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Sammanfattning 

Titel: Köper du, köper jag – En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom 

sociala medier 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

Författare: Elin Lydin och Sara Olsson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2018 – maj  

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av 

opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags 

marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra 

om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. 

Metod: Metoden som användes för att genomföra denna studie var en kvantitativ studie 

genom webbaserade enkätundersökningar. Resultatet från dessa analyserades sedan i 

programmet SPSS för att få fram en tydlig bild av hur faktorerna påverkar impulsköp. 

Populationen innehåller män och kvinnor från åldern 16 år och uppåt som följer en 

influencer på sociala medier. Urvalet är sedan de som är medlemmar i 

Facebookgruppen ”Fredagspoddens vänner” samt de som följer Jessica Lagergren och 

Elin Lindqvist på Instagram.  

Resultat och slutsats: Resultatet visade att påverkan från influencers inte var speciellt 

stor och att konsumenter tenderar att impulshandla till en större grad om dessa inte var 

inblandade. Trots att påverkan var liten tydliggjordes det att bekräftelse från influencers 

var den faktor som påverkade respondenterna mest.  

Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till ökad förståelse för hur företag ska 

använda sig av influencers i sin marknadsföring för att generera impulsköp online och 

bygger vidare på det gap som tidigare forskning har observerat. 

Förslag till fortsatt forskning: Till fortsatt forskning hade det varit intressant att se hur 

många impulsköp ett samarbete mellan företag och influencers i snitt genererar. En 

annan sak att undersöka är vilket socialt medie som genererar flest impulsköp.  



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

 

Nyckelord: Impulsköp, impulsköp online, social commerce, opinion leaders och 

social interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

 

Abstract 

Title: If you buy, I buy – A study about how influencers affect impulse buying through 

social media.   

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

Authors: Elin Lydin and Sara Olsson 

Supervisor: Jonas Kågström  

Date: 2018 – May 

Aim: The purpose of this study is to analyze how interaction with and confirmation 

from opinion leaders affect consumers’ impulse buying through companies marketing 

via social commerce. This study was thus accomplished to clarify whether 

influencers, through different factors, can influence impulse purchases online.  

Method: The method that was used in this study was a quantitative study through 

web-based surveys. The results from these was then analyzed in the program SPSS to 

get a clear picture of how the factors affect impulse purchases. The population 

contains men and women from the age of 16 years and upwards that are following an 

influencer on social media. The selection group is then those who are members of the 

Facebook group “Fredagspoddens vänner” as well as those following Jessica 

Lagergren and Elin Lindqvist at Instagram. 

Result and conclusions: The result showed that the influence of influencers was not 

particularly great, and consumers tend to impulse buy to a greater extent if they were 

not involved. Although the impact was small, it was clear that the confirmation from 

influencers was the factor that affected the respondents the most. 

Contribution of the thesis: This study contributes to increased understanding of 

how businesses should use influencers in their marketing to generate impulse 

purchases online as well as it is built on the gap that previous research has observed. 

Suggestions for future research: For further research, it would be interesting to see 

how many impulse purchases that on average are generated by collaborations 

between companies and influencers. Another thing to investigate is what social media 

that generates the most impulse purchases. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

En företeelse som har expanderat kraftigt de senaste två åren är enligt Contestabile 

(2018) marknadsföring via influencers, vilket är något som idag finns med i de flesta 

företags marknadsföringsbudget. Anledningen till detta är att marknadsförare har sett 

hur de med hjälp av influencers kan nå deras målkunder på ett mer effektivt sätt i deras 

kampanjer. En dagsaktuell kampanj är PUMAxKENZA, där den svenska influencern 

Kenza Zouiten enligt Stadium (n.d.) lanserar en kollektion med alla hennes favoritplagg 

i samarbete med Puma. Enligt Steget före (2017) har en influencer makten att påverka 

sina följare och det den gillar, gillar även följarna. I och med att Kenza enligt Stadium 

(n.d.) är tydlig med att det är hennes utvalda favoritplagg hon lanserar kan detta öka 

konsumtionen då hennes följare vill bära den kollektion hon gillar. 

Ett annat sätt att öka konsumtionen är att få konsumenter att impulshandla. Jansson 

(2016) menar att en större andel av alla impulsköp sker i fysiska butiker jämfört med 

nätbutiker. I dagens digitaliserade samhälle är det därför av stor vikt att företagen 

utvecklar sina nätbutiker och enligt Jansson (2016) behövs det nya verktyg om 

impulsköpen ska bli lika vanliga på nätet som i fysiska butiker. Det är som nämnt 

påvisat att influencers med sin stora räckvidd kan ge företag fler trogna kunder, men 

kan de även påverka konsumenters impulsköp? 

1.2. Problematisering 

I marknadsföringsforskningen är det enligt Bucklin och Lattin (1991, s. 24) vanligt att 

dela upp köpbeteenden som konsumenter tillämpar när de ska handla i två olika 

grupper. En konsument kan ha bestämt sig för vad de ska handla redan innan de besöker 

en butik och har då gjort planerade köp. Har de däremot inte bestämt sig är det större 

chans att de påverkas av information och erbjudanden inne i butiken och utför 

oplanerade köp. Seo, Yoon och Vangelova (2016, s. 647) anser att de oplanerade köpen 

utvecklas när konsumenten ser en produkt den anser sig behöva, vilket innebär att dessa 

köp är impulsiva, till skillnad från de planerade köpen som är avsiktliga. 

De oplanerade köpen är, som Bucklin och Lattin (1991, s. 24) och Seo et al. (2016, s. 

647) säger, impulsiva och spontana. Stern (1962, s. 59) menar därför att oplanerade köp 

är synonymt med impulsköp, vilkas motiv enligt Kalla och Arora (2011, s. 148) kan 
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delas upp i två olika kategorier; interna och externa motivatorer. Det som påverkar de 

interna motivatorerna är konsumentens egna tankeprocesser och faktorer, utan påverkan 

av externa skäl. I motsats till det, menar Kalla och Arora (2011, s. 152) att de externa 

motiven istället är sociala faktorer, som enligt Mattila och Writz (2008, s. 563) 

inkluderar arbetarna i butiken samt andra kunder. 

Det är dock inte bara i butiker konsumenter utför impulsköp utan det kan även ske via 

olika företags hemsidor. Jeffrey och Hogde (2007, s. 375) drog slutsatsen att ju mer en 

konsument handlar för på en hemsida, desto mer benägna är de att köpa produkter de 

inte hade för avsikt att köpa. Ovanstående forskare ser även att konsumenter med högre 

inkomst har högre tendens att impulshandla. Även Floh och Madlberger (2013, s. 434) 

visar resultat som menar att impulsköp har en stor betydelse inom e-handel. Tidigare 

forskning påvisar att internet kan ha svårt att uppfylla de behov impulsköpare har då det 

inte kan erbjuda konsumenten en fysisk närhet till varor, vilket Floh och Madlbergers 

(2013, s. 434) nya forskning säger emot. 

I enlighet med Floh och Madlberger (2013, s. 434) påvisar Lo, Lin och Hsu (2016, s. 

770) att det genom specifika tillvägagångssätt går det att locka konsumenter till 

impulsköp inom e-handeln. Lo et al. (2016, s. 770) menar att handeln via framhävande 

av möjligheten till att spara pengar eller få ett utökat värde kan stimulera 

konsumenterna till impulsköp. Tidsbegränsade erbjudanden och ett begränsat antal 

produkter är därmed något e-handeln kan använda sig av för att höja chansen till 

impulsköp. 

Enligt Lo et al. (2016, s. 759) har ovanstående möjligheter med fördel utvecklats på 

senare år i takt med att e-handeln har vuxit. En utveckling inom e-handeln Liang och 

Turban (2011, s. 5) talar om är potentialen med de sociala medierna. I och med att e-

handeln har börjat använda sig av sociala medier för att främja interaktionen med 

konsumenterna menar ovanstående forskare att social commerce, även kallat s-

commerce
1
, har uppstått. Denna form av handel är enligt Yadav, de Valck, Hennig-

Thurau, Hoffman och Spann (2013, s. 312) en utbytesrelaterad aktivitet som sker 

mellan, samt påverkas av, individer inom olika sociala nätverk. Ovanstående forskare 

menar fortsättningsvis att aktiviteterna motsvarar det behov av erkännande som 

konsumenter känner, som uppstår före, under och efter ett köp. 

                                                 
1
 På svenska har e-commerce översatts till e-handel, men s-handel är ännu inte en etablerad term och 
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En av s-commerce huvudsakliga egenskaper är sociala aspekter som enligt Chen och 

Shen (2015, s. 55) innebär att fokuset ligger på kommersiella aktiviteter de sociala 

medierna stödjer. Några som använder sig av sociala medier i sitt arbete är opinion 

leaders
2
, som enligt Nunes, Ferreira, de Freitas och Ramos (2018, s. 58) är en individ 

som har förmågan att influera andra via sociala medier. Cho, Hwang och Lee (2012, s. 

97) menar att opinion leaders har stor påverkan när det gäller spridningen av nya 

produkter och tjänster, då de kan påverka konsumenters beslutsfattande via deras 

kommunikationskanaler på sociala medier. 

Opinion leaders, den term som används i denna studie, är enligt Watts och Dodds (2007, 

s. 441) det samma vad som idag kallas för influencers. De Veirman, Cauberghe och 

Hudders (2017, s. 801) menar att opinion leaders genom till exempel bloggar, Youtube 

och Instagram bjuder in sina följare till deras privata liv, erfarenheter och åsikter. 

Anledningen till varför företag väljer att involvera opinion leaders är enligt de Veirman 

et al. (2017, s. 801) på grund av att deras följare ser dem som mer tillgängliga och 

trovärdiga än vanliga kändisar, som till exempel artister. Företag brukar därför 

involvera opinion leaders genom att bland annat betala eller erbjuda dem produkter att 

visa upp, för att på så sätt bygga upp ett starkt varumärke och öka försäljningen. 

Produkterna opinion leaders erhåller visar de sedan upp på deras sociala medier där 

många potentiella konsumenter finns. De Veirman et al. (2017, s. 801) menar som 

nämnt att följare till opinion leaders ser dessa som trovärdiga och enligt Han och Trimi 

(2017, s. 60) vänder sig därför följarna till dessa för råd. Denna tidpunkt ses av Han och 

Trimi (2017, s. 52, 57) som en interaktion mellan parterna och har som syfte att locka 

till sig kunder för att öka företagets vinst. Följarna ser då vilka produkter som kretsar 

kring opinion leaders sociala medier och förstår vad som är populärt just nu. Han och 

Trimi (2017, s. 60) anser därigenom att opinion leaders bekräftar det köp som 

konsumenterna funderar över, vilket ökar chansen till konsumtion.   

Det är därmed bekräftat att opinion leaders har en stor inverkan på konsumenter, dock 

finns det fortfarande gap inom denna forskning. Busalim och Hussin (2016, s. 1086) 

menar att det bland annat krävs studier om impulsköp via s-commerce, samtidigt som 

Zhang och Benyoucef (2016, s. 103) anser att interaktionsegenskaper inom s-commerce 

behöver undersökas. En annan aspekt som enligt Han och Trimi (2017, s. 60) påverkar 

                                                 
2
 Opinion leaders har ingen etablerad term på svenska och därför använder vi oss av den engelska termen. 
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konsumenter i deras köpintentioner är den bekräftelse opinion leaders ger. Hur dessa 

perspektiv påverkar impulsköp är dock fortfarande ostuderat, vilket ger svårigheter för 

företag att med fördel använda sig av opinion leaders i deras marknadsföring i syfte till 

att få andelen impulsköp att växa. Avsikten med denna studie är således att undersöka 

detta forskningsgap, det vill säga hur opinion leaders genom interaktion, bekräftelse 

eller en kombination av dessa påverkar konsumenters impulsköp online.  

1.3. Syfte 

Syftet är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar 

konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce.  

1.4. Avgränsning 

Arbetet riktar sig till studenter inom företagsekonomi på högskolenivå. Då s-commerce 

är ett stort ämne med flera inriktningar har vi valt att avgränsa det till en av dessa, 

opinion leaders. En ytterligare avgränsning inom detta område är att studien avgränsar 

en opinion leaders påverkan genom att antingen interagera, ge  bekräftelse eller en 

kombination av detta till följarna. 

Enligt Busalim och Hussin (2017) studerades hela 80% av de 110 artiklar de tog del av 

med ett kvantitativt forskningssätt, vilket även denna studie kommer att göra. Det finns 

även, enligt Bryman och Bell (2013, s. 417), viss kritik mot den kvalitativa 

forskningsmetoden vilket styrker valet av en kvantitativ forskningsmetod ytterligare. 

Den kritik som finns mot den kvalitativa forskningsmetoden, är bland annat, att det blir 

problem att generalisera resultatet. När en kvalitativ forskare genomför deltagande 

observationer med ett litet antal individer blir detta resultat omöjligt att generalisera till 

andra kretsar.  
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2. Litteraturgenomgång 
2.1. Impulsköp 

Den omfattande forskningen om impulsköp tog, enligt Rook (1987, s. 190), sin början 

på tidigt 50-tal och strävade efter att studera de köpbeslut som tas när kunden redan är i 

affären. Så tidigt som 1950 visade således Clover (1950, s. 70) vilken betydelse 

impulsköp har för återförsäljare, vilket blev ännu tydligare då West (1951, s. 363) 

påvisade att över en tredjedel av alla köp är just impulsköp. Själva definitionen av 

impulsköp kom enligt Rook (1987, s. 190) fram från DuPont studierna som utfördes 

mellan 1948–1965 och med hjälp av dessa definierades impulsköp till oplanerade köp. 

Även Stern (1962, s. 59) menar, precis som Rook (1987, s. 190), att DuPont studierna 

var viktiga för impulsköp. I dessa studier frågades konsumenterna vad de planerade att 

handla när de gick in i butiken, vilket kontrollerades när de lämnade för att se vad de 

faktiskt köpte. De köp som inte hade redovisats när konsumenten gick in i butiken 

räknades som oplanerade eller impulsköp.  

Stern (1962, s. 59) är ense med DuPont studierna gällande att begreppet impulsköp är 

synonymt med oplanerade köp och innebär att konsumenten genomför ett köp utan att 

ha planerat detta i förväg. Det finns enligt Stern (1962, s. 59) olika faktorer som 

påverkar impulsköp hos konsumenter, vilka kan bero på vilken situation den är i. Dessa 

är ekonomi, tid, plats, personlighet och kulturella faktorer. Beroende på vilka av dessa 

faktorer som påverkar konsumenten mest finns det fyra kategorier av impulsköp som 

kan urskiljas, vilka kallas impulsmix.  

Den första kategorin i impulsmixen är ett rent impulsköp och Stern (1962, s. 59) menar 

att det innebär att köpet verkligen är impulsivt och bryter mot alla mönster i 

människorsköpbeteendet. Denna typ av impulsköp är väldigt ovanlig då hemmafruar 

tenderar att ha en strikt budget de alltid följer. Den andra kategorin av impulsköp 

baseras på att varan ger en påminnelse till konsumenten att något saknas eller börjar ta 

slut i hemmet. Dessa varor har konsumenten redan lyckade erfarenheter ifrån, vilket 

leder till impulsköpet. Motsatsen till impulsköp baserad på påminnelse är enligt Stern 

(1962, s. 59–60) impulsköp baserad på erbjudanden. Dessa har samma princip bara att 

det sistnämnda innebär att konsumenten ser produkten för första gången och föreställer 

sig då att produkten behövs utan att denne har erfarenhet av den. Kategori nummer fyra 

innebär ett planerat impulsköp, vilket genomförs när konsumenten går in i en butik för 
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att utföra vissa köp men är mottaglig för andra köp med till exempel ett 

kupongerbjudande.  

Förutom de fem redan nämnda faktorerna som påverkar impulsköp, vilka är 

ekonomiska, tid, plats, personliga och kulturella faktorer, menar Stern (1962, s. 60) att 

nio andra faktorer kan påverka i vilken grad konsumenter väljer att impulshandla. Dessa 

är; lågt pris, behovet av produkten, massdistribution, självbetjäning, massreklam, en 

framträdande skärm i butiken som visar erbjudanden, en kort produktlivscykel, 

produkter med liten storlek eller lätt vikt och produkter med enkel lagring. Stern (1962, 

s. 60) menar att priset troligtvis har den största påverkan på om konsumenter väljer att 

impulshandla eller inte. Ett lågt pris eller till exempel ”köp tre och betala för två”-

erbjudanden innebär att konsumenten väljer att handla utan att ha planerat det. Det är 

även, enligt ovanstående forskare, viktigt att konsumenten känner att den har ett behov 

av produkten för att vilja impulshandla den.  

Det som är anmärkningsvärt i Sterns (1962) artikel är att han refererar till 

kvinnor/hemmafruar och deras intention att impulshandla. Han nämner aldrig män, då 

de på den här tiden inte har hand om shoppingen. Dock visar forskning bara fem år 

senare att denna generalisering inte stämmer. Kollat och Willet (1967, s. 24) menar att 

män och kvinnor har samma tendens att impulshandla när antalet köp hålls konstant. 

Anledningen till att kvinnor får ett högre procenttal i studier gällande impulsköp av 

produkter är då de vanligtvis gör fler köp än vad männen gör.  

Redan 1969 började kritik till huruvida marknadsförare ska ta hänsyn till impulsköp 

eller inte framställas i forskning. Bland de första att kritisera begreppet är Kollat och 

Willet (1969, s. 80–81) vilka diskuterar kring fyra problem som limiterar fördelarna 

med impulsköp. Ett av dessa problem är att begreppet har många olika definitioner, 

vilket begränsar fördelarna. När forskare använder sig av olika definitioner i deras 

empiriska studier blir det svårt att jämföra resultaten och se vad beteendet faktiskt beror 

på. Kollat och Willet (1969, s. 81) menar även att den obestämda definitionen gör det 

problematiskt om impulsköp ska ligga till grunden för marknadsföringsbeslut. Det blir 

därmed svårt att utforma strategier när definitionerna av hur impulsköp påverkas i 

grunden är otydliga.  

Enligt Rook (1987, s. 191) är definitionen av impulsköp den stunden då en konsument 

får en tillfällig och kraftig känsla av att behöva köpa en produkt. Det är större 
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sannolikhet att konsumenten greppar tag i en produkt i förbifarten istället för att 

noggrant välja en, vilket gör att köpet blir impulsivt. Genom detta kan impulsköp 

definieras som oplanerade, men Weinberg och Gottwald (1982, s. 44) menar istället att 

alla oplanerade köp inte nödvändigtvis är impulsköp. Ovanstående forskare anser 

fortsättningsvis att ett impulsköp är ett automatiskt beteende som sker efter 

motiveringar i en specifik situation, vilket medför att köpbeslutet inte är 

förståndsmässigt kontrollerat. 

Trots att impulsköp är svårdefinierat och att senare forskning tyder på att alla 

oplanerade köp inte behöver vara impulsköp menar Madhavaram och Laverie (2004, s. 

59) att de flesta studier fortfarande använder sig av Sterns (1962) redan nämnda fyra 

kategorier av impulsköp. Resultatet av Madhavaram och Laveries (2004, s. 62) 

forskning visar även samma resultat Stern (1962) visade, det vill säga att om en produkt 

är lättillgänglig ökar sannolikheten att den kommer att impulshandlas. Detta visar att 

även om fenomenet sägs ha missledande definitioner lutar sig de flesta forskare ändå 

tillbaka till samma utgångsläge, vilket är Sterns (1962) tidigare nämnda teorier från ett 

tidigt 60-tal. Fortsättningsvis menar Hausman (2000, s. 413) att impulsköp inte alltid ses 

som negativt från kundernas sida, även om det är vad tidigare forskning valt att fokusera 

på. Enligt ovan nämnd forskare kan impulsköp ses som något positivt för att 

konsumenterna undviker det tidskrävande sökandet efter rätt produkt. Dock anser 

Madhavaram och Laverie (2004, s. 62) att det är viktigt att forska kring vilka problem 

och brister som finns inom impulsköp för att fånga alla slag av dem, både i butikerna 

och på internet.  

2.1.2. Impulsköp online 

Tankarna kring impulsköp online uppstod när Rook och Fisher (1995, s. 312) såg att 

konsumenter var mindre benägna att impulshandla när de var omgivna av andra 

konsumenter vid eller efter köpet. Ovanstående forskare menar därför att impulsiva köp 

ofta skapas när konsumenten är i en social anonymitet, vilket de kan vara på internet 

eller vid direktreklambeställningar där de sitter ensamma hemma och ingen annan ser 

vad de lägger i kundvagnen. Phau och Poon (2000, s. 111) anser fortsättningsvis att 

internetköpare värdesätter bekvämligheten med att internetbutiker är öppna 24 timmar 

om dygnet, vilket ökar enkelheten för impulsköp. Konsumenter kan i och med 

tillgängligheten alltid få information innan köpet, samt jämföra produkter med varandra. 
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Möjligheten att handla när som helst, från alla platser, kan enligt Koufaris (2002, s. 210) 

även öka antalet produkter som köps på impuls. 

Internet kan, förutom den ständiga tillgängligheten, dessutom erbjuda företag förmågan 

att kunna rikta sig till specifika kunder, vilket Koufaris, Kambil och LaBarera (2001, s. 

117) menar att även det kan öka konsumenternas impulsköpande. Dock anser ovan 

nämnda forskare även att konsumenterna genom internet kan bestämma vad de ser och 

vad de gör. På grund av den tänkbara kontroll konsumenter därmed har tillgång till kan 

de ha mer styrning över vilken reklam och kommunikation de utsätts för. Detta kan i sin 

tur leda till att impulsköpen minskar i mängd eftersom konsumenterna direkt tar sig till 

den produkt de är ute efter, istället för att exponeras för mellanliggande reklam. Det är 

på grund av dessa svårigheter av stor vikt att förstå impulsköp online då Koufaris et al. 

(2001, s. 117) påvisar att det är dessa köp som är nyckeln till vinsten.  

Det finns därmed skillnader mellan impulsköp online och i butiker och Lo et al. (2016, 

s. 761) menar att Rooks (1987) definition av impulsköp inte går att implementera på 

butiker online. Anledningen till det är att Rooks (1987) definition baseras på impulser 

som orsakas av fysiska stimuli, till exempel känsel eller lukter. Madhavaram och 

Laverie (2004, s. 60) menar att det istället är den sinnliga definitionen som väger tyngre 

vid impulsköp online. Ovan nämnda forskare definierar därför detta som något 

hedoniskt laddat, det vill säga att designen på hemsidan påverkar, och att det är ett 

resultat på köparens omedelbara reaktion på den externa stimulin. Till skillnad från 

fysiska butiker är stimulanserna inte bara begränsade till produkten, vilket gör att det 

inte är ett påminnelseobjekt om vad som saknas hemma. Det problem Madhavaram och 

Leverie (2004, s. 65) såg med e-handel som stort var att en konsument via internet inte 

kan se vilken kvalité och upplevelse produkten har. Men, butiker online erbjuder istället 

enkelhet och bekvämlighet, vilket enligt Madhavaram och Leveries (2004, s. 65) 

respondenter ansågs vara tillräckligt och underlättade för impulsköp.  

Något som kan öka impulsköp online är enligt Bressolles, Durrieu och Giraud (2007, s. 

49) den upplevda kvalitén på webbplatsen. Det är viktigt för en webbplats att besökarna 

känner sig nöjda med både de utilitariska och hedoniska dimensionerna för att öka 

antalet impulsköp. De utilitariska dimensionerna innebär enligt Bressolles et al. (2007, 

s. 49) att konsumenten ska vara nöjd med hur lätt det är att använda hemsidan samt 

säkerheten och integriteten. Med de hedoniska dimensionerna menas hur konsumenten 
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upplever designen på webbsidan. Även Jeffrey och Hodge (2007, s. 376) menar att det 

är extra viktigt för webbplatser att se till att den är lättillgänglig och att konsumenter 

litar på den. De ser därför detta som den största skillnaden mellan att köpa via internet 

och i en fysisk butik.  

Tre viktiga attribut som enligt Liu, Li och Hu (2013, s. 834) påverkar impulsköp online 

är webbsidans upplevda användarvänlighet, visuella intryck och produkttillgänglighet 

(se figur 1), vilket är liknande det Bressolles et al. (2007, s. 49) samt Jeffrey och Hodge 

(2007, s. 376) påpekar. Enligt ovanstående forskare är det dessa egenskaper som 

framkallar impulsköp på internet och det är därför viktigt att företagens resurser sätter 

onlinebutikens design i centrum, för att generera fler impulsköp. Ett annat attribut som 

visat sig vara viktigt för impulsköp online är enligt Verhagen och van Dolen (2011, s. 

325) känslor. Det har alltid varit viktigt att ta hänsyn till känslor på webbplatser men 

studien av ovanstående forskare visar att detta är avgörande vid impulsköp online. Detta 

då känslor fungerar som en medlare mellan förtroendet av webbplatsen och det faktiska 

impulsköpet.  

 

Figur 1: Research model (Liu et al., 2013, s. 831).  

Fenomenet impulsköp har enligt Chan, Cheung och Lee (2017, s. 205) blivit mer 

förekommande genom den växande e-handeln. Kunderna känner vid denna sorts handel 

inte samma begränsningar de kan uppfatta i de fysiska butikerna och därigenom ökar 

sannolikheten för impulsköp. Liu et al. (2013, s. 829) påvisar fortsättningsvis att cirka 

40 % av köpen över internet kan härledas till impulsköp, vilket gör att det är än mer 

viktigt att fokusera på att förbättra dessa egenskaper för att inte förlora den vinst det kan 
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ge. En senare utveckling inom e-handel är som nämnt i tidigare kapitel s-commerce och 

Xiang, Zheng, Lee och Zhao (2016, s. 341) menar att en bilddelande sådan kan öka en 

konsuments impulsiva beteenden i de fall där uppfattad njutning och nytta är stora.  

2.2. Social commerce 

Termen social commerce introducerades första gången i slutet av 2005 på Yahoo. Wang 

och Zhang (2012, s. 108) menar att s-commerce skulle hjälpa företagen på två sätt; från 

ett kundperspektiv och ett marknadsföringsperspektiv. Företagen trodde dels att 

konsumenterna litade mer på sina närstående än marknadsförare som informationskälla, 

vilket underlättas av s-commerce genom att konsumenter där kan skapa, dela och 

kommentera innehåll. Sett från marknadsföringsperspektivet var s-commerce till en 

början tänkt flytta fokus från att dra till sig nya kunder och istället ge förslag på och 

hitta nischade produkter. Detta kunde enligt Wang och Zhang (2012, s. 108) således 

hjälpa små företag att differentiera sig från de större konkurrenterna och därigenom ge 

möjlighet till en större vinst.  

Utvecklingen av fenomenet fortsatte och 2007 menar Wang och Zhang (2012, s. 109) 

att rekommendationer via sociala medier är önskvärda, då det ger en trovärdighet och 

förtroende hos konsumenter, vilket ökar chansen för konsumtion. 2008 visar det sig att 

tidigare prognoser om s-commerce framträder i verkliga affärsmetoder och 2009 

expanderar fenomenet och inkluderar nya tekniska plattformar, till exempel Twitter, 

samtidigt som uppmärksamhet läggs på att förstå konsumenter. Det kommer enligt 

Wang och Zhang (2012, s. 111) dock dröja ända fram till 2010 innan s-commerce ses 

som ett globalt fenomen. 

Det var enligt Linda (2010, s. 2213) genom en sammanslagning av två stora digitala 

trender; e-handeln och sociala medier (se figur 2), s-commerce grundades. Genom detta 

blir e-handeln assisterad i köp och säljprocessen med hjälp av sociala medier. Kaplan 

och Haenlein (2010, s. 61) menar att sociala medier bygger på internetbaserade 

applikationer på den ideologiska och tekniska grunden för Web 2.0. Denna tillåter i sin 

tur skapande och utbyte av användargenererat innehåll, till exempel genom bloggar, 

Youtube och Facebook. Användandet av dessa sociala medier är en viktig del att 

fokusera på hos företagen, detta då Linda (2010, s. 2215) påvisar att en positiv 

användning kan förbättra samarbetet med både kunder, leverantörer och 
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samarbetspartners. En lyckad tillämpning kan därmed ge en avsevärt förbättrad intern 

affärsprocess.  

 

Figur 2: A Triad Relational Model of Socioeconomic Life on the Web. (Linda, 2010, s. 2216) 

S-commerce är enligt Liang och Turban (2011, s. 6–7) en kombination mellan 

kommersiella och sociala aktiviteter på sociala medier. Vissa aktiviteter, till exempel en 

enkel delning av tankar, information och bilder har inga kommersiella intentioner. 

Därav, räknas det heller inte som en aktivitet inom s-commerce, då det inte leder till ett 

köp av en produkt eller tjänst. Det är av stor vikt att den kommersiella aktiviteten är 

tydlig i informationsdelning eller andra aktiviteter på sociala medier för att processen 

ska räknas inom s-commerce. Förutom den kommersiella och sociala aktiviteten menar 

Liang och Turban (2011, s. 6) att s-commerce borde innehålla samhällsinteraktioner. 

Det innebär att det ska finnas en gemenskap och på en s-commerce-webbplats ska 

människor samarbeta med varandra med allt från att få råd av betrodda personer till att 

hitta varor och tjänster att köpa.  

Tidigare forskare har enligt Yadav et al. (2013, s. 312) varit förvirrade över vad s-

commerce faktiskt är och de har på så vis tolkat företeelsen olika. För att enklare kunna 

ge en sammanfogad bild av fenomenet ger Yadav et al. (2013, s. 312) en definition som 

framöver kan användas. Ovannämnda forskare menar då att s-commerce är en 

bytesrelaterad verksamhet som förekommer eller påverkas av en persons sociala 

nätverk. Verksamheten motsvarar i detta fall behovet av erkännande en konsument 
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känner före, under och efter ett köp. Enligt Yadav et al. (2013, s. 321) kan producenter 

på så vis dra nytta av s-commerce då det ökar kundernas värdeuppfattning över de olika 

faserna i beslutsprocessen. Genom att lägga upp intresseväckande och relevant innehåll 

på sociala medier kan konsumenters medvetenhet om produkter stärkas. Det ultimata för 

företag är således när konsumenten prenumererar på deras sociala medier, då det blir en 

mer direkt kommunikation samtidigt som konsumenterna får ta del av produkter på ett 

snabbare sätt, genom till exempel statusuppdateringar.  

Det är inte bara producenter som i sig drar nytta av s-commerce, utan även kunderna 

kan enligt Zhou, Zhang och Zimmermann (2013, s. 61) genom detta bidra i 

marknadsföringen, försäljningen, jämförelsen samt delningen av produkten. På så vis 

anser Zhou et al. (2013, s. 61) att det har skapats framväxande handelskanaler som e-

handelsföretag allt mer använder sig av för att expandera deras verksamhet. 

Ovanstående forskare påvisar att kunder vänder sig till dessa medier för att hitta 

information om företaget, märket eller produkten och därigenom kan företaget även på 

ett mer effektivt sätt nå ut till en större målgrupp.   

Det finns enligt Wu, Shen och Chang (2015, s. 1396) flertalet fördelar med att använda 

sig av s-commerce. Dels menar de att konsumenter som upptäckt företaget via sociala 

medier kommer känna en större märkeslojalitet än de som hittar märket på annat vis. 

Dessutom menar Wu et al. (2015, s. 1396) att sociala medier i sig är ett bättre verktyg 

för att locka till sig konsumenters uppmärksamhet. Genom s-commerce kan därigenom 

ett stort antal människor, på ett enkelt vis, få reda på vad andra konsumenter gillar och 

ta till sig detta i deras eget beslutsfattande. Busalim, Hussin och Yusof (2017, s. 6294) 

menar fortsättningsvis att s-commerce är ett sätt för företag att få konkurrensfördelar 

och marknadsföringspotential. Detta för att konsumenter till större del engagerar sig i 

plattformar som tillåter dem att skapa och dela innehåll med andra konsumenter. Med 

hjälp av s-commerce kan företagen, enligt Han och Trimi (2017, s. 62), förbättra 

konsumenternas engagemang samt deras erfarenheter i hela produktcykeln - från design 

till köp. 

2.2.1. Opinion leaders 

Fenomenet opinion leadership grundades enligt King och Summers (1970, s. 43) efter 

en studie av Lazarfeld, Berelson och Guadet år 1940. Studien såg att personer tog 

hänsyn till vänners, medarbetares och släktingars åsikter när det kom till röstningsbeslut 
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vid valkampanjer, vilket ledde till att dessa sågs opinion leaders hos personerna. En 

opinion leader är enligt Rosen (1949, s. 436) den person som påverkar åsikten hos andra 

i direkta personliga kontakter. Det upptäcktes därigenom hur effektiv relationen mellan 

massmedia och rollen som en opinion leader har var. Opinion leaders för därmed vidare 

information från massmedia till de som blir influerade av dem, påvisar Katz (1957, s. 

62). Detta menar Katz (1957, s. 62) är något positivt då det visar att människor vid 

denna tid trots allt fortfarande blir mer övertygade av andra personer än av massmedia 

som stort. Genom det här visas det att influensen som massmedia har inte är lika stor 

som man först trott och därför blir medierna inte riktade till den allmänna publiken utan 

istället direkt till opinion leaders.  

Opinion leaders finns enligt Katz (1957, s. 62) i alla nivåer av samhället och är därmed 

mycket lika de människor som de påverkar. Skillnaden är, enligt Katz (1957, s. 62) att 

opinion leaders är mer uppmärksamma på vad som sägs i massmedierna och förmedlar 

sedan detta vidare då andra människor ser det som mer intressant att lyssna på en 

opinion leader än på massmedia. På så vis kan en opinion leader enligt Katz (1957, s. 

68) influera andra genom tre aspekter, vilka är; vem den är, vad den vet och vilka den 

känner.  

Redan 1966 påvisar Silk (1966, s. 255) att marknadsförare anser att det skulle vara 

idealiskt att veta vilka opinion leaders som påverkar deras utvalda kundsegment. 

Företag kan på så vis rikta sina marknadsföringsinsatser till rätt opinion leaders som 

således influerar andra till att köpa just deras produkter. Detta skulle enligt Silk (1966, 

s. 255) maximera effektiviteten av försäljningsinsatserna och leda till att företaget kan 

nå ut till en större grupp intressenter för en mindre kostnad. Mancuso (1969, s. 20) 

menar att företag bör ta hänsyn till opinion leaders vid utförandet av marknadsföringen 

då det är de som influerar potentiella kunder till att köpa produkterna. Eftersom 

konsumenterna vänder sig till opinion leaders för att få information och råd är det därför 

viktigt att veta vilka opinion leadern är för att på ett effektivt sätt påverka konsumenter i 

rätt riktning. Dock påvisar Mancuso (1969, s. 20) att tidigare forskning har haft svårt att 

identifiera de olika opinion leadersen för alla olika produkter.  

Sett ur synvinkeln av en opinion leader är det viktigt att veta vilka plattformar de når ut 

till. Summer (1970, s. 181) påvisar till exempel att opinion leaders inom kvinnligt mode 

inte kan nå ut till intressenter via radiolyssnande och tv-tittande. Istället tar läsare av 
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magasin till sig mycket av vad opinion leaders skriver i dessa. Fortsättningsvis har 

opinion leaders enligt Summer (1970, s. 182) störst påverkan på de villiga att testa nya 

trender inom mode, än på de som alltid går efter sin egen stil. Detta då opinion leaders 

antas veta mer om ämnet och vad som är inne, vilket människor förlitar sig på. Dock 

menar Leonard-Barton (1985, s. 916) att opinion leaders finns till lika mycket för att 

forma synpunkter, som för att skapa dem. Med det menas att personer ofta vänder sig 

till opinion leaders som har samma åsikter som de själva för att på så vis förstärka sina 

egna åsikter. Det påvisas fortsättningsvis av Midgley (1983, s. 82) att opinion leaders är 

en av de viktigaste källorna till information för konsumenter, då de snarare får 

information från andra individer istället för objektiva eller opersonliga källor. 

Människor har i många år därmed vänt sig till opinion leaders när de enligt Chan och 

Misra (1990, s. 53) känt sig osäkra i sitt beslutstagande. Ofta kan opinion leaders även 

ses som personer som provar på nya produkter eller tjänster för att sedan försöka 

övertyga andra att konsumera dessa, menar Chan och Misra (1990, s. 53). De blir 

därigenom som testpersoner som övriga konsumenter sedan litar på när de själva kanske 

ska ta ett köpbeslut. Chan och Misra (1990, s. 54) anser därmed att en opinion leader 

kan vara någon med större kunskap och intresse om en specifik produkt än vad övriga 

konsumenter har. Det i sin tur medför att opinion leaders på så vis kan ledsaga andra till 

rätt beslut, vilket är något som opinion leaders måste vara medvetna om. De personer 

som blir opinion leaders måste vara villiga att föra vidare sin kunskap och information 

på ett fördelaktigt vis, påvisar Chan och Misra (1990, s. 55). Genom detta finns det, 

enligt Chan och Misra (1990, s. 59), en stor potential för annonsörer att anlita opinion 

leaders, i de fall där denne är en offentlig person, som därför är villig att öppet dela sina 

åsikter med andra. 

Även Valente och Pumpuang (2007, s. 885) menar att det medför många fördelar att 

använda sig av opinion leaders som är offentliga personer. En anledning är för att de 

redan är synliga samt att de personer som ser upp till dessa redan ser dem som opinion 

leaders och lyssnar på deras åsikt. Offentliga personer är även mediatränade och vet 

därmed hur de ska uttala sig i media på rätt sätt för att visa företagets bästa sida. Det är 

dock enligt Valente och Pumpuang (2007, s. 885) viktigt att konsumenterna kan 

identifiera sig med den offentliga personen för att denne ska kunna påverka 

konsumenterna. Enligt Wright och Hinson (2008, s. 7) har det med tiden blivit allt 

vanligt att kända bloggare ser sig själva som opinion leaders, vilket innebär att dessa har 
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börjat röra sig mot de sociala medierna och s-commerce. Wright och Hinson (2008, s. 

18) ser därför många fördelar med bloggar och sociala medier, bland annat då det gör 

kommunikationen mer direkt i och med att företag uppmuntras att snabbare reagera på 

kritik de får av konsumenter. Fortsättningsvis är det enligt Wright och Hinson (2008, s. 

18) även bevisat att sociala medier kompletterar traditionella nyhetsmedier. 

Idag är influencers ett välkänt begrepp med många, i Sverige, kända namn och enligt 

Watts och Dodds (2007, s. 441) är detta detsamma som vetenskapen kallar opinion 

leaders. Opinion leaders kan enligt de Veirman et al. (2017, s. 801) ge insikt i hur deras 

vardag ser ut genom att till exempel blogga och vlogga på olika sociala plattformar. På 

dessa plattformar kan även opinion leaders förmedla sina åsikter och erfarenheter av 

olika produkter på marknaden. Företag kan på så vis, genom sponsring eller 

pressutskick, involvera opinion leaders i deras marknadsföring, vilket föredras enligt de 

Veirman et al. (2017, s. 801) framför vanliga kändisar, då följarna av opinion leaders ser 

dessa som mer trovärdiga då de bjuder in till sin riktiga vardag. För att opinion leaders 

ska få stor genomslagskraft är det viktigt för marknadsförare att veta vilka opinion 

leaders som är omtyckta inom deras varumärke. Är det till exempel ett företag som 

säljer barnvagnar är det viktigt att hitta de opinion leaders med många 

småbarnsmammor som följare. Hittar företagen rätt opinion leaders kan det enligt 

Veirman et al. (2017, s. 801) leda till ökad konsumtion då följarna ser dessa som en 

trovärdig källa gällande informationen. 

Enligt Cho et al. (2012, s. 97) har opinion leaders, som ovan nämnt, en viktig roll i 

början av en ny produkts uppkomst på marknaden. De har störst påverkan på andra 

människor och kan, på ett effektivt och önskvärt sätt, influera flertalet konsumenter 

genom användandet av sociala medier. I enlighet med det, menar Cho et al. (2012, s. 98) 

att om spridningen av nya produkter och tjänster börjar med en opinion leader minskar 

tidsfördröjningen till det att informationen når en stor skara konsumenter. Dock visar 

ovanstående forskare att det finns olika sorters opinion leaders beroende på vilken effekt 

företaget vill uppnå med användandet av dem. Cho et al. (2012, s. 105) menar att 

opinion leaders med en stor räckvidd är bäst att använda sig av för att få ut maximal 

effekt och därigenom, på en längre tid, nå ut till hela marknaden. Om målet istället är att 

snabbt få ut sin produkt till en stor mängd konsumenter, menar Cho et al. (2012, s. 105), 

att opinion leaders med en djupare relation med sina följare är att föredra. Detta på 
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grund av att deras följare ofta litar mer på dem och Cho et al. (2012, s. 103) menar att 

trots risker och osäkerheter med produkter är de villiga att anta den nya produkten. 

2.3. Interaktion 

Interaktion ses enligt Strodtbeck (1951, s. 468–469) som situationen när en person gör 

ett försök att få en annan person till samma åsikt. De som pratar mest har i dessa 

sammanhang större möjlighet att vinna över personer på dennes sida, då det visar sig att 

den som pratar mest vinner en övervägande del av besluten. De interaktionsegenskaper 

Strodtbeck (1951, s. 473) menar finns hos de som talar mest är att de ställer frågor, 

förmedlar åsikter samt ger givande kommentarer. Ovanstående forskning handlar om 

interaktionen mellan män och sina fruar, vilket vidareutvecklas av Heiss (1962, s. 197) 

som vill se om samma teknik kan implementeras på par som dejtar eller är förlovade. 

Det förutspås att även ogifta par har traditionella rollmönster i sina diskussioner vilket 

innebär att männen förväntas dominera och specialisera i uppgiftssektionerna och de 

negativa reaktionerna, medan kvinnorna bör dominera i de positiva reaktionerna. 

Resultatet av Heiss (1962, s. 208) visar dock att könet inte spelar någon roll i de olika 

handlingarna utan det är personerna i sig det beror på. Det påvisas även att desto 

intimare relationen blir, ju mindre dominerande blir det dominerande könet i 

förhållandet.  

Moore (1968, s. 68) menar att resultat från till exempel Strodtbeck (1951) har visat 

tillgången av ett ”statusgeneraliserings”-fenomen. Dock anses det att brister finns då 

den oberoende variabeln, det vill säga förekomsten av statusdifferentiering, har varit en 

naturlig förekommande variabel istället för en experimentell manipulerad variabel. 

Interaktionen mellan gruppmedlemmarna har inte heller reagerat på något tydligt sätt i 

de tidigare studierna. Dessa brister leder enligt Moore (1968, s. 68) till att variablerna 

har möjligheten att variera sig vilket medför svårigheter med att jämföra studierna och 

se en tydlig teoretisk formulering om interaktion i en liten grupp. Moore (1968, s. 68) 

väljer därför att undersöka saken under ett mer kontrollerat tillvägagångssätt genom att 

använda en standardiserad uppgift och en standardiserad erfarenhetssituation. Resultatet 

visar enligt Moore (1968, s. 59) att det finns väsentliga skillnader mellan hög- och 

lågstatuspersoner. En högstatusperson tenderar att följa sina egna åsikter utan att ta 

hänsyn till en lågstatusperson, medan en person i lägre status väljer att lägga sina åsikter 

åt sidan för att tillfredsställa personen med högre status. Dessa olika beteendemönster 
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visar enligt Moore (1968, s. 60) att beroende på hur människor förhåller sig till varandra 

är en konsekvens av olika förväntningar på självförtroendet.  

Det är på så vis skillnad på hur man interagerar med olika människor menar Berger, 

Cohen och Zelditch-Jr (1972, s. 242). Precis som Moore (1968) anser även Berger et al. 

(1972, s. 242) att en person måste veta vilken status-kategori andra tillhör för att kunna 

interagera med dem. Berger et al. (1972, s. 242) påvisar att människor delar in övriga 

personer i kategorier som ålder, kön och etnicitet, för att därefter kunna avgöra hur de 

ska uppföra sig mot varandra. I tidigare forskning har det talats mycket om att skillnader 

i status påverkar interaktionen, men Berger et al. (1972, s. 242–243) menar att ingen 

förklarar vad en statusskillnad faktiskt är. Även om influens, medverkande och liknande 

är återkommande faktorer som sägs påverka, finns det enligt Berger et al. (1972, s. 243) 

ingen förklaring om hur dessa förhåller sig till varandra.  

Dock påvisar Berger et al. (1972, s. 244) att det i all tidigare forskning går att 

sammanställa fyra olika sätt att interagera; antingen erbjuder en person någon annan att 

prestera, genom att fråga om dennes åsikt. Det andra sättet är vid denna chans av åsikt 

att framföra sin åsikt faktiskt bidra med den eller inte, vilket leder vidare till det tredje 

sättet då övriga människor kommunicerar en sorts belöningsåtgärd för detta eller inte. 

Det sista sättet att interagera menar Berger et al. (1972, s. 244) är när en person blir 

influerad av den andres åsikt och därmed ändrar sin egen åsikt efter upptäckten av 

skillnader dem emellan. Det visas enligt Berger et al. (1972, s. 244) att de som initierar 

andra att framföra sin åsikt, själv får mycket förfrågningar tillbaka och ses därmed som 

den som har bäst idéer och på så vis leder diskussionen. Fortsättningsvis finns det även 

ett samband i influens och att framföra sin åsikt. Berger et al. (1972, s. 245) påvisar att 

ju mer man framför sin åsikt, desto mer kan den influera andra.  

Somliga studier har enligt Conner, Powers och Bultena (1979, s. 116) visat ett positivt 

samband mellan social interaktion och en personlig anpassning medan andra har funnit 

ett negativt sådant. En anledning till dessa motsägande resultat är precis som Moore 

(1968, s. 68) påvisade på grund av en bristande metod. Studier har tidigare använt sig av 

samma metod och därmed undersöks inte olika dimensioner av interaktion, vilket kan 

ignorera andra aspekter av social interaktion vilka kan ses som mer betydelsefulla. 

Conner et al. (1979, s. 120) påpekar att fokus tidigare har lagts på frågor som ”hur 

många” och ”hur ofta” men att fokuset bör flyttas till att förstå betydelsen av sociala 



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

18 

 

relationer och interaktionsprocessen. Det är därmed, enligt Conner et al. (1979, s. 120), 

visat att fokuset istället ska ligga på att identifiera vilka personliga behov som möts av 

interaktionen och vilken innebörd detta har till sociala relationer.  

Interaktion människor emellan, och då i huvudsak att kunna vända sig till andra för att 

få hjälp, anser Rook (1984, s. 1097) kan öka personers välmående och underlätta 

hanteringen av stress. En frekvent interaktion med vänner liknas därigenom med att ha 

en hög nivå av socialt stöd. Dock påvisar Rook (1984, s. 1097) att interaktion även kan 

innebära negativa saker såsom dispyter och avundsjuka, vilket sällan blir centrerat i 

forskningen. Varför det sällan blir centralt beror på att människan har ett val i vem den 

väljer att interagera med, vilket medför att de flesta interaktioner är positiva då det är 

dessa interaktioner människor brukar fokusera på, menar Rook (1984, s. 1098). Trots 

det går negativa interaktioner inte att förbise. Rook (1984, s. 1098) anser att den 

negativa interaktionen väger mer än den positiva, detta till följd av att den förekommer 

mer sällan och därmed blir mer tydlig. En negativ interaktion kan enligt Rook (1984, s. 

1098) således påverka välmåendet mer negativt än vad en positiv interaktion faktiskt 

ökar välmåendet.  

Interaktioner utvecklades enligt McKenna och Bargh (1999, s. 264–265) ännu mer när 

människor insåg att de kunde integrera med andra personer på internet. Genom internet 

kan individen ha möjligheten att utveckla sin sociala krets genom att få sina 

interaktioner online till att bli vänner i verkliga livet. Denna utveckling såg McKenna 

och Bargh (1999, s. 265) som särskilt viktig för personer med få vänner eller hos de 

som saknade närhet till familjen. Saknaden av vänner och familj kan bidra till social 

ångest vilket minimeras i de fall interaktioner kan bildas online. En annan fördel med 

internet är att personer kan testa nya personlighetsaspekter som kan begränsas i deras 

icke-onlinerelationer. Det börjar även bli synligt hur viktig interaktionen är för 

servicekvalitén på företags hemsidor och Yang, Cai, Zhou och Zhou (2005, s. 585) 

menar att detta uppfylls via det informationsbehov som finns. Konsumenter vill enligt 

ovanstående forskare kunna ha kontakt med företaget genom kunniga talesmän för att få 

vägledning och förslag. Detta kan uppfyllas genom chattrum, kundrecensioner samt 

kundbetyg.   

Genom internet utvecklades sociala medier och det visade sig att interaktionen var lika 

viktig där. Huang och Benyoucef (2013, s. 251) menar att genom sociala medier har 



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

19 

 

internets styrka kunnat utvecklas med hjälp av mer samarbeten och interaktioner. De 

sociala nätverken uppmuntras till att socialt kopplas samman och på så vis erbjuda mer 

effektiva möjligheter för användarna att engagera sig och interagera med varandra. Det 

största fokuset inom sociala medier och s-commerce ligger därför, enligt Huang och 

Benyousef (2013, s. 247), nu på sociala mål som att till exempel bilda nätverk, 

samarbeten och att dela med sig av information istället för att konsumenten enbart ska 

handla. Fenomenet s-commerce ses även enligt Wu et al. (2015, s. 1400) som en 

interaktion mellan varje användare och företag på sociala medier. Denna interaktion 

visade sig sedan enligt Wang och Yu (2017, s. 185) påverka köpintentioner och därmed 

själva köps- och efterköpsbeteenden. En annan interaktion inom sociala medier är enligt 

Kabadayi och Price (2014, s. 208) när en person syns på plattformarna och till exempel 

gillar och kommenterar andras statusar, vilket kan leda till både offentlig 

kommunikation och konsumtion.  

2.4. Bekräftelse 

Som ovan nämnt är opinion leaders, förklarat av Rogers och Cartano (1962, s. 435), 

personer andra vänder sig till för att söka information och råd. Innan individer gör 

beslut kan de därmed, enligt Rogers och Cartano (1962, s. 435), behöva förstärka sina 

åsikter genom att söka en sorts bekräftelse hos just opinion leaders. Även Turnbull och 

Meenaghan (1980, s. 19) menar att opinion leaders bekräftar en grupps normer och de 

får följarna att efterlikna det beteende den har. I och med detta menar ovanstående 

forskare att opinion leaders ses som innovatörer då de är inspiratörer och idégivare till 

följarna.   

Konsumenter tenderar enligt Flynn, Goldsmith och Eastman (1996, s. 137) att lita på 

åsikter från andra mer än vad de litar på åsikter av marknadsdominerande källor, till 

exempel reklam. Istället kan konsumenter vända sig till opinion leaders för att höra 

deras åsikter om produkter. Även resultat från Schreier, Oberhauser och Prügl (2007, s. 

26–27) visar att företag bör ta till sig av opinion leaders i de fall där företag vill 

påskynda processen av att få nya produkter etablerade på marknaden. Detta på grund av 

att konsumenter med lite erfarenhet om produkten kommer att vända sig till opinion 

leaders för åsikter. Utbyte av åsikter kan enligt Schreier et al. (2007, s. 27) i dessa fall 

ske antingen via interaktion eller att konsumenten enbart uppmärksammar hur 

produkten fungerar. Visar opinion leadern att den är nöjd med produkten kan detta ses 

som en bekräftelse av konsumenten vilket gör att det ökar chansen för konsumtion.  
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Åsikter om opinion leaders består och Yadav et al. (2013, s. 318) menar även de att 

konsumenter väljer att vända sig till opinion leaders för att bedöma om en produkt är 

acceptabel att köpa eller inte enligt andra. Detta sker enligt ovanstående forskare i större 

omfattning i de fall där konsumenten anser att det finns en upplevd risk med produkten, 

vilket även Han och Trimi (2017, s. 60) instämmer med. Han och Trimi (2017, s. 60) 

menar att konsumenter väljer att vända sig till opinion leaders i de fall det finns en 

psykologisk risk med att konsumera en produkt och inte i de fall där det finns en fysisk 

risk. Anledningen till varför konsumenter väljer att vända sig till opinion leaders vid en 

psykologisk risk är då de anser att dessa kan bedöma om inköpet överensstämmer med 

vad samhället anser vara populärt att konsumera. Det innebär enligt Han och Trimi 

(2017, s. 60) att konsumenter söker sig till opinion leaders på bloggar eller andra sociala 

medier för att få en bekräftelse på om det är socialt acceptabelt att konsumera produkten 

som de har tänkt att köpa.  

2.5. Helhetsgrepp av teorin 

Alla dessa begrepp kan ha ett samband företag kan ha nytta av att känna till. 

Sammanfattningsvis är impulsköp, enligt Stern (1962, s. 59), det samma som 

oplanerade köp, vilket betyder att kunden köper något utan att ha planerat detta. 

Konsumenten får då, vad Rook (1987, s. 191) påvisar, en tillfällig och stark känsla av 

att behöva köpa produkten. Detta anser Weinberg och Gottwald (1982, s. 44) är ett 

automatiskt beteende som påverkas av motiveringar i specifika situationer och är 

sannolikare att hända om det enligt Madhavaram och Laverie (2004, s. 62) är en 

lättillgänglig produkt. Impulsköp har nu utvecklats med möjligheterna internet medför 

och Rook och Fisher (1995, s. 312) påvisar att konsumenter har större benägenhet att 

impulshandla när de är anonyma, vilket är möjligt på internet. Lättheten att 

impulshandla blir även större av att internetbutiker är öppna dygnet runt menar Phau 

och Poon (2000, s. 111), samtidigt som Koufaris (2002, s. 210) anser att denna 

tillgänglighet att kunna handla när som helst, var som helst ökar antalet produkter som 

faktiskt köps impulsivt. De begränsningar konsumenterna kan uppfatta i butiker blir 

därigenom inte synliga på internet och chansen för impulsköp tilltar, påvisar Chan et al. 

(2017, s. 205).  

För att ytterligare öka möjligheten till impulsköp menar Xiang et al. (2016, s. 341) att 

utvecklingen av e-handeln till s-commerce kan vara en fördel. Detta relativt nya 

fenomen, s-commerce, utvecklades enligt Linda (2010, s. 2213) från ett förenande 
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av just e-handeln och sociala medier. Denna tillåter möjligheter med att skapa och 

utbyta användargenererat innehåll, menar Kaplan och Haenlein (2010, s. 61), 

exempelvis kommentarer och råd om produkter och tjänster. Därigenom anser Liang 

och Turban (2011, s. 6) att s-commerce är en blandning av kommersiella och sociala 

aktiviteter - konsumenter kan få råd av andra, samtidigt som Zhou et al. (2013, s. 61) 

menar att kunderna genom detta hjälper till att marknadsföra och dela produkten och på 

så vis hjälpa företaget att växa. På ett mer effektivt vis når företaget därigenom ut till ett 

större marknadssegment och via det ger s-commerce, enligt Busalim et al. (2017, s. 

6294), företagen konkurrensfördelar och marknadsföringspotential. 

S-commerce är som ovan nämnt en sammanslagning av e-handel och sociala medier. 

Några som använder sig av just sociala medier är opinion leaders och de är enligt 

Mancuso (1969, s. 20) personer som kan influera potentiella konsumenter till att köpa 

vissa produkter. Det är därför just opinion leaders som konsumenter vänder sig till för 

råd när de är osäkra i sitt beslut, påvisar Misra (1990, s. 53). I dagens samhälle är 

opinion leaders enligt Watts och Dodds (2007, s. 441) kända som influencers. Dessa 

kan via sociala medier enkelt och effektivt sprida information om produkten och 

influera åtskilliga konsumenter på kort tid, anser Cho et al. (2012, s. 97–98). Dessa 

opinion leaders har därmed möjlighet att påverka andra genom vad studien ser som 

interaktion samt bekräftelse.  

Interaktion är enligt Berger et al. (1972, s. 244) en kommunikation mellan människor 

som kan te sig på olika sätt. Sett från opinion leaders är interaktionen att erbjuda andra 

att uttala sig om sin åsikt samt själv framföra sin egen åsikt. Detta kan i sin tur leda till 

den interaktion som innebär att den andre personen blir influerad av åsikten och själv 

ändrar sin egen, något inom s-commerce kan ske genom att endast gilla och 

kommentera andras statusar menar Kabadayi och Price (2014, s. 208). Denna 

interaktion har på så vis stärkts genom sociala medier och målen inom s-commerce är 

nu, enligt Huang och Benyoucef (2013, s. 247, 251), därför sociala mål med inriktning 

på interaktion och samarbeten - en interaktion som Wang och Yu (2017, s. 185) anser 

kan påverka en konsuments köpintentioner. Dock är det som nämnt inte endast 

interaktion som sker inom s-commerce, utan konsumenter söker även bekräftelse från 

opinion leaders när de enligt Roger och Cartano (1962, s. 435) behöver förstärka sina 

egna åsikter. Denna bekräftelse kommer av att konsumenterna vill se att produkten de 

tänker inhandla är socialt accepterad att köpa, påvisar Yadav et al. (2013, s. 318).  
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Sett på den tidigare forskningen finns det, som visat, en hel del studier om både 

impulsköp och det relativt nya fenomenet s-commerce. Genom denna kom vi, likt 

Busalim och Hussin (2016, s. 1086) och Zhang och Benyoucef (2016, s. 103), till insikt 

om att förhållandevis lite forskning har gjorts gällande om impulsköp påverkas av 

marknadsföring via s-commerce, vilken vi avgränsar till opinion leaders. Det här är 

därför något som kommer undersökas i denna studie och för att därefter avgränsa 

studien ytterligare kommer den centrera huruvida det är interaktionen mellan opinion 

leaders och konsumenten, enbart bekräftelsen från opinion leadern eller en kombination 

mellan dessa begrepp som påverkar impulsköp online (se figur 3).  

 

Figur 3. Opinion leaders möjliga påverkan på impulsköp. Egen. 

Utifrån detta ska vi där med undersöka om; 

 Interaktion mellan opinion leaders och konsumenter har en påverkan på 

impulsköp. 

 Bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på impulsköp. 

 Både interaktion och bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på 

impulsköp. 
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3. Metod 
3.1. Artiklar och nyckelord  

Under tiden arbetet med introduktion och teori pågick användes fem stycken nyckelord 

vilka var; impulse buying, online impulse buying, social commerce, opinion leaders och 

social interaction. Dessa nyckelord gav ungefär 2 900 000 träffar på scohlar.google.com 

(se tabell 1) och med hjälp av flera urvalsprocesser valdes 200 av dessa ut för att 

studeras närmare då de ansågs vara mer relevanta än andra. I dessa urvalsprocesser 

lades det största fokuset på årtal, rubrik, sammanfattning och inledning. På de arbeten 

som därefter ansågs vara mest intressanta studerades även diskussion och slutsatsen för 

att besluta vilka av de 200 artiklarna som skulle läsas mer utförligt.  

Nyckelord Antal träffar 

Impulse buying 18 600 

Online impulse buying 911 

Social commerce 13 100 

Opinion leader 27 900 

Social interaction 2 750 000 

Tabell 1: Antal träffar av nyckelord. Egen. 

Utifrån de 200 lästa artiklarna användes sedan 68 stycken i detta arbete då de, enligt oss, 

gav en klar bild av hur begreppen är utformade. Vi fann även en röd tråd mellan 

artiklarna som användes och de nyttjade nyckelorden vilket även det är en anledning till 

varför just de artiklarna valdes ut. Även bekräftelse är ett viktigt begrepp i arbetets syfte 

men att använda det som ett nyckelord i sökningarna blev problematiskt då det gav 

mestadels irrelevanta träffar. För att kringgå detta utgicks efterforskningen istället från 

den nya forskningen av Han och Trimi (2017), som diskuterade i anknytning till detta, 

för att sedan söka vidare genom deras källförteckning. 

3.2. Val av forskningsmetod 

När artiklarna studerades framgick det att majoriteten av alla studier som hade gjorts var 

av kvantitativt slag. I och med detta ansåg vi att det skulle underlätta för denna studie 

om även den var kvantitativ lagd, vilket var något som bekräftades efter att ha tagit del 

av Busalim och Hussins (2017) litteraturgenomgång. Utifrån de 110 artiklar som 
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ovanstående forskare hade tagit del av var hela 80 % studerade med ett kvantitativt 

forskningssätt. Detta var ett övervägande argument för att forskning inom det utvalda 

området bäst genomförs genom en kvantitativ studie och vi ansåg därigenom att detta 

skulle vara det bästa valet för att undersöka arbetets syfte. 

En kvantitativ forskningsmetod är enligt Bryman och Bell (2013, s. 163) en metod där 

forskare väljer att samla in numeriska data. Anledningen till varför forskare väljer att 

mäta variabler är att det ger ett konsekvent resultat. Det innebär enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 166) att det inte har någon betydelse av vem som utför mätningen eller under 

vilken tidpunkt mätningen har utförs. Förutom att fokusera på mätning har kvantitativa 

forskningsmetoder en fokus på kausalitet vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 176) 

betyder att forskare vill förklara orsakerna till varför fenomenet är som det är, och inte 

bara definiera det i sin helhet. Förutom detta är en annan viktig beståndsdel för 

kvantitativa forskare att de strävar efter att deras resultat bör kunna generaliseras till 

andra grupper och situationer som inte medverkade vid undersökningen.  

Målet med denna undersökning är att resultatet ska ha möjligheten att generaliseras på 

så många områden som möjligt, vilket är ett argument till att en kvalitativ 

forskningsmetod hade blivit problematisk att genomföra. Enligt Bryman och Bell (2013, 

s. 417) finns det en del kritik mot en kvalitativ forskningsmetod, varav en del beträffar 

att den har problem med att generalisera resultatet. När en kvalitativ forskare till 

exempel genomför deltagande observationer med ett litet antal individer i ett samhälle 

blir detta resultat omöjligt att generalisera till andra kretsar. Detta är som nämnt inte ett 

problem med kvantitativa forskningsmetoder, exempelvis på grund av att Bryman och 

Bell (2013, s. 177) menar att forskare som använder sig av en enkätundersökning kan nå 

ut till fler personer och därmed blir resultatet mer representativt för verkligheten.  

För denna undersökning har en enkätundersökning utförts och det finns enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 246) flertalet fördelar med enkätundersökningar. De är bland annat 

billigare att administrera, samtidigt som forskare på ett snabbt och effektivt sätt har 

möjligheten att nå ut till respondenter från olika geografiska delar av världen. Det är 

även en fördel för respondenter att svara på enkätundersökningar då dessa i regel tar 

kortare tid än vad det skulle ha gjort att till exempel svara på intervjuer. Det finns dock 

ett problem med enkätundersökningar och enligt Bryman och Bell (2013, s. 247) är det 

att respondenten inte kan diskutera de frågor den inte förstår med forskarna. Detta har i 
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lösts genom att ha en kort beskrivning gavs till respondenten innan undersökningen 

startade. Beskrivningen förklarade om vad ämnet handlar om samtidigt som ett 

vardagligt språk har använts för att på så vis minimera antalet missförstånd.  

3.2.1 Undersökningsmetod 

För att på ett enkelt och snabbt sätt nå ut till så många respondenter som möjligt gjordes 

tre olika webbaserade enkätundersökningar. Bryman och Bell (2013, s. 672) menar att 

webbaserade enkätundersökningar underlättar för forskarna då det är bevisat att dessa 

ger snabbare respons samt att det bidrar till ett mindre bortfall i fråga om obesvarade 

frågor. En annan fördel med webbaserade enkätundersökningar är enligt Trots (2012, s. 

135) att det är mer kostnadseffektivt jämfört med andra forskningssätt. Detta då 

distributionen är billig samt att det finns kostnadsfria program och internettjänster där 

enkätutformaren kan utforma enkäten, för detta arbete användes internettjänsten Google 

Forms.  

Webbaserade enkätundersökningar är enligt Trots (2012, s. 135) även tidseffektiva då 

inmatningen av respondenternas svar registreras och kodas automatiskt, vilket både 

sparar tid åt forskarna samtidigt som det minskar risken för fel i resultatet. En nackdel 

med webbaserade enkätundersökningar är enligt Bryman och Bell (2013, s. 672) att det 

blir ett stort bortfall av respondenter.  

3.3. Population, urval, opinion leaders och bortfall 

3.3.1. Population 

Trots (2012, s. 25) menar att forskare inte kan ha hela befolkningen i åtanke vid 

genomförandet av en studie, utan att de då måste välja ut vilken population som ska 

vara i fokus. Waples och Gaggiotti (2006, s. 1429) menar att definitionen av begreppet 

population är svårdefinierad då det inte finns en korrekt sådan. Det som är en definition 

beror på situationen och vilka målen är och kan därför vara olika för olika forskare. I en 

undersökning finns det dock en viss grupp av, i det här fallet, människor som forskarna 

har valt att lägga sitt fokus på. Denna grupp är en population som enligt Bryman och 

Bell (2015, s. 190) innehåller de respondenter forskarna vill undersöka. Denna 

definition liknar flera av de definitioner som Waples och Gaggiotti (2006, s. 1420) talar 

om, exempelvis menar de att en population är en grupp av organismer av samma art 
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som upptar ett visst utrymme vid en viss tidpunkt och därför är den intressant för 

forskarna.  

I detta fall är populationen män och kvinnor från 16 år och uppåt, som följer olika 

opinion leaders. Vi har valt att utgå från denna ålder på grund av att, enligt CODEX 

(2017), följa de forskningsetiska reglerna gällande ålder på de medverkande i en studie. 

Fortsättningsvis centreras de som av något slag följer en opinion leaders sociala medier 

för att på så vis få fram det mest relevanta urvalet. Sett på Sveriges befolkning, visar 

SCB (2018) att landet hade en folkmängd på 10 120 242 den 31 december 2017, varav 8 

214 991 var från åldern 16 och uppåt upplyser Regionfakta (2018).  

I dagens läge finns ingen statistik på hur många som följer olika opinion leaders, men 

för att ge en tydligare bild på hur många dessa personer når ut till kan man se närmare 

på några av dessa opinion leaders Instagram. Kenza Zouiten har i dagsläget 1,7 miljoner 

följare på Instagram, Amanda Schulman 147 000, Margaux Dietz 144 000, Elin 

Lindqvist 21 200 och Jessica Lagergren 15 100 (se bilaga 1). Bara de här fem opinion 

leadersen når således ut till över 2 miljoner människor, vilket visar den stora räckvidd 

opinion leaders har i dagens samhälle.  

3.3.2. Urval 

Den del av populationen som sedan väljs ut för att utföra studien på kallas för ett urval, 

menar Bryman och Bell (2015, s. 190). Ett urval görs enligt Fricker (2008, s. 195–196) 

till följd av att en studie av hel population är osannolik att genomföra, antingen på 

grund av de stora kostnaderna det skulle medföra eller då det inte skulle vara möjligt att 

identifiera alla dess medlemmar. Tanken är då att urvalet ska ge en representativ bild av 

hur hela populationen ser ut.  

För att få ett relevant resultat har vi valt att använda oss av vad Fricker (2008, s. 205) 

kallar för obegränsade självvalda undersökningar. Detta innebär att enkäten publiceras 

på en hemsida vilket medför att vem som helst som går in på denna kan välja att 

medverka i studien. Det finns således inga specifika begränsningar på vilka som kan 

besvara enkäten och det är de själva som väljer om de vill delta eller inte. Genom detta 

utgjordes urvalet av Facebookgruppen Fredagspoddens vänner med över 10 000 

medlemmar (se bilaga 2), samt Jessica Lagergren och Elin Lindqvists följare på 

Instagram. Genom användandet av denna sorts urvalsteknik bestod svaren av de som 
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följer opinion leaders och därigenom är engagerade i dessa. Fricker (2008, s. 205) 

menar att dessa sorters urval kan vara svåra att generalisera på en hel befolkning. Dock 

anser vi att på detta vis erhålls en representativ bild av följarna bland opinion leaders 

och de i rätt målgrupp. Samtidigt tydliggörs det hur följarna påverkas av de olika 

fenomenen och Fricker (2008, s. 2005) påvisar att dessa på så vis kan vara användbara i 

forskningen.  

3.3.3. Val av opinion leaders 

De tre enkäterna skickades som ovan nämnt ut genom Facebookgruppen 

Fredagspoddens vänner samt via Jessica Lagergren och Elin Lindqvists Instagram. 

Skälet till varför just dessa tre opinion leaders valdes var på grund av att vi anser att de 

har en någorlunda lika bas av följare då både Hannah Widell och Amanda Schulman, 

som ligger bakom Fredagspoddens vänner, och Jessica Lagergren och Elin Lindqvist är 

småbarnsföräldrar, egenföretagare och blir följda av unga kvinnor. Det finns även en 

röd tråd kring inläggen av dessa utvalda opinion leaders, då majoriteten av inläggen 

handlar om mode, deras vardag och barnen.  

Hannah och Amanda är två systrar som enligt Perfect Day Media (n.d.) och 

HannahAmanda (n.d.) bland annat har startat två stycken företag tillsammans. De driver 

även podcasten Hannah Amanda Report, tidigare nämnd Fredagspodden, där de varje 

vecka pratar om ämnen de anser vara intressanta och mycket fokus ligger just nu på 

mode och skönhet. Även Jessica Lagergren driver en podcast tillsammans med hennes 

syster, denna vid namn Tvillingpodden. Innehållet i denna handlar mer om familjelivet 

med skilsmässor, barnuppfostran och parterapi. Jessica driver även en blogg med 

liknande innehåll där hon även visar upp produkter, både sponsrade och på eget 

initiativ, för läsarna att ta del av. Elin Lindqvist visar, liknande Jessica, upp sitt 

familjeliv men på en annan plattform, nämligen TV-programmet Unga föräldrar. TV4 

(2018) beskriver Elin som en storfavorit bland tittarna som följer hennes liv varje vecka. 

Elin har även en stor skara följare på sitt Instagramkonto där även hon delar med sig av 

sin vardag. I och med de existerande likheter bland dessa opinion leaders ansåg vi att de 

var en bra kombination av människor att dela enkäten via, då de som nämnt har 

någorlunda liknande följare.  
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3.3.4. Bortfall 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 672) är en nackdel med webbaserade undersökningar 

att bortfallet blir extremt stort, vilket har tagits i beaktning denna studie. Ett bortfall 

innebär enligt Bryman och Bell (2013, s. 190) att en felkälla som inte rör 

urvalsprocessen har uppstått, vilket kan hända när respondenter väljs ut. Det kan vara i 

de fall då respondenter är ovilliga att samarbeta eller är inkapabla att ge ut den önskade 

informationen. Ett vanligt problem med bortfall, som möts i denna studie, är enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 202) att individer inte är villiga att svara på frågorna. 

Enkäterna har i detta fall nått ut till ungefär 47 000 potentiella respondenter men vi var 

medvetna om att en stor del av dessa inte skulle vara villiga att svara på enkäterna av 

flera anledningar. Trots detta är vi nöjda med de ungefär 800 svar som sammanlagt 

erhölls. 

Genom att kontrollvariabeln ålder användes fick studien även ett bortfall på de 

respondenter som angett åldern 15 eller yngre, närmare bestämt 29 stycken. Detta 

gjordes för att, som ovan nämnt, följa de forskningsetiska reglerna. Utöver det berörda 

bortfallet fanns det ingen möjlighet att minska bortfallet gällande om respondenterna 

var villiga att svara på enkäterna eller inte. Dock fanns det, i detta fall, möjligheten att 

se till att de respondenter som svarat är relevanta för just denna undersökning. Ett sätt 

att fortsättningsvis minska bortfall är att göra alla frågor obligatoriska för att således 

undvika denna uppkomst på grund av obesvarade frågor. Den enda frågan som valdes 

att inte göra obligatoriskt var vilken månadsinkomst respondenten hade då vi menar att 

detta kan vara känsligt att svara på även om enkäten är anonym.   

3.4. Kontrollvariabler  

För att få en bättre bild av studiens resultat användes tre stycken kontrollvariabler. Detta 

är också ett sätt att se om respondenterna är relevanta för detta arbete samt om det finns 

någon relation mellan svaren. Enligt Carlson och Wu (2012, s. 413) är kontrollvariabler 

till för att kontrollera oönskade avvikelser som kan tänkas uppkomma i resultatet. Hade 

inte forskare lagt fokus på kontrollvariabler finns risken att allvarliga problem och 

snedvridningar på resultatet hade skett. Även Bryman och Bell (2013, s. 687) instämmer 

med Carlson och Wu (2013, s. 413) och menar att kontrollvariabler är tilläggsvariabler 

som inte har med huvudvariablerna att göra, men kan tänkas påverka relationen mellan 

de huvudvariabler som finns. 
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De använda kontrollvariabler i denna studie är ”kön”, ”ålder” och ”månadsinkomst före 

skatt”. Anledningen till att dessa valdes är att vi anser att det är dessa som kan påverka 

våra huvudvariabler mest, vilket Bryman och Bell (2013, s. 687) anser vara 

kontrollvariablers uppgift. Dessa användes således för att se om det fanns någon 

skillnad på impulsköp mellan ålder, kön och beroende på vad respondenten tjänar. 

Kontrollvariablerna delades då upp i tre olika frågor och respondenterna fick svara på 

dessa i ett avsnitt i början av enkäten, innan frågorna om impulsköp och opinion leaders 

ställdes.  

Under kontrollvariabeln ”kön” fick respondenten möjlighet att svara om den var man, 

kvinna samt att den hade möjlighet att inte definiera sitt kön. Under ålder fanns 

svarsalternativen ”yngre än 15”, ”16–20”, ”21–25”, ”26–30” samt ”31 och äldre”. 

Anledningen till att åldersspannen är vid en så pass låg ålder är på grund av att vi ansåg 

att majoriteten av respondenterna borde hamna mellan 20–30 år och det sågs som 

intressant att se en mer direkt uppdelning mellan dessa år. Med samma sorts skalor som 

för ålder kontrollerades det vilken inkomst respondenten har, för att på så sätt undersöka 

huruvida inkomst har en påverkan på impulsköp. Ett exempel på detta är att ett 

svarsalternativ var om respondenten tjänar mellan ”16 000 - 20 000” kronor. 

3.5. Operationalisering av mätinstrument  

3.5.1. Enkätutformning 

I denna studie beslutades det att göra tre olika enkäter vilka är uppdelade i tre delar; den 

första delen fick respondenten svara på kön, ålder och inkomst (se bilaga 3), den andra 

delen handlade om impulsköp generellt (se bilaga 4) och den tredje och sista delen 

handlade om impulsköp med olika inriktningar på opinion leaders (se bilaga 5, 6, 7). De 

två första delarna var konstanta i alla tre enkäter medan den tredje delen antingen 

inriktade sig mot bekräftelse, interaktion eller en kombination av dessa med opinion 

leaders. Anledningen till varför studien publicerades genom tre olika enkäter är att 

målet är att kunna jämföra dessa och se vilken av bekräftelse, interaktion eller en 

kombination som påverkar impulsköp på internet mest. Idag kan det enligt oss ses som 

något negativt att impulshandla och därför togs beslutet att inte framföra enkäterna som 

en undersökning om just impulsköp. Istället presenterades enkäten som en studie om 

köpbeteenden online, detta för att minimera risken att potentiella respondenter skulle 
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avstå från att svara, då de inte vill erkänna för oss eller sig själva hur mycket eller lite de 

impulshandlar.  

I detta arbete har den mer vetenskapliga termen opinion leaders använts, vilket är en 

term som många respondenter skulle kunna ha svårt att förstå. SCB (n.d.) menar att 

enkätutformare måste veta vilka som besvarar frågorna och vilka begrepp de förstår. Vi 

förstod att respondenterna skulle vara relativt unga och valde därför att använda den 

vardagliga termen influencers i enkäterna för att respondenterna skulle ha en bättre 

förståelse för vad det är. I och med att enkäterna publiceras på forum som handlar 

om/drivs av opinion leaders sågs det som väsentligt att den slutgiltiga utformningen av 

enkäten skulle förstås av respondenterna. Trots att valet föll på att använda termen 

influencer togs beslutet att även förklara termen och syftet med enkäterna, detta efter en 

rekommendation från SCB (n.d.) att ju bättre tydliggörande, desto bättre. 

3.6. Anonymitet och etiska principer  

Det finns enligt Meade och Craig (2012, s. 16) ingenting som visar att anonymitet 

varken har en positiv eller negativ effekt på svarsfrekvensen. Detta då flertalet studier 

visat att skillnaden mellan svarsfrekvensen av anonyma studier och de studier där 

respondenten berättar sin identitet för forskarna har varit obetydlig. Trots detta 

utformades det i detta fall en anonym enkät eftersom respondenternas identitet inte 

ansågs relevant för studien och således fanns det ingen anledning att veta den.  

I enkäter till detta arbete valdes det fortsättningsvis att ha kön som en flervalsfråga, 

vilket innebär att respondenten kan trycka i flera svarsalternativ. Detta är enligt RFSL 

(2016) viktigt då det inte bara finns ett sätt en människa kan definiera sitt kön med. 

Svarsalternativet ”vill ej definiera” fanns även med då det enligt RFSL (2016) är av stor 

vikt att respondenten får uttrycka sin osäkerhet eller vilja kring sin könsidentitet. En 

annan sak som har funnits i åtanke är att exkludera respondenter yngre än 15 år, då 

CODEX (2017) menar att Lagen om etikprövning bland annat säger att föräldrarnas 

samtycke krävs för att de ska medverka. Detta kan urskiljas genom att respondenterna 

behövde kryssa i sin ålder i den första delen av enkäten. Anledningen till att dessa 

exkluderas är då Graham, Powell, Taylor, Anderson och Fitzgerald (2013) menar att 

forskning som bedrivs med barn och ungdomar leder till vissa etiska utmaningar och 

problem. För att slippa dessa problem uteslöts därför eventuella respondenter på 15 år 

eller yngre.  



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

31 

 

3.7. Enkätens omfattning  

3.7.1. Formulering av frågor 

Under tiden frågorna utvecklades till del två och tre togs inspiration från tre stycken 

tidigare undersökningar av; Parboteeah, Valacich & Wells (2009), Liu et al. (2013) samt 

Rook och Fisher (1995). Till en början gjordes en formell översättning till svenska för 

att sedan översätta frågorna till ett mer vardagligt språk (tabell 2). Anledningen till detta 

är för att undvika missförstånd, vilket lätt kan hända med en formell översättning då det 

kan vara ord eller uttryck som inte används i ett vardagligt samtal och därför kan vara 

svåra att förstå.  

Ursprungsfråga Formell översättning Använd översättning 

As I browsed this website, I had 

the urge to purchase items other 

than or in addition to my specific 

shopping goal (Parboteeah et al., 

2009, s. 67). 

När jag är inne på en 

hemsida har jag en längtan 

att köpa produkter som 

inte ingår i mitt specifika 

shoppingmål. 

Är jag är inne på en 

hemsida köper jag ofta 

produkter som jag inte 

har planerat. 

 

I often buy things intuitively rather 

than deliberately (Liu et al., 2013, 

s. 835). 

Jag köper ofta saker 

intuitivt snarare än 

medvetet. 

Jag köper ofta saker 

spontant när jag handlar 

online 

I often buy things spontaneously 

(Rook & Fisher, 1995, s. 308). 

Jag köper ofta saker 

spontant. 

Jag impulshandlar ofta 

online. 

Purchase in online group shopping 

websites on an impulse brings me 

immediate enjoyment (Liu et al., 

2013, s. 835). 

Köp via hemsidor som 

sker på impuls ger mig en 

omedelbar njutning. 

Efter att jag har 

impulshandlat online får 

jag en ofta känsla av 

tillfredsställelse. 

Egen fråga. Egen fråga. Efter att jag har 

impulshandlat online får 

jag ofta en känsla av 

ångest. 

“I see it, I buy it” describes me 

(Rook & Fisher, 1995, s. 308) 

”Jag ser det, jag köper det” 

beskriver mig, 

”Det jag ser köper jag 

oftast” beskriver hur jag 

handlar online. 

Tabell 2: Översättning av ursprungsfrågor. Egen. 
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Att använda vardagliga uttryck är något som även Eliasson (2013, s. 39) föredrar, då en 

fråga måste vara klar och tydligt formulerad. Genom att undvika fackuttryck får 

respondenten det lättare att svara på frågan, vilket i sin tur bidrar till en bättre 

svarsfrekvens. Eliasson (2013, s. 39) menar även att det i majoriteten av fallen är bättre 

att ha kortare frågor framför långa. Detta är något som har funnits i åtanke men vid 

enkäten gällande kombinationen mellan interaktion och bekräftelse från opinion leaders 

behövdes det mycket information vid varje påstående och därav upplevdes frågorna i 

den enkäten som längre än i de andra två enkäterna.  

Till del tre användes samma frågor som i del två med skillnaden att det här lades in om 

impulsköpen påverkades av opinion leaders interaktion, bekräftelse eller en 

kombination av dessa (se tabell 3). Anledningen till detta är att det på så vis kunde visa 

om någon av faktorerna påverkar impulsköp mer än om en opinion leader inte hade varit 

delaktig i köpbeslutet. På ett sådant sätt framställdes därmed 12 olika frågor samt tre 

kontrollfrågor i varje enkät vilket vi anser vara tillräckligt för att få fram den 

information som behövdes. 

Rent impulsköp  Interaktion Bekräftelse Kombination 

Är jag är inne på 

en hemsida köper 

jag ofta produkter 

som jag inte har 

planerat. 

 

När en influencer 

svarar på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt 

går jag ofta till 

hemsidan och köper 

den även om jag inte 

har planerat det. 

När jag ser en 

influencer använda 

en produkt går jag 

ofta till hemsidan 

och köper den även 

om jag inte har 

planerat det. 

När jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten 

köper jag den ofta 

online även om jag inte 

har tänkt det. 

Jag köper ofta 

saker spontant när 

jag handlar 

online. 

När en influencer 

svarar på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt 

köper jag ofta den 

spontant på en 

hemsida. 

När jag ser en 

influencer använda 

en produkt köper 

jag den ofta 

spontant på en 

hemsida. 

När jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten 

köper jag ofta den 
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spontant på en hemsida. 

Jag impulshandlar 

ofta online. 

Jag impulshandlar 

ofta online efter att en 

influencer har svarat 

på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt.  

Jag impulshandlar 

ofta online efter att 

en influencer har 

postat något om en 

produkt. 

Jag impulshandlar ofta 

online efter att jag sett 

en influencer använda 

en produkt samtidigt 

som denne har svarat 

på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten. 

Efter att jag har 

impulshandlat 

online får jag ofta 

en känsla av 

tillfredsställelse 

Om jag impulshandlar 

online efter att en 

influencer har svarat 

på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt 

får jag ofta en känsla 

av tillfredsställelse 

Om jag 

impulshandlar 

online när en 

influencer har 

postat något om en 

produkt får jag ofta 

en känsla av 

tillfredsställelse 

Om jag impulshandlar 

online när jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten får 

jag ofta en känsla av 

tillfredsställelse 

Efter att jag har 

impulshandlat 

online får jag ofta 

en känsla av 

ångest 

Om jag impulshandlar 

online efter att en 

influencer har svarat 

på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt 

får jag ofta en känsla 

av ångest 

Om jag 

impulshandlar 

online när en 

influencer har 

postat något om en 

produkt får jag ofta 

en känsla av ångest 

Om jag impulshandlar 

online när jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten får 

jag ofta en känsla av 

ångest 

”Det jag ser köper 

jag oftast” 

beskriver hur jag 

handlar online. 

”När en influencer 

svarar på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående en produkt 

så köper jag oftast 

den” beskriver hur jag 

handlar online 

”När jag ser att en 

influencer postar 

något om en 

produkt köper jag 

oftast den” 

beskriver hur jag 

handlar online.  

”När jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har 

skrivit på dennes 

sociala medier 

angående produkten 

köper jag oftast den” 
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beskriver hur jag 

handlar online 

Tabell 3: Frågor till enkätens tredje del. Egen.  

För att respondenterna skulle ha möjlighet att lättare relatera till frågorna användes ett 

förankringsord, i detta fall ”ofta”. Ett förankringsord är enligt Tversky och Kahneman 

(1974, s. 20) ett värde respondenten har som utgångspunkt vid bedömning av en fråga 

vilket gör att den kan uppskattas på ett annat vis. En fråga ställdes på följande vis; efter 

att ha impulshandlat på en hemsida får jag ofta en känsla av ångest. Hade den istället 

ställts liknande; efter att ha impulshandlat på hemsidor får jag en känsla av ångest, kan 

respondenten ha svårt att relatera då ångestkänslor kanske inte kommer vid varje 

köptillfälle.  

3.7.2 Skalutformning 

I denna studie användes en Likert-skala, vilket enligt Gliem och Gliem (2003, s. 82) är 

en skala där respondenten får välja att svara på en fråga eller påstående genom att visa 

hur mycket eller lite den håller med. Ett exempel är att en fråga innehåller fem svar där 

respondenten får välja om den är; starkt överens, överens, obeslutad, oense, starkt 

oense. Det är denna Likert-skala vi har valt att använda oss av för att på så vis mäta om 

respondenterna är ense eller oense med de påståendena som finns i frågorna. Alla skalor 

skapas enligt Gliem och Gliem (2003, s. 82) inte efter Likerts tillvägagångssätt, men 

trots detta har alla skalor en sak gemensamt, att logiken är densamma som en Likert-

skala.  

En Likert-skala kan utformas på flera olika sätt och till denna studie gick funderingar 

kring om en fem- eller sjusiffrig Likert-skala skulle skapas. Det finns för- och nackdelar 

med de båda men efter att ha tagit del av nedanstående litteratur landade valet på att 

genomföra enkäten med en 7-siffrig Likert-skala. Anledningen till detta är att Finstad 

(2010, s. 108) bland annat menar att en femsiffrig skala kan ha svårt att begrunda de 

sanna åsikterna respondenterna har, vilket forskare lättare kan se med en sjusiffrig skala. 

Detta innebär enligt Finstad (2010, s. 108) att forskare som använder sig av en sjusiffrig 

skala har möjlighet att få ett mer exakt resultat. Även Preston och Colman (2000, s. 9) 

är ense med Finstad (2010) att en Likert-skala bör vara just sjusiffrig. En annan fördel 

för oss att använda en sjusiffrig skala är eftersom Finstad (2010, s. 108–109) menar att 
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den är bättre anpassad till undersökningar via webben, då bortfall inte påverkar 

felaktigheterna lika kraftigt.  

3.8. Spridning av enkät 

Publicering av enkäterna skedde, som ovan nämnt, på Facebookgruppen 

Fredagspoddens vänner (se bilaga 8), på Jessica Lagergrens (se bilaga 9) och Elin 

Lindqvist (se bilaga 10) Instagram stories. Enkäten med en inriktning på en samverkan 

av bekräftelse och interaktion, publicerades i Fredagspoddens vänner eftersom vi såg 

den som en bra och engagerad grupp gällande opinion leaders. Den innehåller 

människor som dagligen kommer i kontakt med opinion leaders. Den rena bekräftelse-

enkäten delades med hjälp av Jessica Lagergren på hennes Instagram story, vilket är en 

funktion där personen i fråga kan dela en specifik händelse för sina följare i 24 timmar 

(Instagram, n.d.). Genom detta nåddes en specifik opinion leaders följare och på så vis 

inkom svar från en relevant grupp av respondenter. Även enkäten om interaktion 

publicerades på en opinion leaders Instagram story, närmare bestämt Elin Lindqvists. 

Valet att använda dessa personer, samt gruppen fredagspoddens vänner, till att få ut 

enkäterna för den tänkta målgruppen gjordes på grund av att de vänder sig till ungefär 

samma segment av människor, mestadels kvinnor i 20-årsåldern som så gott som 

dagligen kommer i kontakt med opinion leaders på ett eller annat sätt. Dessa utvalda 

opinion leaders hör inte till den högre kategorin av opinion leaders, som tydligt har ett 

samarbete med olika företag i varje inlägg. Detta kan leda till att när de väl publicerar 

ett reklaminlägg, det vill säga ett inlägg där de visar en specifik produkt, blir följarna än 

mer påverkade av deras åsikter om denna produkt, vilket i sin tur kan leda till ett 

köpbeslut.  

I och med att två av studiens enkäter publicerades genom andra personer fanns det inte 

någon större påverkan gällande när enkäterna lades upp. Både Jessica Lagergren och 

Elin Lindqvist har flera jobb och en familj, vilket innebär att de inte har mycket tid 

över. Därav var vi enbart tacksamma att de valde att hjälpa till och lät dem således 

publicera enkäten när de hade tid till det. Gällande enkäten på Fredagspoddens vänner 

fanns det inte heller någon specifik tidpunkt i åtanke när inlägget skulle publiceras. 

Anledningen till detta är då vi ansåg att gruppen i sig har en väldigt stor räckvidd och 

oavsett när publiceringen av enkäten sker, skulle medlemmarna förr eller senare se 

inlägget.  
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Vad man kan tycka blev svarsfrekvensen väldigt låg, med tanke på den obegränsade 

självvalda undersökningen, då cirka 800 svarade av ungefär 47 000 möjliga 

respondenter som följer Fredagspoddens vänner, Jessica Lagergren och Elin Lindqvist. 

Ur ett forskningsperspektiv är detta dock ett relativt högt antal respondenter, menar 

Krejcie och Morgan, (1970, s. 608). En nackdel med valet av hur enkäterna 

publicerades är att det inte går att utläsa hur många som faktiskt såg inläggen då vi 

enbart har tillgång till siffror på hur många följare respektive har. Det gör att det inte 

exakt går att säga hur stor svarsfrekvensen är då det finns en stor risk att många av de 47 

000 följarna inte såg inläggen, eftersom två av enkäterna enbart låg publicerade i 24 

timmar.  

3.10. Omkodning 

För att göra det möjligt att studera resultaten i programmet Statistical Package for the 

Social Sciences, senare refererad som SPSS, kodades de tre kontrollfrågorna om då 

dessa inte var presenterade med en Likert-skala. I och med att de övriga hade numeriska 

svarsalternativ var de möjliga att användas direkt i programmet. Tabell 4 nedan visar 

hur omkodningen av dessa kontrollfrågor gjordes för att kunna beräknas genom SPSS.  

Fråga: Kön 

Före omkodning Efter omkodning 

Man 0 

Kvinna 1 

Vill ej definiera 2 

Fråga: Ålder 

Före omkodning Efter omkodning 

15 eller yngre 0 

16–20 1 

21–25 2 

26–30 3 

31 eller äldre 4 
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Fråga: Månadsinkomst 

Före omkodning Efter omkodning 

15 000 eller mindre 0 

16 000 - 20 000 1 

21 000 - 25 000 2 

26 000 - 30 000 3 

31 000 eller mer 4 

Tabell 4: Omkodning. Egen. 

3.11. Analysmetod 

När all data var insamlat fördes det automatiskt över i ett Google Kalkylark, för att 

sedan konverteras till en Excelfil. I Excelfilen omkodades, som nämnt, 

kontrollvariablerna så att även dessa gick att analysera i SPSS. Efter att all data hade 

blivit införd i tre olika SPSS-filer sammanställdes allt i en enda fil för att få en bättre 

översikt. För att därefter kunna analysera svaren från enkäterna gjordes det fyra 

analyser; deskriptiv analys, korrelationsanalys, klusteranalys samt faktoranalys.  

3.11.1. Deskriptiv analys 

Pallant (2010, s. 58) menar att forskare sällan får fullständiga uppgifter från alla 

respondenter och det är viktigt att detta studeras för att minska skevhet i resultatet. För 

att göra detta kan forskare i SPSS göra en deskriptiv analys för att ta reda på vilka 

värden som saknas för respektive variabel. Därav gjordes detta i denna studie för att 

bekräfta att all data har fyllts i på korrekt vis. Där sågs en översikt av alla frågor 

samtidigt som dess svarsfrekvens visades (se bilaga 11). Genom denna analys blev det 

möjligt att se om respondenterna hade missat att svar på någon av frågorna, samt om det 

fanns respondenter som angett åldern 15 eller yngre. Detta korrigerades sedan manuellt 

genom att radera de svar från respondenter som svarat att de var 15 år eller yngre. Här 

syntes även hur många respondenter som svarat på varje enkät. 
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3.11.2. Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys används enligt Pallant (2010, s. 128) för att ge en bild av styrka 

mellan två stycken variabler och vilken riktning det linjära förhållandet har. I denna 

studie studerades Pearsons r-talet som enligt Pallant (2010, s. 128) kan vara värden 

mellan -1 och +1. Är värdet nära +1 så innebär det att det finns en stark och positiv 

korrelation, vilket betyder att när en variabel ökar, ökar även den andra. Det är istället 

en negativ korrelation i de fall där värdet ligger nära -1, vilket innebär att när en 

variabel ökar så minskar den andra. Bryman och Bell (2013, s. 355) menar att om värdet 

istället närmar sig 0 så finns det ingen korrelation över huvud taget. 

Det går att kontrollera att ett samband är starkt genom de olika signifikansnivåer från 

Pearsons r, som enligt Bryman och Bell (2015, s. 361) är en sorts risknivå för att 

sambandet mellan två variabler inte stämmer. Vid * är signifikansnivån <0,05, det vill 

säga att risken för att slutsatsen om ett samband är felaktig infaller vid fem fall av 

hundra, vilket Bryman och Bell (2015, s. 361) menar är den högsta risknivån som 

accepteras inom samhällsvetenskapen. Fortsättningsvis kan även signifikansnivån visa 

**, vilket i sin tur innebär att den är <0,01. Detta motsvarar att risken för ett felaktigt 

samband endast är vid ett fall av hundra.  

För att se om det fanns stark korrelation mellan bekräftelse, interaktion eller 

kombinationen av opinion leaders och impulsköp genomfördes tre stycken 

korrelationsanalyser. Detta gjordes möjligt då medelvärdet av frågorna på del tre i 

enkäterna sammanställdes och en ny variabel uppkom, vilken kallades påverkan. 

Genom detta tydliggjordes det hur stort samband det fanns mellan påverkan av opinion 

leaders och impulsköp hos respondenten.  

3.11.3. Klusteranalys 

Ketchen och Shook (1996, s. 441) beskriver en klusteranalys genom en statistisk teknik 

som sorterar olika observationer i likartade uppsättningar. De observationer som hamnar 

inom varje kluster har någonting gemensamt med varandra. Detta styrker även Körner 

och Wahlgren (2015, s. 182) som menar att en klusteranalys innebär att samla objekt i 

olika kluster, där alla objekt inom samma kluster ska likna varandra. En klusteranalys är 

relevant för denna studie då Körner och Wahlgren (2015, s. 182) menar att den ofta 

används vid marknadsundersökningar för att skapa likartade kundkategorier eller 

grupper av företag för att hjälpa företag effektivisera sin marknadsföring.  
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Vid genomförandet av klusteranalysen beslutades det, lika som i korrelationsanalysen, 

att dela upp denna analys i tre olika analyser för att skilja på bekräftelse, interaktion och 

kombinationen av dessa. I varje analys valdes sedan två stycken personlighetstyper ut, 

de som blev mest påverkade samt de som påverkades minst av opinion leaders. Dessa 

två personlighetstyper studerades sedan noggrannare för att se hur de förhöll sig till 

impulsköp generellt. För varje person som studerades närmare förtydligades 

impulsbeteendet genom att olika färger. Grön står för att individen impulshandlar 

mycket, vid gult impulshandlar individen något mindre och vid röd färg är individen 

sällan inne på internet och impulshandlar. 

3.11.4. Faktoranalys 

Till skillnad från andra analyser menar Pallant (2010, s. 181) att en faktoranalys inte 

testar hypoteser eller ser hur olika grupper skiljer sig från varandra. En faktoranalys tar 

istället en samling variabler och letar efter det data som kan förkortas eller 

sammanfattas tack vare en mindre uppsättning faktorer. Körner och Wahlgren (2015, s. 

189) menar att det är naturligt för forskare att ställa sig frågan om vilka bakomliggande 

faktorer som egentligen mäter det aktuella datamaterialet. Det en faktoranalys gör är 

därmed, enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 189), att pressa ihop flera variabler till en 

faktor, samtidigt som Yong och Pearce (2013, s. 80) menar att dessa visar vilka 

variabler som hör samman. I detta arbete har en Rotated Factor Matrix använts, vilket 

enligt Yong och Pearce (2013, s. 84) är en faktoranalys som förenklar tolkningen av 

resultatet.  

Vid skapandet av denna faktoranalys raderades kontrollvariablerna, det vill säga kön, 

ålder och inkomst, då de inte hade någon påverkan på resultatet. Det som användes vid 

denna analys var istället de frågor om impulsköp som var gemensamma för alla tre 

enkäter samt den nya variabeln påverkan, genom att ta medelvärdet av varje 

respondents svar vid den tredje delen av enkäten.  

3.12. Kvalitetsutvärdering 

3.12.1. Reliabilitet 

Reliabilitet visar enligt Pallant (2010, s. 6) hur fri en skala är från slumpmässiga fel. 

Bryman och Bell (2013, s. 170) fortsätter och menar att reliabilitet har tre olika 

definitioner vilka är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet 
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mäter att resultatet är detsamma oavsett när undersökningen äger rum. Om 

respondenternas köpkraft skulle mätas två gånger ska resultatet således bli ungefär 

detsamma båda gångerna. Intern reliabilitet innebär istället att själva skalorna och dess 

indikatorer måste vara pålitliga, medan interbedömarreliabilitet å sin sida visar huruvida 

olika observatörer har liknande tolkningar vilket är viktigt för ett pålitligt resultat. 

Reliabilitet är något som enligt Yu (2005) är nödvändig, men inte ett villkor för en 

undersöknings validitet.  

3.12.2. Validitet 

Pallant (2010, s. 7) menar att validitet är en skala som visar hur mycket de aktuella 

variablerna faktiskt mäter. Det finns även här olika typer av validitet och Yu (2005) 

menar att en av dessa är ytvaliditet. Detta är något denna undersökning tog del av då 

ytvaliditet innebär att, i detta fall, enkäterna dubbelkollas av en lärare eller annan 

ämnesexpert för att på så sätt få hjälp med ändringar för att göra enkäten bättre. Innan 

dessa utvalda opinion leaders skickade ut våra enkäter lät vi vår handledare studera 

enkäterna och godkänna dem för att på så vis säkerställa att dessa skulle bidra till 

undersökningen. Forskare kan enligt Bryman och Bell (2013, s. 64) även se om 

undersökningen har en extern validitet, vilket innebär att resultatet från en undersökning 

kan generaliseras. Det är därmed viktigt att forskare väljer ut ett representativt urval och 

får tillräckligt med svar för att vara säker på att generalisering uppfylls.  

3.12.3. Cronbachs alpha 

För att räkna ut en undersöknings interna reliabilitet måste forskare enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 172) använda sig av Cronbachs alpha. Det är ett mått som räknar ut 

genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienten efter att frågorna delas upp 

slumpmässigt i två grupper och jämförs med varandra. Efter ett test med Cronbachs 

alpha får forskare fram en Alphakoefficient som växlar mellan ett och noll där ett 

innebär en perfekt inre reliabilitet och noll inte visar reliabilitet över huvud taget.  

I denna studie genomfördes ett Cronbachs alpha-test på de frågor som är konstanta i alla 

tre enkäter. Där hittades ett värde på 0,694 (se tabell 5) vilket Bland och Altman (1997, 

s. 572) ser som en bra reliabilitet i en undersökning. Ovanstående forskare menar att ett 

test har en bra reliabilitet i de fall där Alphakoefficienten har ett värde mellan 0,7 och 

0,8. Då detta värde ligger så nära 0,7 som det nästan är möjligt räknas denna 

undersökning som statistisk pålitlig. Det var dock möjligt att även få denna 
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undersökning att hamna strax över 0,7 istället för strax under genom att, visat av Item-

Total Statistics (se bilaga 12), exkludera någon av kontrollvariablerna.  

Cronbachs alpha N of items 

,694 9 

Tabell 5: Cronbachs Alpha. Egen. 

3.12.4. Generalisering  

Enligt Mitchell (1981, s. 517) är generalisering något som är centralt för många 

forskare. Generalisering innebär att forskare tar hänsyn till ett större antal observationer 

för att sedan möjliggöra den att implementeras på exempelvis ett helt samhälle. Detta är 

något Bryman och Bell (2013, s. 177) påstår är särskilt viktigt för forskare inom den 

kvantitativa forskningen. Eftersom det är av stor vikt för forskare att en undersökning 

av ett visst antal personer även ska vara giltigt för personer som inte var delaktiga i den.  

Denna undersökning fick, efter bortfall, in 759 svar vilket vi är tillfreds med. Krejcie 

och Morgan, (1970, s. 608) menar att en population på 1 000 000 människor kräver 384 

stycken enkätsvar för att kunna generaliseras. Detta innebär att denna undersökning kan 

generaliseras på en population på cirka 2 000 000 människor. Eftersom det inte finns 

någon statistik i dagsläget på hur många människor över 15 år som följer en opinion 

leader är det svårt att veta huruvida denna svarsfrekvens faktiskt kan generaliseras. 

Bryman och Bell (2013, s. 205) menar dock att den sorts urval studien använder sig av 

inte kan generaliseras men trots det ser vi att antalet respondenter är tillräckligt, vilket 

även blir bekräftat av Krejcie och Morgan (1970, s. 608). I och med valet av urval 

generaliserar inte denna studie resultatet utan detta är enbart en bekräftelse på att antalet 

respondenter är godkända.  

3.13. Metodkritik 

Under undersökningens gång upptäcktes fåtal fel, vilka beskrivs i nedanstående stycken, 

som det var för sent att korrigera. Detta är dock något som inte påverkar resultatet 

avsevärt då felaktigheterna och misstagen fanns i åtanke när resultatet sammanställdes.  

Till att börja med insåg vi, efter att ha genomfört alla tre undersökningar, att det hade 

varit relevant med en kontrollvariabel som frågade om respondenten faktiskt följer en 

eller flera opinion leaders på sociala medier eller inte. Detta hade varit väsentligt då det 
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krävs att de följer en opinion leader för att kunna bli påverkade av dessa i deras 

köpbeteende. Detta var något som inte gick att korrigera i efterhand men i och med att 

enkäterna publicerades på de plattformar som de gjordes drogs ändå slutsatsen att en 

övervägande del av respondenterna faktiskt följer opinion leaders, då de i annat fall inte 

hade haft möjligheten att ta del av enkäten.  

Fortsättningsvis användes det vid spridningen av enkäten något Fricker (2008, s. 205) 

kallar för obegränsade självvalda undersökningar. Det innebär enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 204) att de som svarar på enkäten är de som vid undersökningstillfället finns 

tillgängliga för forskarna. Nackdelen med detta menar Bryman och Bell (2013, s. 205) 

är, som tidigare nämnt, att resultatet inte går att generalisera då det enbart var de 

tillgängliga som hade möjlighet att svara och därför blev sannolikheten liten att det är 

representativt för alla som följer opinion leaders. Trots detta anser vi att metodvalet för 

detta arbete var det mest relevanta för denna studie eftersom vi fick in många svar samt 

att respondenterna var inom den rätta urvalsgruppen. 

När sedan den deskriptiva analysen gjordes uppmärksammades det att åtta svar 

saknades från enkäten om interaktion. Vid närmare granskning gick det att urskilja att 

dessa frågor inte hade blivit markerade som obligatoriska, vilket innebär att 

respondenten inte behövde svara på dessa frågor för att kunna gå vidare i formuläret. 

Detta var dock inget som påverkade undersökningen avsevärt då det enbart var tre 

stycken svar som föll bort på grund av detta. Dock kan detta undvikas i framtida 

undersökningar genom att låta någon utomstående granska även de färdigställda 

enkäterna och då låta denne ha detta i åtanke.  

Ännu en metodkritik kopplad till enkäterna är att respondenterna hade möjlighet att 

kryssa för flera svarsalternativ vid studiens kontrollvariabler, vilket synliggjordes när 

svaren kodades om. Även om detta av etiska skäl godkändes vid val av kön, innebar det 

i studiens fall att respondenter istället vid några få tillfällen, troligtvis av misstag, hade 

kryssat i flertalet åldrar och månadsinkomster. För att reda ut detta utgick analyserna 

efter det högre svarsalternativet eftersom de olika valmöjligheterna i dessa fall inte 

skiljde sig avsevärt, då de svaren med dubbletter låg intill varandra. I och med denna 

lösning förlorades inga svar till följd av denna felaktighet. Kontrollfrågan om 

månadsinkomst var å sin sida inte obligatorisk, vilket i sig ledde till att några få valde 
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att utesluta denna fråga helt och hållet. Detta redes ut genom att skriva in -99 i SPSS, 

för att programmet inte skulle räkna bort de svaren.  

Utöver dessa svårigheter och bortfall anser Eliasson (2013, s. 39) att det i majoriteten av 

fallen är bättre att ha kortare frågor framför långa. Detta försvårades vid enkäten där 

kombinationen mellan interaktion och bekräftelse från opinion leadern skulle framföras, 

det behövdes mycket information vid varje påstående. På grund av detta kunde frågorna 

upplevas långa och komplicerade, vilket några respondenter påpekade i inlägget på 

Fredagspoddens vänner (se bilaga 13). För att se till att så få som möjligt skulle ha 

problem med de långa frågorna valde vi att ha en dialog med de respondenter som valde 

att kommentera, i hopp om att andra skulle läsa dessa innan enkäten besvarades och då 

ha en bättre förståelse för enkäten och varför frågorna är uppbyggda som de är. Även 

utomstående, som förstod frågorna, hjälpte till att svara på kommentarerna vilket 

uppskattades. 

Bortsett från Fredagspoddens vänner användes även opinion leaders Instagram som 

plattform vid spridningen av enkäterna. De opinion leaders som i detta fall skickade ut 

enkäterna är förhållandevis små i Sverige räknat med antalet följare. Jessica Lagergren 

och Elin Lindqvist har ungefär 10 000 respektive 20 000 följare vilket är relativt lite vid 

jämförelse med den svenska opinion leadern Margaux Dietz med 144 000 följare. För 

att nå ut till en större målgrupp skickades det även ut förfrågningar till några av de 

större opinion leaders i Sverige, men då dessa är svåra att få kontakt med lyckades inte 

detta. Trots att Jessica Lagergren och Elin Lindqvist har relativt få följare ser vi inte 

detta som något som förvrängt undersökningen. De svar som erhölls var från följare av 

opinion leaders, vilket var det som krävdes inom denna undersökning. 
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4. Resultat och analys 
4.1. Deskriptiv analys 

I den deskriptiva analysen ser forskare enligt Pallant (2010, s. 58) en överblick över 

resultatet och vilka de existerande skevheter, till exempel om någon respondent har 

missat att svara på en fråga. I studiens deskriptiva analys (se bilaga 11) visades det att i 

stort sett alla respondenter var kvinnor. I omkodningen var, som ovan nämnt, män 0 och 

kvinnor 1, medelvärdet på denna fråga var 0,99 vilket tydliggör hur många kvinnor som 

svarat på enkäterna. Här påvisades även att majoriteten av respondenterna var mellan 

åldrarna 21–25, då medelvärdet på denna fråga var 2,13. I övrigt var inkomsten även 

relativt låg, med ett medelvärde på 1,18 vilket innebär en månadslön på ungefär 16 000 

- 20 000. Detta kan således vara en fingervisning till varför respondenterna i stort 

impulshandlar förhållandevis lite.  

Frågorna om oplanerade köp, spontana köp och impulsköp hamnade alla på ett 

medelvärde mellan 3 och 4, vilket innebär att respondenterna mer sällan har denna typ 

av köpbeteende. Fortsättningsvis upplevde de inte att få någon sorts ångest (3,54) eller 

tillfredsställelse (3,43) av köpen. Detta kan ha att göra med den låga månadsinkomsten 

som respondenterna tycktes ha, vilket även påverkade ”det jag ser köper jag”-beteendet 

(2,13) som sällan förekom bland de 759 respondenterna. Detta är något som styrks av 

Stern (1962, s. 59), som menar att den privata ekonomin är en av de faktorer som 

påverkar i vilken grad konsumenter väljer att impulshandla eller inte.  

Den deskriptiva analysen av kombinationsbeteendet hade låga medelvärden gällande 

alla tre frågor om oplanerade (2,22), spontana (2,06) och impulsköp (2,03). Det i sin tur 

innebär att det är ett beteende som nästan aldrig förekommer hos dessa respondenter. 

Om de dock impulshandlar av det beteendet får de något lägre ångest (1,83) än vid ren 

impulshandling, även tillfredsställelsen (1,98) blir något lägre. Utifrån dessa personer är 

det inte heller några konsumenter som köper det de ser (1,75). 

Köpbeteendet att köpa det man ser är dock ännu ovanligare för respondenterna gällande 

interaktion (1,66). De med detta köpbeteende är även de som gör minst oplanerade 

(1,94), spontana (1,89) samt impulsiva köp (1,78). De får dessutom en högre grad av 

ångest (2,02) än tillfredsställelse (1,78) när de gör ett köpbeslut efter interaktion med en 

opinion leader jämfört med både bekräftelse samt de rena impulsköpen.  
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Även gällande bekräftelse är ångesten (2,35) något högre än tillfredsställelsen (2,22) vid 

ett impulsköp online. Oplanerade (2,23), spontana (2,12) och impulsköp (2.25) var i 

denna analys högst vid en jämförelse av enkäternas delare gällande opinion leaders. Det 

visar att även om värdena var låga, var det vid denna del av undersökningen 

respondenterna blev mest påverkade. Fortsättningsvis var det dessa respondenter som 

till en högre grad köpte vad de såg (1,91) efter en bekräftelse av en opinion leader, även 

om det var ett beteende som sällan förekom.  

4.2. Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys används, som nämnt, enligt Pallant (2010, s. 128) för att ge en 

bild av riktningen i det linjära förhållandet mellan två stycken variabler samt dess 

styrka. Till en början gjordes en korrelationsanalys där alla frågor, totalt 45 stycken för 

alla tre enkäter, ställdes upp i en enda korrelationsanalys. Hur opinion leaders påverkar 

impulsköp blev med denna analys väldigt svårt att se då det var svårt att hitta samband 

vid en så pass omfattande undersökning med många frågor. 

Ser man dock till de delarna som var konstanta genom alla tre enkäter, är det tydligt att 

olika sorters impulsköp har ett samband (se bilaga 14), exempelvis visade det sig att den 

starkaste korrelation var mellan de som ofta impulshandlar online och de som köper 

saker spontant, vilket hade en korrelation på 0,808**. Personer som ofta köper saker 

spontant tenderar även att handla produkter de inte har planerat (0,775**) samt få en 

känsla av tillfredsställelse efter köptillfället (0,603**). De personerna som ofta 

impulshandlar online har istället en benägenhet för att få en något högre känsla av 

tillfredsställelse (0,668**), samtidigt som de inte har lika stort behov av att köpa 

produkter de inte hade planerat (0,733**). Fortsättningsvis har personer som ofta köper 

saker som de ser en tendens att även köpa oplanerade produkter (0,539**) och även 

impulshandla ofta (0,545**). Denna korrelationsanalys visade även relativt starkt 

samband mellan en högre ålder och en högre månadsinkomst, detta med en Pearsons r 

på 0,564**. Dock framstod inte månadsinkomst ha något större samband med varken 

oplanerade köp (0,082*) eller spontana köp online (0,073*), vilket således motsäger 

bland annat Stern (1962, s. 59) då ekonomin i detta fall inte har någon större påverkan 

på dessa sorters köp. 

För att tydliggöra de olika delarna opinion leaders medför, det vill säga bekräftelse, 

interaktion eller en kombination mellan dessa, gjordes, som nämnt, tre uppdelade 
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korrelationsanalyser med de nio första frågorna för varje enkät samt den ny-uträknade 

variabeln påverkan. Dessa tre visade då en tydligare bild på vilken sorts påverkan som 

hade en större effekt på impulsköp online.  

4.2.1. Korrelationsanalys bekräftelse 

För att på ett tydligare sätt se hur opinion leaders påverkar impulsköp online slogs, som 

tidigare nämnt medelvärdet på hur varje respondent svarade på frågorna om, i detta fall, 

bekräftelse samman. Det gjordes för att se hur varje respondent ansåg att de påverkas av 

opinion leaders och för att på ett enklare vis se huruvida det är bekräftelse, interaktion 

eller en kombination av dessa med opinion leaders som företag bör fokusera på. Detta 

kan ses genom att selektera frågorna om impulsköp från ena stapeln och påverkan på 

den andra i korrelationsanalysen (tabell 6). 

 Påverkan 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta produkter som jag 

inte har planerat 

Pearson r ,533** 

N 146 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online Pearson r ,410** 

N 146 

Jag impulshandlar ofta online Pearson r ,490** 

N 146 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av tillfredsställelse 

Pearson r ,364** 

N 146 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av ångest 

Pearson r ,432** 

N 146 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar 

online 

Pearson r ,565** 

N 146 

Tabell 6: Korrelationsanalys av bekräftelse. Egen.  

Resultatet från denna analys visade att det finns en relativ stark korrelation mellan 

oplanerade köp av produkter på hemsidor samt en bekräftelse av opinion leadern 

(0,533**). Detta innebär att om bekräftelsen från opinion leadern ökar, ökar även 
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antalet oplanerade köp. Bekräftelse från en opinion leader tenderar även att öka antalet 

”det jag ser köper jag oftast” hos konsumenter som handlar online (0,565**). Detta kan 

liknas med Rogers och Cartano (1962, s. 435) teori om bekräftelse från opinion leaders, 

vilken är att följare förstärker sina åsikter genom att söka en sorts bekräftelse hos just 

opinion leaders. I och med att åsikter förstärks kan det leda konsumenter till oplanerade 

köp.  

Oplanerade köp och ”det jag ser köper jag oftast” var de enda två företeelser som hade 

ett Pearson r-värde över 0,5 och är därmed närmare 1 och en starkare korrelation än 0, 

en obefintlig korrelation. Det var även en förhållandevis stark korrelation mellan hur en 

ökning av bekräftelse från opinion leadern även ökar impulsköp (0,490**). 

Anledningen till den starka korrelationen kan vara liknande Yadav et al.s (2013, s. 318) 

teori som menar att konsumenter vänder sig till opinion leaders för att få åsikten om en 

produkt är acceptabel att köpa eller inte. Konsumenten väljer då att köpa produkter som 

egentligen inte var planerade för att någon annan har sagt att den är inne. Det som också 

visades från denna analys är att människor som påverkas av bekräftelse från opinion 

leaders tenderar att få mer ångest (0,432**) än vad de får tillfredsställelse (0,364**) 

efter köptillfället.  

4.2.2. Korrelationsanalys interaktion 

På samma sätt som vid bekräftelse, sammanställdes medelvärdet från varje person som 

svarat på frågorna angående interaktion. Variabeln påverkan i tabell 7 är därmed hur 

respondenterna påverkades av interaktioner från opinion leaders. 

 Påverkan 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta produkter som jag 

inte har planerat 

Pearson r ,370** 

N 395 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online Pearson r ,351** 

N 395 

Jag impulshandlar ofta online 

 

Pearson r ,334** 

N 395 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av tillfredsställelse 

Pearson r ,287** 

N 395 



Köper du, köper jag  Elin Lydin & Sara Olsson 

 

48 

 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av ångest 

Pearson r ,249** 

N 395 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar 

online 

Pearson r ,442** 

N 395 

Tabell 7: Korrelationsanalys interaktion. Egen 

I denna analys påträffades det något svagare korrelationer då inget påstående hade ett 

Pearson r-värde högre än 0,5 och enbart ett hade ett värde högre än 0,4. Detta visar att 

det finns ett relativt svagt samband mellan interaktionen från opinion leaders och 

impulsköp. Trots att Yang et al. (2005, s. 585) menar att kunder, genom olika sorters 

interaktion, söker vägledning och förslag från tidigare användare är det i detta fall inget 

som påverkar viljan till impulsköp avsevärt. Den korrelation som visade sig vara högst 

var dock att en interaktion med opinion leaders får konsumenter att ”köpa det den ser” 

(0,442**). En annan, för denna analys, hög korrelation var att interaktionen gör att 

konsumenten gör oplanerade köp när den handlar online (0,370**). Skillnaden vid 

denna analys är att det är en något högre känsla av tillfredsställelse (0,287**) vid 

impulsköp snarare än ångest (0,249**).  

4.2.3. Korrelationsanalys kombination 

Variabeln påverkan i tabell 8 är vid denna analys hur respondenterna påverkades av en 

kombination mellan interaktioner från och bekräftelse av opinion leaders.  

 Påverkan 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta produkter som jag 

inte har planerat 

Pearson r ,277** 

N 218 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online Pearson r ,342** 

N 218 

Jag impulshandlar ofta online 

 

Pearson r ,316** 

N 218 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av tillfredsställelse 

Pearson r ,296** 

N 218 
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Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla 

av ångest 

Pearson r ,152** 

N 218 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar 

online 

Pearson r ,414** 

N 218 

Tabell 8: Korrelationsanalys kombination. Egen. 

Ett ännu svagare samband påträffades vid denna korrelationsanalys, då alla Pearson r-

tal, utom ett, var lägst jämfört med de andra två analyserna. Denna visar att en 

kombination av interaktion och bekräftelse gav något högre tillfredsställelse (0,296**) 

än när en opinion leader endast interagerar med konsumenten (0,287**). Känslan av 

tillfredsställelse är även närapå dubbelt så stor som känsla av ångest (0,152**) vilket 

innebär att nästan ingen som handlar spontant efter interaktion och bekräftelse från 

opinion leaders får ångest. Detta kan vara efter vad både Yang et al. (2005, s. 585) och 

Han och Trimi (2017, s. 60) menar är en sorts riskreduktion efter att både fått produkten 

bekräftad samt kunnat diskutera detta med opinion leaders. Fortsättningsvis hade inget 

av påståendena ett värde över 0,5 och även här hade ”det konsumenten ser köper den 

oftast” en korrelation som översteg 0,4 (0,414**). Skillnaden i denna analys var att 

oplanerade köp hade en av de lägre korrelationerna (0,277**) och istället fanns det ett 

starkare samband med spontanköp (0,342**).  

4.3. Klusteranalys 

Genom en klusteranalys kan forskare enligt Ketchen och Shook (1996, s. 441) se hur 

olika typer av grupper beter sig inom det aktuella området. I detta fall tydliggörs det hur 

olika typer av människor väljer att impulshandla på internet. Varje kluster, eller grupp 

av människor, kan liknas vid olika spelstilar eller olika typer av drag hos människor. I 

och med att majoriteten av alla respondenter i denna undersökning var kvinnor har 

kategorin gällande kön valts att exkluderas i klusteranalysen.  

4.3.1. Klusteranalys bekräftelse 

Vid klusteranalysen av bekräftelse är kluster 4 den grupp av människor som påverkas 

mest av opinion leaders samtidigt som kluster 1 påverkas minst (se tabell 9). Kluster 4 

består av 14 personer, vilket motsvarar 9,6% av respondenterna i undersökningen av 

bekräftelse. I kluster 1 finns det istället 29 personer som står för 19,9% av 
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respondenterna i denna undersökning (se bilaga 15). För att underlätta kommer kluster 4 

att kallas för Impulsiva Ida och kluster 1 Snåla Signe framöver.  

 Kluster 

1 2 3 4 5 6 

Ålder 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

Månadsinkomst före skatt 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta produkter jag 

inte har planerat 

2,00 5,00 5,00 6,00 2,00 3,00 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online 2,00 5,00 6,00 7,00 2,00 3,00 

Jag impulshandlar ofta online 1,00 5,00 6,00 7,00 2,00 3,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en 

känsla av tillfredsställelse 

1,00 3,00 6,00 6,00 2,00 5,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en 

känsla av ångest 

1,00 6,00 3,00 6,00 5,00 3,00 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar 

online 

1,00 3,00 2,00 5,00 2,00 2,00 

Påverkan  1,22 2,92 2,35 3,98 1,86 2,00 

Tabell 9: Klusteranalys bekräftelse. Egen. 

Impulsiva Ida är den personen som impulshandlar allra mest av de personlighetstyper 

som visas i de tre olika klusteranalyserna. Hon är mellan åldrarna 26 och 30 och tjänar 

ungefär 21 000 till 25 000 kronor i månaden före skatt. Impulsiva Ida köper i stort sett 

alltid saker spontant och impulsivt när hon handlar online. Hon är även den som 

påverkas mest av opinion leaders när det kommer till bekräftelse från dessa. När 

Impulsiva Ida impulshandlar får hon både en relativt hög känsla av tillfredsställelse och 

ångest, samtidigt som hon förhållandevis ofta köper oplanerade produkter.  

Snåla Signe, å andra sidan, är en av de som har högst månadsinkomst men trots det den 

som spenderar minst bland de utvalda personlighetstyperna. Även hon är mellan 

åldrarna 26 och 30 och tjänar ungefär 21 000 till 25 000 kronor i månaden före skatt. 

Snåla Signe tenderar ytterst sällan att impulshandla och påverkas minst av opinion 

leaders i de fall där de bekräftar produkter. I och med att hon sällan impulshandlar får 
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hon heller ingen psykisk känsla av detta köpbeteende, det vill säga att hon varken får 

ångest eller tillfredsställelse.  

4.3.2. Klusteranalys interaktion 

I klusteranalysen interaktion är det istället kluster 5 som påverkas mest av opinion 

leaders och kluster 6 som påverkas minst (se tabell 10). Kluster 5 innehåller 58 personer 

vilket motsvarar 15,0 % av respondenterna från undersökningen om interaktion, detta 

medan kluster 6 består av 112 personer som blir 28,9 % av respondenterna (se bilaga 

16). Kluster 5 kommer i detta avsnitt att kallas Lyxfällan Lina och kluster 6 kallas 

Sparsamma Sabina. 

 Kluster 

1 2 3 4 5 6 

Ålder: 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Månadsinkomst före skatt: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta 

produkter jag inte har planerat 

5,00 3,00 3,00 5,00 6,00 2,00 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar 

online 

6,00 4,00 3,00 5,00 6,00 2,00 

Jag impulshandlar ofta online 6,00 4,00 2,00 3,00 6,00 2,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta 

en känsla av tillfredsställelse 

5,00 6,00 2,00 3,00 5,00 2,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta 

en känsla av ångest 

4,00 2,00 6,00 3,00 5,00 2,00 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag 

handlar online 

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,00 

Påverkan  2,02 1,82 1,81 1,47 3,05 1,30 

Tabell 10: Klusteranalys interaktion. Egen. 

Lyxfällan Lina är den person som tar minst hand om sina pengar. Trots en 

månadsinkomst mellan 16 000 till 20 000 väljer hon att lägga mycket av detta på just 

impulsköp på internet. Hon är relativt ung och har en ålder mellan 21 och 25 år. 

Lyxfällan Lina är den person som flest gånger har impulshandlat efter en interaktion 

med opinion leaders. För henne leder ofta ett köp till ett annat och det är sällan 
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varukorgen endast består av de produkter hon hade planerat, vilket leder till en känsla 

av både ångest och tillfredsställelse.  

Sparsamma Sabina är i samma ålder och tjänar ungefär lika mycket som Lyxfällan Lina, 

skillnaden är dock att Sparsamma Sabina inte lägger stor del av inkomsten på 

spontanshopping, vilket gör henne mer ekonomisk. Hon impulshandlar något mer än 

Snåla Signe men ger ändå känslan av att ha allt under kontroll, då hon sällan får ångest 

vid impulsköp. Även om hon kommenterar på opinion leaders sociala medier leder det 

sällan till spontanköp. 

4.3.3. Klusteranalys kombination 

I klusteranalysen gällande kombinationen är det istället kluster 2 som påverkas mest av 

opinion leaders och kluster 5 som påverkas minst (se tabell 11). Kluster 2 innehåller 24 

personer vilket motsvarar 11,0 % av respondenterna från undersökningen om 

kombinationen, medan kluster 5 å sin sida består av 19 personer som resulterar i 8,7 % 

av respondenterna (se bilaga 17). Kluster 2 kommer i detta avsnitt att kallas 

Uppkopplade Ulla och kluster 5 kallas Opåverkade Ofelia.  

 Kluster 

1 2 3 4 5 6 

Ålder: 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Månadsinkomst före skatt: 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta 

produkter jag inte har planerat 

4,00 6,00 2,00 3,00 5,00 2,00 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar 

online 

5,00 6,00 1,00 3,00 5,00 2,00 

Jag impulshandlar ofta online 5,00 6,00 1,00 3,00 5,00 2,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta 

en känsla av tillfredsställelse 

4,00 6,00 1,00 4,00 5,00 2,00 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta 

en känsla av ångest 

5,00 4,00 1,00 3,00 2,00 5,00 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag 

handlar online 

2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 
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Påverkan 2,27 3,61 1,58 1,77 1,38 1,73 

Tabell 11: Klusteranalys kombination. Egen.  

Uppkopplade Ullas spontanköp online påverkas positivt när hon både interagerar med 

och får en bekräftelse av opinion leaders. Hon har även hon en relativt låg 

månadsinkomst, vilken ligger mellan 16 000 till 25 000 kronor, och är i åldrarna 26 och 

30. Uppkopplade Ulla har ganska ofta en tendens att handla online och får då en något 

högre känsla av tillfredsställelse snarare än ångest.  

Opåverkade Ofelia är den personlighetstypen som väljer att impulshandla i relativt stor 

utsträckning utan att det har någon som helst påverkan från interaktionen med och 

bekräftelsen av opinion leaders. Hon är i samma samma ålder och har samma 

månadsinkomst som Uppkopplade Ulla och tenderar att impulshandla i nästan lika stor 

utsträckning utan nästan någon som helst ångest och en relativt hög känsla av 

tillfredsställelse.  

4.3.4. Sammanfattning Klusteranalys 

Genom att studera de tre olika klusteranalyserna går det att urskilja att det är Impulsiva 

Ida som påverkas mest av opinion leaders utifrån alla 18 kluster, genom att hon får 

bekräftat av dem att en produkt är okej att köpa. Impulsiva Ida stärker den teori Yadav 

et al. (2013, s. 318) har om opinion leaders då hon vänder sig till dessa för att veta om 

en produkt är acceptabel att konsumera. Till skillnad från Impulsiva Ida är Opåverkade 

Ofelia en av de som påverkas minst av opinion leaders, men trots detta impulshandlar 

relativt mycket. Det skulle då, enligt Bressolleres et al. (2007, s. 49), istället kunna vara 

de utilitariska och hedoniska dimensionerna som leder till. Det kan innebära att 

Opåverkade Ofelia i högre grad är nöjd över lättheten och designen på webbsidan och 

det är anledningen till impulsköp online. Uppkopplade Ulla påverkas näst mest av 

opinion leaders, genom att interagera med och få bekräftelse av dem, men 

impulshandlar trots detta inte i fullt lika stor utsträckning som Impulsiva Ida. När 

Uppkopplade Ulla väl impulshandlar får hon dock en mindre grad av ångest än vad 

både Impulsiva Ida och Lyxfällan Lina får. Lyxfällan Lina påverkas något mindre 

genom en interaktion med opinion leaders, än vad Impulsiva Ida och Uppkopplade Ulla 

gör.  
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4.4 Faktoranalys 

En faktoranalys tar enligt Pallant (2010, s. 181) upp en samling variabler och letar 

därefter efter de data som samvarierar på ett sånt sätt att de kan kombineras till en 

mindre uppsättning faktorer. Den mest förfinade faktoranalys vi kunde genomföra på 

våra data visade på två stycken spelregler gällande de som följer opinion leaders. Den 

första faktorn, eller ”spelregeln” gäller klassiska impulsköpare som gör inköp oavsett 

om en opinion leader har varit med och påverkat eller inte, samtidigt som det fanns de 

impulsköpare som enbart handlar i de fall där en opinion leader har varit med och 

påverkat, vilket visas i tabell 12.  

 Faktor 

1 2 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online ,856 ,303 

Jag impulshandlar ofta online ,824 ,352 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta produkter jag inte har 

planerat 

,754 ,384 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla av 

tillfredsställelse 

,632 ,279 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar online ,394 ,618 

Påverkan ,191 ,615 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla av 

ångest 

,163 ,345 

Tabell 12: Rotated Factor Matrix. Egen. 

Själva impulsköpet består alltså av två komponenter, dels som vi redan nämnt det 

klassiska impulsköpsbeteendet, faktor 1, och dels den del av impulsköpsbeteendet som 

påverkas av opinion leaders, faktor 2. Sett på denna faktoranalys är de personer som blir 

mest påverkade av opinion leaders även de som oftast köper det de ser. Det kan ses 

genom att variabeln påverkan är i samma faktor som ”det jag ser köper jag oftast”. 

Fortsättningsvis visades det att även detta sätt att tänka kring impulsköp är det som 

tenderar att kombineras med ångest i större utsträckning än vad det klassiska 

impulsköpsbeteendet gör. Enligt analysen får så mycket som hälften av de impulsköpare 

som påverkas av opinion leaders ångest efter sitt inköp. Schreier et al. (2007, s. 26–27) 
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påvisar liknande denna faktoranalys att när opinion leadern visar att den är nöjd med 

produkten den visar upp kan det leda till att även konsumenten köper produkten, vilket 

styrker att konsumenten köper det den ser när den påverkas av opinion leaders. Detta 

kan liknas vid Xiang et al.s (2016, s. 341) teori om att det räcker med ett bilddelande 

inlägg inom s-commerce för att öka en konsuments impulsiva beteende. Det innebär att 

det i vissa fall räcker att en konsument ser en produkt för att den ska impulshandla den.   

Faktoranalysen tydliggjorde vidare att konsumenters tankebanor kring klassiska 

impulsköp är större, hela 55 %, av det totala impulsköpbeteendet. Det är således 

vanligare att konsumenter agerar efter den sortens impulsköp som inte beblandar sig 

med opinion leaders, detta då impulsköp av de som blir influerade av opinion leaders 

endast svarar för 14 % av tankebanorna (se tabell 13). Busalim och Hussin (2016, s. 

1086) menade på att studier kring impulsköp och s-commerce krävdes och det här är ett 

bevis på att just opinion leaders inte har någon större påverkan på impulsköp online. 

Vår faktoranalys sätter dock ett värde på hur stor skillnaden är mellan den del av 

impulsköpstänkandet som påverkas av ett mer klassiskt beteende och ett beteende 

påverkat av opinion leaders. Busalim och Hussin (2016) skulle nog se det som att 

opinionleaderbaserat impulsköp bara är en fjärdedel så viktigt som det klassiska, men å 

andra sidan är ändå drygt 14% av den totala variansen betydande. Framtida studier kan 

kanske utvisa och precisera mer i detalj hur dessa 14% står sig i förhållande till andra 

påverkansfaktorer.  

Faktor % of variance 

1 55,063 

2 14,322 

Tabell 13: Del ur Total Variance Explained. Egen. 
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5. Diskussion 
Syftet med denna studie var, som tidigare nämnt, att analysera hur interaktion med och 

bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags 

marknadsföring via s-commerce. För att undersöka varje faktor utfördes tre stycken 

enkätundersökningar, där resultatet visade att påverkan från opinion leaders fanns, men 

inte var speciellt stor och att konsumenter tenderar att impulshandla även om opinion 

leaders inte var inblandad i köpbeslutet.  

Resultatet av variabeln påverkan från denna undersökning visade relativt låga värden, 

vilket som nämnt innebär att inga av de utvalda faktorerna påverkar konsumenters 

impulsköp online avsevärt. En anledning till detta är att konsumenter troligen är 

smartare än så och blir därför inte alltför påverkade av andra i fråga om impulsköp. 

Detta innebär att konsumenter fortfarande påverkas av till exempel Liu et als. (2013, s. 

834) impulsköpsteorier online, vilka är att konsumenter istället påverkas av webbsidans 

upplevda användarvänlighet, visuella intryck och produkttillgänglighet. Någon form av 

påverkan existerade men för att marknadsföring via s-commerce, med denna inriktning, 

ska generera så många impulsköp som möjligt bör företag använda sig av opinion 

leaders på ett specifikt sätt. 

Interaktion mellan opinion leaders och konsumenter har en påverkan på impulsköp. 

Korrelationsanalysen visade att påverkan av interaktion var relativt låg, vilket innebär 

ett svagt samband gällande detta påstående. Detta visar att sambandet mellan impulsköp 

online och interaktion är förhållandevis liten jämför med den något högre bekräftelse. 

Kabadayi och Price (2014, s. 208) menar att en interaktion på sociala medier 

uppkommer när en person gillar eller kommenterar andras statusar, något som i detta 

fall inte har någon större påverkan på en konsuments impulsköpbeteende. Företag bör 

vid samarbeten därför se till att opinion leaders låter bilden och inlägget tala för sig 

självt, utan att interagera med följarna. Det är något Xiang et al. (2016, s. 341) styrker 

då de menar att en bilddelande plattform inom s-commerce kan öka en konsuments 

impulsiva beteenden om de i dessa fall uppfattar stor njutning och nytta. 

Bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på impulsköp. 

Det här är påståendet som visade starkast samband, vilket innebär att det är bekräftelsen 

från opinion leaders som företag ska använda sig av för att generera impulsköp. Detta 
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innebär, enligt Han och Trimi (2017, s. 60), att konsumenten vänder sig till opinion 

leaders för att få bekräftelse om det är socialt acceptabelt att konsumera den produkt 

konsumenten hade tänkt köpa. Från faktoranalysen sågs det att produkter som 

impulshandlas efter en påverkan av opinion leaders tenderar även att gå under 

påståendet ”det konsumenten ser köper den”. Detta kan liknas vid att i den stund en 

konsument ser en produkt på en opinion leaders sociala plattformar går den sedan till 

återförsäljaren och handlar, vilket undermedvetet blir en bekräftelse från opinion 

leadern. Samma resonemang har tidigare diskuterats som viktigt vid impulsköp online 

och överensstämmer med Xiang et als. (2016, s. 341) teori om bilddelande inlägg. Detta 

resultat stärks ytterligare av den genomförda deskriptiva analysen som visade att de som 

svarade på enkäten angående bekräftelse svarade högst när det gällde påverkan från 

opinion leaders. 

Både interaktion och bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på impulsköp. 

Korrelationsanalysen klargjorde även att en kombination mellan bekräftelse och 

interaktion påverkar varandra negativt då denna analys visade minst korrelation med 

impulsköp. Således är det inte till en fördel att marknadsförare låter opinion leaders visa 

bekräftelse samtidigt som de interagerar med följarna för att försöka influera de till att 

impulshandla. Detta resultat innebär att opinion leaders inte behöver lägga ner mer tid 

än att utforma inlägget vid ett samarbete, vilket företag kan ha i åtanke vid 

prissättningen av samarbetet. 

Resultatet av dessa tre påståenden var det som utvecklades vår modell Opinion leaders 

möjliga påverkan på impulsköp till en ny slutgiltig modell. Denna visar vad det är som 

faktiskt, till störst del, påverkar konsumenters impulsköpbeteende utifrån påverkan från 

opinion leaders, vilket är bekräftelse från dem (se figur 4).  
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Figur 4: Opinion leaders faktiska påverkan på impulsköp. Egen. 

Klusteranalysen å sin sida klargjorde bland annat vilket beteende de personer som 

impulshandlar efter en bekräftelse av opinion leader har. De som hade tendensen att 

impulshandla allra mest och var Impulsiva Ida. Mancuso (1969, s. 20) är ense om att 

företag ska ta hänsyn till opinion leaders vid marknadsföringen och påvisar att det är 

viktigt att veta vilka av dem som når ut till rätt segment för produkten. Det denna analys 

visade var att enbart 9,6% av respondenterna ingår i kategorin Impulsiva Ida, vilket 

även det tyder på att en minoritet faktiskt påverkas av opinion leaders i fråga om 

impulsköp online. Det visades dock att Impulsiva Ida, ur studien sett, är något äldre men 

tjänar max 25 000 kronor i månaden vilket är en relativt låg månadsinkomst. Detta 

innebär att företag bör hitta opinion leaders med något äldre följare om de har som 

avsikt att öka impulsköpen. Detta visar även att konsumenter väljer att impulshandla 

trots en låg inkomst vilket medför att det inte är något som bör fokuseras på vid val av 

opinion leader.  

5.1 Uppsatsens bidrag 

5.1.1. Uppsatsens teoretiska bidrag 

Det teoretiska bidraget denna uppsats har tillfört till ämnet företagsekonomi samt 

marknadsföring inom s-commerce är en ökad förståelse för hur företag ska använda sig 

av opinion leaders i sin marknadsföring. Vad som synliggörs i denna studie är att 

impulsköptbeteendet inte förstärks avsevärt efter påverkan av opinion leaders, vilket 
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medför att dessa, i denna fråga, således är ett svagt fenomen inom s-commerce. Denna 

studie bygger vidare på Busalim och Hussins (2016, s. 1086) påvisade gap; i vilken 

utsträckning olika inriktningar inom s-commerce påverkar kundens impulsköp. 

Ovanstående forskare påpekade att ingen tidigare hade undersökt detta, varför denna 

studie granskade opinion leaders. Enligt faktoranalysen visade det sig att 

opinionleaderbaserat impulsköp bara är en fjärdedel så viktigt som det klassiska. Det 

konstaterades således genom detta att opinion leaders har en liten, men inte allt för stor, 

påverkan på huruvida konsumenter väljer att impulshandla online eller inte. För att 

markera den mindre påverkan hos opinion leaders har det markerats med gult nedan (se 

figur 5). 

Interaktion mellan opinion leaders och konsumenter har en påverkan på impulsköp. 

Genom att studera en kombination av Busalim och Hussins (2016, s. 1086) samt Zhang 

och Benyoucefs (2016, s. 103) tankar om att interaktionsegenskaper inom s-commerce 

behöver undersökas, visade denna undersökning att just interaktion med opinion leaders 

inte har någon större påverkan på impulsköp online. Studien falsifierar därav det Zhang 

och Benyoucefs (2016, s. 103) anser om impulsköp online, vilket var att opinion leaders 

påverkar konsumenter till impulsköp genom att integrera med dem. Det är något som 

visas tydligare genom att rödmarkeras nedan (se figur 5). 

Bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på impulsköp. 

Denna studie utökar och stödjer istället Han och Trimis (2017, s. 60) teori gällande 

opinion leaders och bekräftelse, då de menar att konsumenter vänder sig till dessa för att 

ta reda på om en produkt är socialt acceptabel att konsumera. Det detta arbete visar är 

att konsumenter även vänder sig till opinion leaders för bekräftelse när det kommer till 

impulsköp online. Genom detta tyder båda studierna på att dessa faktorer faktiskt 

påverkar konsumenter till att impulshandla online, vilket nedan är markerat med grönt 

(se figur 5). 

Både interaktion och bekräftelse från opinion leadern har en påverkan på impulsköp. 

Undersökningen visade även att det inte fanns något samband mellan interaktion och 

bekräftelse utan att de i stället slog ut varandra, vilket även det är markerat med rött 

nedan (se figur 5).  
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Figur 5: Förtydligande om studiens falsifieringar och bekräftelser. Egen 

Alla tidigare studier som har tagits del av i detta arbete anser att opinion leaders är en 

fördelaktig marknadsföringsstrategi och att det har en viktig roll inom 

marknadsföringen. Till exempel menar Cho et al. (2012, s. 97) att opinion leaders kan 

underlätta för företag vid uppkomsten av nya produkter. Även Chan och Misra (1990, s. 

59) påpekar fördelarna med opinion leaders och menar att företag har mycket att vinna 

av att anlita sådana med tanke på deras stora möjlighet till informationsspridning. Detta 

arbete bidrar dock till en annan syn på opinion leaders, då det är visat att konsumenter, 

till en större grad, tenderar att impulshandla online om dessa inte är med och påverkar. 

5.1.2. Uppsatsens praktiska bidrag 

Det praktiska bidraget denna uppsats har tillfört är att den visar att opinion leaders inte 

behöver lägga ner någon mer tid utöver utformandet av inlägg och bidrar därmed till att 

företag eventuellt kan undkomma med en lägre kostnad jämfört med om även 

interaktionen hade varit av betydelse. Hade företag istället krävt att opinion leadern 

behövde ha en stark kommunikation med följarna skulle samarbetet vara i större behov 

att mer arbete, vilket följdriktigt skulle få kostnaderna att öka.  

Ännu ett praktiskt bidrag är att företag nu kan se vilka personer de ska vända sig till i de 

fall där de vill ha en ökad tendens till impulsköp genom marknadsföring av opinion 
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leaders. Företag ska därmed hitta opinion leaders med följare runt åldrarna 26 till 30 då 

det visades att de tenderar att vara mer impulsiva generellt än de konsumenter som är 

något yngre. Inkomsten hos konsumenterna har dock inte någon speciellt stor betydelse 

då denna studie påvisade att de väljer att impulshandla oavsett om de tjänar mer eller 

mindre. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie bidrog till vidare förståelse av impulsköp som förekommer av 

marknadsföring via opinion leaders men än finns det aspekter inom detta att undersöka. 

Det som inte gick att se med denna studie var hur många impulsköp ett samarbete 

mellan företag och opinion leaders i snitt faktiskt genererar. Vid en noggrannare 

undersökning av detta, genom att till exempel mäta antalet klick via samarbetslänkar 

som leder till köp, kan det ge en tydligare bild av vad som i själva verket händer under 

ett impulsköpbeteende, då det inte krävs något erkännande från respondenter.  

Det skulle även vara relevant att undersöka vilken plattform på sociala medier som 

genererar flest impulsköp. Med denna studie gick det enbart att utläsa att det i stort 

påverkar till någon grad, men inte vart på sociala medier den största påverkan finns. Det 

bör vara av betydelse för företag att veta var de bäst kan nå ut till konsumenter för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja opinion leaders prestationsförmåga.  

5.3 Sammanfattning diskussion 

Utifrån det aktuella syftet är det påvisat att det är den bekräftelse som opinion leaders 

ger vid uppvisande av en produkt som påverkar huruvida konsumenter väljer att 

impulshandla online eller inte. Resultaten visade dock att vid just impulsköp väljer 

konsumenter, till större del, att handla oavsett om opinion leders är med och påverkar 

eller inte. I korrelationsanalysen visade det däremot tydligt att det ändå är bekräftelsen 

som har det starkaste sambandet gentemot interaktion, bekräftelse och kombination från 

opinion leaders som undersöktes i denna studie. Det är därmed enbart relevant för 

företag att låta inlägget som opinion leadern lägger upp tala för sig självt, då mer 

ansträngning än så inte är relevant gällande just impulsköp.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Antalet följare hos utvalda opinion leaders 
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Bilaga 2 - Antalet medlemmar i Fredagspoddens vänner 
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Bilaga 5 - Den tredje delen i enkäten om interaktion 
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Bilaga 6 - Den tredje delen i enkäten om bekräftelse 
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Bilaga 7 - Den tredje delen i enkäten om kombinationen 
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Bilaga 8 - Inlägget i Fredagspoddens vänner 
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Bilaga 9 - Jessica Lagergrens Instagram story 
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Bilaga 10 - Elin Lindqvist Instagram story 
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Bilaga 11 - Deskriptiv analys 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Enkät        759               1 3 2,09 0,689 

Kön: 759 0 1 0,99 0,096 

Ålder: 759 1 4 2,13 0,913 

Månadsinkomst före skatt: 751 0 4 1,18 1,385 

Är jag inne på en hemsida 

köper jag ofta produkter 

som jag inte har planerat 

759 1 7 3,41 1,819 

Jag köper ofta saker 

spontant när jag handlar 

online 

759 1 7 3,62 1,980 

Jag impulshandlar ofta 

online 

759 1 7 3,28 2,022 

Efter att jag har 

impulshandlat online får 

jag ofta en känsla av 

tillfredsställelse  

759 1 7 3,43 2,010 

Efter att jag har 

impulshandlat online får 

jag ofta en känsla av ångest 

759 1 7 3,54 1,968 

”Det jag ser köper jag” 

beskriver hur jag handlar 

online 

759 1 7 2,13 1,492 

 

När jag ser en influencer 

använda en produkt 

samtidigt som denne har 

svarat på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier angående 

produkten köper jag den 

ofta online även om jag 

inte har tänkt det 

218 1 7 2,22 1,563 

När jag ser en influencer 

använda en produkt 

samtidigt som denne har 

svarat på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

218 1 7 2,06 1,463 
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sociala medier angående 

produkten köper jag ofta 

den spontant på en hemsida 

Jag impulshandlar ofta 

online efter att jag sett en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående produkten 

218 1 7 2,03 1,501 

Om jag impulshandlar 

online när jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående produkten får jag 

ofta en känsla av 

tillfredsställelse 

217 1 7 1,98 1,421 

Om jag impulshandlar 

online när jag ser en 

influencer använda en 

produkt samtidigt som 

denne har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående produkten får jag 

ofta en känsla av ångest 

215 1 7 1,83 1,293 

”När jag ser en influencer 

använda en produkt 

samtidigt som denne har 

svarat på en kommentar jag 

har skrivit på dennes 

sociala medier angående 

produkten köper jag oftast 

den” beskriver hur jag 

handlar online 

218 1 7 1,75 1,282 

När jag ser en influencer 

använda en produkt går jag 

ofta till hemsidan och 

köper den även om jag inte 

har planerat det 

146 1 7 2,23 1,522 
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När jag ser en influencer 

använda en produkt köper 

jag den ofta spontant på en 

hemsida 

146 1 7 2,12 1,455 

 

 

Jag impulshandlar ofta 

online efter att en 

influencer har postat något 

om en produkt 

146 1 7 2,25 1,613 

Om jag impulshandlar 

online när en influencer har 

postat något om en produkt 

får jag ofta en känsla av 

tillfredsställelse 

146 1 7 2,22 1,696 

Om jag impulshandlar 

online när en influencer har 

postat något om en produkt 

får jag ofta en känsla av 

ångest 

146 1 7 2,35 1,914 

”När jag ser att en 

influencer postar något om 

en produkt köper jag oftast 

den” beskriver hur jag 

handlar online.  

146 1 7 1,91 1,339 

När en influencer svarar på 

en kommentar jag har 

skrivit på dennes sociala 

medier angående en 

produkt går jag ofta till 

hemsidan och köper den 

även om jag inte har 

planerat det 

393 1 7 1,94 1,435 

När en influencer svarar på 

en kommentar jag har 

skrivit på dennes sociala 

medier angående en 

produkt köper jag ofta den 

spontant på en hemsida 

395 

 

1 7 1,89 1,399 

Jag impulshandlar ofta 

online efter att en 

influencer har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående en produkt  

395 1 7 1,78 1,335 
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Om jag impulshandlar 

online efter att en 

influencer har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående en produkt får jag 

ofta en känsla av 

tillfredsställelse 

395 1 7 1,78 1,305 

Om jag impulshandlar 

online efter att en 

influencer har svarat på en 

kommentar jag har skrivit 

på dennes sociala medier 

angående en produkt får jag 

ofta en känsla av ångest 

395 1 7 2,02 1,645 

”När en influencer svarar 

på en kommentar jag har 

skrivit på dennes sociala 

medier angående en 

produkt så köper jag oftast 

den” beskriver hur jag 

handlar online 

395 1 7 1,66 1,170 

Påverkan 759 1,00 7,00 1,9476 1,20137 
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Bilaga 12 - Item-Total Statistics 

 Cronbachs Alpha 

deleted 

Kön: ,705 

Ålder:  ,704 

Månadsinkomst före skatt: ,702 

Är jag inne på en hemsida köper jag ofta saker jag inte har 

planerat 

,595 

Jag köper ofta saker spontant när jag handlar online ,576 

Jag impulshandlar ofta online ,570 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla av 

tillfredsställelse  

,604 

Efter att jag har impulshandlat online får jag ofta en känsla av 

ångest 

,797 

”Det jag ser köper jag oftast” beskriver hur jag handlar online ,643 
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Bilaga 13 - Dialog i Fredagspoddens vänner 
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Bilaga 14 - Korrelationsanalys av kontrollvariabler och impulsköp 

 K 
ö 
n 

Å 
l 
d 
e 
r 

Månad-

sinko-

mst  
före 

skatt 

Är jag 

inne på 

en 
hemsida 

köper jag 

ofta 
produkter 

jag inte 

har 
planerat 

Jag 

köper 

ofta 
saker 

spontan

t när 
jag 

handlar 

online 

Jag 

impuls-

handlar 
ofta 

online 

Efter att 

jag har 

impuls- 
handlat 

online får 

jag ofta 
en känsla 

av 

tillfreds-
ställelse 

Efter att 

jag har 

impuls 
handlat 

online får 

jag ofta 
en känsla 

av ångest 

”Det 

jag ser 

köper 
jag 

oftast” 

beskriv
er hur 

jag 

handlar 
online 

Kön: Pearson r 1 ,060 -,087 ,052 -,033 ,020 -,034 ,030 -,047 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Ålder: Pearson r ,060 1 ,564** -,019 -,014 ,035 ,025 ,020 -0,19 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Månads-

inkomst före 

skatt: 

Pearson r -,067 ,564** 1 ,082* ,073* ,071 ,040 ,050 ,103** 

N 751 751 751 751 751 751 751 751 751 

Är jag inne 
på en 

hemsida 

köper jag 
ofta 

produkter 

jag inte har 
planerat 

Pearson r ,052 -,019 ,082* 1 ,755** ,733** ,541** ,267** ,539** 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Jag köper 
ofta saker 

spontant när 

jag handlar 
online 

Pearson r -,033 -,014 ,073* ,775** 1 ,808** ,603** ,249** ,513** 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Jag impuls-
handlar ofta 

online 

Pearson r ,020 ,035 ,071 ,733** ,808** 1 ,668** ,276** ,545** 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Efter att jag 

har impuls-
handlat 

online får 

jag ofta en 
känsla av 

tillfredsst-
ällelse 

Pearson r -,034 ,025 ,040 ,541** ,603** ,668** 1 ,093** ,441 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

Efter att jag 
har impuls- 
handlat 

online får 
jag ofta en 

känsla av 

ångest 

Pearson r   ,030    ,020 ,050 ,267** ,249** ,276** -,093** 1 ,264** 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 

“Det jag ser 

köper jag 
oftast” 

beskriver 

hur jag 
handlar 

online 

Pearson r -,047 -,019 ,103** ,539** ,513** ,545** ,441** ,264** 1 

N 759 759 759 759 759 759 759 759 759 
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Bilaga 15 - Number of Cases in each Cluster, bekräftelse 

Kluster 1 29 

2 15 

3 30 

4 14 

5 24 

6 34 

Giltiga svar 146 

Saknade svar 0 
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Bilaga 16 - Number of Cases in each Cluster, interaktion 

Kluster 1 53 

2 45 

3 74 

4 45 

5 58 

6 112 

Giltiga svar 387 

Saknade svar 8 
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Bilaga 17 - Number of Cases in each Cluster, kombination 

Kluster 1 38 

2 24 

3 42 

4 54 

5 19 

6 41 

Giltiga svar 218 

Saknade svar 0 

 


