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Förord 

Den här D-uppsatsen är skriven under vårterminen 2018, tillhörande kursen 

examensarbete inom Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 

Karlstads Universitet. Efter att ha färdigställt uppsatsen vill vi passa på att rikta 

ett stort tack till vår handledare Per Skålén, som väglett oss i rätt riktning under 

arbetets gång. Vi vill även tacka Jasenko Arsenovic som alltid ställt upp och 

kommit med goda råd. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som tog sig tid 

att besvara enkäten. Utan ert engagemang hade studien inte gått att genomföra.  

Uppsatsen har genomförts med ett gott samarbete och båda författarna står 

ansvariga för studiens innehåll.  

Vi önskar er en trevlig läsning! 

 

Karlstad, juni 2018 

 

                          

 Isabella Winbladh   Malin Andersson 
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Sammanfattning 

Sociala medier blir allt viktigare för såväl kunder som företag då användandet 

av sociala medier ökar varje år och tidigare forskning visar att det finns ett 

positivt samband mellan användandet av sociala medier och e-handel. Studiens 

syfte blir till följd av detta att undersöka vilka faktorer som driver klädköp 

online. De faktorer som undersöks i studien är de traditionella faktorerna pris, 

kvalité och word-of-mouth och de digitala faktorerna electronic word-of-

mouth, influencers och ads inom sociala medier. Studien har begränsats till de 

sociala plattformarna Instagram, Youtube och Snapchat. I studien har en 

kvantitativ metod använts och data samlades in genom en enkätundersökning. 

Datamaterialet består av svar från 145 respondenter och dessa svar har 

analyserats statistiskt genom en bivariat- och multivariat analys i SPSS. Studiens 

resultat visar att det är faktorerna pris, eWOM, influencers och ads som driver 

klädköp online och att Instagram är den plattform där kunderna påverkas mest 

av dessa faktorer. 

Studien har bidragit med en ökad förståelse för vilka faktorer som har en 

påverkan på kundens klädköp online, samt vilken plattform inom sociala medier 

företag ska välja att marknadsföra sig på. Studien har även visat att eWOM blir 

allt viktigare för kunderna jämfört med WOM som har minskat i relevans för 

kunderna i detta sammanhang. 

 

Nyckelord: Sociala medier, e-handel, köpbeteende, klädköp, influencers, 

WOM, eWOM, ads, pris 
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Abstract  

Social media is getting more and more important for both customers and 

companies as the use of social media increases each year. Previous research 

shows that there is a positive link between the use of social media and online 

shopping. The purpose of this study is to explore which factors that drives the 

purchases of clothes online. The factors studied are the traditional factors price, 

quality and word-of-mouth and the digital factors electronic word-of-mouth, 

influencers and ads on social media. The study has been limited to the social 

platforms Instagram, YouTube and Snapchat. In the study a quantitative 

method has been used and data was collected through a survey. The data 

material consists of responses from 145 respondents and have been statistically 

analysed through a bivariate and multivariate analysis in SPSS. The result shows 

that the factors that have an impact on the customer's online shopping 

behaviour are price, eWOM, influencers and ads, and that Instagram is the 

platform where customers are most affected. 

The study has contributed with an increased understanding of the factors that 

influence the customer's online clothing purchases, and what social media 

platform companies should focus their marketing to. The study has also shown 

that eWOM is becoming more important for customers compared to WOM, 

which has decreased in relevance for the customers in this context. 

 

Keywords: Social media, online shopping, consumer behaviour, apparel, 

influencers, WOM, eWOM, ads, price 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion 

Allt fler kunder väljer att utföra sina köp online från hemmet för att slippa 

trängsel och besvär i butiker. Tack vare digitaliseringen är det nu både enkelt 

och smidigt att handla online och företag har möjlighet att nå ut till kunder som 

tidigare har varit svåra att få kontakt med (Kotler et al. 2013). Stanley (2010) och 

Alba et al. (1997) fastställer i sina studier att kunder använder internet som en 

informationskälla för att på ett enkelt sätt bli medvetna om de alternativ som 

erbjuds innan ett besök i en butik sker. Men nu när köpet kan utföras online, 

närsomhelst och varsomhelst kan det fysiska besöket upphöra. E-handeln 

erbjuder en helt ny upplevelse för kunderna jämfört med de traditionella 

butikerna (Thaichon 2017). Internet har utvecklats till en viktig marknadsplats 

för shopping och allt fler kunder väljer att spendera mycket pengar på e-handel 

(Leeflang et al. 2014). En av anledningarna till att kunder handlar online är tack 

vare det breda sortimentet som erbjuds och variationen på varorna (Park et al. 

2012). E-handeln fortsätter att öka och tidigare forskning har visat att klädköp 

är det vanligaste och populäraste köpet som sker online (Park et al. 2012; Joshi 

2017). Något som har visat sig vara avgörande vid köp av kläder är främst pris, 

kvalité och utseende (Kotler et al. 2013). Trots att e-handeln bidrar med många 

fördelar förekommer även ett antal nackdelar. Häubl och Trifts (2000) fastställer 

att kunden inte får någon äkta känsla för produkten, att det inte sker någon 

interaktion mellan köpare och säljare samt att det finns för många alternativ att 

välja mellan. 

Zhang et al. (2017) konstaterar att det finns en positiv korrelation mellan 

användandet av sociala medier och e-handel. Sociala medier blir därmed allt 

viktigare för såväl kunder som företag i takt med den ökande e-handeln. 

Användandet av sociala medier fortsätter att öka i Sverige och hela 77 procent 

av internetanvändarna använder någon form av sociala medier, vilket fastställs 

genom en undersökning av Internetstiftelsen i Sverige (2016). De främsta 

orsakerna till att människor väljer att använda sociala medier beror främst på 

social interaktion, underhållning, uttrycka åsikter samt att söka och dela 

information (Whiting & Williams 2013). Sociala medier har under de senaste 

åren expanderat vilket har bidragit till att sociala medier även fått en viktig roll i 

många företags marknadsföringsstrategi (Zhang et al. 2017). Att använda sig av 

influencers via sociala medier för att nå ut till en önskad målgrupp är en ny 

variant av marknadsföring som många företag tillämpar. Med hjälp av 

influencers kan företag nå ut till framtida kunder genom att dessa inflytelserika 
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personer marknadsför företagets produkter och tjänster. Det är av stor vikt att 

företaget väljer rätt Influencer med hänsyn till att de företräder företagets 

varumärke (De Veirman et al. 2017). Influencers har utvecklats som en effekt 

av sociala medier och har visat sig vara mycket effektiva och ha en stor påverkan 

på kunden. Detta kan förklaras av att information från personliga källor 

framställs som mer trovärdig jämfört med traditionell marknadsföring (Engel et 

al. 1995; Kotler et al. 2013). En annan personlig källa som har stor påverkan på 

kunden är WOM, vilket innebär kommunikation av information och 

trovärdighet om ett företag och dess produkter eller tjänster, som utbyts mellan 

två eller fler personer (Grönroos 2007). Ett nytt fenomen som uppstått i 

samband med internetanvändandet, som en utveckling av WOM, är eWOM. 

eWOM sker istället online, ofta via sociala medier där både privatpersoner och 

företag kan dela med sig av information om produkter och tjänster (Breazeale 

2009).  

Tack vare digitaliseringen och användandet av sociala medier har företag 

möjlighet att marknadsföra sig på ett helt nytt sätt och samtidigt nå nya kunder. 

Användningen av ads via sociala medier blir allt vanligare och förklaras som en 

blandning av traditionell och direkt marknadsföring (Zeff & Aronson 1999). 

Ads på sociala medier är ofta skapade av influencers själva, men bekostas av 

företaget som står bakom produkten i fråga (De Veirman et al. 2017). Detta är 

en ny variant av reklam och marknadsföringsstrategi för företag att använda, då 

de enkelt når ut till en bred publik på ett enklare sätt (Abidin 2016). Schultz och 

Peltier (2013) anger att det saknas kunskap om hur sociala medier ska användas 

i marknadsföringssyfte. Kombinationen av att marknadsföring via sociala 

medier ökar och att det blir vanligare att handla kläder online skapar fokuset i 

denna studie. Studien kommer att bidra med kunskap om vilka faktorer som är 

viktiga för företag att använda i sin marknadsföring, vad som driver klädköp 

online samt vilken plattform inom sociala medier där dessa faktorer har störst 

påverkan på kunderna. Resultatet kommer att ange om de traditionella 

faktorerna pris, kvalité och WOM fortfarande är viktiga i denna kontext eller 

om de digitala faktorerna eWOM, influencers och ads som används inom sociala 

medier är att föredra. 
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1.2. Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som driver klädköp online.  

De faktorer som undersöks i studien är de traditionella faktorerna pris, kvalité 

och WOM och de digitala faktorerna eWOM, influencers och ads inom sociala 

medier. De sociala medierna som studeras är Instagram, Youtube och Snapchat. 

Dessa faktorer blir studiens oberoende variabler som studeras mot den 

beroende variabeln, hur ofta klädköp sker online.  

 

1.3. Avgränsning 

Studien har avgränsats till de sociala plattformarna Instagram, Youtube och 

Snapchat. Trots att Facebook är ett av de största sociala nätverken på internet 

med två miljarder användare (Billing 2017), har den exkluderats i studien. 

Orsaken till uteslutningen beror på att den vanligaste aktiviteten som sker på 

Facebook är att skicka meddelanden via Messenger och därigenom hålla kontakt 

med vänner och bekanta (Davidsson 2017). En annan anledning är att de 

främsta plattformarna för influencers och ads sker på Instagram och Youtube, 

vilket Törner (2018) rapporterar. Då eWOM och ads i allt större utsträckning 

sker i samarbete med influencers, har studiens fokus hamnat på de sociala 

plattformarna där influencers är störst. Facebook har de senaste åren förlorat en 

del av sina användare till Instagram, som influencers anser är den bästa 

kommunikationskanalen (Hashoff 2017). Snapchat är en plattform som blir allt 

större i detta sammanhang och utmanar Instagram och Youtube (Törner 2018). 

Med anledning av ovanstående information, kommer studiens fokus vara på de 

sociala plattformarna Instagram, Youtube och Snapchat. 

 

1.4. Disposition 

Studien består av sex kapitel med tillhörande underrubriker. Det första kapitlet 

innefattar en introduktion till studiens ämne och kunskapsbidrag samt en 

presentation av studiens syfte. Vidare diskuteras avgränsningar som gjorts i 

studien. Kapitel två behandlar relevanta teorier och tidigare forskning inom 

köpbeteende, sociala medier och marknadsföring. Studiens metodavsnitt 

presenteras i det tredje kapitlet och omfattar val av metod, vetenskapligt 

förhållningssätt och tillvägagångssätt. Det fjärde kapitlet innehåller studiens 

resultat, vilket sedan analyseras och diskuteras i nästkommande kapitel. Studien 
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avslutas med att i kapitel sex fastställa slutsatser, kunskapsbidrag och justeringar 

inför framtida forskning. Sist i studien återfinns referenslista samt bilaga.   
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2. Teori 

Följande avsnitt kommer att presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet är upp-

delat i tre delar och inleds med en beskrivning av kundens köpbeteende. Efterföljande del berör 

de traditionella faktorerna pris, kvalité och WOM. Kapitlet avslutas med en presentation av 

sociala medier och de digitala faktorerna eWOM, influencers och ads. 

2.1. Köpbeteende 

Kundens köpbeteende är komplext och därför är det extra viktigt att företag har 

förståelse och kunskap inom ämnet. Precis som människor skiljer sig åt, gör 

även kunder det vad gäller ålder, inkomst, utbildningsnivå, samt stil och smak. 

Även vilka typer av köp som sker varierar från kund till kund och mellan olika 

situationer (Kotler et al. 2013). Varje dag genomför en kund många köpbeslut 

utan att ens reflektera över det. Men vad är det egentligen som påverkar kundens 

köpbeslut? Engel et al. (1995) anger att kundens inköp påverkas starkt av kultu-

rella, sociala, personliga och psykologiska faktorer, med alla tillhörande under-

kategorier som är svåra för marknadsförare att påverka. I studien har vi valt att 

ha ett fokus på främst kulturella, sociala och personliga faktorer eftersom dessa 

går i linje med användandet av sociala medier och som kan analyseras.  

 

Figur 1. Köpbeteende (Engel et al. 1995) 
 

2.1.1. Kulturella faktorer 

De kulturella faktorerna har stor påverkan på kundens beteende och kultur är 

en fundamental orsak till önskningar och beteenden hos en kund. Det finns en 

variation av kultur beroende på bakgrund och det är vanligt att kulturen skiljer 

åt mellan olika länder. Samhället skapar även egna kulturer och ibland kan det 

krävas en anpassning för att passa in (Kotler et al. 2013). Varje kultur består av 

en mindre subkultur vilket kan förklaras som en grupp av människor med ett 

delat värdesystem som baseras på tidigare livserfarenheter och livssituationer. 

Samhället har skapat sociala klasser, där medlemmarna har liknande värde, in-

tresse och beteende. Faktorer som inkomst, utbildning och hälsa är avgörande 

för social klass (Engel et al. 1995). 

 

Kulturella 
faktorer

Sociala 
faktorer

Personliga 
faktorer

Psykologiska 
faktorer
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2.1.2. Sociala faktorer 

Nästa viktiga faktor som Engel et al. (1995) anser påverkar köpbeteendet är de 

sociala faktorerna som innefattar olika grupper, familj, normer och status. Det 

finns två olika grupper som det görs en skillnad mellan vilket är medlemsgrupp 

och referensgrupp då dessa har olika sorters påverkan på kundens köpbeteende. 

Att tillhöra en grupp innebär ett medlemskap och de andra gruppmedlemmarna 

har en direkt påverkan på köpbeteendet. Referensgrupp är en grupp som kun-

den inte tillhör men ser upp till och önskar vara den del av. Det här kan till 

exempel vara en kändis eller personer med högre status. Eftersom dessa 

personer ses som en förebild och något att sträva efter kan dessa personer 

påverka en kund till nya beteenden och attityder samt en ny livsstil (Engel et al. 

1995).  

2.1.3.  Personliga faktorer 

De personliga karaktärsdragen som ålder, yrke, ekonomi, livsstil och personlig-

het har också en påverkan på köpbeteendet enligt Engel et al. (1995). Även fak-

torer som fastställer var i livet en person befinner sig påverkar kundens köpbe-

teende och gör att olika produkter och tjänster blir aktuella. Kundernas person-

liga smak och stil är även det något som ändras med åren och skiljer sig åt mellan 

olika människor. Sysselsättning och ekonomi har även det en betydelse för vilka 

produkter och affärer kunderna väljer att handla i. Det finns även andra faktorer 

som påverkar då en del yrken exempelvis kräver en viss sorts klädsel. Det är 

viktigt att som företag vara medveten om detta för att nå rätt typ av kunder 

(Engel et al. 1995).  

 

2.2. Traditionella faktorer 

Studiens traditionella faktorer består av pris, kvalité och WOM. Benämningen 

kommer från att de sedan länge presenteras som viktiga och påverkande 

faktorer på kunden (Grönroos 2007; Kotler et al. 2013; Park et al. 2012).   

 

2.2.1. Pris och kvalité 

Priset på en produkt är något som alltid har haft en inverkan på kundens köp-

process. I takt med den växande e-handeln har pris fått en allt större roll då e-

handeln skapar möjligheter för informationssökning och prisjämförelser. Något 
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som tidigare inte har varit möjligt (Chiang & Dholakia 2003). Priset är speciellt 

viktigt för kunden vid e-handel eftersom det inte finns någon möjlighet till att 

se kläderna innan köpet har genomförts (Park et al. 2012). Många hemsidor er-

bjuder även rabatterade priser på produkterna och har olika erbjudanden vilket 

lockar kunderna till att handla online. Även sociala medier har blivit en viktig 

plats för företag i detta avseende då de genom olika sociala plattformar kan pre-

sentera erbjudanden och förse såväl nya som befintliga kunder med rabattkoder 

på olika produkter (Barger & Labrecque 2013). Det är dock inte bara priset på 

själva produkten som har betydelse för kunden. Även fraktkostnaden är av be-

tydelse och är något som vägs in i kundens köpbeslut (Park et al. 2012). 

Pris och kvalité är två faktorer som ofta är kopplade till varandra då ett högre 

pris ofta genererar högre kvalité. Priset blir därför en förklarande faktor för pro-

duktens kvalité (Jin & Kato 2006). Vad en kund väljer att värdesätta och priori-

tera varierar mellan kunderna. Ett lågt pris kan ha stor betydelse för en kund 

medan en annan kund värdesätter högre kvalité på produkten och accepterar ett 

högre pris (North et al. 2003). Både pris och kvalité är faktorer som kunden 

värdesätter högt vid köp av kläder (Kotler et al. 2013). Det är dock svårare för 

en kund att föreställa sig kvalitén på en produkt vid ett köp online jämfört med 

köp i en fysisk butik. Informationen som förmedlas om en produkt online blir 

därmed ytterst viktigt för konsumenterna vid e-handel (Keeney 1999). Det är 

således även viktigt att informationen om kvalitén på produkten som presente-

ras online, överensstämmer med den kvalité på den fysiska produkten som kun-

den sedan får hem. Kunden skapar sig en förväntan om kvalitén på produkten 

utifrån den information som finns tillgänglig (Ahn et al. 2004). I enlighet med 

ovanstående teori skapades följande hypoteser:  

H1: Ett lägre pris leder till mer klädköp online. 

H2: Hög kvalité leder till mer klädköp online. 

 

2.2.2. Word-of-mouth 

En annan faktor som har visats ha stor påverkan på kundens köpbeteende är 

WOM. WOM kan förklaras som kommunikation av information och 

trovärdighet om ett företag och dess produkter eller tjänster, som utbyts mellan 

två eller fler personer (Grönroos 2007). Eftersom WOM sker ansikte mot 

ansikte via en konversation är det en stor sannolikhet att det finns någon typ av 

relation mellan dessa personer. Kotler et al. (2013) anger att information som 
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kommer från familj, vänner och bekanta är effektiv och har visat sig vara mycket 

mer trovärdig än reklam via traditionell marknadsföring. Eftersom dessa 

personliga källor har större trovärdighet än kommersiella källor, innebär det att 

kunderna påverkas märkbart av deras omgivning och andra personers åsikter. 

Hur mycket påverkan dessa källor har på kunden varierar mellan olika produkter 

och mellan kunder (Engel et al. 1995; Kotler et al. 2013). WOM kan därför ha 

en bidragande effekt till vilka produkter och från vilka märken kunder väljer att 

köpa ifrån. Detta fenomen innebär att WOM har en unik påverkan på kundens 

köpprocess (Engel et al. 1997) och ska också studeras mot studiens syfte. 

Följande hypotes har skapats till följd av detta. 

H3: WOM har en positiv påverkan på klädköp online. 

Pris, kvalité och WOM är tre traditionella faktorer som tenderar att ha en stor 

påverkan på kunder som handlar kläder online och blir då de första variablerna 

som ska studeras. Resultatet jämförs sedan med de digitala faktorerna och 

genererar ett resultat om vilka faktorer som ger störst effekt på kundens klädköp 

online. Därmed kan studiens första oberoende variabler fastställas till pris, 

kvalité och WOM. 

 

2.3. Sociala medier 

Utvecklingen av sociala medier har ökat de senaste åren och har skapat en ny 

plattform för såväl kunder som företag. Idag är sociala medier en självklarhet 

för många, där det är enklare och går snabbare än någonsin att dela information 

(Kaplan & Haenlein 2010; Vinerean et al. 2013). Sociala medier har blivit en 

viktig del av människors informationssökning och köpbeslut då de möjliggör 

för kunder att dela sina erfarenheter av en produkt med varandra (Forbes 2013). 

Zhang et al. (2017) argumenterar för att användandet av sociala medier har en 

effekt på köpbeteendet vid e-handel. Det beror på att kunder tillgodoses med 

både frivillig och ofrivillig information om olika produkter och tjänster via olika 

typer av reklam på sociala medier.  

Sociala medier är ett samlingsnamn för sociala nätverk där människor interage-

rar med varandra online och skapar en gemenskap mellan användarna (Vinerean 

et al. 2013; Kotler et al. 2013). Kaplan och Haenlein (2010) förklarar begreppet 

sociala medier som en grupp av internetbaserade applikationer som bygger på 

Web 2.0 vilket gör det möjligt för användare att generera och utbyta innehåll. 

Web 2.0 har användaren i fokus och kan ses som en grund för utvecklingen av 
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sociala medier där innehållet på internet kontinuerligt skapas av användarna 

(Kaplan & Haenlein 2010). Detta gör användarna av sociala medier till en viktig 

del då det är de som genererar innehållet. Populariteten för sociala medier ökar 

för varje år, likaså antalet användare av sociala medier. Statistik från 2016 visar 

att fler än varannan internetanvändare besöker sociala medier dagligen. Detta är 

en ökning med 17 procent bara de senaste fem åren (Davidsson 2016). Sociala 

medier innefattar olika former av nätverk, allt från bloggar till sociala nätverk 

som Instagram, Youtube och Snapchat.  

Instagram är en plattform med fokus på att dagligen dela bilder och korta videos 

med sina följare, snarare än att skriva långa texter (Erkan 2015). Snapchat var 

den första sociala plattformen som erbjöd innehåll som inte är permanent, där 

användarna skickar bilder och videos till varandra som vanligtvis självförstörs 

inom några sekunder (Pittman & Reich 2016). Eftersom användandet av In-

stagram och Snapchat har ökat mest i procentenheter mot tidigare år, är dessa 

de sociala plattformarna som växer allra mest. Dock är användningen av 

Snapchat störst i den yngre målgruppen (Davidsson 2017). Youtube är en 

plattform där användarna laddar upp självproducerade videos, och varje dag vi-

sas videos som totalt omfattar 1 miljard timmar (Youtube u.å.). Populariteten 

för plattformen fortsätter att öka och hela 80 procent av internetanvändarna i 

Sverige använder Youtube (Davidsson 2017).  

Även recensioner och feedback som kunder kan lämna på olika internetsidor 

angående produkter de köpt räknas in i kategorin sociala medier (Kaplan & 

Haenlein 2010). Detta skapar stora möjligheter för kunden samtidigt som 

företagen får mindre kontroll. Allt fler företag ser fördelarna med sociala medier 

och använder dessa för att marknadsföra sig. Genom sociala medier kan företag 

skapa relationer och hålla god kontakt med sina kunder. På detta vis kan de 

bibehålla och stärka relationer med de befintliga kunderna samt på ett effektivt 

sätt hitta nya. Kunder som har liknande relation med företag visar sig vara 

lojalare än andra (Leeflang et al. 2012). Eftersom Zhang et al. (2017) forskning 

fastställde att sociala medier har en påverkande effekt på e-handel stärker det 

samt motiverar valet av att undersöka vilka plattformar inom sociala medier som 

företag ska använda i ett marknadsföringssyfte. Studiens fjärde hypotes 

fastställds då till följande: 

H4: Instagram är den plattform med störst påverkan på klädköp online. 

 



18 

2.4. Digitala faktorer 

De digitala faktorerna som berörs i studien är eWOM, influencers och ads. 

Samtliga används frekvent inom marknadsföring via sociala medier och har en 

direkt påverkan på kundens köpbeteende (Breazeale 2009; De Veirman et al. 

2017; Abidin 2016; IZEA 2017). 

 

2.4.1. Electronic word-of-mouth 

Sociala medier har kommit och förvandlats till ett verktyg som används för att 

rekommendera och informera sina följare om bra produkter (Forbes 2013). Ett 

nytt fenomen som uppstått i samband med internetanvändandet är begreppet 

eWOM som står för electronic word-of-mouth och utspelar sig online samt via 

sociala medier (Breazeale 2009). Detta innebär att både privatpersoner och fö-

retag delar med sig av tankar och åsikter om produkter och tjänster som går att 

nå via internet. Dessa recensioner finns därmed tillgänglig online, för alla och 

för all framtid (Breazeale 2009). Att dela med sig av recensioner online har blivit 

allt vanligare i takt med digitaliseringen (Zhang et al. 2017). De Veirman (2017) 

framhäver framförallt Instagram som en social plattform där eWOM lämpar sig 

bra. Detta med anledning av att såväl företag som privatpersoner kan dela med 

sig av bilder och texter där de visuellt framhäver olika produkter och varumär-

ken. Det finns olika anledningar till varför människor skriver rekom-

mendationer via sociala medier. För en del handlar det om en social aspekt, att 

dela med sig av information till andra för sitt eget självförverkligande (Chen et 

al. 2011), medan det för andra helt enkelt kan vara ett jobb att skriva rekom-

mendationer (De Veirman et al. 2017). Tack vare utvärderingar på internet kan 

kunderna lätt jämföra olika alternativ med stöd från andra personer (Zhang et 

al. 2017).  

Det är allt mer förekommande att kunder läser rekommendationer innan ett köp 

och Forbes (2013) förklarar i sin undersökning att hela 42 procent av 

respondenterna valde att köpa produkter som var rekommenderade av personer 

de inte känner eller bara vet vem det är och kunderna ansåg även de som 

trovärdiga källor. Rekommendationer online påverkar de köp en kund gör 

online och en produkt väljs dubbelt så ofta om den blivit rekommenderad 

(Senecal & Nantel 2004). Att basera sina inköp på rekommendationer från 

kändisar och vänner är vanligare bland yngre kunder, detta fastställer Thaichon 

(2017) i sin undersökning. Forbes (2013) argument att det är vanligt 
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förekommande att kunder läser rekommendationer innan köp, samt Senecal och 

Nantel (2004) diskussion om att kunder hellre köper produkter som blivit 

rekommenderade, motiverade valet av den fjärde oberoende variabeln, eWOM. 

Även denna variabel kommer att undersökas för att ge ett resultat om vilken 

påverkan den har på kundens klädköp online. Avseende fastställd teori 

utformades kommande hypotes: 

H5: eWOM via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online. 

 

2.4.2. Influencers 

Influencers är personer som har skapat sig ett stort socialt nätverk online på 

olika sociala plattformar som Instagram, Youtube och Snapchat. På dessa platt-

formar delar de med sig av bilder och texter ur sin vardag och är på samma sätt 

som alla användare av sociala medier med och genererar innehållet på de sociala 

plattformarna. Många influencers har ett stort antal följare på de olika plattfor-

marna vilket ger dem ett stort inflytande och möjligheten att inspirera och på-

verka sina följare (De Veirman et al. 2017). Tidigare studier har visat att det finns 

en positiv korrelation mellan antalet följare en influencer har på sina sociala 

plattformar och följarnas uppfattning om personen (De Veirman et al. 2017; 

Abidin 2016). Dock är det endast en svag positiv korrelation och studien visade 

även vikten av att influencers själva följer andra personer på sociala medier för 

att uppfattas som trovärdiga (Abidin 2016). Följare har stor tilltro till influencers 

och upplever dem som trovärdiga och kan relatera till dem eftersom de delar 

med sig av bilder och texter ur sitt personliga liv (Abidin 2016). 

Influencers kan ses som en form av marknadsföring inom kategorin eWOM 

(Baksh et al. 2011; De Veirman et al. 2017), som har ökat markant de senaste 

åren (Abidin 2016). Influencers har skapat ett nytt sätt för företag att marknads-

föra sig på och många företag använder idag influencers som en del av sin mark-

nadsföringsstrategi. Med hjälp av influencers kan företag skapa starka emotion-

ella kopplingar mellan sitt varumärke och sina kunder och på detta sätt bygga 

ett starkare varumärke och image (De Veirman et al. 2017). Genom inlägg på 

sociala plattformar, som många gånger är sponsrade av diverse företag, delar 

influencers med sig av sina erfarenheter och åsikter om olika produkter och 

tjänster. Desto fler följare influencers har desto större är räckvidden och fler nås 

av inlägget och marknadsföringen (De Veirman et al. 2017). Det är av största 

vikt att företagen noggrant väljer vilka influencers de samarbetar med, inte bara 
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för att nå rätt målgrupp. Det är viktigt då de influencers som företaget samar-

betar med representerar företaget och deras image kan på gott och ont föras 

över på företaget (De Veirman et al. 2017). Då influencers bidrar med en ny 

marknadsföringsstrategi och gör reklamen personlig har den kommit att få stor 

påverkan på främst yngre kunder (Thaichon 2011). Dess trovärdighet är en av 

anledningarna till att influencers tros ha en påverkande effekt på klädköp som 

sker online. Influencers blir därmed studiens femte oberoende variabel som ska 

studeras. Studiens sjätte hypotes blir då: 

H6: Influencers via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online. 

 

2.4.3. Ads 

Zeff och Aronson (1999) förklarar internetmarknadsföring, ads, som en bland-

ning av traditionell marknadsföring och direkt marknadsföring. En metod som 

innebär att sprida information och påverka kundens köp. Ads skiljer sig dock 

från traditionell marknadsföring i den aspekten att kunden kan klicka sig vidare 

för att få mer information och handla produkten direkt (Zeff & Aronson 1999). 

Tidigare har ads blivit avvisade och något som många internetanvändare irriterat 

sig över och därmed valt att ignorera (Cho & University of Texas at Austin 

2004). Det är vanligt förekommande att använda sig av skydd för att undvika 

ads i sitt flöde genom olika program som blockerar ads på internetsidor. Idag 

finns det inget förtroende för traditionella ads och det var just användandet av 

ads i sociala medier som blev en lösning på det tidigare problemet med 

blockeringen (De Veirman et al. 2017; IZEA 2017). Taylor et al. (2011) anger 

att tidigare undersökningar har påvisat att människor har en positiv attityd mot 

ads på sociala medier, främst på grund av den information som ges. Om ads 

bidrar tillräckligt med underhållning, en flykt från verkligheten och känslor har 

de en positiv påverkan på människor (Taylor et al. 2011). En del ads via sociala 

medier är idag så osynliga att det är svårt att lägga märke till dem och de upplevs 

därför inte som ren reklam som tidigare irriterade användarna. Detta beror på 

att de själva har valt att följa vissa personer via sociala medier och har därmed 

dessa synliga i sitt flöde (De Veirman et al. 2017; IZEA 2017). Företag och 

varumärken tar idag hjälp av influencers för att nå en stor publik med sina egna 

produkter och meddelanden på ett mer personligt sätt än tidigare. Ads på sociala 

medier är ofta skapade av influenserna själva, men bekostas av företaget som 

står bakom produkten i fråga (De Veirman et al. 2017). 
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Detta är en ny variant av reklam och marknadsföringsstrategi för företagen där 

de enkelt når ut till en bred publik (Abidin 2016). Det faktum att ads via sociala 

medier har en positiv påverkan på människor och är en ny typ av 

marknadsföringsstrategi bidrog till skapande av den sista digitala faktorn att 

studera inom sociala medier. Eftersom studien ska undersöka vad som driver 

klädköp online, blir ads studiens sista oberoende variabel och även den sista 

hypotesen skapades. 

H7: Ads via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online. 
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3. Metod 

Metodavsnittet ger en presentation och förklaring av studiens vetenskapliga förhållningssätt 

samt vilken forskningsdesign som har tillämpats. Tillvägagångssättet för insamling av data-

materialet beskrivs samt hur den tillgängliga data har analyserats. Vidare diskuteras studiens 

kvalité, etiska aspekter samt metod och källkritik. 

 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie karaktäriseras av en kvantitativ forskningsstrategi, vilket lägger 

stor vikt vid positivism, mätning samt objektiviteten hos forskaren (Bryman & 

Bell 2015). Positivismen menar att kunskap skapas genom att iaktta världen med 

våra sinnen och genom att förstå logik (Thurén 2016). Mätningen används för 

att kunna beskriva skillnader och relationer mellan variabler med hjälp av en 

måttstock och är ett av de viktigaste stegen inom kvantitativ forskning (Bryman 

& Bell 2015). Kvantitativ forskning präglas av matematiska beräkningar och 

analys av siffror. Det är ett tillvägagångssätt som passar bra för att göra 

generaliseringar utifrån en mindre grupp. En vanlig datainsamlingsmetod i 

kvantitativ forskning är enkätundersökning och är även den metod som 

tillämpats i studien (Eliasson 2010). Eftersom studien grundar sig i att mäta och 

jämföra variabler för att kunna fastställa vilka av de traditionella och digitala 

faktorerna som används inom sociala medier som påverkar kundens klädköp 

online, blev kvantitativ metod ett bra val. Den kvantitativa forskningsprocessen 

har utgångspunkt i teorin, vilket innebär att relationen mellan teori och 

forskning är deduktiv (Bryman & Bell 2015). Utifrån välgrundade spekulationer 

kring teorin och förhållande mellan variabler skapades och fastställdes sju 

hypoteser. En hypotes kan förklaras som en variant av en forskningsfråga, eller 

en gissning som ska undersökas och generera ett resultat i studien (Bryman & 

Bell 2015; Thurén 2016). 

 

3.2. Forskningsdesign 

I denna kvantitativa studie användes en surveydesign vilket innebär att data sam-

lades in från mer än ett fall med koppling till två eller fler variabler. Eftersom 

alla respondenter besvarade enkäten på egen hand, samlades data in vid fler än 

ett tillfälle. Detta bidrog till en variation bland individerna, som endast går att 

nå vid olika fall. Variationen i det insamlade datamaterialet möjliggjorde 
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bekräftelse av sambandsmönster och ett studerande av relationer mellan 

variablerna. Med hjälp av teori togs ett beslut om vilka de oberoende variablerna 

samt beroende variabeln var. Då variablerna samlats in vid samma tidpunkt går 

det endast att fastställa kopplingar mellan variablerna, däremot är det svårt att 

anta ett orsakssamband mellan dessa eftersom det inte finns någon tidsmässig 

relation mellan variablerna (Bryman & Bell 2015). I denna studie fastställdes 

oberoende variablerna till pris, kvalité, WOM, eWOM, influencers och ads och 

den beroende variabeln är hur ofta klädköp sker online. 

 

3.2.1. Enkät 

Som tidigare nämnts samlades data in med hjälp av en enkätundersökning som 

publicerades online på den sociala plattformen Facebook (bilaga 1). En enkätun-

dersökning valdes som metod för att kunna nå ut till en stor mängd människor 

och få en variation bland respondenterna. Andra fördelar med en en-

kätundersökning är att det går snabbt att administrera och att respondenterna 

inte blir påverkade av någon intervjuareffekt (Bryman & Bell 2015). Enkäten 

bestod av slutna frågor där respondenterna fick svara utifrån färdiga svarsalter-

nativ. De fick kryssa i det svarsalternativ som passade bäst in på dem och kunde 

inte komma vidare till nästa fråga förrän ett svarsalternativ hade valts. Detta 

eliminerade risken för att respondenterna lämnade ofullständiga svar genom att 

hoppa över frågor. Frågorna i enkäten var utformade med fem eller sex 

svarsalternativ där respondenten i varje fråga hade möjlighet att välja ett neutralt 

svar. Slutna frågor ökar jämförbarheten mellan svaren och gör det lättare för 

respondenterna att besvara enkäten då de endast behöver markera de svarsal-

ternativ som stämmer in på dem. Vidare kan vi med säkerhet fastställa att de 

svar som registreras är användbara (Eliasson 2010). Slutna frågor kan i vissa fall 

vara negativt då de begränsar respondenternas svarsmöjligheter. Det finns även 

en överhängande risk att respondenterna tolkar frågorna på olika sätt som 

avviker från forskarens tanke.  

En pilotstudie utfördes innan den slutliga enkäten skickades ut för att säkerställa 

att frågorna var lämpliga i förhållande till syftet, samt utformade på ett lättför-

ståeligt sätt. Med hjälp av en pilotstudie kan missförstånd och oklarheter i frå-

gornas utformning undvikas i den slutliga enkäten. Det är extra viktigt med en 

pilotstudie vid en enkätundersökning då respondenterna får besvara enkäten på 

egen hand, utan möjlighet att fråga om hjälp eller förtydliganden (Bryman & 

Bell 2015). Pilotstudien genomfördes på Karlstads Universitet där fyra personer 
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fick besvara frågorna i enkäten. När pilotstudien hade genomförts kunde några 

otydligheter i frågornas utformning identifieras vilket bidrog till att få justeringar 

och ett förtydligande gjordes inför den slutliga enkäten. När detta hade åtgärdats 

kunde undersökningen påbörjas på riktigt.  

Enkäten bestod av 23 frågor och skapades med hjälp av programmet Survey & 

Report. Frågorna i enkäten formulerades utifrån teorin med fokus på studiens 

syfte. Vid utformningen av frågorna användes studien av Vinerean et al. (2013) 

som utgångspunkt då de i sin studie studerade sociala medier och 

konsumentbeteende med en kvantitativ ansats. Det är viktigt att tänka på 

längden på en enkät då långa enkäter ökar risken för bortfall (Bryman & Bell 

2015), denna aspekt togs i beaktande vid skapandet av frågorna. Enkäten inleds 

med tre personliga faktafrågor som innefattar kön, ålder och 

huvudsysselsättning, följt av tjugo frågor inom ämnet sociala medier och 

klädköp online. Efter de tre inledande frågorna fick respondenterna svara på 

frågan om de någon gång handlat kläder online. De respondenter som svarade 

nej på denna fråga hade inte möjlighet att fortsätta besvara enkäten. Vi tackade 

då för deras medverkan och enkäten avslutades. Denna avgränsning gjordes för 

att säkerställa att de respondenter som besvarade enkäten var bekanta med 

klädköp online, som är grunden i studien.  

Resterande delen av frågorna bestod av påståenden gällande respondenternas 

vanor inom sociala medier och klädköp online. En del av frågorna berörde be-

greppet influencer. Dessa frågor hade en tillhörande text som förklarar vad en 

influencer är. Detta för att minimera risken för missförstånd som kan påverka 

hur väl svaren återspeglar verkligheten. Samtliga frågor i enkäten var utformade 

på ett sådant sätt att de inte var för generella, då detta kan skapa en oklarhet för 

respondenten om vad frågan egentligen handlar om (Bryman & Bell 2015). Det 

finns även en risk att för generellt utformade frågor inte bidrar med någonting 

väsentligt till studien. Vidare utformades samtliga frågorna med studiens syfte i 

åtanke. Som tidigare nämnt var enkäten tillgänglig på Facebook, vilket skapade 

möjligheten för respondenterna att besvara enkäten i lugn och ro när det pas-

sade dem. Enkäten var tillgänglig på Facebook i 12 dagar innan den avslutades 

och resultatet började sammanställas. 
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3.2.2.  Urval 

I studien har ett bekvämlighetsurval använts vilket är ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman & Bell 2015). Bekvämlighetsurval innebär att personer som för oss var 

tillgängliga fick besvara enkäten. Urvalet bestod av personer som vi är vänner 

med på Facebook, vilket är personer i olika åldrar och innefattar familj, vänner, 

arbetskollegor samt bekanta. Enkäten publicerades i ett inlägg på Facebook där 

det var 1248 personer som hade möjligheten att se inlägget. Hur många som i 

slutändan såg inlägget på Facebook är svårt att fastställa. För att öka 

medvetenheten om vår enkätundersökning skickade vi ut en påminnelse på 

Facebook för att förbättra chanserna att så många som möjligt av de 1248 

personerna kunde nås. Av de 1248 personerna var det totalt 145 stycken som 

besvarade enkäten på de 12 dagar som enkäten var tillgänglig. Majoriteten av 

respondenterna i studien, 78 procent, har svarat att de är studenter, vilket gör 

studiens population förhållandevis homogen. 

Som tidigare nämnt har studien använt ett bekvämlighetsurval som är vanligt att 

använda med hänsyn till tidsbrist och ekonomiska aspekter (Bryman & Bell 

2015). En negativ aspekt med bekvämlighetsurvalet är att resultatet inte går att 

generalisera till en hel population, då det inte går att säkerställa att urvalet är 

representativt för hela populationen. Oberoende begränsningarna till att 

generalisera studiens resultat, var bekvämlighetsurvalet ett lämpligt val i 

förhållande till tidsbristen. Eftersom det är viktigt att generalisera resultatet till 

en hel population anser Bryman och Bell (2015) att det är fördelaktigt att 

använda ett slumpmässigt urval vid en surveyundersökning.  

 

3.3. Dataanalys 

Materialet från enkätundersökningen har studerats statistiskt i 

statistikprogrammet SPSS. De statistiska metoderna är ett hjälpmedel för att bli 

medveten om mönster och aspekter hos variablerna som tidigare inte varit 

självklara (Eggeby & Söderberg 1999). Studien syftar till att hitta samband 

mellan oberoende variabler och den beroende variabeln, vilket gör att enkel 

linjär regressionsanalys blir ett lämpligt val tillsammans med en multipel 

regressionsanalys (Eggeby & Söderberg 1999; Eliasson 2010). Analysen inleds 

med en enkel regressionsanalys och övergår till en multipel regressionsanalys då 

fler oberoende variabler testas tillsammans (Eliasson 2010). I studien testades 

de oberoende variablerna pris, kvalité, WOM, eWOM, influencers och ads 
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enskilt mot den beroende variabeln, hur ofta klädköp sker online. Även studiens 

plattformar Instagram, Youtube och Snapchat studerades för att generera ett 

resultat kring vilka variabler som är signifikanta för studien.  

Inledningsvis granskades varje oberoende variabels korrelationskoefficient, R, 

enskilt innan nästa steg i analysen utfördes. Värdet på R är ett mått på hur starkt 

linjärt samband som föreligger mellan variablerna. Ett R värde på +1 förklarar 

ett starkt positivt samband, -1 visar på ett starkt negativt samband och ett värde 

på 0 anger att det inte förekommer något samband (Eliasson 2010). Vidare 

studerades determinationskoefficienten, R Square, för de oberoende variablerna 

som testades mot den beroende variabeln. R Square visar hur stor andel av 

variationen i den beroende variabeln, y, som kan förklaras av den oberoende 

variabeln x. Måtten som används här är precis som tidigare -1 till +1, detta anger 

vilken förklaringsgrad som föreligger och presenteras i procent. Den justerade 

determinationskoefficienten, Adjusted R Square, nyttjades då flera oberoende 

variabler testades mot den beroende variabeln samtidigt. Detta med anledning 

av att värdet är anpassat och tar hänsyn till att fler oberoende variabler har 

adderats till regressionen. Även här är ett värde nära +1 eller -1 önskvärt för 

regressionens förklaringsgrad (Mendenhall & Sincich 2013). Ett värde som ofta 

eftersträvas är under -0,7 eller över 0,7. Det är dock viktigt att inte enbart 

fokusera på att få ett värde i dessa nivåer då ett lägre R Square eller Adjusted R 

Square värde inte behöver betyda att modellen är dålig (Delander & Niklasson 

1987). Det är dock av betydelse att vara medveten om att det är låg varians i 

denna undersökning då många värden med låg varians förekommer. 

Slutligen studerades variablernas Betakoefficient, B, och signifikansvärde, 

sig.  Betakoefficienten visar riktningen för sambandet samt om sambandet är 

positivt eller negativt. Vid multipel regression går det att fastställa vilken 

oberoende variabel som har störst påverkan på beroende variabeln genom att 

fastställa vilken som har högst Betakoefficient (Mendenhall & Sincich 2013). 

Signifikansvärdet användes som mått för att avgöra om modellen är statistiskt 

användbar. Gränsvärdet som tillämpats i studien är 0,05 och är vanlig inom 

samhällsvetenskapen och anger vilken risknivå som accepteras i studien 

(Bryman & Bell 2015). Med en signifikansnivå på 0,05 kan det med 95 procents 

säkerhet fastställas att variationen i den beroende variabeln förklaras av den 

oberoende variabeln (Agresti et al. 2016).  
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3.4. Reliabilitet, replikation och validitet 

För att kunna fastställa och redovisa vilken kvalité studiens undersökning 

uppvisar presenteras reliabilitet, replikation och validitet. Dessa är mått som 

förklarar uppsatsens tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet (Bryman & Bell 

2015). Reliabilitet anger hur pålitlig mätningen i en undersökning är och hur väl 

ett begrepp faktiskt mäts (Bryman & Bell 2015). Eftersom vi valde att skapa 

egna frågor istället för tidigare använda mått, sänker det studiens reliabilitet. För 

att öka studiens reliabilitet fick alla respondenter besvara en enkät med precis 

samma innehåll, vilket bidrar till att samma saker har undersökts för varje 

respondent. Frågorna i enkäten var korta och koncisa, vilket bidrar till att 

motivationen att besvara frågorna bestod. Även det faktum att enkäten kunde 

besvaras på egen hand, när det själv passade respondenten, ökar studiens 

reliabilitet. Vilket innebär att respondenternas svar är pålitliga i studien.  

Nästa kriterium som studerats är replikation och innebär att andra forskare ska 

ha möjlighet att upprepa tidigare forskning för att säkerställa att resultatet 

stämmer och att experimentet är objektivt, helt oberoende från fri värdering 

(Bryman & Bell 2015). För att påvisa undersökningens replikerbarhet har en 

noggrann beskrivning av tillvägagångssättet och utformningen av 

enkätundersökningen redovisas i avsnitt 3.2.1. I bilaga 1 finns hela enkäten 

tillgänglig vilket skapar möjlighet att kunna återskapa enkätundersökningen vid 

ett senare tillfälle. Bryman och Bell (2015) anger att det är en förutsättning att 

tydligt förklara tillvägagångssättet för att möjliggöra replikation.  

Validitet anses vara det viktigaste forskningskriteriet inom företagsekonomi och 

handlar om att ett mått verkligen har mätt det som faktiskt ska mätas. Validitet 

består av två olika aspekter som innefattar intern och extern validitet som båda 

tas i beaktande. Den interna validiteten berör frågor om kausalitet, vilket innebär 

om relationen mellan oberoende och beroende variabel är hållbar (Eliasson 

2010). Kausaliteten tydliggör alltså om x är ansvarig för variationen som finns i 

y. Bryman och Bell (2015) argumenterar för att en surveyundersökning endast 

bidrar till en studie av relationer mellan variabler och att det inte går att fastställa 

någon kausal relation. Eftersom vi själva tog beslut om vilka de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln var togs det ingen hänsyn till andra 

möjliga påverkande faktorer. Det är alltså riskabelt att påstå att det finns ett 

orsakssamband mellan variablerna i studien. Eftersom det saknas kausal relation 

medför det brister i den interna validiteten (Bryman & Bell 2015). 
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När det handlar om huruvida resultaten går att generalisera utöver specifik 

undersökning är det istället den externa validiteten som testas. Generalisering 

anger hur det nådda resultatet kan sträcka sig över andra situationer och grupper 

utöver den aktuella undersökningen (Bryman & Bell 2015). Målet med den 

kvantitativa undersökningen är att kunna generalisera resultatet utöver det spe-

cifika fallet och på de personer som inte besvarat enkäten. Eftersom urvalet 

bestod av ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt urval representerar 

inte resultatet den övriga populationen och är inte representativt (Bryman & Bell 

2015). Det är därför inte lämpligt att generalisera och använda resultatet i en 

annan kontext än för klädköp som sker online via sociala medier och i åldrarna 

20–25 år. Studiens externa validitet redovisar i förhållande till teorin brister.  

 

3.5. Etik 

Vid studerande av individer är det extra viktigt att respondenterna behandlas på 

ett korrekt sätt. Inom företagsekonomisk forskning diskuteras etiska aspekter 

där Bryman och Bell (2015) redogör för etiska regler som har tagits i beaktande 

för studien. Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är krav som 

ska vara uppfyllda vid en undersökning. För att säkerställa att dessa krav var 

uppfyllda blev respondenterna informerade innan enkäten besvarades om att 

deltagandet var frivilligt, helt anonymt samt att svaren hanteras konfidentiellt 

och enbart för forskningsändamålet. Enkätundersökningen har behandlat 

frågor om användandet av sociala medier samt klädköp online och anses inte 

som ett känsligt eller olämpligt ämne att studera via en enkät. Om datamaterialet 

skulle efterfrågas för användning av andra forskare måste respondenterna 

godkänna användandet igen och om utomstående får tillgång till materialet ska 

villkor som tystnadsplikt även gälla för dessa personer (Ekengren & Hinnfors 

2012). Då enkäten var tillgänglig på det sociala mediet Facebook, var deltagandet 

helt frivilligt och ingen har tvingats till att delta i undersökningen. Studiens syfte 

presenterades för respondenterna innan enkäten påbörjades, vilket fastställer att 

alla har blivit tydligt informerade om pågående forskning. 

 

3.6. Metod- och källkritik 

I surveyundersökningen användes en enkät för att samla in data. För att 

komplettera ytterligare, samt fastställa den information som framkom av 

enkätundersökningen hade strukturerade intervjuer varit ett bra komplement i 
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studien. Strukturerade intervjuer innebär att en intervjuare ställer slutna frågor 

till en respondent med hjälp av ett tidigare konstruerat frågeschema. Att 

använda sig av slutna frågor underlättar både frågandet och svarandet, eftersom 

respondenten får fasta frågor med fasta svarsalternativ att välja mellan. Det kan 

vara fördelaktigt att använda strukturerade intervjuer istället för enkäter med 

anledning av att det går att hjälpa respondenterna med tolkning av frågorna för 

att undvika missförstånd. En annan anledning är att enkäter inte passar alla 

människor då det kan upplevas som svårt och tråkigt, speciellt om enkäten är 

för lång. Då kan det underlätta att använda sig av strukturerade intervjuer istället 

(Bryman & Bell 2015). 

Den vanligaste kritiken mot kvantitativ forskning kommer från forskare med 

kvalitativt anspråk. Dessa anger att kvantitativa forskare inte gör en distinktion 

mellan människor, sociala situationer och naturvetenskapen. Den kvantitativa 

forskningen präglas av en naturvetenskaplig modell och positivism som dessa 

inte anser är lämplig att tillämpa på den sociala verkligheten, eftersom 

människor själva tolkar och vill förstå världen vi lever i. Detta påstående går inte 

i linje med naturvetenskapens syn på världen och bör därför inte appliceras på 

människor och sociala institutioner. Nästa kritiserade moment inom kvantitativ 

metod är mätning. Mätning är en stor och viktig del men kritiseras i avseende 

för att förklara att mätningen inte speglar verkligheten på riktigt. När forskare 

mäter relationer av variabler tas ingen hänsyn till hur människor lever sina liv 

vilket anses vara negativt för studien (Bryman & Bell 2015). 

Eftersom det läggs ner mycket arbete på att skapa egna texter och formuleringar 

har innebörden av korrekt refererande i studien stor betydelse (Ekengren & 

Hinnfors 2014). Studien refereras utifrån Harvard KAU och samtliga referenser 

finns tillgängliga i en referenslista. Referenslistan är i alfabetisk ordning för att 

på ett tydligt sätt visa de källor som använts i studien. I studien ska det tydligt 

framgå för läsaren vilken information som kommer från tidigare forskning och 

vilka de egna slutsatserna är. Majoriteten av de källor som berör studiens digitala 

faktorer har utvecklats i takt med digitaliseringen vilket bidrar till att tidigare 

forskning inom ämnet är tämligen modern. Vilket gör att studiens fakta är högst 

aktuell och överensstämmer med dagens situation. Det förekommer emellertid 

äldre källor i studien, dock berör de framförallt forskningsteknik. Flera källor 

har i dessa fall tagits i beaktande för att säkerställa att fakta är fortsatt aktuell.  
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4. Resultat 

Avsnittet som berör resultatet presenterar redogörelser av statistiskdata som ett resultat av 

enkätundersökningen. För att på ett tydligt sätt ge en överblick av datamaterialet presenteras 

det med hjälp av figurer och tabeller som skapats från den statistiska analysen i SPSS.  

 

Stickprovet består av 145 respondenter där majoriteten, 83,4 procent är i 

åldrarna 20–25 år. 11 procent uppger sig vara mellan 26–30 år och några enstaka 

personer är under 20 år respektive över 30 år. Av de 145 respondenter som 

besvarade enkäten är drygt två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. I 

undersökningen anger 78,6 procent att de är studenter, 17,2 procent arbetar 

heltid, 3,4 procent arbetar deltid och 0,7 procent är arbetslösa. Samtliga 145 

respondenter besvarade att de någon gång handlat kläder online, vilket var en 

förutsättning för att kunna delta i studien. 

Över 97 procent av respondenterna uppger att de använder sociala medier 

dagligen, varav knappt 25 procent av dessa använder sociala medier varje timme. 

I undersökningen uppgav 0,7 procent att de aldrig använder sociala medier, 0,7 

procent svarar att de använder sociala medier någon gång i månaden och 1,4 

procent använder sociala medier någon gång i veckan. Med hänsyn till att 

studiens syfte grundar sig i ett aktivt användande av sociala medier, är det en 

förutsättning att respondenterna besvarat att de gör detta regelbundet. De 

respondenter som besvarat att de aldrig använder sociala medier samt de som 

svarat att de endast använder sociala medier någon gång i månaden och någon 

gång per vecka har därmed blivit uteslutna i studiens kommande analyser. Detta 

medför att det är 141 respondenter, istället för 145 stycken som 

stickprovsstorleken uppgick till från början, som ligger till grund för de resultat 

som kommer presenteras i kommande avsnitt.  
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4.1. Deskriptiv statistik 

 
Figur 2. Klick och köp via ads 

 

69 procent av respondenterna, vilket motsvarar 97 respondenter, har svarat att 

de har klickat på ads om kläder på Instagram, varav 13,8 procent gör detta varje 

vecka. De 69 procent som svarat att de har klickat sig vidare på ads på Instagram 

fick besvara en följdfråga kring hur ofta ett klick på en ad på Instagram har lett 

till ett köp. Av de 97 respondenter, var det 80 stycken som uppgett att klick på 

ads någon gång lett till ett klädköp.   

Upp mot 21 procent av respondenterna har svarat att de någon gång klickat på 

en ad via Youtube, vilket motsvarar 29 respondenter i studien. Endast en person 

har svarat att den klickar på ads på Youtube varje vecka. De 29 respondenter 

som någon gång klickat på ads via Youtube fick svara på följdfrågan, om hur 

ofta ett klick på ads har lett till ett köp via Youtube. Cirka 63 procent vilket 

motsvarar 18 respondenter, har svarat att ett klick på en ad via Youtube har lett 

till ett köp. 

Hela 86,9 procent, alltså 122 personer uppger att de aldrig klickat sig vidare på 

ads via Snapchat, vilket fastställer att det endast är 19 personer som någon gång 

har klickat på ads via Snapchat. 19 respondenter som någon gång klickat på ads 

via Snapchat fick en följdfråga kring hur ofta ett klick på en ad via Snapchat 

leder till ett köp. Av de 19 personer som svarat följdfrågan har endast 3 stycken 

svarat att ett klick på en ad via Snapchat har lett till ett köp.  
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Från resultatet är det möjligt att konstatera att den effektivaste plattformen att 

använda för ads är Instagram, då det i störst utsträckning leder till klädköp 

online.  

 

4.2. Regressionsanalys 

Tabellerna som presenteras nedan är framtagna genom bivariat analys och 

multivariat analys. Bivariat analysen behandlar två variabler för att fastställa hur 

de relaterar till varandra. Multivariat analysen handlar istället om en analys av 

fler variabler samtidigt (Bryman & Bell 2015). 

 

4.2.1. Traditionella faktorer 

Tabell 1. Regression traditionella faktorer 

 

Oberoende variabel R R Square B Sig. 

Pris 0,194 0,038 -0,257 0,021 

Kvalité 0,083 0,007 -0,101 0,325 

WOM 0,045 0,002 0,045 0,600 

Beroende variabel: Hur ofta klädköp sker online 

 

Vi började med att undersöka vilket samband den traditionella variabeln pris har 

med beroende variabeln y, hur ofta klädköp sker online. Värdet som presenteras 

i Tabell 1 anger att det inte råder något starkt linjärt samband mellan variablerna 

då korrelationskoefficienten, R, har ett värde på 0,194. Ett annat värde som är 

av intresse är R Square som i tabellen uppgår till 0,038. Det här betyder att 

endast 3,8 procent av priset förklarar den totala variationen i beroende variabeln, 

hur ofta klädköp sker online. Eftersom B har ett negativt värde på -0,257, 

innebär det ett negativt samband mellan pris och hur ofta klädköp sker online. 

Vilket innebär att när priset ökar minskar antalet klädköp som sker online. Det 

sista värdet tabellen presenterar är ett signifikansvärde på 0,021. Värdet hamnar 

under studiens gränsvärde, vilket fastställer att resultatet är statistiskt signifikant.  



33 

 

Den oberoende variabeln kvalité visar inte något starkt linjärt samband med den 

beroende variabeln, hur ofta klädköp sker online. Värdet för R på kvalité uppgår 

till 0,083 och R Square har ett värde på 0,007. Endast 0,7 procent av kvalitén 

kan förklara den totala variationen i hur ofta klädköp sker online. Tabellen 

presenterar även att det finns ett svagt negativt samband mellan variablerna, då 

Betakoefficienten är negativ. När kvalitén ökar, minskar hur ofta klädköp sker 

online. Den oberoende variabeln kvalité, är inte signifikant för studien med ett 

värde på 0,325.  

WOM är den sista traditionella faktorn som studeras genom frågan vilken 

påverkan åsikter från vänner har på hur ofta klädköp sker online. Resultatet 

påvisar att variabeln inte har något starkt linjärt samband då R har ett värde på 

0,045. R Square fastställs till ett värde på 0,002, vilket innebär att endast 0,2 

procent av hur ofta klädköp sker online kan förklaras av WOM. Då B har ett 

värde på 0,045 föreligger det ett svagt positivt samband mellan WOM och hur 

ofta klädköp sker online. Signifikansvärdet på 0,600 visar att variabeln WOM 

inte är signifikant. Vänners åsikter har därmed inte någon stark inverkan på hur 

ofta respondenterna handlar kläder online. 

 

4.2.2.  Digitala faktorer 

 

Tabell 2. Regression eWOM 

 

Oberoende variabel R R Square B Sig. 

eWOM 0,139 0,019 0,165 0,100 

Beroende variabel: Hur ofta klädköp sker online 
 

I Tabell 2 presenteras resultatet av regressionen för den digitala faktorn eWOM 

som fastställdes genom frågan “hur mycket litar du på recensioner från 

influencers via sociala medier”. Då R har ett värde på 0,139 visar den oberoende 

variabeln inget starkt linjärt samband med den beroende variabeln hur ofta 

klädköp sker online. Värdet på R Square uppgår till 0,019. Detta innebär att 1,9 

procent av variationen i hur ofta klädköp sker online kan förklaras av eWOM. 

B värdet på 0,165 förklarar att hur ofta en respondent köper kläder online ökar 

med 0,165 procent desto större förtroende en respondent har för recensioner 
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från influencers. Signifikansvärdet för eWOM är 0,100, vilket precis hamnar 

över gränsvärdet för signifikansnivån på 0,05 och är därför inte signifikant i 

studien.  

 

Tabell 3. eWOM via sociala medier 

 

R Adjusted R Square 

0,461 0,195 

  

Oberoende variabel B Sig. 

eWOM Instagram 0,396 0,000 

eWOM Youtube 0,008 0,932 

eWOM Snapchat 0,139 0,323 

Beroende variabel: Hur ofta klädköp sker online 
 

Med hänsyn till att eWOM utspelas online via sociala medier har även det testats 

i en multipel regression, där de olika plattformarna studeras tillsammans. 

Frågorna som ställdes var “hur ofta har du köpt kläder som en effekt av att de 

blivit rekommenderade via Instagram, Youtube och Snapchat”. Resultatet 

förklarar att de oberoende variablerna tillsammans har ett linjärt samband med 

beroende variabeln eftersom R uppgår till 0,461. Eftersom flera oberoende 

variabler studeras tillsammans ska istället värdet på Adjusted R Square tas i 

beaktande. Ett värde på 0,195 förklarar att 19,5 procent av de oberoende 

variablerna förklarar den totala variationen i hur ofta klädköp sker online. 

Värdet på B uppgår till 0,396, detta innebär att ju oftare en kund har köpt kläder 

som en effekt av en rekommendation på Instagram, så ökar hur ofta klädköp 

sker online med 0,396 procent. 
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Vad gäller variablerna för Youtube och Snapchat, presenterar tabellen ett värde 

på betakoefficienten på 0,008 respektive 0,139. Att B har högst värde för den 

oberoende variabeln eWOM Instagram, förklarar att den har mest inflytande på 

den beroende variabeln. För att fastställa vilken oberoende variabeln som är den 

bästa i modellen kan signifikansvärdet studeras. Resultatet påvisar ett signifikant 

värde för variabeln eWOM via Instagram, medan variablerna eWOM via 

Youtube och Snapchat inte är signifikanta för studien. Utifrån resultatet i Tabell 

3 kan vi konstatera att det är mest troligt att rekommendationer på plattformen 

Instagram bidrar till hur ofta klädköp sker online.  

 

 Tabell 4. Influencers frekvens 

 

R Adjusted R Square 

0,277 0,056 

  

Oberoende variabel B Sig. 

Influencers Instagram 0,232 0,009 

Influencers Youtube -0,147 0,102 

Influencers Snapchat 0,190 0,213 

Beroende variabel: Hur ofta klädköp sker online 

 

I Tabell 4 studeras hur många influencers respondenterna följer på respektive 

plattform och om det påverkar hur ofta klädköp sker online. Resultatet visar ett 

svagt linjärt samband mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln, då R uppgår till 0,277. Värdet på Adjusted R Square, 0,056, innebär 

att endast 5,6 procent av variationen i hur ofta klädköp sker online kan förklaras 

av hur många influencers respondenterna följer på sociala medier. Värdet på 

Betakoefficienten för influencers på Instagram visar att hur ofta en respondent 



36 

köper kläder online ökar med 0,232 procent desto fler influencers en respondent 

följer på Instagram. Även variabeln Snapchat visar på ett positivt samband med 

ett B värde på 0,190. Youtube visar däremot på ett negativt samband då värdet 

på B för variabeln är -0,147. Detta innebär att hur ofta en kund köper kläder 

online minskar med 0,147 procent desto fler influencers en respondent följer på 

Youtube. En annan viktig aspekt från Tabell 4, är att det endast är den 

oberoende variabeln influencers Instagram som visar ett signifikant värde på 

0,009. Variablerna influencers på Youtube och Snapchat visar inte signifikanta 

värden i studien. Resultatet ger ett underlag för konstaterandet att desto fler 

influencers respondenterna följer på Instagram, desto oftare handlar de kläder 

online.  

Genom körningarna i SPSS som presenterades i Tabell 3 och Tabell 4, framkom 

ett resultat som visar att Instagram som plattform har störst inverkan på respon-

denterna. Eftersom Instagram är den enda plattform som visar på signifikanta 

värden och högst B värde. Detta leder fram till valet att resterande tester i SPSS 

enbart kommer att fokusera på Instagram. Avseende följande kommer 

undersöknings resterande tester utföras med data som splittrats data som endast 

består av personer som angett att de någon gång köpt kläder som har blivit 

rekommenderade på Instagram. Respondenterna som besvarat att de aldrig köpt 

kläder online som blivit rekommenderade på Instagram, tas bort. Detta medför 

att kommande resultat har baserats på svar från 90 respondenter. 

 

 

Tabell 5. Ads via Instagram 

 

Oberoende variabel R R Square B Sig. 

Ads Instagram 0,257 0,066 0,160 0,002 

Beroende variabel: Hur ofta klädköp sker online 

 

Resultatet i Tabell 5 har fastställts genom frågan “Hur ofta klickar du dig vidare 

på en reklamannons om kläder på Instagram”. Resultatet från värdet på R visar 

ett svagt samband mellan den oberoende och beroende variabeln då värdet på 

R uppgår till 0,257. R Square uppgår till 0,066 vilket innebär att endast 6,66 

procent av ads på Instagram förklarar den totala variationen i hur ofta klädköp 
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sker online. Värdet på Betakoefficienten uppgår till 0,160 vilket medför att hur 

ofta en respondent köper kläder online ökar med 0,160 procent desto oftare en 

respondent klickar på ads på Instagram. Då signifikansvärdet fastställs till 0,002 

är variabeln ads på Instagram signifikant i studien. Det kan konstateras att 

respondenter som oftare klickar sig vidare på reklamannonser på Instagram, 

köper kläder online mer frekvent.   

Från resultatet går det att fastställa att faktorerna pris, eWOM via Instagram, 

influencers via Instagram och ads via Instagram har störst påverkan på hur ofta 

klädköp sker online.  
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5. Analys 

Det näst sista avsnittet i studien innefattar en analys av de resultat som framkommit från 

datamaterialet och kopplas till tidigare forskning. Vidare förenas studiens syfte och hypoteser 

med resultaten. 

 

Pris har sedan länge påvisat ett viktigt inflytande på kundens klädköp online och 

har även i denna studie fastställts som en påverkande faktor. Precis som North 

et al. (2012) samt Barger och Labrecque (2013) anger, lockas kunder av 

rabatterat pris online. Studiens resultat konstaterar att det finns ett negativt 

samband mellan pris och hur ofta klädköp sker online. Betydelsen av detta är 

att om priset ökar, minskar klädköp online. Att kunder därmed föredrar lägre 

priser stämmer överens med North et al. (2012) samt Barger och Labrecque 

(2013) påstående. Undersökningen har bidragit med ett resultat som presenterar 

att ett lågt pris är viktigt för kunden, då ett lägre pris bidrar med mer klädköp 

online. Barger och Labrecque (2013) anger att användandet av sociala medier 

bidrar till en bra plattform för presentation av erbjudande och rabattkoder. 

Eftersom respondenterna i studien föredrar ett lägre pris, styrker det tidigare 

forskares slutsatser om kopplingen mellan pris och sociala medier. Det är 

fördelaktigt för företag att vara tillgängliga på sociala medier och erbjuda 

rabatterade priser, då ett lågt pris fortfarande anses vara en viktig faktor för 

kunden. Detta fastställs genom att den oberoende variabeln pris är signifikant 

för studien. Studiens första hypotes H1: Ett lägre pris leder till mer klädköp 

online, kan inte förkastas.  

Pris har även en koppling till kvalité, då ett högre pris genererar högre kvalité 

(North et al. 2012). Däremot har inte kvalitén på kläderna visat sig ha några 

starka samband med hur ofta klädköp sker online, vilket även undersökningen 

visade då kvalité inte har blivit högt rankat av respondenterna. Eftersom 

resultaten från enkäten upplyste att respondenterna föredrar ett lägre pris på 

kläderna, kan det vara en orsak till att klädernas kvalité inte prioriteras lika högt 

av kunderna med kopplingar till North et al. (2012) påstående. Detta är en viktig 

aspekt att beakta för studiens resultat. Även det faktum att större delen av 

respondenterna uppger sig för att vara studenter kan vara en orsak till att kvalité 

inte prioriteras. Studenter har ofta en begränsad budget vilket gör att ett lägre 

pris värdesätts framför kvalité, vilket kan vara en anledning till att den 

oberoende variabeln kvalité inte är signifikant för studien. Detta innebär att den 

andra hypotesen, H2: Hög kvalité leder till mer klädköp online, förkastas. 
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Studien visar att vänners åsikter inte har någon påverkan på hur ofta klädköp 

sker online. I studien uppvisar variabeln WOM ett signifikansvärde på 0,600 

vilket inte är signifikant för studien. Att vänner inte påvisade någon större 

påverkan var ett överraskande resultat, då WOM i tidigare forskning har visat 

sig vara mycket betydelsefullt för kunden. Tidigare forskning har fastställt att 

vänners åsikter har stor betydelse och en påverkan på kundens köpbeteende 

(Kotler et al. 2013; Engel et al. 1995). Detta går inte i linje med studiens resultat 

som varken påvisade någon stark relation mellan variablerna eller ett signifikant 

värde. Möjligtvis kan respondenterna haft svårt att fastställa i en enkät hur stort 

inflytande vänners åsikter har på köpbeteendet, och kan därmed vara en 

anledning till att variabeln inte är signifikant för studien. Detta medför att H3: 

WOM har en positiv påverkan på klädköp online, förkastas. 

I studien studeras Instagram, Youtube och Snapchat som är populära 

plattformar inom sociala medier, och har stor effekt på människor (Zhang et al. 

2017). Det är även dessa plattformar som nyttjas vid användning av ads och 

influencers, vilket var en viktig anledning till att just dessa studerats i studien. 

Tidigare forskning anger att Instagram är den bästa kommunikationskanalen 

(Hashoff 2017) vilket stämmer överens med studiens signifikanta resultat, som 

fastställer att Instagram har störst påverkan på kunderna. Att använda Instagram 

är därför ett fördelaktigt alternativ inom marknadsföring via sociala medier. 

Både användningen och populariteten för Instagram fortsätter att öka 

(Davidsson 2017) och är en möjlig anledning till att resultatet är signifikant, 

vilket också stämmer överens med Davidsson (2017) påstående.  

Studien kan även fastställa att marknadsföring via Youtube och Snapchat inte 

levererar i samma utsträckning som på Instagram, vilket går att observera genom 

resultaten som inte är signifikanta för studien. Youtube beskrivs som en 

underhållningssida med fokus på videoklipp (Davidsson 2017), där influencers 

ännu inte har slagit igenom för att påverka den äldre målgruppen till klädköp 

online. Snapchat är en plattform som är ny i denna kontext och då resultaten i 

studien inte varit signifikanta kan det antas stämma överens med Törner (2018) 

argument om att Snapchat kommit för att utmana de äldre plattformarna. 

Kopplat till studiens resultat går det att konstatera att plattformen ännu inte 

lyckats slå igenom i kontexten och har inte besegrat varken Instagram eller 

Youtube. En anledning till att studien presenterar ett resultat som inte är 

signifikant för Snapchat kan bero på respondenternas ålder, då Snapchat 

rapporteras vara mest populärt bland yngre (Davidsson 2017). Det var endast 
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tre respondenter i studien som var under 20 år och då majoriteten av 

respondenterna är äldre kan detta vara en förklaring till att resultatet för 

Snapchat inte är signifikant i studien. Med stöd i undersökningens signifikanta 

resultat för Instagram och tidigare forskning kan H4: Instagram är den plattform 

med störst påverkan på klädköp online, inte förkastas.  

Respondenterna fick i undersökningen ange hur mycket de litar på recensioner 

från influencers via sociala medier. Detta resulterade i ett signifikansvärde på 

0,100, vilket inte är ett signifikant värde i studien. Detta ger en indikation på att 

respondenterna inte har förtroende för influencers och skiljer sig från tidigare 

forskning av Abidin (2016) som visade på det motsatta, att följare har stark tilltro 

till influencers. Att respondenterna anger att de i större utsträckning inte litar på 

influencers recensioner kan bero på att de inte är medvetna om den påverkan 

influencers har på dem, och till följd av detta uppger ett lågt förtroende. Vidare 

kan även plattformen där influencers verkar på vara av betydelse. Frågan i 

enkäten berörde endast sociala medier generellt och respondenterna kan ha 

olika förtroende för influencers på de olika plattformarna. Även det faktum att 

respondenterna själva fick ange hur stort förtroende de har för influencers 

utifrån en förutbestämd skala, kan ha bidragit till resultatet. Det kan vara svårt 

att mäta förtroende på en skala och för att få en djupare förståelse kring ämnet 

kan en kvalitativ undersökningsansats användas på fenomenet. 

I studien kan det däremot fastställas att rekommendationer som kommer från 

influencers via Instagram har en positiv påverkan på kundens klädköp online. 

Signifikansvärdet för denna variabel blev 0,000, vilket medför att det med 95 

procents säkerhet kan fastställas att variationen i hur ofta klädköp sker online 

kan förklaras av rekommendationer från influencers på Instagram. Detta 

överensstämmer med tidigare studie av De Veirman et al. (2017) som visade att 

influencers har stort inflytande på sina följare. Även Forbes (2013) samt Senecal 

och Nantel (2004) har tidigare visat att rekommendationer online blir allt 

viktigare och har en inverkan på kundernas köp online. Detta ligger i linje med 

vår studie som visar att respondenterna köper kläder online som en effekt av att 

de blivit rekommenderade av influencers. I studien är det endast eWOM via 

Instagram som har visat ett signifikant värde, medan Youtube och Snapchat inte 

är plattformar där eWOM bidrar till klädköp online. Vilket styrker det som 

nämndes ovan, att plattformen har betydelse i sammanhanget. De Veirman 

(2017) har tidigare framhävt Instagram som en plattform där eWOM passar bra, 

vilket även vår studie kan fastställa. De senaste åren har eWOM utvecklats som 
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en följd av digitaliseringen och mycket kontakt sker idag online. H5: eWOM via 

Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, kan därför inte förkastas.  

I studien har antalet influencers respondenterna följer på de sociala 

plattformarna Instagram, Youtube och Snapchat jämförts med hur ofta klädköp 

sker online. Resultatet visar att det endast är antalet influencers på Instagram 

som påverkar klädköp online. Variabeln för Instagram är signifikant medan 

Youtube och Snapchat inte visar signifikanta värden. Betakoefficienten för 

Youtube visar även ett negativt värde vilket innebär att desto fler influencers 

respondenterna följer på Youtube desto mer sällan köper de kläder online. Detta 

visar återigen att de sociala plattformarna skiljer sig åt och vikten av att som 

företag marknadsföra sig på rätt plattform. Att influencers via Youtube och 

Snapchat inte visar någon påverkan på kundernas klädköp online i denna studie 

kan bero på att Snapchat främst har en yngre målgrupp (Thaichon 2017), vilket 

inte finns representerat i denna studie. Youtube är en plattform där användarna 

aktivt behöver starta ett videoklipp, till skillnad från Instagram där inlägg 

kommer upp per automatik i flödet. Detta kan vara en anledning till att Youtube 

inte visar någon inverkan på kundens klädköp online, då influencers via 

Instagram blir mer lättillgängligt. 

Att influencers har en påverkan på kundens köpbeteende är förenligt med 

tidigare studier. Abidin (2016) har visat att då influencers delar med sig av texter 

och bilder ur sitt liv skapar de en stark tilltro till sina följare. De skapar en 

relation med följarna på ett sätt som skiljer sig från vanliga kändisar, och kan 

vara en anledning till att influencers får en allt större roll i dagens 

marknadsföring. Med hjälp av influencers kan marknadsföringen bli mer 

personlig och De Veirman et al. (2017) har tidigare fastställt att företag kan 

skapa emotionella kopplingar mellan sina varumärken och kunderna med hjälp 

av influencers. Med hänsyn till resultaten i denna studie, är det främst på 

Instagram som influencers lyckas nå ut till kunderna och är därmed även den 

plattform som företag kan fokusera sin marknadsföring på. H6: Influencers via 

Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, kan därmed inte förkastas. 

Samtidigt som förtroendet för traditionell reklam reducerades, ökade 

användandet av ads i sociala medier som kom att få positiv respons (Taylor et 

al. 2011). Huvudorsakerna till den positiva responsen beror på att ads framställs 

på ett mycket mer personligt sätt, vilket bidrar till att det inte upplevs som 

reklam (De Veirman et al. 2017). Användarna väljer även själva vilka de vill följa 

på sociala medier, vilket bidrar till att de kan styra en del av innehållet de får ta 

del av (IZEA 2017). Studiens undersökning fastställer att det är mer vanligt att 
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klicka sig vidare på ads, men inte lika vanligt att faktiskt köpa något via ads. 97 

respondenter anger att de aktivt klickat sig vidare på en ad via Instagram, medan 

80 av dessa anger att det någon gång lett till ett köp. Vad gäller Youtube och 

Snapchat är det inte i samma utsträckning klick och köp via ads har skett. 

Genom bivariat analysen som endast fokuserade på ads via Instagram, går det 

att konstatera en påverkan på hur ofta klädköp sker online. Med tanke på de 

statistiska värdena som anger att hur ofta en respondent köper kläder online 

ökar med 0,160 procent desto oftare en respondent klickar på ads på Instagram, 

går det att anta en positiv påverkan på kundens köpbeteende. Precis som Abidin 

(2016) diskuterar är ads en ny variant av reklam för företag att använda i sin 

marknadsföringsstrategi. Avseende följande kan studiens sjunde hypotes H7: 

Ads via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, inte förkastas.  

 

5.1. Påverkan på kundens köpbeteende 
 

Köpbeteendet består av olika faktorer som har påverkats av att användningen 

av sociala medier har ökat (Zhang et al. 2017). Eftersom pris och influencers via 

plattformen Instagram har fastställts till att påverka kunden till klädköp online 

ska detta studeras närmare. Influencers kan tänkas ha en direkt påverkan på de 

kulturella faktorerna, eftersom dessa personer delar med sig av sina liv på sociala 

medier som går att se upp till och drömma om (Abidin 2016). Detta påstående 

går i linje med Engel et al. (1995) förklaring av de kulturella faktorerna som 

grundas i önskningar och beteende. Eftersom den statistiska analysen från 

undersökningen fastställer att ju fler influencers en kund följer på Instagram, 

desto oftare sker köp online, blir det en förklaring till att influencers har en 

påverkan på köpbeteendet online. Konstaterandet stämmer då även överens 

med De Veirman et al. (2017) påstående om influencers påverkan på kunden. 

De sociala faktorerna inom köpbeteendet består av grupper, familj, normer samt 

status och har en stor påverkan på människan (Engel et al. 1995). Studiens 

undersökning påvisade dock inga starka samband mellan vänners åsikter och 

hur ofta klädköp sker online, eller ett signifikant resultat för studien. Avseende 

tidigare forskning om de sociala faktorerna, går studiens resultat inte i linje med 

Engel et al. (1995) påstående.  Å andra sidan anger Thaichon (2017) att det 

främst är yngre kunder som medvetet bryr sig och påverkas av vänners åsikter. 

Eftersom majoriteten av våra respondenter uppgav sig för att vara över 20 år är 

det inte ett osannolikt resultat. Med andra ord betyder det här att vänner inte 
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påverkar de äldre kunderna lika mycket som de yngre kunderna. En annan grupp 

som diskuteras inom de sociala faktorerna är referensgrupp, vilket består av 

personer det går att se upp till och som lever ett önskvärt liv. I studien går det 

att fastställa dessa personer till influencers, då influencers delar med sig av sina 

liv via sociala medier vilket gör att många ser upp till dem (Abidin 2016). Precis 

som studiens resultat anger, har influencers en positiv påverkan på kundens 

klädköp online, och även de sociala faktorerna kan därför antas påverkas.  

Det sista steget inom köpbeteendet som ska diskuteras är de personliga fak-

torerna, vilket fastställs som livsstil, ekonomi, ålder och personlighet (Engel et 

al. 1995). En stor del av respondenterna, 78,6 procent uppgav sig för att vara 

studenter medan 17,2 procent arbetar heltid och övriga arbetar deltid eller är 

arbetslösa. Detta bidrar till att respondenterna har olika varianter av livsstil och 

ekonomi. Att vara student innebär ofta att leva med en begränsad budget, vilket 

leder till att ett lågt pris får en viktig betydelse för studenter eftersom de dyrare 

alternativen inte alltid är aktuella. För att nå kunder som är studenter är det 

därför bra att anpassa sig efter deras situation och erbjuda rabatterade priser via 

sociala medier för att påverka dessa kunder till köp. Studiens undersökning 

visade ett negativt samband mellan pris och klädköp online, vilket betyder att 

om priset ökar, minskar hur ofta klädköp sker online. Att ett lågt pris är 

attraktivt, stämmer därmed överens med Park et al. (2012) påstående. 

Beroende på vilken ålder kunden har och vilket liv personen lever, gäller det att 

hitta influencers via sociala medier som matchar dess intressen för att kunna 

påverka kunden via sociala medier. En viktig orsak till att följa en influencer på 

sociala medier, är på grund av att personen delar med sig av innehåll som är av 

intresse (Abidin 2016). Både faktorerna pris och influencers som används via 

sociala medier kan därför antas ha påverkan på en kunds köpbeteende online.  
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6. Slutsats 

Slutligen presenteras studiens viktiga resultat och vilken kunskap studien faktiskt har 

bidragit med. Vidare diskuteras oväntade resultat och begränsningar samt vad som behövs 

justeras inför framtida forskning. 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som driver klädköp online. I 

studien testades även sju hypoteser som var kopplade till syftet. Första 

hypotesen, H1: Ett lägre pris leder till mer klädköp online, kan inte förkastas. 

Den statistiska analysen gav ett resultat som fastställde ett negativt samband 

mellan pris och hur ofta klädköp sker online, vilket betyder att ett lågt pris bidrar 

till mer klädköp online. Studiens andra hypotes, H2: Hög kvalité leder till mer 

klädköp online, kan förkastas. En förkastelse förklaras av att studiens resultat 

för oberoende variabeln kvalité inte var signifikant och att det var ett negativt 

samband mellan variablerna. När kvalitén ökar, minskar hur ofta klädköp sker 

online, vilket gör att H2 måste förkastas. Precis som tidigare teori fastställt, har 

WOM en positiv påverkan på kunden vilket skapade H3: WOM har en positiv 

påverkan på klädköp online. Undersökningen i studien bidrog dock till att vi var 

tvungna att förkasta H3 eftersom oberoende variabeln WOM inte var 

signifikant för studien. Detta fastställer även att vänners åsikter inte påverkar 

hur ofta klädköp sker online.  

De populära plattformarna inom sociala medier, Instagram, Youtube och 

Snapchat undersöktes i studien. Både tidigare teori och studiens resultat visar 

att studiens fjärde hypotes H4: Instagram är den plattform med störst påverkan 

på klädköp online, inte kan förkastas.  

H5: eWOM via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, förkastas 

inte eftersom den påvisar ett signifikant resultat för studien. Förtroendet för 

rekommendationer från influencers är därför så stort som Abidin (2016) angett 

i sin forskning. Influencers har påvisats ha en stor påverkan på kunder vilket 

även fastställs i studien, då influencers bidrar till hur ofta klädköp sker online. 

H6: Influencers via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, kan 

inte förkastas. Den sista digitala faktorn som studerats är ads och resultaten 

presenterade att den oberoende variabeln är statistiskt signifikant i studien. 

Eftersom ads via Instagram bidrar till att fler klädköp sker online, kan H7: Ads 

via Instagram har en positiv påverkan på klädköp online, inte förkastas.  

 



45 

Studien har fastställt att faktorerna pris, eWOM via Instagram, influencers via 

Instagram och ads via Instagram driver till klädköp online, då de haft 

signifikanta resultat i studien och även bidragit till en ökning i hur ofta klädköp 

sker online. Om företag väljer att marknadsföra sig via sociala medier och vill 

nå kunder som är över 20 år, bör det ske via Instagram med anledning till att 

plattformen genom hela studien påvisat signifikanta resultat till skillnad mot 

Youtube och Snapchat. Det är främst användningen av influencers och ads som 

även sker på Instagram som påverkar klädköp online. Den traditionella faktorn 

pris har också bevisats påverka kunden, där ett lågt pris lockar kunden till att 

handla kläder online.  

Studien har bidragit med kunskap om att pris, eWOM, influencers och ads är 

faktorer som driver klädköp online och som företag bör utveckla i sin 

marknadsföringsstrategi. Att som klädföretag marknadsföra sig via Instagram 

med hjälp av dessa faktorer är fördelaktigt då Instagram är den plattform där 

kunderna påverkas mest. Det var oväntat att WOM, i form av påverkan från 

vänner, inte visade något signifikant resultat i studien. Äldre forskning från 

Engel et al. (1995) har fastställt vänner som en viktig påverkande faktor, men 

med hänsyn till digitaliseringen och användandet av sociala medier får eWOM 

större betydelse i sammanhanget och är en viktig aspekt att beakta. Detta 

medför att det krävs större engagemang och medvetenhet om eWOM från 

företagen.  

 

Inför framtida forskning bör ett större slumpmässigt stickprov användas, med 

större spridning i ålder, kön och livsstil. Detta skulle bidra till att resultatet går 

att generalisera till en större grupp och inte så avgränsat som denna studie blir. 

Studiens resultat går endast att applicera på kontexten klädköp online och inte 

för andra produkter än kläder. Ett annat förslag är att justera frågorna i enkäten 

något, då det blev problematiskt att få fram svar på vad vi faktiskt sökte från 

början. Ett intressant resultat i studien visade att respondenterna angett att de 

inte litar på influencers med ändå väljer att handla kläder online som en effekt 

av dess rekommendationer, är ett fenomen som kan studeras närmare. Med 

hjälp av kvalitativ ansats och strukturerade intervjuer kan en djupare förståelse 

om problemet nås. Slutligen skulle framtida forskning inom området kunna 

acceptera en signifikansnivå på 0,1 för att generera fler resultat i studien. 

Eftersom studien utgick från en signifikansnivå på 0,05 fick många resultat 

uteslutas. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning - hur sociala medier påverkar köp av kläder online  

Hej, vi heter Malin och Isabella, vi är två studenter som läser termin 8 på 

Civilekonomprogrammet inriktning Service Management vid Karlstads 

Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete och studiens syfte är att 

undersöka vilka faktorer som driver klädköp online. Deltagandet är frivilligt och 

helt anonymt. Svaren kommer hanteras konfidentiellt och enbart för 

forskningsändamålet. Vi är tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäten. 

Enkäten ställer frågor om “influencers”. Influencers är personer som har skapat sig ett stort 

socialt nätverk online på sociala plattformar som Instagram, Youtube och Snapchat. På dessa 

plattformar delar de med sig av bilder och texter ur sin vardag och påverkar de som följer dem. 

Influencers har skapat ett nytt sätt för företag att marknadsföra sig på och många företag 

använder idag influencers som en del av sin marknadsföringsstrategi.  

 

1. Kön  

Kvinna 

Man  

Vill ej uppge 

2. Ålder  

Under 20 

20–25 

26–30 

31–35 

36-40 

Över 40 

3. Huvudsysselsättning 

Student 

Arbetar heltid 

Arbetar deltid 

Arbetslös 

 

4. Har du någon gång handlat kläder online? 

Om du svarar nej behöver du inte besvara resterande frågor. Vi tackar för din medverkan. 
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Ja 

Nej 

5. Hur ofta handlar du kläder online? 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

En gång per månad 

Flera gånger per månad 

6. Hur ofta använder du sociala medier som Instagram, Snapchat eller 

Youtube? 

Aldrig 

Någon gång i månaden 

Någon gång i veckan 

Flera gånger om dagen 

Varje timme 

7. Hur ofta har du köpt kläder som en effekt av att de blivit 

rekommenderade/omnämnda på Instagram? 

Aldrig 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

En gång per månad 

Flera gånger per månad 

8. Hur ofta har du köpt kläder som en effekt av att de blivit 

rekommenderade/omnämnda på Youtube? 

Aldrig 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

En gång per månad 

Flera gånger per månad 

 

9. Hur ofta har du köpt kläder som en effekt av att de blivit 

rekommenderade/omnämnda på Snapchat? 

Aldrig 
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En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

En gång per månad 

Flera gånger per månad 

10. Hur ofta klickar du dig vidare på reklamannonser om kläder på 

Instagram? 

Aldrig 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

Varje månad 

Varje vecka 

11. Hur ofta leder ett klick på en reklamannons om kläder på Instagram 

till ett köp? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Väldigt ofta 

12. Hur ofta klickar du dig vidare på reklamannonser om kläder på 

Youtube? 

Aldrig 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

Varje månad 

Varje vecka 

13. Hur ofta leder ett klick på en reklamannons om kläder på Youtube 

till ett köp? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Väldigt ofta 



53 

14. Hur ofta klickar du dig vidare på reklamannonser om kläder på 

Snapchat? 

Aldrig 

En gång per år 

Några gånger per år 

Varannan månad 

Varje månad 

Varje vecka 

15. Hur ofta leder ett klick på en reklamannons om kläder på Snapchat 

till ett köp? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Väldigt ofta 

16. Har det hänt att du besökt sociala medier innan du beställt kläder 

online för någon/några av följande anledningar? 

Recensioner 

Rabattkoder 

Inspiration 

Inget av ovanstående 

17. Hur många influencers följer du på Instagram? 

0 st 

1-5 st 

6-10 st 

11-15 st 

Fler än 15 st 

18. Hur många influencers följer du på Youtube? 

0 st 

1-5 st 

6-10 st 

11-15 st 

Fler än 15 st 

19. Hur många influencers följer du på Snapchat?  

0 st 
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1-5 st 

6-10 st 

11-15 st 

Fler än 15 st 

20. Hur mycket litar du på recensioner som kommer från influencers på 

sociala medier? 

Inte alls 

Lite 

Varken mycket eller lite 

Mycket 

Väldigt mycket 

21. Hur mycket påverkar pris dina klädinköp online? 

Inte alls 

Lite 

Varken mycket eller lite 

Mycket 

Väldigt mycket 

22. Hur mycket påverkar kvalitén på kläderna dina inköp online?  

Inte alls 

Lite 

Varken mycket eller lite 

Mycket 

Väldigt mycket 

23. Hur mycket tror du att dina vänners åsikter påverkar dina klädinköp 

online? 

Inte alls 

Lite 

Varken mycket eller lite 

Mycket 

Väldigt mycket





 

 

 


