som något 
med mycket låg trovärdighet. Däremot när samma produkt visas upp flera gånger, så ökar 
trovärdigheten och respondenterna anser att detta är något som influencern i fråga faktiskt 
använder. 
 
De Veirman et al. (2017) beskriver att när influencers gör reklam för en viss produkt så suddas 
gränsen mellan huruvida det är reklam eller inte ut och blir mer diffus, då annonserna upplevs 
som inspiration för konsumenten istället för reklam. Detta är inte något som respondenterna 
samtycker i, utan de anser att ett betalt samarbete tappar stor del av trovärdigheten. 
Respondenterna är överens om att det skapar en negativ inställning till samarbeten som är 
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betalda och där influencers tipsar om en produkt endast i ett kommersiellt syfte och inte för att 
det finns ett personligt intresse. Samtidigt nämner respondenterna att de uppskattar när 
influencers som är kunniga inom skönhet tipsar om produkter utan att det är ett samarbete. 
Detta tas emot mycket positivt och respondenterna upplever hög trovärdighet i detta. 
Trovärdigheten ökar om det är en influencer som har bred kunskap inom ämnet. 
 
De Veirman et al. (2017) beskriver att det är av yttersta vikt att identifiera influencers med de 
rätta egenskaperna och rätt publik för att nå ut till rätt målgrupp för företagen. Hittills har det 
varit en utmaning för företag att hitta en influencer som kommer påverka konsumenten i sitt 
köpbeslut. Detta är troligtvis för att det finns för lite kunskap och information för att företagen 
ska kunna agera mer pricksäkert i denna typ av marknadsföring. I vår empiri framgår det att 
respondenterna väljer att lita på de influencers som speglar den bilden som respondenterna har 
av skönhet, och som passar ihop med deras egna förutsättningar. Detta innebär helt enkelt att 
det inte uppfattas som trovärdigt när en influencer som inte har acne tipsar om produkter som 
är bra för en acnebenägen hud. Detta kan vi se ett verkligt exempel på, vilket är Isabella 
Löwengrips varumärke “Löwengrip”. Isabella har själv haft stora problem med acne och 
utvecklade därför detta hudvårdsmärke speciellt framtaget för känslig hud, och tack vare att 
hennes följare kunde relatera till hennes hudproblem så nådde Löwengrip stor framgång på en 
väldigt kort tid. Duncan, et al. (2008) beskriver att en influencer fungerar som en förlängd arm 
för att företaget ska kunna nå ut till rätt målgrupp. Detta kan vi bekräfta då respondenterna 
svarar väl på den marknadsföringen som har nått rätt målgrupp, företagen har alltså stor 
möjlighet att påverka konsumentens informationssökning och köpbeslut genom att använda 
detta verktyg på rätt sätt.  
 
Ur den insamlade empirin framgår det att respondenten väljer att lita på de influencers som 
speglar den bilden man själv har av skönhet och som passar ihop med sina egna förutsättningar. 
De respondenter som nämner att de har en skönhetsrutin som inte innehåller alltför många 
produkter, menar att de inspireras utav de influencers som själva tipsar om skönhetsprodukter 
på ett enklare sätt utan att känna att man behöver flertalet olika produkter för att uppnå ett 
specifikt resultat. 
 
Respondenterna upplever att de budskap som stämmer överens med sina egna förutsättningar 
blir enklare att relatera till vilket i sin tur gör att det blir kul att inspireras utav. Det är även av 
yttersta vikt att man väljer att samarbeta med rätt influencer inför ett samarbete med en specifik 
produkt. Flera av respondenterna upplever det mer trovärdigt om ett budskap kommer ifrån de 
som har liknande hudtyp, varpå det är viktigt att produkten fungerar på den aktuella 
influencerns hudtyp. 
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6 Slutsatser 
Utifrån syftet med denna studie, vilket är att skapa en djupare förståelse för vilken roll en 
influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter, har vi nedan definierat de 
slutsatser och resultat som studien har lett fram till.  
 
Det kraftfulla fenomenet eWOM beskrivs som något som gör att vårt allmänna 
internetanvändande har en stor inverkan på hur vi uppfattar varumärken (Henning-Thurau et 
al, 2004). Utifrån respondenternas svar kan vi tyda att de åsikter som cirkulerar kring 
skönhetsprodukter på nätet är det som avgör vilka produkter som respondenterna sedan står 
inför att köpa. De åsikter och trender som uppstår kring produkter online är också det som gör 
att respondenten kommer till insikt med ett behov eller en önskan om ett visst resultat. Studiens 
resultat bekräftar att en influencer påverkar konsumenten starkt redan i stadiet där 
behovsinsikten uppstår, och en influencers har därmed en stor inverkan i att få konsumenten 
att upptäcka ett behov av en ny produkt. 
 
Enligt steg två i konsumentens köpprocess som handlar om att fastställa de kriterier som 
konsumenten värderar vid sitt köp, framgår det ur teorin att de kriterier som konsumenten 
medger att de har i början av köpprocessen kan komma att ändras och omvärderas under 
processens gång. Denna teori kan styrkan utifrån denna studie där vi kan se att konsumenten 
är fast beslutsam om vilka kriterier som värderas högst i början av sin köpprocess, men där de 
uppger att de är mottagliga för extern input från influencers som kan göra att de väljer att 
omvärdera de kriterier som de fastställt från början. Utifrån rekommendationer är konsumenten 
villig att ändra sitt kriterium till att nu istället vara beredda att betala ett högre pris än vad som 
var tänkt från början, då de baserat på extern påverkan nu har upptäckt en produkt som de 
tycker verkar bättre. Samtliga respondenter är eniga om att de i slutet av köpprocessen ofta har 
omvärderat sina köpkriterier, utifrån rekommendationer och input som de har fått av en 
influencer.  
 
En influencer påverkar också konsumenten starkt när det kommer till informationssökning och 
utvärdering av alternativ av skönhetsprodukter. Samtliga respondenter uppgav att de vänder 
sig till bland annat Instagram, YouTube och Google för att se vad som sägs online om de 
produkter som de utvärderar. Att en produkt är omnämnd och recenserad i dessa medier 
upplevs så pass viktigt i utvärderingen av alternativ att konsumenten känner sig skeptisk om 
en produkt och dess resultat inte har omnämnts online.  
 
Konsumenten har olika behov av informationsmängd beroende på om det är en hög-eller 
lågengagemangsprodukt. Utifrån tidigare studier kan vi se att konsumenten har ett behov av att 
samla in en större mängd information inför ett högengagemangsköp, vilket även bekräftas i 
denna studie där respondenterna gärna söker sig till influencers för att samla in denna typ av 
information. Men utifrån vår studie kan vi även se att en influencer har stor påverkan även när 
det kommer till lågengagemangsköp. Konsumenten känner inte samma behov av att samla in 
en stor mängd information vid köp av en lågengagemangsprodukt då de upplever en mindre 
risk inför dessa köp, men vad som däremot kan konstateras är att konsumenten ändå påverkas 
av extern input från en influencer även vid lågengagemangsköp.  
 
Dessa köp vanligen görs utifrån emotionella eller rationella köpmotiv där en influencer har 
visat sig ha en stor påverkan vid det slutgiltiga valet av produkt. Ett rationellt köpbeslut 
kännetecknas vanligen av att vara mer vanebaserat, där konsumenten köper samma produkt 
som de haft sedan tidigare och vet fungerar. Vid ett emotionellt köpbeslut är konsumenten 
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vanligen mer mottaglig för extern påverkan och efter vad som ligger i tiden att köpa för 
tillfället. Vid ett emotionellt köpbeslut så uppger respondenterna att åsikter från en influencer 
har en stor betydelse, men vi kan också se utifrån respondenternas svar att en influencer tycks 
ha en stor påverkan även vid rationella köpbeslut vilka vanligen görs mer på rutin.  
 
Enligt teorier och tidigare forskning så menar De Veirman et al. (2017) att reklam via 
influencers suddar ut gränsen mellan huruvida det är reklam eller inte, och att dessa 
reklamannonser upplevs som inspiration för konsumenten snarare än reklam. Detta är något 
som respondenterna i denna studie dementerar, som menar att det ökade flöde av reklam via 
influencers och på sociala medier gör att trovärdigheten minskar. De menar att betalda 
samarbeten gör att en stor del av trovärdigheten försvinner och istället skapar en negativ 
inställning på grund av att det kommersiella syftet blir allt för påtagligt.  
 
Vi har kommit fram till tre faktorer som tillsammans påverkar trovärdigheten: under hur lång 
tidsperiod samarbetet sträcker sig, hur frekvent samarbetet sker och hur väl varumärket 
stämmer överens med de värderingarna som en influencer står för. Detta är något som både 
företag och influencers bör ta med sig, eftersom det är avgörande för en lyckad marknadsföring. 
Utifrån respondenternas svar kan vi fastställa att en influencer bör bygga upp sitt förtroende 
genom att nischa sig inom ett område där de inte bara har ett personligt intresse utan även en 
god kunskap. Respondenterna uppger att dessa profiler är de som utger ett större förtroende då 
det ger en genuin känsla som genomsyrar budskapet, än att det bara skulle handla om reklam. 
Studien visar att konsumenten uppskattar när influencers är kunniga inom området och tipsar 
om produkter utan att vara ett samarbete, vilket leder till ett positivt mottagande och en hög 
trovärdighet. Konsumenten anser att det känns mer trovärdigt när en influencer väl utför ett 
betalt samarbete, om detta kombineras med att även tipsa om produkter utan att det handlar om 
samarbeten och reklam. Ur ett företags synvinkel handlar det här om att satsa på influencers 
som har ett genuint intresse och kunskap i ämnet, snarare än att titta på vem som är störst utifrån 
ett kommersiellt syfte.  

6.1 Framtida forskning 

Denna studie har undersökt hur och i vilken utsträckning som marknadsföring via influencers 
påverkar konsumentens köpprocess, och vi kan se att marknadsföring av skönhetsprodukter 
sker allt mer frekvent i sociala mediekanaler. Vi kan även se att skönhetsbranschen är en 
bransch där många influencers väljer att etablera sina egna varumärken, vilka har visat sig ge 
ett väldigt stort kommersiellt genomslag och även kommit att bli självklara varumärken på 
dagens skönhetsmarknad. Med ett redan starkt personligt varumärke har en influencer 
möjlighet till att bygga upp ett skönhetsmärke utifrån denna grund, men vad är det egentligen 
som gör att den typ av varumärke tenderar att ha större genomslagskraft än ett mer traditionellt 
etablerat skönhetsmärke? Framtida forskning kan därmed undersöka vilka faktorer det är som 
gör att dessa varumärken når upp till en så stor framgång. Detta skulle kunna undersökas genom 
att göra experiment eller observationer där man tar reda på hur konsumenten, inom en viss 
målgrupp, ställer sig till varumärken med en influencer bakom jämfört med mer “traditionella” 
skönhetsvarumärken. 
 
Med tanke på att vår studie visar på att konsumenten upplever det som mer trovärdigt när 
influencers gör färre och långvariga samarbeten, skulle det vara intressant att undersöka hur 
konsumenten upplever nischade influencers i jämförelse med mer generella influencers. Här 
skulle man kunna titta på om det är så att de som är mer nischade har högre trovärdighet, 
uppskattning med mera. Vår studie indikerar att utvecklingen inom influencer marknadsföring 
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går i denna riktningen, varför det är intressant att veta vilka faktorer det är som gör att nischade 
influencers når högre framgång. 

6.2 Bidrag 
Som nämnt i vår problembakgrund, är influencer marknadsföring ett väldigt populärt fenomen 
- men ändå något som vi vet förhållandevis lite om då fenomenet är under ständig utveckling. 
Det finns lite forskning och fakta kring hur det egentligen fungerar, men trots detta spenderar 
många företag stora pengar på denna form av marknadsföring. Vår studie har bidragit till en 
djupare förståelse kring hur influencers påverkar konsumentens köpprocess av 
skönhetsprodukter. Med hjälp av denna förståelse är det enklare för företag att utforma en mer 
pricksäker och effektiv marknadsföring med hjälp av en influencer. Vår studie har bidragit till 
djupare förståelse kring vilka attribut en influencer bör besitta inom en nischad 
detaljhandelsmarknad, och detta resultat kan troligtvis även appliceras på andra marknader med 
liknande attribut. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide - Frågor kring köpprocessen 
1. Inledning 

- Vad är din inställning till skönhet och hudvård?  
- Från vilka märken brukar du köpa skönhetsprodukter? 
- Hur ofta köper du skönhetsprodukter? 
- Ungefär hur mycket pengar uppskattar du att du lägger på skönhetsprodukter varje 

månad? 
- Har du någon inspirationskälla eller förebild när det kommer till skönhetsprodukter 

och ämnet skönhet?  
 
2. Motiv till köp, identifiering av behov, fastställande av köpkriterier 

- Vilken var den senaste skönhetsprodukten du köpte? 
- Vad var orsaken till ditt senaste köp? 
- Hade du sett denna produkten någon annanstans innan? 
- Vad är oftast anledningen till att du köper en ny skönhetsprodukt? 
- Brukar du göra spontana inköp när det kommer till skönhetsprodukter? 
- Vad är det som gör att du känner ett sug efter en ny produkt? 
- Om du har bestämt dig för att köpa t.ex. en foundation för max 250 kr. Finns det 

något som kan göra att du ändrar ditt köpkriterier? 
 
3. Informationsinsamling inför köp 

- Gör du någon typ av informationsinsamling innan du ska göra ett köp? 
- Är informationsinsamlingen något du gör aktivt, när du vet att du ska göra ett köp - 

eller något du gör “lite hela tiden”? 
- Vart söker du efter information? 
- Vill du jämföra flera produkter innan du bestämmer vilken produkt du ska köpa? Eller 

väljer du den första som verkar bra? 
- I så fall - vilken information är det du är intresserad av att jämföra? 
- När hittade du senast ett nytt skönhetsmärke eller produkt som du blev intresserad av? 

Vart i så fall hittade du/fick vetskapen om detta nya märke eller produkt?  
- Blir du påverkad om någon rekommenderar en viss produkt eller märke? På vilket sätt 

blir du påverkad? Är det skillnad beroende på vem som ger dig rekommendationen? 
 
4. Utvärdering av alternativ 

- Gör du någon jämförelse av de olika produktalternativen som du har funnit? 
- Vad är det som gör att du väljer ett alternativ framför ett annat? Vilka kriterier stället 

du? 
- Hur rangordnar du dessa kriterier? 
- Brukar du ta del av recensioner innan du köper skönhetsprodukter? Vart gör du i så 

fall detta? Vilken typ av recensioner och från vem kommer recensionerna?  
- Finns det någon du tar hjälp av för att utvärdera dina alternativ? 
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5. Köpbeslut 
- När är du redo att bestämma dig för att genomföra ett köp? Tex, efter tillräckligt 

mycket insamlad information, bekräftelse från tidigare recensioner,  
- Hur såg köpprocessen ut när du köpte din senaste skönhetsprodukt? 
- Kan en rabattkod eller erbjudande påverka om du köper eller inte? 
- Shoppar du helst online eller i fysisk butik? Varför? 
- Finns det någon person som påverkar dig vart du väljer att göra dina köp? 
- Vad är det som gör att du kommer fram till ditt slutgltiga beslut?  

 
6. Efterköpsbeteende 

- Brukar du reflektera över ditt köp efteråt? 
- I så fall - vad reflekterar du över då? 
- Hur känner du kring ditt senaste köp? 
- Finns det något som kan göra att du ångrar ditt köp? 
- Finns det någon produkt som du aldrig skulle köpa igen? Varför? 
- Har du någon gång känt att du skulle ha köpt en annan produkt inom samma kategori? 

Vad var det som fick dig att känna det? Vart såg du den andra produkten? 
- Brukar du recensera dina köp på något sätt? 
- Brukar du tipsa andra om dina köp? 
- Finns det någon utomstående person som kan göra att du känner att du ångrar ditt 

köp? 
 
Intervjuguide - Influencers påverkan 
1. Inledning 

- Följer du någon influencer eller liknande för att få inspiration för skönhetsprodukter 
etc? 

 
2. Motiv till köp 

- Vad tycker du om när influencers tipsar om skönhetsprodukter? 
- Tycker du att det känns trovärdigt? 
- Brukar du köpa de produkter som dem tipsar om? I så fall - vad är det som 

influencern gör som motiverar dig till köp? 
 
3. Informationsinsamling 

- Hur uppfattar du det när influencers tipsar om skönhetsprodukter? 
- Tycker du att det är mer eller mindre användbart/trovärdigt när influencers tipsar om 

vissa produkter? Berätta vilka? 
- Om en influencer tipsar om en skönhetsprodukt som du har funderat på att köpa, kan 

det leda till att du “slår till”? 
 
4. Utvärdering 

- Tror du att influencers påverkar vilka skönhetsprodukter du till slut väljer att köpa? 
- Finns det något som gör att en influencer kan få dig att “tippa över kanten”, dvs de 

kanske säger en sista sak som gör att du känner att du vill köpa en produkt som du 
redan funderat på? 

- Litar du på det som dem säger om produkterna? 
- Litar du mer eller mindre på deras åsikter än t.ex. din familj eller vänners? 
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5. Köpbeslut 
- Har en influencer någon gång gjort att du har köpt en viss produkt? 
- Berätta hur det gick till? 
- Om du ser tillbaka på de 10 senaste skönhetsprodukterna du köpte. Hur många av 

dessa köp tror du berodde på influencers inverkan? 
 
6. Efterköpsbeteende 

- Kan influencern påverka hur du känner kring ditt köp efteråt? 
- I så fall - vad är det influencern gör som påverkar om du känner dig nöjd eller inte 

över ditt köp?  
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