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Konsumenten nås av upp till 10 000 reklambudskap per dag från företagssektorn och även den 

offentliga sektorn påverkar konsumentens konsumtionsval genom lagar och förordningar, men också 

genom nudges. Tidigare studier visar att den sociala omgivningen också påverkar konsumenten. Men 

finns det situationer då konsumentens egen referensgrupp försöker påverka konsumtionsbesluten?   

Med hjälp av tidigare forskning inom nudging, referensgrupper och köpbeslutsprocessen, skapas i 

denna avhandling en modell för begreppet peer-nudging. Peer-nudging syftar på den puff (nudge) åt 

ett visst håll som förändrar konsumentens köpbeteende och härstammar från konsumentens egna 

referensgrupp. Syftet med denna avhandling är att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, 

och påvisa hur det tar sig i uttryck. Detta studeras med hjälp av en kvalitativ multi-

metodundersökning som består av semi-strukturerade intervjuer och en reflektionsuppgift med ett 

urval av nio respondenter.  

Resultatet av den genomförda studien påvisar att peer-nudges är ett existerande fenomen då 

respondenterna både har peer-nudgeat och peer-nudgeats av sin referensgrupp. I analysen 

presenteras olika sorters scenarion som peer-nudges kan ske i samt vad det kan finnas för 

bakomliggande orsaker och bidragande faktorer till dessa. Denna studie har därmed fyllt ett 

forskningsgap och bjuder in till fortsatt forskning om peer-nudging som koncept inom 

marknadsföring. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle finns det fler intryck för den mänskliga hjärnan att bearbeta än 

någonsin förr och konsumenter kan bli överösta med 4000 till 10 000 reklambudskap 

per dag (Simpson 2017). Bland dessa finns det företag som vill informera och sälja sina 

produkter, organisationer som vill upplysa om sin verksamhet och den offentliga sektorn 

som vill påverka konsumenterna och deras köpbeslutsprocess. Dessa olika intryck som 

konsumenten konstant matas med kan till exempel vara budskap i form av reklam, 

sociala normer (Nielsen & McGregor 2013), påverkan från konsumentens 

referensgrupper (Kotler & Keller 2009, s.194) eller nudges (Thaler & Sunstein 2009, s. 

6).  

Trots att det finns otaligt många olika produkter och tjänster till hands och vi fritt kan 

välja och vraka bland dessa, blir vi som konsumenter ofta påverkade av vår omgivning 

på olika vis. Enligt Vlaev, King, Dolan och Darzi (2016) påverkas det allmänna beteendet 

traditionellt genom lagar, förordningar och genom att tillhandahålla information. Dessa 

lagar och regler finns på plats för att skydda konsumenten från skadliga eller till och med 

farliga produkter eller tjänster. Men det finns mindre invasiva sätt genom vilka den 

offentliga- och privata sektorn påverkar konsumenters köpbeslut, nämligen nudges 

(Thaler & Sunstein 2009, s.6).  

Nudging innebär ”planering av konsumenters valmiljöer för att styra deras konsumtion 

åt ett önskat håll”( Torma, Aschemann-Witzel, & Thogersen, 2016, s.142). Dessa nudges 

kan enligt Thaler och Sunstein (2009, s.69-70) påverka allt från politik och ekonomin 

till människor i deras sociala sammanhang.  Till exempel har nudges utförts för att 

framhäva vikten av pensionssparande, öka befolkningens medvetenhet om risker 

gällande övervikt och minska på rökning (Ibid, s.47). Ibland kan en sådan nudge från 

staten till och med fungera bättre än ett auktoritärt beslut, eftersom en nudge mindre 

sannolikt kommer att orsaka en stark reaktion eller motstånd från mottagaren (Sunstein 

2017; i John 2018, s.121) Dessa nudges kan skapa incitament för förändring utan att 

egentligen begränsa konsumentens valmöjligheter, och är därför ett mjukt sätt att puffa 

konsumenterna åt ett visst håll (Thler & Sunstein 2009, s.6). Ett exempel på en nudge är 

systemet med pant på flaskor som finns i Finland. Konsumenten betalar en pantavgift 

vid inköp av en dryck i matbutiken och genom att föra tillbaka flaskan och panta den får 

konsumenten tillbaka denna avgift. Detta är en nudge eftersom konsumenten inte enligt 

några regler är tvingad att panta, men genom att panta så får konsumenten pengar 

tillbaka, flaskan återvinns och konsumenten bidrar därmed även till ett hållbarare 
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samhälle. Incitamentet av att få tillbaka pengar för sin pant skapar en samhällelig nytta 

av hållbarhet på lång sikt, och därmed fungerar pantsystemet som en nudge. 

1.1 Problemområde 

De flesta av oss är upptagna och har fartfyllda liv och kan inte spendera all vår tid på att 

ta konsumtionsbeslut. Människan är ingen robot som kan ta kalkylerade beslut i alla 

sorters situationer, utan man har sedan länge konstaterat att den mänskliga 

beslutsprocessen ofta är långt från rationell (Frederiks et al.2014). Thaler och Sunstein 

(2009, s.8) menar att hundratals studier visar att människans egna förutsägelser är 

orealistiska eller partiska. Med tanke på till exempel människors dieter, rökning och 

alkoholvanor kan man konstatera att dessa val inte direkt främjar det egna måendet, och 

människor är ibland villiga att betala för att en tredje part ska hjälpa dem med deras 

beteende. (Ibid, s. 8) Detta kan vara i form av dietister, personliga tränare eller mentala 

coacher. På grund av alla intryck och beslut som människan behöver ta varje dag, har vi 

utvecklat enkla tumregler som ska hjälpa oss i beslutsfattandet. Detta medför att vi 

ibland tar förhastade beslut som inte är i linje med vårt eget bästa. Men eftersom 

människans beslutsfattande oftast inte baserar sig på exakta ekonomiska teorier eller 

kalkyler (Thaler & Sunstein 2009, s.40) betyder det även att vi kan bli influerade av 

nudges. 

John (2018, s.88-89) poängterar i sin bok How Far to Nudge? att statens möjligheter 

till att nudgea och därmed påverka människors beteende är begränsat. Dessa nudges 

fungerar bra i ett konkret textformat, till exempel genom meddelanden, texter eller andra 

kommunikationsformat som kan rikta sig till den utvalda målgruppen. Men problemet 

med statens möjligheter till att nudgea är att även om staten har många 

kommunikationskanaler till konsumenten, så finns det ändå en gräns till hur många 

texter, epost och brev som de kan skicka ut. (John 2018, s.88-89) Så även om staten 

effektivt kan nudgea konsumenter, så finns det ett slags tak för hur mycket och vad för 

slags nudges de kan utföra.  

Därav introduceras härmed begreppet peer-nudging. Det är ett helt nytt inom 

marknadsföring och lanseras därmed i min avhandling. Detta koncept härstammar från 

begreppet nudge, och innebär att i stället för att tala om en nudge genomförd av en 

organisation, företag eller den offentliga sektorn, så är det en konsument som nudgear 

en annan konsument. Detta skulle alltså vara fråga om en påverkan, en liten knuff i rätt 

riktning från en konsument till en annan. Eftersom studier visar att konsumenter kan 

påverka andra konsumenters köpbeslutsprocess (Kotler & Keller 2009, s. 194), finner jag 
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det troligt att konsumenter skulle kunna påverka anda konsumenter genom nudges, 

eftersom människan är en social varelse som är lättpåverkad av andras påståenden och 

handlingar (Thaler & Sunstein 2009, s.57). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, och 

påvisa hur det tar sig i uttryck. Peer-nuding lanseras därmed som koncept i denna 

avhandling och är ett tillägg till nudging konceptet från en ny marknadsföringssynvinkel. 

För att nå syftet kommer följande forskningsfråga att besvaras: 

• Kan konsumenter nudgea andra konsumenter i köpbeslutsprocessen?  

Med tanke på dagens ohållbara konsumtionsmönster är det viktigt att kunna härleda 

konsumenters köpbeslut och veta vilka faktorer som ligger bakom dessa. Om peer-

nudges är ett existerande fenomen, kan detta vara ett verktyg i att implementera 

hållbarare konsumtionsvanor som hela samhället kan ha nytta av. Genom att få svar på 

dessa frågor kan marknadsförare också få tillökad insyn i konsumenters 

köpbeslutsprocess och hur den sociala omgivningen kan påverka denna. För 

organisationer är det viktigt att förstå individers förmåga att påverka andra personers 

åsikter för att kunna marknadsföra sina produkter eller tjänster på bästa sätt. När trycket 

från konsumentens referensgrupp är starkt och har en stor påverkan på 

konsumentbeteendet är det viktigt för marknadsförare att nå och påverka dessa gruppers 

opinionsledare (Koteler & Keller 2009). Behovet av studien kan därmed också motiveras 

ur denna synvinkel. 

Detta nya koncept, peer-nudging i konsumentens köpbeslutsprocess, skiljer sig från 

tidigare studier inom konsumentbeteende eftersom influensen inte enbart kan styra 

konsumenten mot ett visst konsumtionsbeslut, som till exempel word-of-mouth kan 

göra (Sweeney, Soutar & Mazzarol 2012), utan det finns en genomtänkt tanken bakom 

den utförda peer-nudgen. Denna nudge vill utföraren att ska leda konsumenten mot ett 

visst konsumtionsval. Enligt Thaler och Sunstein (2009, s.9) kan vi genom att utveckla 

incitament och nudges utveckla förmågan att förbättra människors liv och därmed hela 

samhället. Socialt inflytande kan få människor att acceptera för dem annars långsökta 

tankar och idéer (Thaler & Sunstein 2009, s.64). Därmed kan man fråga sig huruvida 

man kan använda denna sociala påverkan för att puffa människor i bättre riktningar. 

Peer-nuging kunde därmed vara ett verktyg för konsumenterna att tillsammans skapa 

hållbarare konsumtionsmönster. 
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1.3 Avgränsningar 

Forskningsområdet är avgränsat till konsumentbeteende. Studien fokuserar på 

konsumentens referensgrupps inverkan på köpbeslutsprocessen i form av nudges. Valet 

att begränsa den eventuella peer-nudgen till påverkan just från konsumentens 

referensgrupp motiveras med omfattningen av avhandlingen. Eftersom en nudge i teorin 

kan vara en påverkan från vem som helst i den sociala omgivningen avgränsas det till 

referensgruppen i denna studie för att få mer jämförbara resultat och för att begränsa 

texten till att passa inom ramen av en avhandling. 

En annan avgränsning i denna avhandling är urvalet av medvetna konsumenter. För att 

få svar på studiens syfte kommer endast medvetna konsumenter att vara en del av 

urvalet, eftersom det behöver vara respondenter som funderat på sina egna köpbeslut 

och konsumtion i största allmänhet. Eftersom det kommer att genomföras en kvalitativ 

undersökning med få respondenter, är det viktigt att dessa respondenter är mycket 

medvetna om sin egen konsumtion och har tydliga åsikter gällande detta för att studien 

ska samla in tillräckligt myckna och användbara data. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för avhandlingen att presenteras. 

Denna referensrams struktur sammanfattas i figur 1 nedan. Inledningsvis kommer teori 

gällande sociala faktorer som påverkar konsumentens konsumtionsval, i form av nudges 

och konsumentens referensgrupp, att presenteras. Efter det följer konsumentens 

köpbeslutsprocess.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Den teoretiska referensramen 

Dessa tre delområden kopplas sedan ihop och bildar konceptet peer-nudging och kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen med hjälp av en 

modell. 

2.1 Påverkan på konsumentbeteende 

Enligt Kotler och Keller (2009, s.190) så har konsumentbeteende studerats utförligt 

inom marknadsföring och det är ett viktigt koncept för marknadsförare att förstå både 

på ett teoretiskt och praktiskt plan. Konsumentbeteende kan definieras som ”Studien i 

hur individer, grupper och organisationer väljer, köper, använder och gör sig av med 

varor, service, idéer eller upplevelser för att tillfredsställa deras behov och begär ”(Ibid, 

egen översättning) Konsumentbeteende kan påverkas av kulturella, sociala och 

personliga faktorer (Ibid). Beslut som vi tar är alltså inte endast baserade på våra egna 

tankar, utan människan är en social varelse som påverkas av sin omgivning. I denna 

teoretiska referensram kommer jag att fokusera på två av dessa sociala faktorer som har 

visats kunna påverka konsumentbeteende: nudges (Thaler & Sunstein 2009, s.6) och 

konsumenters referensgrupper (Kotler & Keller 2009, 194). 

Enligt Vlaev, King, Dolan och Darzi (2016) kan det allmänna beteendet traditionellt 

ändras genom lagar, förordningar och genom att tillhandahålla information. Ekonomer 

Nudge-teori 
Referensgrupps- 

teori 
Köpbeslutsprocessen 

Peer-nudging 
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tror ofta på kraften av påverkan på konsumenter genom incitament. Ett exempel på detta 

är sockerskatten. Om målet är att minska på människors sockerkonsumtion kan ett 

incitament för minskningen skapas. Detta kan innebära att tillföra en skatt på godis, 

vilket gör att priset för att köpa detta omtyckta snacks höjs. Det kommer troligtvis leda 

till att konsumenterna på grund av det höjda priset köper mindre godis. Men det finns 

andra sätt att påverka konsumenterna, inte bara gällande sockerkonsumtion. Detta sätt 

som är centralt i denna avhandling är nudges. 

2.1.1 Nudging 

Thaler och Sunstens bok Nudge (2008) handlar om den liberala paternalismen, alltså 

idén om att beteende-ekonomi och psykologi kan ge beslutsfattare nya verktyg för att 

influera människor att ta sådana beslut som gagnar beslutstagaren utan att avlägsna 

deras rätt till fria val. Camerer et al. (2003) hade liknande idéer, men under namnen 

asymmetrisk och lätt paternalism. Men enligt Nagatsu (2005) är grunden bakom alla 

dessa filosofier tanken om nudges. 

Nudging innebär ”planering av konsumenters valmiljöer för att styra deras konsumtion 

åt ett önskat håll” (Torma, Aschemann-Witzel & Thogersen. 2016, s.142, egen 

översättning). En nudge är ”...vilken som helst del av alternativsarkitekturen som ändrar 

människors beteende på ett förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller 

genom att ändra ekonomiska incitament.” (Thaler & Sunstein 2009, s.6, egen 

översättning) Sunstein (2015) är inne på samma spår och konstaterar att det är viktigt 

att nudgen inte är en förordning och det måste vara lätt och kostnadsfritt att undvika 

nudgen för att påverkan ska kunna klassas som en nudge. Till exempel är inte en skatt, 

böter eller fängelsestraff en nudge, även om dessa används för att påverka människors 

beslutfattningsprocess. (Sunstein 2015) Thaler och Sunstein(2009, s.6) ger ett bra 

exempel på vad som är en nudge och vad som inte kan räknas som det: Att placera frukt 

i en butik i ögonhöjd är en nudge, medan ett förbud av konsumtion av skräpmat inte är 

det.  

Konceptet om nudging har även studerats på ett individuellt plan. Torma, Aschenabb-

Witzel och Thogersen (2016) argumenterar för att konsumenter kan vara medvetna om 

en viss brist på självkontroll när det kommer till konsumtionsbeslut, och då välja att 

använda sig av själv-nudging, vilket innebär att konsumenten själv säkerställer att deras 

val är i linje med deras egna värderingar och i deras bästa intresse. Detta görs för att 

förenkla vardagen och minska på informationsövermättnaden och den stora mängden 
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valmöjligheter. (Torma et Al. 2016) För att förhindra impulsiv konsumtion, kan 

konsumenten enligt Lades (2011) undvika att sätta sig i kritiska situationer där fel val 

kan tas. Dessa situationer kan undvikas med hjälp av self-nudging (Torma et Al. 2016). 

Detta innebär att konsumenter kan utföra själv-nudging av sin konsumtion för att till 

exempel bli mer etiska konsumenter eller mer hälsofokuserade konsumenter. 

2.1.1.1 Alternativsarkitektur 

När det kommer till nudges så är alternativsarkitektur ett viktigt begrepp. 

Alternativsarkitektur syftar på bakgrunden mot vilken alla våra beslut tas (Sunstein 

2014, s.14) Dessa alternativsarkitekturer existerar enligt Sunstein (2014, s.14) överallt 

och kan vara allt från layouten när vi går in i ett cafe, när vi väljer ett kreditkort, öppnar 

upp vår dator eller utvärderar en försäkringsplan. En alternativsarkitektur är helt enkelt 

allt som vi har omkring oss som kan komma att påverka våra beslut. En bra 

alternativsarkitektur hjälper personen i fråga att ta det beslut som är bäst för hen (Thaler 

& Sunstein 2009, s.101).  Just begreppet alternativsarkitektur har enligt Johnson, 

Shu, Dellaert, Fox, Goldstein, Häubld, Lattick, Payne, Peters, Schkade, Wansink & 

Weber (2012) tidigare ofta tillämpats inom medicinskt beslutstagande, vid försök till 

hållbarhetsarbete, gällande konsumenters besparingar, organdonation och 

konsumenters hälsa och välmående. 

Enligt Thaler och Sunstein (2009, s.3) så finns inte någon neutralitet i 

alternativsarkitektur, utan till synes små detaljer i alternativsarkitekturen kan ha stor 

inverkan på människors beteende. Johnson et.al (2012) konstaterar samma sak och 

tillägger att allt ifrån ordningen på alternativen i alternativsarkitekturen, till mängden 

alternativ och valet av standardinställningar kan påverka beteendet. De konstaterar även 

att om man kan tänka sig att alla alternativ ställts upp på ett neutralt sätt, så finns det 

ingen neutral alternativsarkitektur, utan alla beslut som tas påverkas av 

alternativsarkitekturen.  

Påverkaren inom en alternativsarkitektur benämns inom litteraturen som en alternativs-

arkitekt. Thaler och Sunstein (2009, s.3) definierar alternativsarkitekten som den som 

har ansvaret för att organisera kontexten inom vilket människor tar beslut. Detta kan 

enligt dem handla om försäljningspersonal som beskriver produkter, läkare som 

beskriver olika behandlingar eller en förälder som berättar om olika 

utbildningsalternativ till sina barn. Denna alternativsarkitekt har enligt Johnson et. Al 

(2012) en ofta underskattad möjlighet att påverka, likt en äkta arkitekt som influerar en 
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husinvånare genom hur väggar, trappor, korridorer och så vidare är utformade. Enligt 

Mortensen, Nordhaug och Lohne (2019) är denna alternativarkitekts influens oftast 

fokuserad mot en riktning som är inom konsumentens bästa egna intresse, till exempel 

inom hälsovård då sjukskötare till viss mån kan vägleda patienter mot målet av en god 

hälsa, men ändå bevara patientens rätt till autonoma beslut. Thaler och Sunstein (2009, 

s.2) påvisar hur en alternativarkitekt kan handla genom att ge ett exempel om en fiktiv 

matansvarig för en skola. Denna matansvariga kan genom nudges försöka påverka 

eleverna att ta hälsosammare matval. Detta gör den matansvarige genom att ändra på 

alternativsarkitekturen genom att till exempel placera hälsosammare alternativ först 

eller flytta bort ohälsosamma maträtter som pommes frites från ögonhöjd.  

2.1.1.2 Nudgingens användningsområden 

Nudging har hittills mest använts för att beskriva hur den offentliga eller privata sektorn 

försöker påverka människor åt ett visst håll. Dessa nudges har använts för att påverka 

konsumenternas konsumtionsbeslut och därmed minska på samhälleliga problem, som 

till exempel problem med övervikt, rökning eller alkohol (Thaler & Sunstein 2009, s.47) 

och bland annat Vlaev et al.s (2016) studie påvisar att nudges kan ge kraftiga verktyg i 

att influera den allmänna hälsan.  

Även om vi tänker att vi är ytterst kapabla till att ta väluttänkta beslut, så är detta inte 

alltid fallet. I deras bok Nudge (2009) listar Thaler och Sunstein upp fem sorters 

problemområden då människan ofta inte tar rationella beslut:   

• Belöning nu - konsekvenser senare 

• Hög svårighetsgrad 

• Frekvens 

• Feedback 

• Låg kunskap  

 
Belöning nu – konsekvenser senare refererar till situationer där belöningen av ett beslut 

kommer direkt, men konsekvenserna av beslutet anländer senare. Det kan till exempel 

vara frågan om snabbmat, rökning, alkohol och handlar om problem med självkontroll. 

Den andra situationen, hög svårighetsgrad, handlar om beslut om vilka personen helt 

enkelt vet för lite. Ingen kan kunna allt om allt, och det kan uppstå situationer då man 

helt enkelt behöver hjälp gällande ett beslut. Den tredje situationen, frekvens, kan 

innebära problem eftersom vissa beslut är sådana som endast tas en gång i livet, till 

exempel ett husköp eller att anta en studieplats. Det betyder också att personen som tar 
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beslutet ofta inte har så mycket erfarenhet av ett sådant beslut, och därför kan det vara 

svårt att väga för- och nackdelar. Feedback, eller egentligen bristen på feedback, gällande 

ett beslut är också problematisk. Ofta får vi feedback och konsekvenser specifikt från det 

beslutet vi tagit, men vi får inte reda på vad det är vi missar genom att vi valt just det 

alternativet. Slutligen har vi kunskap om vad man gillar. Vi vet ofta om att vi tycker om 

mjölk i kaffe, vilka byxor vi passar i och vilken musik vi tycker om att lyssna på, men 

ibland är det svårare att avgöra. Det kan vara klurigt på förhand behöver utvärdera vad 

vi tycker om någonting helt okänt, till exempel vilken av de nya restaurangerna A eller B 

som vi vill gå till eller vilken läkare som bäst kan hjälpa oss med en ovanlig sjukdom. I 

dessa scenarion har vi ingen kunskap om vilket alternativ vi föredrar.  

Dessa situationer är speciellt influerbara av beslutsarkitekten. (Thaler & Sunstein 2009, 

s.79-84) Ett stort antal människor kan därmed enligt Thaler och Sunstein (2009, s.47) 

faktiskt ha nytta av en nudge i rätt riktning, eftersom vissa beslut är svårare att fatta. 

”Människor behöver nudges för beslut som är svåra och ovanliga, för vilka de inte får 

snabb feedback och när de har problem att översätta situationen till sådana termer som 

de själva lätt kan förstå.” (Thaler & Sunstein 2009, s.79, egen översättning) Vissa nudges 

kan fungera som informationsbringande och kan därmed avgöra beslutsprocessen, 

andra nudges fungerar för att de gör hela beslutsprocessen lättare, eller så kan nudges 

fungera på grund av att personen i fråga inte orkar ta ett beslut själv eller prokrastinerar 

beslutstagandet och nudgen därmed fungerar som en puff för att ta beslutet. (Sunstein 

2015).  

2.1.2 Konsumentens sociala omgivning och referensgrupper 

Som konstaterats i delkapitlen ovan kan människors beteende påverkas av nudges och 

även alternativsarkitekturen kan ha en stor påverkan på beslutsprocessen. Därmed kan 

forskaren fråga sig på vilka andra sätt som konsumenter kan komma att bli påverkade i 

deras beslutsprocesser. Studier visar att den sociala omgivningen kan ha en stor 

påverkan på konsumenter. Enligt Thomas, Jewell och Johnson (2015) har studier inom 

konsumentbeteende klarlagt att konsumenters sociala grupper fungerar som en 

normativ bas för beslutsfattande. Även Bearden och Etzel (1982) konstaterar i sin artikel 

att studier påvisat att medlemskap i en grupp kan fungera som en beslutande 

beteendefaktor. Det står alltså klart att beteende ofta förs vidare genom och i sociala 

nätverk och grupper (John 2018, s.1) och därför kommer detta delkapitel diskutera 

konsumenters referensgrupper och huruvida konsumenters sociala kontakter, såsom 
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familj, kollegor eller vänner och normerna inom dessa grupper kan påverka 

köpbeslutsprocessen. 

Studier inom konsumenters referensgrupper är många, med bland annat Festingers 

(1954) teori om social jämförelse som ett motiv för mänskligt beteende, som yrkar på att 

individer jämför sina egna attribut med andra individers, detta för att kunna bedöma 

konsekvenserna av sitt handlande när det inte finns fysiska bevis. Flera studier inom 

konsumentbeteende under de senaste årtiondena har därefter påvisat vikten av social 

påverkan och referensgrupper på människors beslutstagande (Bearden & Etzel 1982; 

Cialdini & Goldstein 2004; Girard 2010). Dahl, White, Argo, Duclos, Wan, Jiang, Shalev, 

Morwitz, Ordabayeva, Chandon, Wilcox och Stephen (2013) konstaterar att socialt 

inflytande, hur andra personer kan påverka våra känslor, beteende och åsikter gällande 

konsumtion har studerats från många olika perspektiv; bland annat psykologi, 

marknadsföring och sociologi. Men en sak står klart: olika sociala grupper kan komma 

att påverka konsumenters köpbeslut.  

Dessa sociala grupper, som till exempel kan vara ens familj, kollegor eller vänner, kan 

enligt Kotler och Keller (2009, s.194) fungera som konsumentens referensgrupp.  

Begreppet referensgrupp myntades av Hyman (1942) i en studie om social status där 

respondenterna berättade om hur de jämförde sig med olika grupper eller individer 

(Hyman 1943; Bearden & Etzel 1982). En konsuments referensgrupp kan definieras som 

följande: ”...referensgruppen är alla de grupper som har en direkt eller indirekt påverkan 

på deras attityder eller beteende.” (Kotler & Keller 2009, s.194, egen översättning) Park 

och Lessig (1977; i Solomon 2020, s.411) väljer att definiera referensgruppen som en 

riktig eller en påhittad grupp eller enskild individ som signifikant påverkar en annan 

individs beteende, evalueringar och målsättningar. Dessa referensgrupper 

tillhandahåller konsumenten normer och värderingar som kan vara avgörande för hur 

hen beter sig och tänker. Referensgrupper kan påverka konsumenter på åtminstone tre 

olika sätt: de exponerar konsumenten för nya beteenden och livsstilar, påverkar attityder 

och själv-identiteten och skapar påtryckningar till anpassning vilket i sin tur kan påverka 

konsumentens åsikter om produkter och varumärken. (Kotler & Keller 2009, s.194) 

Kotler och Keller (2009, s.194) delar in referensgrupperna i primärgrupper och 

sekundärgrupper. Primärgruppen består av personer som konsumenten interagerar 

med relativt ofta, såsom familj, vänner, grannar och kollegor. Sekundärgruppen består 

av mer formella grupper som inte kräver lika mycket interaktion, som till exempel 

religiösa eller professionella grupper. Solomon (2020, s.412) delar i sin tur in 
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referensgrupperna i lite liknande kategorier men med andra namn: medlemskaps 

referensgrupp och strävande referensgrupp (aspirational referencegroup, egen 

översättning). Medlemskaps referensgruppen är likt primärgruppen människor som 

konsumenten känner, medan den strävande referensgruppen endast innehåller 

personer som konsumenten ser upp till och aspirerar att likna, till exempel kändisar, 

atleter, affärsmänniskor och liknande. Många företag tillämpar 

marknadsföringsstrategier som använder sig av strävande referensgrupper, för att 

länka dessa människor till företagets brand och så att produkten skulle anta samma 

kvaliteter som den eftersträvansvärda profilen har. (Solomon 2020, s.412) För 

marknadsförare är det därmed viktigt att förstå hur avgörande referensgruppens 

påverkan kan vara för konsumenten. Exempel på reklamkampanjer som anpassats enligt 

strävande referensgrupper är Zlatan som frontar Volvo (Carlsson 2021), Elastinen för 

Fazer eller Sikke Sumari som skapat rätter för Saarioinen (Saarioinen 2021). Enligt 

Banister och Hogg (2001) kan man även dela in referensgrupper i positiva 

referensgrupper eller negativa referensgrupper. De positiva referensgrupperna influerar 

konsumenten att konsumera på ett visst sätt, medan de negativa referensgrupperna kan 

göra att konsumenten avstår från konsumtion. Denna negativa influens uppstår 

eftersom konsumenten associerar produkten eller tjänsten med någonting negativt på 

grund av den negativa referensgruppen. (Banister & Hogg 2001, s.219)  

Referensgrupper kan alltså ha stor påverkan på konsumentens köpbeslut, allt från om 

eller vad som köps, när eller hur och varifrån kan komma att påverkas av den sociala 

omgivningen. Men bara för att vi befinner oss i ett socialt sammanhang betyder det inte 

att det måste påverka vad vi väljer att göra eller säga (Solomon 2020, s.412). Även om 

ovannämnda studier har visat den sociala omgivningens och referensgruppernas 

påverkan på konsumentens köpbeslutsprocess, så betyder det inte att konsumenten står 

helt handfallen inför ett beslut utan referensgruppens åsikter. 

2.2 Konsumenters köpbeslutsprocess 

För att kunna förstå hur människors konsumtionsbeslut kan påverkas, krävs en 

förståelse för hur konsumenter tar sina köpbeslut. Människor konsumerar av olika 

orsaker, det kan vara för att få underhållning, social interaktion, intellektuell stimulation 

eller rekreation (Arnold & Reynolds 2003). Konsumtion behöver inte heller alltid vara 

motiverat med ett behov för en specifik produkt (Tauber 1972), utan ibland får 

konsumenten bara en kick av inspiration eller rekommendationer om en viss produkt 

eller tjänst som får dem att köpa den.  
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Man kan räkna med att alla större eller viktigare konsumtionsbeslut involverar reflektion 

över köpbeslutet av konsumenten (Putis & Srinivasa 1994) och konsumentens 

tankeprocess gällande ett konsumtionsbeslut har utmålats i köpbeslutsprocessen, se 

figur 1. Enligt Kotler och Keller (2009, s.207) kan konsumenters köpbeslutsprocess delas 

in i fem steg; problemidentifiering, informationssökning, utvärdering av alternativ, 

köpbeslut och efterköpsbeteende.  

 

 

 

 

Figur 2 Köpbeslutsprocessen, Kotler & Keller (2009) 

Problemidentifieringen uppstår då konsumenten internt inser eller externt blir påverkad 

till att få ett behov av en ny produkt eller tjänst. (Ibid, s.207) Om detta uppstår internt 

så innebär det att konsumenten själv uppfattar att hen är i behov av t.ex. en ny 

stekpanna, medan extern påverkan kan uppstå genom att observera andra i 

omgivningen, till exempel att en vän köpt en ny stekpanna. Tauber (1972) menar att 

behovet av en tjänst eller produkt inte krävs för att motivera ett konsumtionsbeslut, utan 

att personliga eller sociala behov kan räcka för att motivera konsumtion.  

Nästa steg i köpbeslutsprocessen är informationssökningen. I detta steg finns det två 

sorts engagemang från konsumenten: ökad uppmärksamhet och aktiv 

informationssökning. Ökad uppmärksamhet innebär endast att konsumenten är mer 

öppen för information om produkten eller tjänsten i fråga, medan aktiv 

informationssökning innebär att konsumenten självmant letar efter information från 

personliga, kommersiella, offentliga eller expert-källor. Dessa kan hittas i butiker, 

genom att söka information på internet eller genom diskussion med bekanta. (Kotler & 

Keller 2009, s.208-209) Studier i konsumentbeteende tyder på att konsumenter inte 

nödvändigtvis känner till sina preferenser om produktkvaliteter på förhand, utan att de 

skapas under beslutsprocessen (Guo & Zhang 2012), därav kan det vara viktigt för 

konsumenten att söka information. Studier visar också att information som kommer från 

oberoende källor, däribland personliga källor, är väldigt effektiva (Dye 2000). Detta 

innebär för konsumenten att den sociala tillhörigheten och referensgruppen kan vara 

väldigt viktig för köpbeslutsprocessen, eftersom dessa källor ofta är oberoende och inte 
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har någon orsak att rekommendera sagd produkt eller tjänst ifall de inte själva verkligen 

tycker om den. 

Det nästa steget är utvärdering av alternativ. I detta steg jämför konsumenten de olika 

alternativen som finns med vad målet för köpbeslutet är och vilket problem det ska lösa. 

I detta steg utvärderar konsumenten produkten eller tjänsten med hjälp av tre aspekter: 

att konsumentens behov ska uppfyllas med hjälp av köpbeslutet, att produkten eller 

tjänsten ska ha vissa egenskaper och till sist så ska produkten eller tjänsten ha vissa 

attribut som tilltalar konsumenten. (Kotler & Keller 2009, s.209-211)  

Det fjärde steget i köpbeslutsprocessen är själva köpbeslutet. Konsumenten har i detta 

skede hittat ett behov, tagit in information om produkten eller tjänsten och utvärderat 

alternativ, men själva köpbeslutet kan ännu påverkas av två faktorer, nämligen andras 

attityder och oväntade faktorer som uppstår i den specifika situationen. Hur starkt 

konsumenten reagerar på andras attityder beror på hur starka och negativa andras 

åsikter är och huruvida konsumenten känner att hen borde följa efter dessa åsikter. Om 

dessa åsikter kommer från en person som konsumenten har en nära relation till, både 

om attityden är negativ eller positiv, påverkar det konsumenten i högre grad. De 

situationsspecifika faktorerna som kan påverka köpbeslutet kan vara en oförutsägbar 

händelse som inträffar och påverkar köpintentionen positivt eller negativt tex. en sådan 

situation att konsumenten funderat på att köpa en ny dammsugare, och plötsligt går den 

gamla sönder och konsumenten behöver en ersättare genast.  (Kotler & Keller 2009, 

s.212) 

Det femte och sista steget i Kotler och Kellers femstegsmodell är efterköpsbeteendet, som 

beror mycket på huruvida konsumenten är nöjd eller inte med sitt inköp. Om produkten 

eller tjänsten inte uppfyller konsumentens förväntningar blir hen besviken, men om 

förväntningarna uppfylls blir konsumenten nöjd och till och med förtjust om 

förväntningarna överstiges. (Kotler & Keller 2009, s.213-214) 

Men med köpbeslutet kommer också risker. Kotler och Keller (2009, s.213) identifierar 

sex olika risker kopplade till detta. Den funktionella risken innebär att produkten eller 

tjänsten kanske inte lever upp till vad den lovar prestera medan den fysiska risken 

handlar om att inköpet kan vara farligt för konsumentens fysiska hälsa. Den finansiella 

risken innebär att köpet inte lever upp till sitt pris och den psykologiska risken är att 

köpbeslutet påverkar konsumentens psykiska mående. Det finns även en tidsrisk, som 

betyder att inköpet inte lever upp till konsumenters förväntningar och att hen därför 

måste lägga ner extra tid på att hitta en ersättare. Den risk som är mest relevanta för 
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denna avhandling är den sociala risken. Ett köpbeslut kan nämligen leda till pinsamma 

sociala situationer eller så kan konsumenten skämmas över sitt inköp. (Kotler & Keller 

2009, s.213)   

2.3 Peer nudging 

Uttrycket nudging har hittills för det mesta kopplats samman med den offentliga och 

privata sektorn, och hur dessa kan försöka att påverka konsumenternas liv (Thaler & 

Sunstein 2009). Tidigare delkapitel har behandlat inverkan på beteende i form av 

nudges, inverkan av konsumentens referensgrupper på konsumtion och konsumentens 

köpbeslutsprocess. Man kan i och med detta konstatera att konsumenter kan bli 

påverkade av sin sociala omgivning i alla steg av köpbeslutsprocessen. Genom att 

kombinera dessa teorier får vi konceptet som jag valt att kalla peer-nudging. Med tanke 

på att tidigare forskning visat att nudging som genomförts av den privata eller offentliga 

sektorn kan påverka enskilda individers konsumtionsvanor och också det faktum att 

konsumenter kan nudgea sig själv, är det därmed intressant att undersöka huruvida 

konsumenter kan nudgea andra konsumenter. Denna form av konsument till konsument 

påverkan är peer-nudging.  

För att ge ett exempel på en peer-nudge kan vi ta följande: en person i en vängrupp har 

fått i uppdrag att föreslå vilken restaurang som gruppen ska gå till. Hen kan välja mellan 

två olika alternativ; en snabbmatsrestaurang eller en restaurang som lagar mat av 

lokalproducerade ingredienser. Personen själv anser att kost är en viktig fråga och väljer 

själv ofta att köpa ekologiska och lokalt odlade varor i butiken. Personerna i vängruppen 

däremot är inte så intresserade av sådana frågor och bryr sig inte heller så mycket om 

sin egen kost. Därför väljer personen i fråga att presentera restaurangen med 

lokalproducerade ingredienser som förslag till sin vängrupp, i hopp om att de ska tycka 

att maten är god och inspireras till att tänka mer på sin egen kost. Detta är en peer-nudge. 

Ett annat exempel på en situation som kunde innebära en peer-nudge är följande 

exempel av Solomon (2020, s.411) om social påverkan i grupper. En studie på individer 

som deltog i ett rökavvänjningsprogram visade att rökare har en tendens att sluta i 

grupper; när en rökare slutat så skapade detta en kedjeeffekt inom rökarens sociala 

nätverk och fler rökare slutade röka tack vare den inspiration som de fått av varandra. 

(Solomon 2020) Detta kunde vara ett exempel på kraften av peer-nudges, där en persons 

handling att sätta fimpa cigaretten fungerar som en lätt knuff (nudge) för andra i hens 

sociala nätverk att göra det samma. 
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Det första exemplet kan definieras som en nudge enligt Torma, Aschemann-Witzel och 

Thogersens (2016) definition: ”planering av konsumenters valmiljöer för att styra deras 

konsumtion åt ett önskat håll” (s.142, egen översättning). Personen i fråga väljer att föra 

fram den ingrediens- och hälsofokuserade restaurangen som ett alternativ till sina 

vänner, med tanken att de ska äta hälsosammare mat och bli inspirerade att inkludera 

mer hälsosam kost i sin diet. Personen planerar alltså sina vänners valmiljö så att de ska 

konsumera åt ett visst, önskat håll. Det andra exemplet är en nudge enligt Thaler och 

Sunsteins definition som är följande: En nudge är ”...vilken som helst del av 

alternativsarkitekturen som ändrar människors beteende på ett förutsägbart sätt utan 

att förbjuda några alternativ eller genom att ändra ekonomiska incitament.” (Thaler & 

Sunstein 2009, s.6, egen översättning) Alternativsarkitekturen är enligt Sunstein (2014, 

s.14) bakgrunden mot vilken alla våra beslut tas. Man kunde alltså påstå att bakgrunden 

är rökavvärjningsgruppen. När en faktor i alternativsarkitekturen ändras, alltså att en 

rökare i gruppen slutar röka, så påverkar detta resten av gruppens rökvanor. Gruppens 

beteende nudgeas och förändras utan att rökning förbjuds eller några ekonomiska 

incitament införs. Bara genom att denna ena gruppmedlemmen har lyckats sluta sin 

dåliga vana, och visar exempel på att det ens är möjligt, så blir resten av gruppen 

inspirerade. En stor del av gruppen kommer därför att välja att sluta konsumera 

cigarretter. 

Varför jag väljer att definiera dessa två nudge-exempel som peer-nudges och inte bara 

en nudge är på grund av att nudgen kommer från konsumentens referensgrupp. Tidigare 

forskning inom nudges har som sagt fokuserat på staten eller företags påverkan på 

konsumenter och därför kunde forskaren fråga sig huruvida konsumenter också kan 

nudgea andra konsumenter. Begreppet peer-nudge hänvisar till den nudge som 

förändrar konsumentens beteende och kommer från referensgruppen. Kotler och Keller 

definierar referensgruppen som följande: ”...referensgruppen är alla de grupper som har 

en direkt eller indirekt påverkan på deras attityder eller beteende.” (Kotler & Keller 

2009, s.194, egen översättning) Konceptet peer-nudging skiljer sig från vanlig influens 

från referensgruppen, eftersom en nudge enligt Torma, Aschemann-Witzel och 

Thogersens (2016) per definition alltid har en baktanke och alternativsarkitekten vill 

styra konsumenten mot ett visst håll. Jag väljer därmed att definiera en peer-nudge som 

den puff(nudge) åt ett viss håll som förändrar konsumentens beteende och härstammar 

från konsumentens egna referensgrupp. 
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Thaler och Sunstein (2009, s.59) konstaterar att människor är lätt nudgeade av andra 

människor och Thaler och Sunstein (2009) är inne på samma linje: ” […] en av de mest 

effektiva sätten att nudgea är via socialt inflytande”  (Ibid, s.58, egen översättning). 

Också studier inom konsumentbeteende kopplat till det sociala inflytandets och 

referensgruppers betydande roll har uppmärksammats (Bearden & Etzel 1982; Cialdini 

& Goldstein 2004; Girard 2010). Marknadsförare är väl medvetna om hur den sociala 

faktorn kan påverka konsumenten och ofta används uttryck så som ”De flesta väljer x 

produkt”. De försöker då nudgea konsumenten genom att berätta vad alla andra gör.  

(Thaler & Sunstein 2009, s.69) Dessa påståenden är tecken på att en nudge som kommer 

från en konsument till en annan är mycket möjlig, även om det är ett outforskat område 

inom marknadsföring. Men hur, när och var denna eventuella peer-nudge uppstår är inte 

ännu klarlagt. 

Som konstaterat tidigare så visar studier att referensgruppen, till exempel vänner, familj 

och kollegor, kan ha en stor inverkan på konsumentens köpbeslutsprocess (Kotler & 

Keller 2009, s.194). Man kan därför tänka sig att referensgruppen kan nudgea andra 

människor i samma grupp till ett visst konsumtionsbeslut, eftersom konsumenters 

sociala grupper fungerar som en normativ bas för beslutsfattande (Thomas et al. 2015) 

och tillhandahåller normer och värderingar som kan vara avgörande för hur en person 

beter sig och tänker (Kotler & Keller 2009, s.194). Därmed kunde en person i 

konsumentens referensgrupp utföra en såkallad peer-nudge på konsumenten. Inom 

peer-nudging kan det finnas skillnader i nudgens effekt beroende på om personen i fråga 

tillhör konsumentens primär- eller sekundärgrupp. Primärgruppen består av personer 

som konsumenten interagerar med relativt ofta, såsom familj, vänner, grannar och 

kollegor. Sekundärgruppen består av mer formella grupper som inte kräver lika mycket 

interaktion, som till exempel religiösa eller professionella grupper. (Kotler & Keller 

2009, s.194) Därmed kan forskaren tänka sig att primärgruppens nudges är effektivare, 

eftersom konsumenten spenderar mer tid med denna referensgrupp och troligtvis 

känner och litar på dem bättre och därför kan vara mer mottaglig för en peer-nudge. 

Forskaren kan då också fråga sig hur konsumenter skulle kunna utöva peer-nudging. 

Socialt inflytande kan enligt Thaler och Sunstein (2009, s.58-59) delas upp i tre 

kategorier: information, grupptryck och priming. Om många människor tänker och gör 

på ett visst sätt, så sprids information om på vilket sätt det skulle vara bra för 

konsumenten att tänka och göra vidare till andra konsumenter. Den andra kategorin, 

grupptryck, refererar till att om konsumenten bryr sig om vad andra människor tycker 
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om hen, är det troligare att konsumenten kommer att följa i den sociala gruppens led för 

att undvika att hamna i onåd eller för att vinna deras gunst. (Thaler & Sunstein 2009, 

s.58-59) Den sista kategorin, priming, syftar på det autonoma nervsystemet i hjärnan 

och hur det kan påverkas av små signaler i omgivningen, till exempel genom 

associationer eller ledtrådar (Ibid, s.75) Ett exempel på detta är att objekt som associeras 

med företagsamhet som en portfölj eller konferensrum gör människor mer 

tävlingsinriktade (Ibid, s.77). Dessa tre sociala faktorer: information, grupptryck och 

priming kan lätt påverkas av privata eller offentliga nudgare (Ibid, s.78). Min tes är att 

peer-nudges skulle kunna ske både genom information, grupptryck och priming. 

Informationsförmedling skulle till exempel kunna vara att en konsument berättar om en 

second-hand butik som hen tycker att är jättebra. Detta skulle kunna puffa en annan 

konsument mot att köpa begagnade kläder istället förnya. Grupptryck å andra sidan 

skulle kunna påverka en konsument på ett indirekt sätt, till exempel om dennes vänner 

börjar dricka ett veganskt mjölkalternativ, så kan konsumenten börja konsumera det för 

att passa in i gruppen. Peer-nudges genom priming skulle kunna uppstå om 

konsumenten placeras i ett sammanhang där alternativsarkitekten, i detta fall någon i 

konsumentens referensgrupp, ordnat alternativsarkitekturen på ett specifikt sätt för den 

nudgeade ska ta ett specifikt konsumtionsbeslut.  

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I detta delkapitel kommer den teoretiska referensramen att sammanfattas. Enligt Kotler 

och Keller (2009, s.190) så har konsumentbeteende studerats utförligt inom 

marknadsföring och det är ett viktigt koncept för marknadsförare att förstå både på ett 

teoretiskt och praktiskt plan. Konsumentbeteende kan definieras som ”Studien i hur 

individer grupper och organisationer väljer, köper, använder och gör sig av med varor, 

service, idéer eller upplevelser för att tillfredsställa deras behov och begär ” (Ibid, egen 

översättning). Enligt Vlaev, King, Dolan och Darzi (2016) är de traditionella sätten att 

ändra på beteenden genom lagar, förordningar och genom att tillhandahålla 

information. Men konsumentbeteende kan även påverkas av kulturella, sociala och 

personliga faktorer (Kotler & Keller 2009, s.190). I denna teoretiska referensram låg 

fokuset på två av dessa sociala faktorer som har visats kunna påverka 

konsumentbeteende: nudges (Thaler & Sunstein 2009, s.6) och konsumenters 

referensgrupper (Kotler & Keller 2009, 194). 

Park och Lessig (1977; i Solomon 2020, s.411) väljer att definiera referensgruppen som 

en riktig eller en påhittad grupp eller en enskild individ som signifikant påverkar en 
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annan individs beteende, evalueringar och målsättningar. Studier visar att 

referensgruppen, till exempel vänner, familj och kollegor, kan ha en stor inverkan på 

konsumentens köpbeslutsprocess (Kotler & Keller 2009, s.194). En nudge innebär i sin 

tur ”planering av konsumenters valmiljöer för att styra deras konsumtion åt ett önskat 

håll” (Torma, Aschemann-Witzel & Thogersen. 2016, s.142, egen översättning). Thaler 

och Sunstein (2009, s.6, egen översättning) väljer att definera nudgen som ”...vilken som 

helst del av alternativsarkitekturen som ändrar människors beteende på ett förutsägbart 

sätt utan att förbjuda några alternativ eller genom att ändra ekonomiska incitament.”  

Studier visar att människor kan bli nudgeade och ett av de mest effektiva sätten att 

nudgea är via socialt inflytande. (Thaler & Sunstein 2009, s.58) Studier inom 

konsumentbeteende visar däremot att referensgruppen, till exempel vänner, familj och 

kollegor, kan ha en stor inverkan på konsumentens köpbeslutsprocess (Kotler & Keller 

2009, s.194). Man kan därför tänka sig att referensgruppen kan nudgea andra människor 

i samma grupp till ett visst konsumtionsbeslut, eftersom konsumenters sociala grupper 

fungerar som en normativ bas för beslutsfattande (Thomas et al. 2015) och 

tillhandahåller normer och värderingar som kan vara avgörande för hur en person beter 

sig och tänker. (Kotler & Keller 2009, s.194) Denna påverkan från konsument till 

konsument har jag valt att kalla peer-nudges. Peer-nudges definieras i denna avhandling 

som den puff (nudge) åt ett visst håll som förändrar konsumentens beteende och 

härstammar från konsumentens egen referensgrupp. 

En sammanfattande modell av den teoretiska referensramen kan ses i figur 3 nedan, som 

visar hur peer-nudging kan påverka konsumentens köpbeslutsprocess. Denna modell 

baserar sig på Kotler och Kellers (2009) teori om konsumentens köpbeslutsprocess och 

integreras med teori om referensgruppen och nudging. Enligt Thaler och Sunstein 

(2009, s. 58-59, 75) kan socialt inflytande delas upp i tre kategorier: information, 

grupptryck och priming. Därmed kan man tänka sig att peer-nudges skulle kunna 

förmedlas på samma sätt, eftersom det handlar om ett inflytande från en konsument till 

en annan. Därför antas i denna modell att peer-nudging kan ske med hjälp av 

information som förs vidare från en person till en annan, eller genom grupptryck, då 

konsumenten blir nudgead av sin umgängeskrets att bete sig på ett visst sätt. Peer-

nudging skulle även kunna ske genom priming, då konsumenten placeras i ett 

sammanhang där alternativsarkitekten, i detta fall någon i konsumentens referensgrupp, 

ordnat alternativsarkitekturen på ett specifikt sätt för den nudgeade ska ta ett specifikt 
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konsumtionsbeslut. Detta flöde av information, grupptryck eller priming avtecknas som 

pilen peer-nudge i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Peer-nudges i konsumentens köpbeslutsprocess 

Begreppet alternativsarkitektur, som omringar figuren ovan, är enligt Sunstein (2014, 

s.14) bakgrunden mot vilken alla våra beslut tas.  En bra alternativsarkitektur hjälper 

personen i fråga, i detta fall konsumenten, att ta det beslut som är bäst för dem (Thaler 

& Sunstein 2009, s.101). Dessa alternativsarkitekturer existerar enligt Sunstein (2014, 

s.14) överallt och kan vara allt från layouten när vi går in i ett café, när vi väljer ett 

kreditkort, öppnar upp vår dator eller utvärderar en försäkringsplan. 

Alternativsarkitekturen i figur 2 är alltså själva sammanhanget eller kontexten inom 

vilket ett köpbeslut tas. Denna kontext kan komma att påverkas av den så kallade 

alternativsarkitekten. Thaler och Sunstein (2009, s.3) definierar alternativsarkitekten 

som den som har ansvaret för att organisera kontexten inom vilket människor tar beslut. 

Denna alternativsarkitekt har enligt Johnson et. Al (2012) en ofta underskattad 

möjlighet att påverka, likt en äkta arkitekt som influerar en husinvånare genom hur 

väggar, trappor, korridorer och så vidare är utformat. I figur 2 är det konsumentens 

referensgrupp som fungerar som alternativsarkitekt, då denna grupp kan påverka 

alternativsarkitekturen, alltså kontexten för beslutandet i köpbeslutsprocessen, med 
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hjälp av peer-nudges. Figuren visar därmed hur konsumentens referensgrupp i form av 

alternativsarkitekt genom peer-nudges kan påverka kontexten, alltså 

alternativsarkitekturen, inom vilken konsumentens köpbeslutsprocess utspelar sig. 
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3 METODDISKUSSION 

I detta kapitel beskrivs utförandet av avhandlingens studie. Valen av metoden för 

undersökningen, datainsamling och urval motiveras och tillvägagångssättet för analysen 

av insamlade data presenteras och studiens forskningskvalitet påvisas. I tabellen nedan 

har delområdena samt tillvägagångssätten för studien sammanfattats. 

Tabell 1  Sammanfattning av den empiriska undersökningen 

DELOMRÅDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

 Reflektionsuppgift 

Urvalsstrategi Icke-slumpmässigt urval 

Analys av data Genomförd med hjälp av Spiggles (1994) ramverk för 

integrerad innehållsanalys 

Studiens 

forskningskvalitet 

Lincoln och Gubas fem olika faktorer som används för att 

säkerställa studiens kvalitet och bevisa resultatens 

tillförlitlighet (1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 

1989) 

 

3.1 Undersökningsmetod 

När man väljer mellan att använda sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod måste 

forskaren fokusera på vad syftet med studien är och vad det är som ska undersökas 

(Silverman 2006, s.34). Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom 

kvalitativa undersökningar studerar respondenternas tankar och korrelationer mellan 

dessa för att formulera en kontribution till teori. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, 

s.168). En kvalitativ studie är lämplig när man vill studera människors liv eller vardagliga 

beteende (Silverman 2006, s.34). Tanken med en kvalitativ undersökning är alltså att få 

nära kontakt med människor eller omgivningen för att kunna förstå ett visst fenomen, i 

detta fall, om och huruvida konsumenters referensgrupp nudgear deras 

köpbeslutsprocess.  

Processen av insamlingen av data i en kvalitativ studie går enligt Patton (2015, s.14) till 

på följande sätt: först samlas det in data från människor, sedan verifierar forskaren data 
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för att till sist analysera den. Denna kvalitativa data kan samlas in med hjälp av 

intervjuer, observationer eller skrivna dokument. Fördelen med att använda sig av en 

kvalitativ metod är att datainsamlingen ger en stor mängd detaljerad data som kan ge 

god förståelse för olika fenomen och situationer (Ibid, s.22). Den största styrkan med 

kvalitativa forskningsmetoder är att de tillåter forskaren att studera fenomen som inte 

är tillgängliga genom någon annan metod (Silverman 2006, s.43). Med hjälp av en 

kvalitativ undersökning kan man nämligen förstå eller beskriva mönster, människor, 

omgivningen eller en händelse på ett djupare plan, eftersom en kvalitativ undersökning 

fokuserar på att svara på frågan ”hur?” från respondenternas ”vad” (Ibid, s.44). Detta 

passar syftet med min avhandling, eftersom den ska introducera och beskriva begreppet 

peer-nudging och påvisa hur det tar sig uttryck. För att få fram detta krävs det att 

respondenterna ger detaljerad data och berättar om sina egna upplevelser. En kvalitativ 

undersökning tillåter mina respondenter att med egna ord förklara hur de uppfattar 

påverkan, om de påverkats av andra eller hur de själva påverkat personer i sin 

referensgrupps köpbeslutsprocess. Genom att få svar på dessa frågor kan jag sedan göra 

en analys om huruvida den eventuella påverkan som skett kan räknas som en peer-nudge 

eller ej. 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning inom peer-nudging vill jag med min 

avhandling undersöka huruvida peer-nudging kan vara ett fenomen som sker i 

konsumenternas köpbeslutsprocess av respondenterna själv eller dess referensgrupp. 

Därför kommer data att samlas in genom explorativ forskning där målet är att få fram 

generell information om ämnet (Saunders & Lewis 2012, s.110). Tanken är inte att 

studien ska täcka hela ämnesområdet peer-nudging, utan snarare undersöka huruvida 

detta fenomen existerar och är applicerbart inom köpbeslutsprocessen och 

referensgruppspåverkan.  

Enligt Saunders och Lewis (2012, s.111) ger en explorativ studie även en möjlighet till att 

anpassa sitt perspektiv och tillåter en viss flexibilitet under datainsamlingen. Detta är 

bra för utförandet av denna studie eftersom det är frågan om ett outforskat fenomen, och 

det därmed är svårt att på förhand förutspå åt vilket håll och vilka ämnen insamlade data 

kommer att tangera. Det att det är frågan om en explorativ studie betyder dock inte att 

studien i sig saknar fokus, utan att den kan börja från ett bredare perspektiv för att sedan 

smalna av under studiens gång (Ibid).  
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

I detta delkapitel beskriver och motiverar jag valet av de kvalitativa metoderna som 

användes vid datainsamlingen. De vanligaste formerna av kvalitativa 

undersökningsmetoder är enligt Silverman (2006, s.18) observation, analys av text och 

dokument, intervjuer och fokusgrupper samt ljud-och videoinspelningar. Dessa metoder 

kombineras ofta av forskare (Ibid). För att svara på avhandlingens syfte utförde jag en 

så kallad kvalitativ multi-metodundersökning, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill 

(2016, s.168) innebär att man använder två eller flera olika datainsamlingsmetoder. 

Dessa datainsamlingsmetoder var i min studie en intervju och en skriftlig 

reflektionsuppgift. Intervjuerna hölls för att ta reda på om, i vilka situationer och hur 

respondenterna påverkat eller påverkats av personer i deras referensgrupp gällande 

konsumtionsbeslut. Den andra datainsamlingsmetoden, reflektionsuppgiften, används 

som en uppföljning av intervjun och respondenterna ombads att på egen hand reflektera 

kring några frågor på egen hand skriftligen. 

Att tillämpa en multi-metod kan enligt Saunders et al.(2016, s.166) ge fler möjligheter 

och tillvägagångssätt gällande datainsamling, analys och tolkning än när man endast 

använder sig av en metod. Min mening är alltså att en multi-metod i min studie ger 

tillgång till djupare reflektioner av respondenterna. Tanken bakom strukturen av att 

initialt hålla en intervju och först efter det be respondenterna fylla i en reflektionsuppgift, 

och inte i motsatt ordningsföljd, var att undvika missförstånd gällande 

reflektionsuppgiften. Eftersom respondenterna redan vid intervjutillfället blir bekanta 

med ämnena i studien kunde man vid detta tillfälle reda ut eventuella osäkerheter och 

frågor gällande ämnet eller studien. Efter intervjun förklaras reflektionsuppgiftens 

uppbyggnad och dess betydelse, så att respondenterna vet hur uppgiften ska fyllas i och 

lämnas in. Reflektionsuppgiften kan därmed användas för att styrka tidigare svar som 

getts i intervjun och också ge djupare insyn i respondentens tankar kring deras och 

andras konsumtion. 

3.2.1 Intervju som metod 

I min studie genomförde jag individuella, semi-strukturerade intervjuer för att få insyn 

i om och i vilka situationer som respondenters konsumtionsval nudgeats av deras sociala 

omgivning, eller när de själva utfört nudges. Intervjun i en kvalitativ studie är ”[...] en 

meningsfull konversation mellan en eller två personer, som kräver att intervjuaren 

skapar en rapport och frågar konkreta och entydiga frågor, till vilka intervjuobjektet är 

villig att svara på och lyssna noggrant på.”( Saunders et.Al.2016, s.388) En intervju som 
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metod är effektiv då man vill förstå någonting som inte kan observeras med blotta ögat 

och begripa sig på en persons tankar, intentioner eller känslor och genom intervjun kan 

forskaren sätta sig in i respondentens perspektiv. (Patton 2015, s.426). Intervjuer tillåter 

forskaren att samla in giltig och pålitlig data som är relevant till studiens syfte och 

forskningsfrågor (Saunders et.Al.2016, s.388).  

Mitt val att genomföra individuella intervjuer motiverar jag med Patton (2015, s.478), 

som konstaterar att individuella intervjuer tillåter att flera frågor kan gås igenom, att den 

intervjuades anonymitet består och att ämnen av känsligare natur kan tas upp. För att få 

så trovärdig data som möjligt är det bra om många frågor kan gås igenom och ämnet kan 

diskuteras från olika perspektiv, vilket är lättare att genomföra individuellt än i en större 

grupp. Vid intervjuer är det också viktigt att säkerställa respondenternas anonymitet, 

vilket blir lättare vid individuella intervjuer (Patton 2015, s.478). Eftersom detta ämne 

även kan innehålla många personliga värderingar som kan ses som känsliga anser jag att 

personliga intervjuer är adekvat, eftersom respondenterna då lättare kan öppna upp sig 

om dessa. 

Det finns tre olika sätt att strukturera en intervju: strukturerad, semi-strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun lämpar sig för ett stort antal 

respondenter, eftersom frågorna ställs i sitt exakta format i exakt samma ordning till alla 

respondenter. (Patton 2015, s.439) Denna typ av intervju kallas även ibland kvantitativ 

intervju, eftersom den insamlad data ofta omvandlas till siffror (Saunders et.Al.2016, 

s.391). Detta underlättar analysen av respondenternas svar, men intervjuernas oflexibla 

struktur kan också ha negativa aspekter (Patton 2015, s.441).  

För att få en mer flexibel intervjustruktur har jag därmed valt att använda mig av den 

semistrukturerade intervjumetoden, i vilken det finns förutbestämda ämnen och en 

struktur som upprätthålls med hjälp av en intervjuguide. Men den semi-strukturerade 

metoden ger ändå forskaren frihet att ändra om och välja i vilken ordning dessa teman 

tas upp eller ställa tilläggsfrågor (Patton 2015, s.439). Detta passar min studie eftersom 

det tillåter mig att anpassa frågorna enligt respondentens svar och jag kan ställa fler 

frågor om det så behövs. Den semi-strukturerade intervjumetoden tillåter och 

uppmuntrar även till öppnare och djupare diskussioner om det givna ämnet (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2016, s.391), vilket jag anser passa studiens syfte som kräver en djup 

analys av respondenten. En semi-strukturerad intervju är också lämplig för denna 

studies syfte eftersom den enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s.394) är ett bra 
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format för att förstå varför respondenterna tagit vissa beslut, eller för att förstå 

bakomliggande orsaker till deras attityder och åsikter.  

Det ostrukturerade intervjuformatet å andra sidan följer studiens syfte, men har inga 

teman, förutbestämd struktur eller frågor. Denna struktur kräver en skicklig intervjuare 

som kan hålla sig till en viss tidsram, anpassa sig till situationen och identifiera de 

viktigaste frågorna. (Patton 2015, s.437) Den ostrukturerade intervjun är även väldigt 

informell och intervjuobjektet får ofta fritt diskutera det givna ämnet (Saunders 

et.Al.2016, s.391). För att svara på denna avhandlings syfte anser jag att det kräver en 

viss struktur vid datainsamlingen eftersom det är viktigt att få fram jämförbara och 

tillförlitlig data. Vid analys av data och fastställandet av resultat är det viktigt att 

respondenternas svar kan jämföras med varandra och sammanställas till ett resultat. För 

att få insyn i peer-nudges som fenomen anser jag därmed att den ostrukturerade 

intervjun är för vag och ger för bred data. 

3.2.1.1 Uppbyggnad av intervjuguiden 

En intervjuguide är en lista på de frågor eller problem som ska diskuteras under 

intervjun (Patton 2015, s.439). Denna studies intervjuguide har skapats med hjälp av 

den teoretiska referensramen för att säkerställa att alla viktiga ämnen skall komma att 

diskuteras vid intervjutillfället. Guiden har också skapats för att hålla reda på 

tidsaspekten under intervjun. Intervjuguiden är strukturerad enligt ordningen i 

köpbeslutsprocessen av Kotler & Keller (2009) och avslutas sedan med några frågor om 

den sociala omgivningens påverkan på konsumtionsbeslut. Valet att strukturera den på 

så sätt är för att kunna analysera alla olika tillfällen när påverkan och eventuellt nudging 

kunde ske. Intervjuguiden som helhet kan ses i bilaga 1, och är indelad såsom figur 4 på 

följande sida. 
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1. Bakgrundsinformation 

2. Problemidentifiering 

3. Informationssökning 

4. Utvärdering av alternativ   

5. Köpbeslut 

6. Efterköpbeteende 

7. Sociala omgivningens påverkan 

Figur 4 Intervjuguidens uppbyggnad 

Vid intervjuerna användes guiden på följande sätt: 

Före själva intervjudelen inleddes ställdes några frågor om respondenternas bakgrund. 

Denna del hölls dock väldigt kort eftersom respondenterna inte valts på basis av några 

andra kriterier än att de är medvetna konsumenter och jag inte anser att information 

som till exempel yrke eller boningsort är relevant. 

Den första delen av köpbeslutsprocessen, problemidentifiering, inleder själva intervjun 

med några frågor gällande senaste konsumtionsbesluten respondenten gjort och vad 

motiven bakom dessa varit. Tanken bakom detta är att leda in respondenten på 

tankebanor kring sin konsumtion. I den andra delen, informationssökning, diskuteras 

hur konsumenten söker reda på information om produkter och huruvida de själva delger 

information till andra. Efter det behandlas utvärdering av alternativ, då respondenterna 

bes reflektera över situationer då de valt mellan olika produkter och tjänster eller hjälpt 

någon annan att ta ett beslut gällande detta. Den femte delen handlar om själva 

köpbeslutet och respondenterna får i denna del fundera på hur de påverkats eller 

påverkat under ett köpbeslut. Som sista del i köpbeslutsprocessen ställs det frågor om 

efterköpsbeteende och om respondenternas åsikter om produkter eller tjänster 

påverkats av deras referensgrupps åsikter om dessa, eller om de i sin tur påverkat någon 

själva i sin referensgrupp. Intervjuns sista del består av några allmänna frågor om den 

sociala omgivningens påverkan på köpbeslut, för att knyta ihop intervjun. Avslutningsvis 

frågades alla respondenter om något förblev oklart eller om hen har någonting att 

Intervjuguidens struktur 
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tillägga. Efter det ges ännu en förklaring om ifyllandet av reflektionsuppgiften och sedan 

avslutas intervjun. 

3.2.2 Reflektionsuppgift som metod 

Eftersom min studie bygger på en multi-metodundersökning, så fortsatte 

datainsamlingen efter intervjuerna genom att alla respondenter fick fylla i en skriftlig 

reflektionsuppgift på egen hand. Denna reflektionsuppgifts syfte är att fungera som en 

fördjupning av intervjun. Enligt Patton (2015, s.441) kan ett problem med semi-

strukturerade intervjuer vara att det finns en risk för att det inte ges tillräckligt med 

utrymme för att viktiga ämnen ska kunna växa fram under intervjun. Detta vill jag 

motarbeta med hjälp av den individuella, reflektiva uppgiften. Respondenterna kommer 

i dessa att själva få fundera vidare på ämnen som diskuterats under intervjuerna och 

förhoppningsvis komma till nya och djupare insikter om dessa för att ge mera data till 

analysen.  

Denna reflektionsuppgift bygger på teorin om kritiska incidenter. John Flanagan (1954) 

definierar den kritiska incident metoden för datainsamling som en serie steg för att 

samla in direkta observationer av ett beteende. Med incident menas all sorts observerbar 

mänsklig aktivitet som kan möjliggöra att förutsägelser kan göras om personen som utför 

aktiviteten. (Flanagan 1954) Enligt Butterfield, Borgen, Amundson, och Maglio (2005) 

är den kritiska incident-metoden välanvänd inom kvalitativ undersökning och är känd 

för att vara en effektiv explorativ och undersökande metod. Ett vanligt sätt att genomföra 

datainsamlingen är att respondenterna ombeds reflektera över kritiska incidenter och 

sedan skriva ner vilka tankar som har väckts. (Butterfield et Al.) Flanagan (1954, s.1, egen 

översättning) konstaterar att ”Den kritiska incident-metoden linjerar ut procedurer för 

att samla in observerade incidenter som har en specifik signifikans och möter 

systematiskt definierade kriterier.” Denna metod används ofta för att samla in data om 

observationer ur respondentens egna minne. (Ibid) Därmed kan man konstatera att den 

kritiska incidenten tillämpades i denna studie, eftersom respondenterna ombads att 

reflektera över egna erfarenheter. 

I reflektionsuppgiften bes respondenterna beskriva två kritiska incidenter som de varit 

med om, kopplade antingen till att ha påverkat någon i den sociala kretsens 

konsumtionsval eller att själv ha påverkats av den sociala kretsen gällande sina egna 

konsumtionsval. Reflektionsuppgiften finns att se i sin helhet i bilaga 2.  Jag anser att en 

reflektionsuppgift lämpar sig väl för att svara på mina forskningsfrågor som handlar om 

relationen mellan konsumenten och dess referensgrupp och hur dessa kan påverka 
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konsumtionsbeslut och även om denna påverkan kan anses vara peer-nudges. 

Reflektionsuppgiften ska därmed ge respondenterna en möjlighet att på ett djupare plan 

analysera sina egna konsumtionsbeslut och eventuell påverkan på andras. 

För analysprocessen av data och frambringande av ett resultat är det väldigt viktigt att få 

fram jämförbara reflektionsuppgifter. Detta skulle potentiellt kunna vara en utmaning, 

eftersom respondenternas svar sker utan handledning och frågorna skulle kunna tolkas 

på olika sätt av olika respondenter. För att motarbeta misstolkning förklarades 

reflektionsuppgiften under intervjutillfället och en dokumentmall, som innehåller både 

instruktioner och teman om vad respondenterna ska reflektera över, skickades till 

respondenterna. 

3.2.2.1 Uppbyggnad av reflektionsuppgiften 

Reflektionsuppgiften, se bilaga 2, innehåller frågor om hur, var, när och vem som 

influerat respondents konsumtionsbeslut eller om de influerat någon annan till 

konsumtion och tankar som uppstår gällande detta. Uppgiften har strukturerats på 

samma sätt som intervjuguiden, alltså att frågorna tas upp i enhet med 

köpbeslutsprocessen. Reflektionsuppgiften behandlar alltså samma teman som 

intervjuguiden, men fokuset i denna reflektionsuppgift är att få fram respondenternas 

tankar och känslor kring påverkan. Dagboksguiden är därmed skapad med frågor som 

är tänkta att skapa reflektion hos respondenten och ska fungera som ett komplement till 

intervjuerna. 

Specifika instruktioner för hur uppgiften ska fyllas i finns i mallen för att säkerställa att 

alla respondenter skriver enligt samma struktur och svaren blir lättare att jämföra med 

varandra och analysera. Totalt finns det 10 reflektionsfrågor, men respondenterna 

ombeds att endast svara på två av dessa. I uppgiften får de reflektera över två olika 

situationer då de påverkat eller påverkats av sin referensgrupp, vad det resulterade i, hur 

det kändes och vilka motiv som fanns bakom påverkan. Respondenterna ombeds att 

svara på reflektionsuppgifterna inom några dagar efter att intervjun hållits, för att 

säkerställa att det som diskuterades under intervjun ännu är färskt i minnet, vilket 

troligtvis gör reflektionen lättare och undviker upprepningar. 

3.3 Urvalsmetod 

Det är oftast inte möjligt att genomföra en studie på en hel population, därför är det 

enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s.274) nödvändigt att göra ett urval. Urvalet 

bör härstamma från och stödja studiens syfte och forskningsfrågor. (Patton 2015, s.264). 
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Urvalet för denna studie gjordes därmed för att få svar på syftet med avhandlingen. Vid 

ett meningsfullt urval använder forskaren sig av sitt eget omdöme för att bedöma vilka 

fall som lämpar sig till studiens syfte och forskningsfrågor (Saunders et.Al.2016, s.301). 

Dessa informationsrika fallen är de som forskaren enligt Patton (2015, s. 264) kan lära 

sig mest från. För att ha ett meningsfullt urval behöver forskaren välja informationsrika 

respondenter. Detta för att få en så djup förståelse av fenomenet som möjligt. (Ibid) Jag 

valde därmed att använda mig av ett icke-slumpmässigt urval på 9 respondenter. I min 

studie behövde det vara ett icke-slumpmässigt och meningsfullt urval eftersom 

respondenterna måste vara individer som är medvetna om konsumtion. Med medvetna 

respondenter så menar jag informationsrika respondenter, mina respondenter ska 

tidigare ha funderat på dessa ämnen och på sina egna konsumtionsvanor för att kunna 

ge utförliga svar på frågorna i intervjun och reflektionsuppgiften. Urvalet som gjordes 

var därmed också ett kriterium-urval (Patton 2015, s.267), eftersom kriteriet för 

respondentvalet var att de skulle vara medvetna konsumenter. Orsaken varför jag anser 

att detta är viktigt är för att studien ska svara på syftet. Eftersom fokuset är på om 

konsumenter påverkar eller påverkas av sin referensgrupp i köpbeslutsprocessen är det 

viktigt att respondenterna är medvetna konsumenter för att de ska kunna svara och 

reflektera över frågorna på en tillräckligt djup nivå.  

En sammanfattning av respondenterna i denna studie kan hittas i tabell 2 nedan. 

Majoriteten av respondenterna kontaktades genom att jag talade med familj och vänner 

och bad dem att ge mig kontaktuppgifter till deras vänner eller bekanta som kan anses 

vara medvetna konsumenter och som är intresserade av konsumtions eller 

hållbarhetsfrågor eller andra ämnen som tangerar köpvanor. En respondent hittades 

genom att en annan respondent gav mig deras kontaktuppgifter. Detta kallas 

snöbollsurval, som Saunders et.Al. (2016, s.303) förklarar som ett urval som baserar sig 

på att man hittat ändamålsenliga fall och med hjälp av deras kontakter hittar fler 

representativa fall.  

3.3.1 Genomförande av datainsamlingen 

Datainsamlingen inleddes med individuella intervjuer 4.5.2021. Insamlande av data via 

reflektionsuppgifter inleddes också 4.5.2021 och avslutas då alla respondenter utom en 

lämnat in sin uppgift 17.5.2021. Närmare information om datainsamlingen kan hittas i 

tabell 2 på följande sida.  
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Tabell 2 Datainsamlingen 

Respondent Kön Datum & Plats Intervjulängd Reflektionsuppgift 

Respondent 1 Kvinna 4.5.2021 via Zoom 36:17 Inlämnad 

Respondent 2 Kvinna 5.5.2021 via Zoom 43:45 Inlämnad 

Respondent 3 Kvinna 5.5.2021 via Zoom 50:51 Inlämnad 

Respondent 4 Kvinna 6.5.2021 via Zoom 30:05 Inlämnad 

Respondent 5 Kvinna 6.5.2021 via Zoom 34:54 Inlämnad 

Respondent 6 Kvinna 6.5.2021 via Zoom 31:11 Inlämnad 

Respondent 7 Kvinna 6.5.2021 via Zoom 31:31 Inlämnad 

Respondent 8 Kvinna 7.5.2021 via Zoom 28:12 Ej inlämnad 

 

Innan intervjuerna påbörjades så beprövades intervjuguiden med hjälp av en 

pilotintervju 3.5.2021. Hela intervjuguiden gicks igenom och alla frågor ställdes under 

intervjun som varade 44 minuter. Under denna intervju framgick det att vissa frågor 

uppfattades på ett annat sätt än avsett av test-respondenten. Detta gjorde att svaren på 

frågorna inte riktigt motsvarade syftet med dem och den röda tråden i samtalet tappades 

något. Dessa frågor omformulerades därför för att bättre motsvara syftet med dem. Detta 

är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s.391) en av de positiva sidorna med 

kvalitativa undersökningar. Eftersom data-insamlingen inte är standardiserad och så 

kan den därmed anpassas under studiens gång. Ordningsföljden på vissa frågor i 

intervjuguiden behövdes också ses om för att få till ett naturligare och mer flytande 

samtal. Något positivt som framkom under pilotintervjun vara att intervjuguiden var 

formad på ett sätt som var väldigt mottaglig för att ställa tilläggsfrågor gällande 

intressanta poänger som respondenten tog upp. Eftersom tilläggsfrågor kunde ställas 

kunde vissa frågor i och med detta också lämnas bort under intervjun för att 

respondenten redan svarat på dessa. 

Efter att pilot-intervjun hållits och intervjuguiden redigerats så påbörjades 

datainsamlingen med intervjuer som hölls mellan 4.5.-7.5.2021. Intervjuerna utfördes 

via Zoom och spelades också in i Zoom programmet för att möjliggöra transkribering. 
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Datainsamlingen genom reflektionsuppgiften påbörjades också 4.5.2021 och avslutades 

sedan 17.5.2021. Det uppstod dock ett problem med denna datainsamling, eftersom en 

respondent inte lämnade in uppgiften och inte heller svarade på mina meddelanden 

gällande detta. Jag valde ändå att avsluta datainsamlingen utan att få denna sista 

reflektionsuppgift, eftersom jag ansåg att data som redan hade samlats in var tillräcklig 

för att kunna utföra en analys. 

3.4 Analys av data 

Analysprocessen av data utgörs enligt Spiggle (1994) av både tolkning av rådata och 

analysprocesser, men båda är lika viktiga för att få fram ett representativt resultat. För 

att analysera den insamlade data i denna studie använde jag mig av Spiggles (1994) 

ramverk för integrerad innehållsanalys. Denna modell består av 7 olika steg: 

kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensionalisering, integrering, iteration och 

upphävning. Analysprocessen som utförs med hjälp av detta ramverk behöver inte följa 

någon specifik ordning, utan alla dessa steg kan ske i olika delar och faser av 

analysprocessen och analysprocessen behöver inte vara linjär. Detta koncept kallas för 

iteration och hänvisar till att forskaren rör sig fram och tillbaka genom de sju stegen 

under hela processen för att identifiera nya koncept eller bekräfta gamla uppfattningar. 

(Ibid)  

3.4.1 Analysprocessen 

Syftet med analysen av insamlad data var att svara på studiens forskningsfrågor och 

syfte, det vill säga att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, och påvisa hur 

det tar sig i uttryck. Med hjälp av syftet och med stöd av den teoretiska referensramen 

analyserades de resultat som presenteras i resultatkapitlet. Dessa resultat kopplas sedan 

ihop med litteratur i analyskapitlet. 

Alla intervjuer transkriberades och parades sedan ihop med erhållen rådata av 

reflektionsuppgifterna på individnivå. Alla intervjuer genomfördes på svenska, så någon 

översättning krävdes inte för genomförandet av analysen. Efter detta så kategoriserades 

data. 

Vid kategorisering delas insamlad data in i olika segment. Dessa segment kan sedan 

klassificeras med hjälp av olika teman, ord eller fenomen. Målet med kategoriseringen 

är att dela in data i kategorier som representerar ett bredare fenomen. Kategoriseringen 

kan göras deduktivt, alltså på basis av den teoretiska referensramen, eller induktivt, 
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alltså på basis av den insamlade data. (Spiggle 1994) I denna studie genomfördes 

kategoriseringen induktivt, och påbörjades genom att transkriberingarna och 

reflektionsuppgifterna lästes igenom. Vid genomläsningen underströks relevant data 

som sedan flyttades över till ett Excel dokument. Därefter genomfördes deduktiv 

kategorisering och data delades in i kategorier på basis av i vilken del av 

köpbeslutsprocessen av Kotler och Keller (2009) respondenterna beskrev. Denna 

kategorisering visade sig dock inte vara nödvändig för analysen av data, och därför 

kategoriserade jag induktivt om data i kategorier ”Påverkat”, ”Påverkats” och ”Ingen 

påverkan”, där respondenternas svar kategoriserades enligt huruvida de påverkat någon 

annan eller själva påverkats eller inte upplevt någon inverkan på köpbeslutsprocessen. 

En viss del av data kunde inte kategoriseras in i dessa kategorier, men innehöll ändå 

information som kunde vara intressant för analysen, och detta placerades därför i en 

fjärde kategori: ”Övrigt”. 

Fokuset i denna analys låg därmed på dessa fyra kategorier: påverkat, påverkats, ingen 

påverkan och övrigt. Data i dessa kategorier granskades sinsemellan, och relevant data 

underströks och analyserades noggrannare och en abstraktion genomfördes. 

Abstraktionen bygger på kategoriseringen och går ut på att dela in data i mer generella 

koncept och kan precis som kategoriseringen göras deduktivt eller induktivt (Spiggle 

1994). Vid dimensionalisering identifieras särskilda egenskaper hos koncepten och 

kategorierna. (Ibid) Dimensionalisering innebar i denna studie att kategorisera hur 

respondenterna reagerat på påverkan, om det hade haft en positiv eller negativ inverkan 

på deras köpbeslutsprocess. 

Under hela analysen av data i denna studie tillämpades iteration, eftersom arbetet med 

studien inte var linjärt, utan processen och resultatet analyserades hela tiden. Detta 

koncept tillämpades bland annat genom att ändringar i teorikapitlet gjordes efter 

datainsamlingen, eftersom jag märkte att vissa koncept behövde djupare diskussion 

eftersom de var så centrala koncept i resultatet. 

Ytterligare granskades fynden som framkom under analysen kritiskt och potentiella 

motsättningar i insamlad data prövades och eventuell upphävning genomfördes. 

Upphävning innebär att forskaren sätter de skapade kategorierna och koncepten på prov 

och kan förkasta sina fynd genom identifikation av negativa fall. Detta innebär att 

forskaren själv undersöker och analyserar sina slutledningar. (Spiggle 1994). För att 

bestyrka resultaten krävdes alltid en majoritet från respondenternas svar. Men på grund 

av bristande tid och resurser har inte någon officiell analys av upphävning av dessa fynd 
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gjorts. Men jag är medveten om begränsningarna av denna studie och det har tagits i 

beaktande vid kvaliteten av data och användningen av denna. Studiens begränsningar 

diskuteras i det avslutande kapitlet. 

Fokuset för analysen av denna studie låg på att identifiera huruvida nudges kan ske inom 

konsumenters referensgrupper. Detta krävde en grundlig analys eftersom 

respondenterna inte själva var medvetna om konceptet peer-nudging och därför inte 

kunde frågas rakt ut om detta koncept. Istället så var temat och termen som användes 

under intervjun och reflektionsuppgiften påverkan och respondenterna fick reflektera 

över huruvida de påverkat eller påverkats av någon annan i köpbeslutsprocessen. Denna 

eventuella påverkan och de scenarion som respondenterna beskrev analyserades sedan i 

analyskapitlet för att finna potentiella samband med konceptet peer-nudging. 

3.5 Studiens forskningskvalitet 

I denna del kommer jag att argumentera för studiens forskningskvalitet. För att göra 

detta kommer jag att använda mig av Lincoln och Gubas (1985, hänvisade till i 

Wallendorff & Belk 1989) fem olika faktorer. Dessa faktorer används för att säkerställa 

studiens kvalitet och bestyrka resultatens tillförlitlighet: kredibilitet, transferabilitet, 

anpassningsbarhet, tillförlitlighet och integritet. Dessa faktorer och hur de förstärker 

denna studies forskningskvalitet sammanfattas i tabell 3 på följande sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

FAKTOR KRAV FÖR 

FORSKNINGSKVALITET 

I AVHANDLINGEN 

Kredibilitet Representerar resultatet av 

studien en trovärdig och 

tillräcklig beskrivning av 

verkligheten? 

• Förlängd 
datainsamling  

• Triangulering av 
metoder och källor 

• Diskussioner med 
jämlikar 

Transferabilitet Är resultatet oberoende av 

dess kontext, och kan 

resultatet appliceras på 

andra kontexts? 

• Meningsfullt urval 

Anpassningsbarhet Skulle studiens resultat vara 

det samma om den 

upprepades med samma eller 

liknande respondenter i 

samma eller liknande 

kontext? 

• Inga tidigare studier 
inom ämnet har 
genomförts, därmed 
svårt att argumentera 
för anpassningshet 

Tillförlitlighet Är resultatet opåverkat av 

yttre-, inre motiveringar, 

egenintresse eller forskarens 

perspektiv? 

• Intervjuguide 

• Transkribering 

• Reflexiv journal 

Integritet Ger respondenterna ärliga 

och relevanta svar? 
• Anonymitet utlovats 

• Respondenter som 
inte kände forskaren 

• Respondenterna 
insatta i ämnet 

 

Tabell 3 Studiens forskningskvalitet (baserat på Wallendorf & Belk 1989) 

Kredibilitet av en studie kräver att resultatet representerar en trovärdig och tillräcklig 

beskrivning av verkligheten. För att kunna avgöra kredibiliteten av en studie måste man 

analysera datainsamlingen, analysprocessen och sammanställningen av resultatet. Det 

finns olika steg som forskaren kan ta för att förbättra kredibiliteten: förlänga tiden för 

datainsamlingen, intervjua fler respondenter och genomföra längre intervjuer, 

triangulera källorna med materialet och genom metoderna som används för att tolka  

insamlad data.  (Lincoln & Guba 1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989). I min 

studie förlängdes tiden för datainsamling så att den inte avslutades vid intervjuerna, 

utan respondenterna fick också fylla i en reflektionsuppgift på egen hand vilket ökar 

kredibiliteten av min studie eftersom det ger mer data. Datainsamlingen förlängdes inte 
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på så vis att fler respondenter kontaktades och intervjuades, eftersom jag ansåg att 

respondenternas svar vid intervjuerna och reflektionsuppgiften gav mer än tillräcklig 

data att analysera och antalet respondenter var därmed lämpligt. Sannolikheten att fler 

respondenter skulle ha gett helt ny och intressant information bedömde jag som mycket 

liten. I min studie har triangulering av metoder och källor skett genom att användning 

av två olika datainsamlingsmetoder; intervjuer och reflektionsuppgift. Under studien 

har jag också haft diskussioner med jämlikar angående studien och funderingar gällande 

den har delats med jämlikar under hela processen. Dessa diskussioner hävdar Lincoln 

och Guba (1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989) att ökar på kredibiliteten 

eftersom jämlikar kan ifrågasätta och kritisera studien och dess resultat innan forskaren 

har färdigställt en tolkning om den. 

Transferabilitet hänvisar till huruvida resultatet av studien är oberoende av sin kontext 

och till vilken grad det är oberoende. Transferabilitet ställer frågan huruvida studiens 

resultat kan appliceras på andra sammanhang eller med andra respondenter. (Lincoln & 

Guba 1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989) Urvalet av respondenter till min 

studie gjordes meningsfullt, eftersom det var viktigt för syftet av studien att 

respondenterna var medvetna konsumenter som kunde ge tillräckliga svar på frågor om 

deras konsumtion. Alla respondenter bodde i Finland och var kvinnor under 30 år. 

Resultaten skulle med stor sannolikhet ha blivit annorlunda ifall jag utfört studien på 

den så kallade vanliga konsumenten som inte är lika medveten om sina egna 

konsumtionsvanor. Huruvida resultaten är applicerbara på till exempel medvetna 

konsumenter i andra länder så tror jag att transferabiliteten är högst gällande länder som 

fysiskt och kulturellt ligger närmast respondenternas hemland, alltså Finland. 

Studiens anpassningsbarhet ska svara på huruvida studiens resultat skulle bli desamma 

ifall studien kopierades och gjordes på nytt med samma eller liknande respondenter i 

samma eller liknande kontext (Lincoln & Guba 1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 

1989). Förhoppningsvis kommer flera studier gällande peer-nudging att genomföras och 

då kan resultaten jämföras med min studie. Det vore intressant att granska dessa resultat 

och studiens anpassningsbarhet. Till min vetskap har inte någon studie gällande peer-

nudging i ett marknadsföringskontext gjorts tidigare och därmed är min studie den 

första av sitt slag. Därmed finns inte heller några tidigare forskningsresultat som man 

kunde jämföra denna studies resultat med. 

Huruvida resultatet är opåverkat av yttre-, inre motiveringar, egenintresse eller 

forskarens perspektiv är också viktigt, detta argumenterar Lincoln och Guba för. (1985, 
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hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989) Det betyder att resultaten endast baserar sig på 

respondenternas svar och omständigheterna under vilka de samlades in, oberoende av 

forskaren. Tillförlitlighet skapas genom att resultatet är opåverkat av både forskaren, 

lögner och felinformation. Tillförlitligheten av en studie kan motverkas genom 

triangulering mellan forskare och metoder, reflexiva journaler och revision (Lincoln & 

Guba 1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989) För att säkerställa studiens 

tillförlitlighet gjorde jag en intervjuguide med icke-ledande frågor. Intervjuguiden 

funderade som en guide för konversationen, men det styrde inte heller samtalsämnena 

helt. Om respondenterna hade saker att tillägga utöver frågorna så var det mycket 

välkommet, men om de svävade i väg med sina svar så guidade jag dem som intervjuare 

tillbaka till ämnet. För att säkerställa att resultaten blev tillförlitliga så spelades alla 

intervjuer in och sedan transkriberade jag dem ordagrant. Data från varje respondents 

intervjuer sammanställdes sedan med svaren från deras reflektionsuppgifter. För att 

säkerställa min studies tillförlitlighet har en reflexiv journal i vilken jag planerat studien 

och skrivit ner tankar som uppkommit under den också hållits, vilket enligt Lincoln och 

Guba (1985, hänvisade till i Wallendorff & Belk 1989) är ett bra sätt att öka 

tillförlitligheten. 

Integritet är den sista faktorn som Lincoln och Guba (1985, hänvisade till i Wallendorff 

& Belk 1989) listar som faktorer för studiens forskningskvalitet. Med detta menar 

forskarna att informanterna ger ärliga svar som är förankrade i verkligheten och inte har 

något motiv att försköna sanningen eller känna sig tvingad att svara på ett visst sätt för 

att tillfredsställa forskaren. Respondenterna ska också vara någorlunda insatta i ämnet 

för att kunna ge tillräckliga svar. (Lincoln & Guba 1985, hänvisade till i Wallendorff & 

Belk 1989). I min studie säkerställde jag integriteten genom att försäkra respondenterna 

om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin 

medverkan ifall de kände sig obekväma. Deras anonymitet var också säkrad genom 

korrekt datahantering vilket de också blev informerade om, vilket troligtvis gjorde att de 

kände sig trygga och kunde ge ärliga svar. Deltagarna fick även fylla i ett formulär om 

medgivande om deltagande i denna studie, se bilaga 3. Respondenterna var inte heller 

individer som jag kände från förr, utan de var bekantas bekanta, vilket säkerställer att de 

inte har något motiv för att försköna verkligheten eller ge svar som de tror skulle göra 

mig, som forskare, nöjd. Integriteten av min studie kan också motiveras genom att 

respondenterna alla var medvetna konsumenter, vilket säkerställde att de kunde ge 

tillräckliga svar som kunde användas i min studie. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultatet av den genomförda studien att presenteras. Med denna 

undersökning ville jag studera huruvida konsumenter kan nudgea andra konsumenter 

mot ett visst konsumtionsval, ett fenomen jag valt att kalla peer-nudging. Detta för att 

uppfylla syftet med avhandlingen, alltså att introducera och beskriva begreppet peer-

nudging, och påvisa hur det tar sig i uttryck. För att studera huruvida detta fenomen sker 

genomfördes 9 intervjuer med respondenter som kan klassas som medvetna 

konsumenter. Alla respondenter, utom en, fyllde även i en reflektionsuppgift på egen 

hand efter att intervjun genomförts. Kapitlet inleds med att jag presenterar hur 

respondenterna påverkat andra konsumenter i deras referensgrupps köpbeslutsprocess 

och i nästa delkapitel presenteras det huruvida respondenterna å sin tur blivit påverkade 

av människor i deras referensgrupp i deras köpbeslutsprocess. Dessa delkapitel har jag 

valt att benämna Att påverka och Att påverkas. Resultatkapitlet avslutas sedan med en 

sammanfattning av resultatet. 

Från resultatet av studien går det att härleda två huvudsakliga underkategorier som man 

kan dela in den påverkan som har skett i, som gäller både när respondenterna påverkat 

andra och när de själva påverkats av sin referensgrupp: 

• Efterfrågad påverkan: När det gäller påverkan som respondenterna haft på 

andras konsumtionsbeslut så verkar de ofta blivit tillfrågade av andra om deras 

åsikter gällande något köp som en vän eller familjemedlem funderat på att göra. 

Det samma gäller när respondenterna själva har påverkats av sina 

referensgrupper, genom att respondenterna själva frågat efter den sociala 

omgivningens åsikter gällande ett konsumtionsbeslut. Denna sorts påverkan på 

köpbeslutsprocessen har jag därför valt att kalla Efterfrågad påverkan.  

• Aktiv påverkan: Den andra under-kategorin av påverkan verkar uppstå då någon 

part aktivt och med vilja försökt påverka en annan persons köpbeslutsprocess, 

denna sorts påverkan har jag valt att kategorisera som Aktiv påverkan.  

Denna indelning i efterfrågad påverkan och aktiv påverkan har gjorts för att underlätta 

analysen av resultatet och kategoriseringen av peer-nudges i följande kapitel. Utöver 

dessa två kategorier diskuteras i resultatkapitlet även scenarion då ingen påverkan har 

skett överhuvudtaget och respondenternas tankar kring dessa. 



 38 

4.1 Att påverka 

Alla 9 respondenter utom en sade sig någon gång ha rekommenderat en produkt eller 

tjänst till någon annan. Hur denna rekommendation har uppkommit, vilken produkt 

eller tjänst det rör sig om och motiven bakom rekommendationerna verkar variera stort, 

men vissa mönster kan upptäckas. Respondenterna har påverkat andra konsumenter 

både i positiv och negativ bemärkelse, alltså genom att uppmuntra till köp eller genom 

att avråda från köp. Denna uppmuntran eller avrådan till köp av andra verkar basera sig 

antingen på respondentens egna åsikter gällande en viss produkttyp eller deras 

närståendes erfarenheter gällande produkten eller tjänsten i fråga, huruvida 

respondenterna peer-nudgeat sin referensgrupp med denna påverkan kommer att 

analyserad i kapitel 5. 

4.1.1 Efterfrågad påverkan 

Den första formen av påverkan som respondenterna har haft på andras 

köpbeslutsprocess är vad jag valt att kategorisera som efterfrågad påverkan. Denna 

påverkan har uppstått då respondenterna blivit tillfrågade om deras åsikt om en viss 

produkt eller tjänst. Alla respondenter utom en säger sig minnas tillfällen då de gett 

rekommendationer gällande produkter eller tjänster på grund av att någon bett om deras 

åsikt gällande detta. 

Vid frågan huruvida respondenten brukar ge tips eller råd gällande någon produkt eller 

tjänst som någon i respondentens umgänge söker information om detta svarar 

respondent 1: ”Brukar absolut göra det, om det är någonting som jag själv har erfarenhet 

och koll på...” Ett exempel på detta var när respondenten sade sig ha ”sålt in” Kroatien 

som semesterort åt en kompis som funderade på att boka in en semester. Också 

respondent 6 säger sig kunna tipsa andra, vid frågan gällande vad som respondenten ger 

ut tips om säger hen ” Kanske mest baserat på personliga erfarenheter, tips på hur jag 

själv brukar tänka och uppmuntra till att ta reda på mer information själv.” Även 

respondent 5 säger sig ge rekommendationer om produkter eller tjänster när någon 

bekant frågar om det och kommenterar att hen nog oftast ”rekommenderar utan att man 

tänker”. För att nämna några fler exempel på hurudana rekommendationer som 

respondenterna gett så har respondenterna bland annat rekommenderat en vän 

vandringsutrustning då hen frågat om tips, rekommenderat second-handapplikationer 

till människor som sökt information om kläder, tipsat om hudvårdsprodukter då en vän 

velat mellan olika alternativ och så vidare.   
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Detta sätt att rekommendera på grund av en efterfrågan stämmer in på alla respondenter 

utom en, respondent 7, som säger sig inte kunna minnas något konkret tillfälle då hen 

skulle ha rekommenderat en produkt eller tjänst. Men respondent 7 säger sig ändå kunna 

tänka sig ge rekommendationer om hen har någonting att komma med, men säger sig i 

allmänhet vara lite passiv och konflikträdd gällande att rekommendera produkter. 

Denna passivitet verkar även gälla för respondent 8, som säger sig tipsa om produkter 

eller tjänster endast om hen vet någonting om det och blir direkt tillfrågad av någon. 

4.1.2 Aktiv påverkan 

Det föregående delkapitlet behandlade efterfrågade rekommendationer som 

respondenterna som gett sin referensgrupp, men respondenterna har också aktivt 

försökt påverka sin omgivnings köpbeslutsprocess. Detta genom att till exempel fälla 

kommentarer gällande deras konsumtionsval, berätta om sina egna positiva upplevelser 

i hopp om att få andra att testa samma produkt eller argumentera för mindre 

konsumtion med tanke på miljön. 

Till exempel insisterade respondent 1 på att hens partner skulle köpa ett visst klädesplagg 

eftersom partnern sagt att hen saknar rätt sorts ytterplagg. Respondenten själv har ett 

sådant plagg som hen är väldigt nöjd med och rekommenderade därmed detta plagg. 

Partnern funderade och köpte sedan jackan. Denna typ av rekommendation skiljer sig 

från den efterfrågade rekommendationen eftersom partner inte aktivt sökt information 

om detta sorts plagg, utan respondenten delade med sig av sina rekommendationer 

spontant och försökte påverka partnern. Respondent 1 säger sig uppmuntra att ”slå till” 

gällande vissa produkter och tjänster, till exempel när partnern tidigare klagat på att hen 

inte har någon viss produkt, eftersom ”problemet” blir löst efter inköpet. 

 

Respondent 2 introducerade sin partner till ett klassiskt svenskt julbord på en 

restaurang. Partnern var positivt inställd då respondenten berättade om sina egna 

tidigare positiva erfarenheter angående detta, ” Min påverkan och berättelse om det jag 

upplevt tidigare år påverkade hen absolut till att köpa denna produkt som partnern inte 

hade köpt annars.” Motivet bakom denna påverkan säger respondenten var att det skulle 

vara roligt, ett sätt att spendera tid tillsammans och en lyxig grej att göra. Respondenten 

konstaterar att när hen delar med sig av sina egna erfarenheter gällande någon produkt 

eller tjänst ofta kan leda till en givande diskussion, där respondenten själv också kan få 

nya insikter. Dessa tips behöver inte nödvändigtvis leda till ett köp, men nog till en 

diskussion. Till exempel har respondenten försökt påverka sina vänner gällande 
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konsumtionens negativa miljöpåverkan. Respondenten säger sig känna starkt gällande 

miljön och vad det är värt att lägga pengar på, så har delat denna åsikt med sina vänner 

och sedan fått gensvar. Respondent 7 har också aktivt försökt påverka små köp som 

människor i hens närhet gjort, till exempel gällande mat som respondenten själv tycker 

att är jättegott. Respondenten tillägger också skrattande att hen försöker övertyga sin 

rumskompis att köpa nya strumpor eftersom alla som kompisen har är så slitna.  

Respondent 1 sade sig ofta agera som smakråd vid klädköp. Då ställer hen frågor som 

”Kommer du att använda detta?” och ”Kan du kombinera det med plagg du redan har?”. 

Respondent 5 har försökt att påverka sitt umgänge på samma sätt. Respondenten 

frågade ifall personen verkligen behövde en sådan tröja, till vilket hen svarade ”Nä jag 

behöver den nog inte” och hängde tillbaka tröjan. Angående denna fråga konstaterar 

respondenten följande: ”Min motivation bakom det var väl att få henne att tänka till lite 

kring att inte köpa saker i onödan och på impuls och kanske på sikt att få henne att 

minska sin konsumtion.” Respondent 1 säger sig också kunna försöka påverka någon att 

avstå från konsumtion. Till exempel respondentens syster som respondenten anser ha 

en väldigt stor garderob. Respondenten minns en situation då hen ansåg att systern inte 

behöver köpa nya kläder och sade till systern att ”Jag skulle inte gjort som du gjorde” 

efter att syster köpt mer kläder. En annan respondent är inne på samma linje, och säger 

sig ha rekommenderat second-hand appar till vänner som sökt info om var man kan köpa 

kläder. Då respondenten frågas varför hen rekommenderar just denna app säger hen att 

hen vet att den är hållbar och att hen har egna positiva upplevelser av den. Respondenten 

konstaterar att hen ”Brukar rekommendera hållbarare alternativ eftersom det är det jag 

använder själv.” En annan respondent (4) säger sig också aktivt påverkat sin familj att 

bli intresserad av hävikki-mat (mat som annars skulle slängas bort). Respondent 3 säger 

sig rekommendera till exempel second-handsidor och mat respondenten själv tycker om. 

Respondent 2 sade sig också främst försöka influera andra att tänka så miljömedvetet 

som möjligt gällande mat: 

"Har fått typ alla mina vänner och släkt att kolla på typ Cowspiracy och sådana filmer, tom min 
80-åriga mormor och morfar. [...] Försöker få folk involverade och på riktit förstå problemet (med 
miljön), och känner jag att folk har fått sin chans att förstå problemet, jag har gett dom den info 
jag kan, då har jag gjort mitt. Om de inte tar till sig det så det, då kan jag inte göra mer" 

Orsaken till detta säger respondent 2 att vara inte endast på grund av miljöpåverkan, 

utan också för att ”Jag har en inre tanke om att det som är bra för miljön också är bra för 

ens hälsa.” Respondenten vill fungera som en sorts källa av information och inspiration 

till sina närstående gällande hållbarhetsfrågor: ”...vill nog ändå någonstans försöka och 

bidra till och inspirera folk till att liksom tänka efter lite mer före man köper saker, 
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framför allt gällande miljöpåverkan". Respondenten har förutom att föra diskussioner 

med folk i sin närhet delat inlägg på instagram och skapat en insamling för WWF.  Också 

Respondent 5 säger sig aktivt försöka påverka sin sociala omkrets konsumtionsbeslut: 

"Jag brukar försöka påverka mina kompisar att man generellt inte behöver köpa så 

mycket som man gör" [...]" Varje gång jag köper något så tänker jag behöver jag det här?" 

Respondenten har bland annat sagt att ingen tänker på om man har samma tröja två 

dagar i rad till en vän för att försöka få hen att minska på sin klädkonsumtion. 

Respondenten säger sig också prata en del om vegetarisk mat, men det är inget som 

respondenten säger sig pracka på folk. 

 "Fattar att inte alla kan eller vill eller orkar göra det. [...] Men det pratar jag en del om och hur 
stor påverkan det har på miljön, men det är inget som jag hetsar folk till. [...] Jag vill visa att second 
hand inte behöver vara fult, slitet eller omodernt bara för att det är begagnat" 

Motiven bakom denna påverkan säger respondenten vara hållbarhet och att försöka få 

dem att minska sin miljöpåverkan eftersom respondenten tänker att om alla gör en bit 

så kommer man längre. Till exempel har respondenten avrått sin partners syster från att 

köpa ett klädesplagg eftersom respondenten ansåg att kvaliteten inte verkade vara 

särskilt bra och det därmed inte var ett hållbart konsumtionsval. 

”I vintras var jag på stan med min partners lillasyster, och hon funderade på att köpa en ny 
tjocktröja. Jag tyckte inte hon skulle göra det, dels för att den inte verkade vara särskilt bra kvalitet, 
vilket jag sa till henne, och frågade också henne om hon verkligen behövde den, och om hon inte 
redan hade någon liknande. Hon valde då att hänga tillbaka tröjan. Kan ju inte veta exakt vad hon 
tyckte om det, men hon verkade reagera ganska neutralt på det, och sa något i stil med att ”nä jag 
behöver den nog inte”. Min motivation bakom det var väl att få henne att tänka till lite kring att 
inte köpa saker i onödan och på impuls, och kanske på sikt få henne att minska sin konsumtion.” 

Respondent säger sig 3 ha påverkat sina vänner att välja ett vegetariskt alternativ på 

restaurang: 

"Jag var i Hesburger med några vänner som funderade vad de skulle beställa. Jag 
rekommenderade att smaka på ”Veke” veganska hamburgaren eftersom jag tycker att den är 
väldigt god. Vännerna tyckte om rekommendationen och köpte produkten enligt min 
rekommendation. Jag rekommenderade burgaren eftersom jag tycker om den själv men mitt 
motiv var att visa att vegansk mat kan vara väldigt gott och att uppmuntra mina vänner att äta 
mera vegetarisk/vegansk mat.” 

 

Respondent 4 säger sig oftast påverka andras konsumtionsbeslut när hen handlar mat 

med sina föräldrar. Där brukar respondenten speciellt ofta styra dem mot att välja 

inhemskt, närproducerat och veganskt då det går. Även om de dom förhåller sig lite 

skeptiskt mot vegansim, säger sig respondenten ändå nog ha påverkat dom ganska 

mycket. Då respondenten frågas om varför hen vill påverka sina föräldrars matvanor så 

säger hen: "Mycket av själviska orsaker, för jag vill att dom ska vara hälsosamma och må 

bra. Och hållbarhetsfaktorer förstås, men det är mycket deras hälsa jag tänker på där". 

Respondenten säger dock att hen allmänt inte så aktivt försöker påverka någon annans 
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konsumtionsbeslut "Endast om jag vet att firman i fråga har gjort något riktigt illa på 

sistone så brukar jag nämna det". 

 

Respondent 6 säger att hen troligtvis har en passiv inverkan på sitt umgänges 

konsumtionsbeslut. 

 ”Ofta då jag är med och handlar mat med någon kompis så tror jag att jag kan ha en passiv 
inverkan på deras val av matprodukter. Jag brukar inte aktivt förespråka eller försöka övertala 
mina vänner att inte handla köttprodukter, men då jag väl är i affären med dem så köper de aldrig 
kött (fastän de annars brukar äta köttprodukter). Det är ett mönster jag har märkt flera gånger, 
där personer som vanligtvis konsumerar kött, inte plockar upp en enda sådan produkt då jag är 
med. Jag vet inte om det har att göra med att de inte vill skapa konflikt eller besvikelse. Dock kan 
jag ju inte här vara helt säker på att det är just mig deras val handlar om. Jag har dock en vän som 
en gång direkt sagt till min sambo (som också är kompis med samma person) att han tycker det är 
bra då jag är med i mataffären med honom för då ’vågar han inte’ köpa köttprodukter. [...] ” 

Respondenten konstaterar att ”Själv har jag inget motiv för att aktivt ändra mina 

kompisars beslut, men det verkar ske av sig självt.” Hen säger sig vara öppen för att dela 

med sig av tips om sådant som kanske inte så många vet om och har under senaste tiden 

sökt mycket info om kläder, resurser, random facts om produktion som hen delat med 

sig av. Vid tips brukar det vara fokus på hållbara produkter som har tillverkats under bra 

sociala förhållanden. Respondenten säger att det finns flera tillfällen då någon tänkt 

köpa en ny produkt och hen har tipsat om ställen där man kan köpa second hand, låna 

eller t.o.m. själv lånat ut någonting till dem. Till denne har respondenten oftast 

marknadsfört det som en kostnadsfråga, att det är billigare, fast respondenten egentligen 

har ett mer miljö- och hållbarhetsperspektiv bakom sitt tips, men respondenten anser 

att det är lättare att övertala att testa när man använder priset som argument. 

 

Många av respondenterna rapporterar om diskussioner med familj eller vänner som ett 

sätt att förstärka eller avfärda ett konsumtionsbeslut. En respondent (4) har en 

gruppchatt med kompisar där de diskuterar större inköp med varandra och ger varandra 

tips. I chatten frågas det om de andra vet någonting om företaget eller produkten i fråga, 

och även "Är jag helt tokig när jag tänker köpa det här?”. Chatten används alltså som ett 

konsultationsforum gällande konsumtion. I chatten har det bland annat diskuterats var 

man kan hitta underkläder som är lite mer etiska och inte kostar för mycket. Respondent 

9 säger också att diskussioner gällande någon viss produkt och dess pris brukar hållas i 

hens umgängeskrets. Dessa typer av diskussioner verkar kunna påverka 

respondenternas konsumtion i ganska stor grad, till exempel respondent 2 berättade att 

en vän gick från att tycka att miljö är det töntigaste som finns till att börja göra 

miljömedvetnare val tack vare diskussioner.  
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4.1.3 Ingen påverkan på andra konsumenter har skett 

Även om vissa respondenter säger sig aktivt vilja påverka sin omgivnings 

konsumtionsbeslut och tankesätt gällande detta, så är det även respondenter som 

betonat att de gärna vill ge tips men att det är viktigt för dem att inte tvinga någon att 

göra ett visst val. Till exempel respondent 3 konstaterar följande:  "Jag vill inte vara 

puschy eftersom jag köper också nya kläder själv och är inte perfekt, alla får göra sina 

egna val. Men jag försöker visa exempel med vegemat att det här är på riktigt bra du 

borde testa det". Denna respondent säger sig alltså kunna ha en påverkan på andra, men 

undviker att aktivt försöka påverka andras val. Detta eftersom hen säger att hen "Vill 

själv vara hållbar och köpa veganska produkter". Till exempel så var respondentens 

partner inte vegan när de blev tillsammans, men har nu blivit det, men respondenten 

säger sig inte aktivt försökt påverka partner till att ändra diet. Partnern var intresserad 

av veganism och respondenten talade ganska mycket om det med partnern. Partnern 

kollade sedan på dokumentärer och lärde sig därigenom om hur dåligt köttätande var för 

miljön. Till exempel så minns respondenten då hen och ett par vänner var i en restaurang 

och respondenten rekommenderade vännerna att smaka på den veganska rätten. Detta 

eftersom respondenten själv tycker om burgaren och ”...ville visa att vegansk mat kan 

vara väldigt god och att uppmuntra mina vänner att äta mer vegetarisk/vegansk mat.” 

 

En av respondenterna (9) säger sig inte alls påverka sin umgängeskrets gällande 

konsumtion, detta eftersom respondenten känner att hen lär sig mera av sina vänner än 

vad de kan lära sig av hen gällande produkter eller tjänsters bakgrunder. Detta eftersom 

det är vännerna som väckt intresset gällande hållbar konsumtion. Respondent 8 är inne 

lite på samma linje och hen säger sig tipsa om produkter eller tjänster om hen vet 

någonting om det och blir tillfrågad, men säger sig inte aktivt försöka påverka någons 

köpbeslutsprocess. 

4.2 Att påverkas 

I denna del presenteras studiens resultat gällande påverkan av sin referensgrupp som 

respondenterna upplevt på sin egen köpbeslutsprocess. Kapitlet delas in i samma 

underkategorier som den tidigare delen av resultatet för att underlätta analysprocessen. 

Alla respondenter sade sig någon gång ha påverkats i sin köpbeslutsprocess av någon i 

deras referensgrupp, men hur denna påverkan har skett och varför skiljer sig åt ganska 

mycket från respondent till respondent. Huruvida respondenterna peer-nudgeats av sin 

referensgrupp genom denna påverkan kommer att analyserad i kapitel 5. 
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4.2.1 Efterfrågad påverkan 

Alla respondenter säger sig någon gång blivit påverkad av bekantskapskretsens 

rekommendationer gällande produkter eller tjänster när respondenterna uttryckligen 

frågat efter dem, alltså fått en efterfrågad påverkan. Respondent 7 konstaterar att hen 

"Brukar ofta fråga runt och fråga folk som jag känner" gällande nya inköp, och säger sig 

till exempel blivit tipsad av en kompis partner som jobbade inom IT gällande en ny dator. 

En annan respondent (8) köpte en bok på basis av en väns rekommendation då 

respondenten valde mellan två olika böcker. Respondenten konstaterar att hen redan 

varit intresserad att läsa just denna bok men rekommendationen gjorde valet enklare 

eftersom vännen som rekommenderade boken brukar ha bra smak gällande böcker. 

Respondent 5 säger sig fråga bekanta gällande produkter eller tjänster om respondenten 

vet att de använder just denna produkt/tjänst i fråga, men annars används andra källor 

för informationssökning. Respondent 5 ansåg att denna sorts påverkan var vanligast, att 

man alltså får tips om produkter eller tjänster när man explicit frågar någon i ens sociala 

krets. Också respondent 1 säger sig medvetet söka information om tjänster och 

produkter, dock mest gällande större inköp. Respondenten konstaterar att det med en 

”studerande-plånbok” är viktigt att ta reda på information, till exempel på sociala 

medier, försäljarens hemsidor, i produktens materialförteckning eller genom att fråga 

bekanta. Respondent 2 konstaterar till och med att det är svårt att köpa någonting utan 

att bli rekommenderad eller influerad av någon annan. 

Ett exempel på en efterfrågad påverkan-effekt gav respondent 7 som funderat på om hen 

behövde ytterligare ett par löpbyxor, men inte ännu hade hittat ett par som matchade 

kraven. Då frågade respondenten en kompis först en gång, sedan en till, och vännen sa 

båda gångerna att respondenten borde köpa ett par till springbyxor eftersom ”Man får 

mycket användning av springbyxor”. Detta gjorde att respondenten sedan köpte 

ytterligare ett par och konstaterade att vännens rekommendation låg bakom inköpet och 

att det var ”Skönt att höra någon annans åsikt som jag kunde lita på”. En annan 

respondent (8) sa sig använda en hybrid av rekommendationer och 

informationssökning, vilket var väldigt vanligt hos många respondenter. Gällande kläder 

brukar respondenten själv söka information om företaget, eller fråga sin förälder som 

håller på att utbilda sig inom ämnet och därmed är väldigt insatt. "Nuförtiden är det 

lättare för mig att göra mer begrundade köp eftersom det finns så många människor som 

delar med sig av sina erfarenheter"(online). Respondenten säger sig även fråga vänner 
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om råd gällande hudvård, men betonar att hen själv initialt brukar ha egna funderingar 

som sedan kan förstärkas av kompisars åsikter efter att respondenten frågat efter dem. 

Något som blev klart av studien är att den egentliga inverkan på en efterfrågad påverkans 

effekt på köpbeslutsprocessen kan skilja sig åt rätt så mycket. Respondent 1 säger sig 

kunna bli påverkad av sin syster vid köp av kläder, men huruvida påverkan sker beror på 

hur säker respondenten är på köpet själv innan rekommendationen sker. Respondent 4 

är däremot mer lättpåverkad av efterfrågade rekommendationer: 

”I mitt arbete som tatuerare fattar jag konstant beslut mellan olika produkter. Då jag skaffade 
många nya basprodukter som jag använder i mitt dagliga arbete, frågade jag förstås en kollega/vän 
i branschen om hans åsikter. Själv tog jag mera reda på ifall produkterna var a. veganska, b. 
hållbart producerade, medan han gav mera information om produkternas egenskaper och kvalitet. 
[...] Han har också fått mycket rekommenderat av sin kollega som har arbetat inom branschen 
länge, och som också är mycket medveten om etik i samband med konsumtion.[...] Kollegans 
rekommendationer påverkade definitivt starkt mina beslut. Det att han framförde sin åsikt gav en 
viss trygghet, och jag upplever påverkan starkt positiv.” 

Respondent 5 ansåg att efterfrågad påverkan kunde göra att respondenten själv prövade 

på nya produkter eller tjänster, vilket visar kraften av dessa rekommendationer. 

Respondent 8 säger sig inte påverkas av andras åsikter gällande köp, förutom gällande 

böcker, där respondenten säger sig kunna köpa en bok direkt baserat på 

rekommendationer, av erfarenhet att ha samma smak som rekommenderaren. 

Vissa av respondenterna har även blivit avrådda av andra från att köpa vissa produkter 

eller tjänster, till exempel respondent 5 som frågade en familjemedlem huruvida ett par 

arbetsskor som familjemedlemmen använde var värda att köpa och fick höra att de inte 

var det vilket gjorde att respondenten inte köpte skorna. Respondent 1 säger sig också ha 

avstått från att köpa ”ett större köp” på grund av andras dåliga erfarenheter och säger sig 

allmänt kunna påverkas mycket av andras åsikter. En respondent säger sig speciellt lätt 

kunna påverkas av umgängeskretsens avrådanden gällande restauranger. Respondent 3, 

som hört om en väns flera dåliga erfarenheter av ett café, vilket har gjort att 

respondenten inte längre besöker stället trots att hen själv aldrig haft några dåliga 

erfarenheter. 

4.2.2 Försök att påverka 

Respondenterna verkar lita mycket på sin referensgrupps rekommendationer, men 

försöker denna aktivt påverka konsumtionsmönster? I vissa situationer var det klart att 

respondenterna avsiktligen blivit influerade till att ta, eller inte ta, ett konsumtionsbeslut 

av sitt sociala umgänge. Respondent 1 till exempel köpte en respondent en burk 

havremjölk att sätta i kaffet för att respondenten blev rekommenderad det och ”alla” 
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kompisar hade det hemma. Respondenten menade ett vännerna ville få hen att skaffa en 

produkt som passar ”alla”, eftersom kaffe är en social dryck. 

Respondent 2 säger sig också ha blivit påverkad att ta ett visst konsumtionsbeslut. När 

respondenten behövde en ny säng och redan bestämt sig för ett alternativ, försökte hens 

partner ändra på hens tankebanor: 

”Ja, senast behövde jag en ny säng och hade bestämt mig för en stor säng med möjlighet från 
förvaring från IKEA. Min pojkvän tyckte däremot att det var en dålig idé då sängen skulle vara 
större än jag behöver, vara onödigt dyr samt vara jobbig att bygga ihop och flytta på. Hans åsikt 
gjorde att jag tvekade på mitt köp och sökte upp mer information innan jag genomförde köpet än 
vad jag hade gjort annars (gällande andra sängar, märken, storlekar och priser). Det kändes dåligt 
att bli påverkad av honom, det gjorde att jag kände mig slösaktig fast jag bara skulle köpa något 
jag faktiskt skulle ha både stor nytta och stor glädje av. Jag var väldigt nöjd med mitt val, man 
spenderar så stor del av sitt liv i sin säng. Jag känner att jag prioriterade rätt. Med denna 
information ville han både bespara mig tid, pengar och att jag skulle undvika framtida problem 
samtidigt som han visste att han skulle bli tvungen att hjälpa mig att bygga ihop den och därav 
även ville spara av sin egen tid.” 

En annan respondent som aktivt blivit influerad av sin umgängeskrets är respondent 6. 

Dennes granne började köpa ägg från en lokal liten bondgård, och respondenten själv 

som aldrig gillat ägg eller ätit mycket av dem, prövade att köpa ägg därifrån på grund av 

att grannen gav dessa ägg så mycket beröm. Respondenten var övertygad om att det var 

frågan om en bra närodlad produkt och sa sig vilja dela glädjen över denna produkt med 

grannen.  

Men denna påverkan kan också fungera som anti-konsumtion: Respondent 3 skulle köpa 

en ny soffa och blev rekommenderad av sina föräldrar att inte köpa från ett visst företag 

eftersom deras produkter enligt dem inte var av god kvalitet. Då respondenten bads att 

reflektera kring detta sade hen att föräldrarna nog ville påverka respondenten att köpa 

en produkt som är av bra kvalitet och pris. Ett annat exempel på detta ger respondent 2. 

Hens partner ansåg att ett par skor var dom bästa skorna hen någonsin sett. Dennes 

brandtal om skorna gjorde att respondenten beställde dem. Detta var ett köp som inte 

skulle ha skett utan denna påverkan, eftersom respondenten säger att det var onödigt att 

beställa skorna ända från USA. Ett annat exempel är respondent 7 som sade sig ha köpt 

sådana möbler till en gemensam lägenhet som hen annars inte skulle ha köpt, men 

eftersom inköpen gjordes i samstånd med respondentens rumskompis så blev det lite 

annorlunda. 

Respondent 2 säger sig ha blivit påverkad att avstå från konsumtion av skönhetsartiklar 

på grund av en förälder som tycker att man bara ska köpa det som är nödvändigt. 

Respondenten menar att denna förälder påverkat hens allmänna tankesätt kring 
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konsumtion: ”[...] jag vet att hon försökt lära mig att tänka ekologiskt från när jag var 

liten. Allt från att plocka glasspinnar från marken till att handla bra ekologiska, hållbara 

saker. Så det fick mig att tänka till och ifrågasätta om jag verkligen behöver färga håret"  

Respondent 4 minns ett scenario då hen kulle köpa kosmetik och blev influerad av en 

vän:  

”Jag blev definitivt influerad av en vän då vi handlade smink och kosmetik. Hon vet så gott som 
utantill vilka brand är veganska och cruelty free, så att handla produkter i denna kategorin med 
henne är väldigt smidigt och lätt för mig. Hon rekommenderade produkter och färger (för hon har 
testat en hel del produkter) och jag tog hennes råd gärna. Jag respekterar hennes åsikt, och tycker 
om att få råd i köptillfället. Hon rättar till också ifall någon produkt jag överväger köpa inte är 
ansvarsfullt producerad, vilket jag också ser enbart som en positiv sak. Jag är nöjd med mina val 
av produkter. Motiven tror jag att är igen viljan att hjälpa, och så får hon också använda sin 
extensiva research inom ämnet.” 

Att handla produkter i denna kategori med vännen är därmed väldigt smidigt och lätt 

enligt respondenten. 

Respondent 6 har blivit påverkad att konsumera mer etiskt gällande kläder. "Ingen stark 

påtryckning, eller att någon sagt att det här ska du köpa, utan mer sättet de talat om att 

konsumera" Respondenten berättade att vänner köpt från H&M och sedan säger sagt att 

”Usch jag känner mig hemsk som köper från H&M fast jag vet hur dåligt de(kläderna) 

produceras.” Detta menar respondenten gör att det växer en känsla inom hen att H&M 

är dåligt. Också respondent 8 har påverkats av vänner gällande mode, då åsikter och 

kunskap om hållbart mode diskuteras i visst umgänge med vänner. 

Respondent 8 menar att köpbeslut kan sporras av människor i referensgruppen, men det 

är alltid något som respondenten funderat på själv först. För respondent 9 har det gått 

på ett annat sätt. När respondenten kom in i studielivet så blev hen ifrågasatt gällande 

sitt miljötänk. De nya studiekompisarna uttryckte fritt sina åsikter gällande klimat och 

hållbarhet, vilket ledde till en diskussion eftersom respondenten säger sig ha varit ganska 

ignorant gällande dessa ämnen och de nya bekantskaperna upptäckte detta. 

Respondenten sade sig bland annat inte ha brytt sig om källsortering och kunde köpa 

hurudana sminkprodukter som helst, något som var långt från de nya vännernas vardag. 

De ifrågasatte därför varför respondenten inte har funderat på sådant och inte överväger 

mera utan bara köper. Dessa diskussioner ledde till att respondenten blev mer medveten 

gällande hållbarhetsfrågor och sin egen konsumtion. Respondenten menar att olika 

vängrupper influerar till olika sorts konsumtion: gamla vänner påverkar till impulsköp: 

här är det rea och billigt medan till exempel med nya vänner så går respondenten på 

loppis med, där temat är billigt pris och hållbarhet. 
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Men ibland har respondenternas umgängeskrets försökt påverka dem åt ett visst håll, 

men denna påverkan har inte mottagits. Respondent 3:s vän har avrått respondenten 

från att köpa icke-veganska produkter second-hand, men respondenten har inte 

påverkats av detta eftersom hen har en stark egen åsikt i frågan "Där kan jag ge upp kind 

of den veganska sidan och köper hellre second hand eftersom jag tycker att det redan är 

producerad så för mig är det ingen skillnad om den har tex ylle eller inte". Till respondent 

9 hade en vän sagt att man inte ska köpa produkter från Maybelline. Detta har gett 

respondenten en tankeställare, men respondenten har ändå fortsatt köpa produkter från 

märket. Detta för att respondenten säger sig veta att det är frågan om en bra produkt 

som fungerat tidigare för hen och är billig, "så det är svårt att testa en massa andra och 

hitta bättre alternativ". 

4.2.3 Ångrat inköp 

Vid frågan huruvida respondenterna ångrat ett konsumtionsbeslut på grund av någon 

annans reaktion på detta skiljer sig respondenternas svar från varandra ganska mycket. 

Respondent 4 kommenterar följande: "Jo jag skulle nog säga det, definitivt, [...] om man 

har köpt från något brand och så får man senare veta att det här är inte det mest etiska 

brandet, så tänker man att ah, det var ju inte så bra. Då har jag nog lite ångrat det". 

Respondenten minns ett scenario då hen fick kommentarer i stil med ”Hej nog vet du 

väl...?” till exempel gällande ett läppstift som hen köpt. Varumärket var veganskt och 

testar inte på djur, men varumärkets ägare var ifrågasatta gällande sina etiska 

värderingar. Detta blev respondenten upplyst om och valde sedan att inte köpa från 

företaget igen. En respondent (6) säger sig inte direkt ångrat ett köp på grund av någons 

åsikt, men kan efter köpet ha fått ta del av negativ information gällande produkt/företag, 

och då känt skam gällande konsumtionsbeslutet, trots att det inte var kritik riktat direkt 

mot hen. Respondent 1 har haft lite motsatta reaktioner från folk i närheten, istället för 

att ångra ett köp har hen fått kommentarer som ”gud slå nu någon gång till”, och detta 

väcker en tanke om att respondenten kunde köpa mera och ångra att hen inte köpt. 

Men vissa av respondenterna har inte påverkats desto mer av andras reaktioner på deras 

köp. Till exempel respondent 3:s vän berättade att hen ansåg att ett företag var oetiskt, 

och respondenten hade just köpt en produkt av företaget. Denna kommentar gjorde att 

respondenten bestämde sig för att söka upp information om företaget själv, men istället 

för att ångra sitt inköp förstärktes respondenten i sitt köpbeslut och ångrade sedan inte 

sitt köp. Respondenterna 7 och 8 säger att de inte kan tänka på någon situation då hen 

ändrat uppfattning om ett eget köp på grund av någon annans åsikt, och samma gäller 
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respondent 1 som säger sig aldrig ångrat ett köp på grund av andras åsikt efter köpet, 

men tvärt emot säger sig ångrat att hen inte köpt när att andra tycker att respondenten 

borde ha köpt. Respondent 9 säger sig inte heller ångra ett köp, men reaktioner på 

inköpet har fått hen att reflektera över köpet. Till exempel när någon i 

bekantskapskretsen ifrågasatt varför respondenten handlar från Gymshark, då 

respondenten vet att det är dålig kvalitet. I stället kunde respondenten köpt något lite 

dyrare som man vet att håller. Som svar på detta säger respondenten att hen kan 

"glömma bort" andra faktorer då produkten i fråga har ett väldigt förmånligt pris.  

4.2.4 Konsumtion utanför det vanliga mönstret 

Vissa situationer eller social omgivning verkar leda till att respondenterna konsumerar 

på ett sätt som är olikt deras vanliga konsumtionsmönster.  Respondent 5 säger sig till 

exempel äta kött om hen blir bjuden på det, trots att hen själv alltid lagar vegetarisk mat. 

Samma gäller för respondent två, som minns en gång då en vän som är väldigt bra på 

matlagning rekommenderade en oxfilé från Belgien som var extra billig, vilket gjorde att 

den vegetariska respondenten började köpa det. Respondenten konstaterar förbryllat: 

"Jag som ska föregå som en vegetarian som gillar djur och natur tar det sämsta tänkbara 

för att det är billigt och gott". Respondent 7 säger att hen kan göra fast fashion köp om 

det är arbetsdrygt att hitta något specifikt plagg som är hållbart och också om fast 

fashionalternativet är mycket billigare. Respondent 3 säger att situationer med vänner, 

som till exempel resor kan göra att hen tar ovanliga konsumtionsbeslut. Respondent 6 

säger sig konsumera på ovanligt sätt i perioder då respondenten mått dåligt eller varit 

påverkad av alkohol. Till exempel åt alla på hens internat under studietiden Chicken 

nuggets efter varje utekväll, trots att alla var vegetarianer och visste att de skulle ha dåligt 

samvete över det nästa dag. Respondent 1 minns stunder i matbutiken då hen testat på 

nya produkter på grund av umgänget. Hen kommenterar att det är ett lätt ställe att prova 

nya produkter på, eftersom det inte handlar om stora summor pengar, ”jämfört om det 

är flera tior så svider besvikelsen mera”. 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

I tabell 4 nedan sammanfattas respondenternas svar. Man kan därmed konstatera att 

alla respondenter utom en aktivt rekommenderat andra människor produkter eller 

tjänster och hälften av respondenterna medvetet velat påverka någon annans 

konsumtionsval. Alla respondenter utom en har blivit rekommenderad en produkt eller 

tjänst av någon i deras sociala umgänge. Dessa respondenters köpbeslutsprocess är 

därmed starkt sammankopplat till deras sociala umgänge, vars konsumtion de både 
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påverkas av och påverkar till själva. Huruvida denna påverkan kan klassas som peer-

nudging kommer att diskuteras i följande kapitel där studiens resultat sammankopplas 

och analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Tabell 4 Sammanfattning av resultatet 

Respondent Rekommenderat 

produkter/tjänster 

Medvetet velat påverka någons 

konsumtionsval 

Blivit rekommenderad 

produkter/tjänster 

1 JA JA JA 

2 JA JA JA 

3 JA NEJ, men försöker visa exempel 

min sin egen konsumtion 

JA 

4 JA JA JA 

5 JA JA JA 

6 JA NEJ, men om det kommer upp till 

diskussion säger respondenten sin 

åsikt i frågan 

NEJ 

7 JA JA JA 

8 JA NEJ JA 

9 NEJ NEJ JA 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer de viktigaste fynden av resultatet analyseras och diskuteras i 

relation till studiens teoretiska referensram. Först presenteras kriterierna som används 

för att klassa den skedda påverkan som en peer-nudge med hjälp av exempel från 

resultatet, sedan analyseras peer-nudgernas förekomst i studien, efter det presenteras 

scenarion och faktorer bakom situationer då ingen påverkan på köpbeslutsprocessen 

skett, för att till sist hänge ett delkapitel till att diskutera fenomenet peer-nudges och 

vilka gemensamma faktorer som fanns bakom denna nudge i studiens. Fokuset kommer 

att vara på att svara på studiens syfte och forskningsfrågor, därmed kommer 

huvudansatsen handla om huruvida den påverkan som skett kan klassificeras som en 

peer-nudge eller inte. 

Från studiens resultat är en sak kristallklar; att respondenterna både påverkat och 

påverkats av sin referensgrupp under köpbeslutsprocessen. Men denna påverkan har 

skett under väldigt många olika omständigheter, och i vissa fall har inte påverkan gett 

några konsumtionskonsekvenser. Den påverkan som respondenterna antingen själva 

utfört eller påverkats av andra av är vad jag i resultatet valt att klassificera som 

efterfrågad påverkan och aktiv påverkan. Efterfrågad påverkan kallar jag den 

påverkan som skett då antingen respondenten påverkat eller påverkats av någon i sin 

referensgrupp på grund av egen begäran, alltså att denna påverkan kommit i form av ett 

tips eller rekommendation för att respondenten eller referensgruppmedlemmen blivit 

frågad om sin åsikt av respondenten gällande en viss produkt eller tjänst. Aktiv påverkan 

däremot innebär att någon part, antingen respondenten eller någon i dess referensgrupp, 

aktivt och på eget initiativ försökt påverka någon annans köpbeslutsprocess. Dessa två 

kategorier kommer nu att användas för att klassificera huruvida den skedda påverkan är 

en peer-nudge eller ej. 

 

På basen av teorin i denna avhandling, har jag valt att definera en peer-nudge som den 

puff(nudge) åt ett viss håll som förändrar konsumentens beteende och härstammar från 

konsumentens egna referensgrupp. För att klassificera den påverkan som skett, krävs 

det att den uppfyller följande faktorer som finner sin grund i den teoretiska 

referensramen; 

• Lätt att undvika 

• Märkbart inflytande på alternativsarkitekturen 
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• Referensgruppstillhörighet 

Sunstein (2015) konstaterar att det är viktigt att nudgen inte är en förordning och det 

måste vara lätt och kostnadsfritt att undvika nudgen för att påverkan ska kunna klassas 

som en nudge. Lätt och kostnadsfritt hänvisar inte bara till monetärt utan även andra 

konsekvenser som kan uppkomma. För konsumentens referensgrupp som blir peer-

nudgeade finns det inga monetära eller lagliga konsekvenser av att undvika peer-nudgen, 

de kommer inte att bli bötfällda, beskattade eller annars straffade på grund av att de inte 

följer nudgen. Till exempel respondent 6 har blivit påverkad av sina vänner att börja 

konsumera mer etiskt gällande kläder. Detta har enligt respondenten gjort utan någon 

stark påtryckning eller genom att kräva att respondenten ska ändra sina 

konsumtionsvanor, utan det är sättet som vännerna diskuterat konsumtion som har 

påverkan respondenten. Detta har fått respondenten att associera bland annat H&M 

med dåliga produktionsförhållanden och fått respondenten att undvika att köpa från 

detta företag. Peer-nudgen som i detta fall har skett utfördes inte genom några hårda 

påtryckningar eller monetära konsekvenser, utan genom att föra diskussion och lämna 

det slutgiltiga valet åt individen, vilket överensstämmer med definitionen av en nudge.  

Thaler och Sunsteins (2009, s.6, egen översättning) definition av nudgen är ”...vilken 

som helst del av alternativsarkitekturen som ändrar människors beteende på ett 

förutsägbart sätt utan att förbjuda några alternativ eller genom att ändra ekonomiska 

incitament.” Undvikandet av nudgen diskuterades i föregående stycke, så därmed 

övergår vi till nästa krav i definitionen av en nudge; Befintlig alternativsarkitektur. En 

alternativsarkitektur syftar på den bakgrunden mot vilken alla våra beslut tas (Sunstein 

2014, s.14). Dessa alternativsarkitekturer existerar enligt Sunstein (2014, s.14) överallt. 

Johnson et.al (2012) menar att allt ifrån ordningen på alternativen i 

alternativsarkitekturen, till mängden alternativ och valet av standardinställningar kan 

påverka beteendet. Thaler och Sunstein (2009, s.3) definierar alternativsarkitekten som 

den som har ansvaret för att organisera kontexten inom vilket människor tar beslut. 

Denna alternativsarkitektur påverkas av alternativsarkitekten, i detta fall den som utför 

peer-nudgen. För att klargöra alternativsarkitekturen inom peer-nudges så kan man 

konstatera att för att en peer-nudge ska ske så krävs det att det finns olika alternativ. 

Men med tanke på att fokuset på denna avhandling är på konsumtion, så kan vi dra 

slutsatsen att en alternativsarkitektur i princip alltid finns, möjligen i det enklaste 

formatet av att välja mellan att antingen konsumera eller inte konsumera, men 

alternativsarkitekturen existerar naturligtvis även när det finns många olika 

konsumtionsmöjligheter i form av olika produkter och tjänster att välja emellan. För att 
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belysa alternativsarkitekturen kan vi ta följande exempel; respondent 1 och peer-nudges 

gällande klädesinköp. Respondenten säger sig ofta agera smakråd vid klädköp. Då ställer 

hen frågor som ”Kommer du att använda detta?” och ”Kan du kombinera det med plagg 

du redan har?”. Här påverkar alltså respondent 1, vår alternativsarkitekt, 

alternativsarkitekturen, genom att ge shopparen fler faktorer än bara grundtesen; jag 

tycker om detta plagg och vill köpa det. I stället så nudgeas shopparen att fundera på om 

detta nya inköp skulle matcha med den resterande garderoben och om man verkligen 

kommer att få användning för detta plagg, och ett till alternativ läggs därmed till: att inte 

köpa plagget. 

För att den påverkan som skett ska kunna defineras som en peer-nudge enligt 

definitionen skapad i denna avhandlings teoretiska ramverk; alltså att en peer-nudge är 

en puff(nudge) åt ett visst håll som förändrar konsumentens beteende och härstammar 

från konsumentens egna referensgrupp, så krävs det att nudgen kommer just från den 

påverkades referensgrupp. Referensgruppstillhörighet är alltså den trejde faktorn som 

avgör om påverkan kan klassas som en peer-nudge eller ej. En konsuments 

referensgrupp är alla dom grupper som har en direkt eller indirekt påverkan på 

konsumentens attityder eller beteende. (Kotler & Keller 2009, s194) Park och Lessig 

(1977; i Solomon 2020, s.411) väljer att definiera referensgruppen som en riktig eller en 

påhittad grupp eller enskild individ som signifikant påverkar en annan individs 

beteende, evalueringar och målsättningar. Gällande referensgrupp har fokuset i denna 

avhandling varit på primärreferensgruppen, alltså personer som står respondenten nära, 

till exempel familj, vänner och kollegor (Kotler och Keller 2009, s.194) Detta för att 

kunna avgränsa den eventuella peer-nudgen och få bättre insyn i fenomenet. Detta 

avspeglas i resultatet, eftersom respondenterna ombetts att endas inkludera eller ge 

exempel på sådana situationer där de påverkats eller påverkat någon i deras närmre 

sociala krets. Därmed finns det endast relevant resultat som enligt 

referensgruppsprincipen som utstakats i detta stycke gör det möjligt för påverkan att 

vara en peer-nudge. 

5.1.1 Att peer-nudgea 

Respondenterna har både peer-nudgeat för att få någon att ändra på sitt konsumtions 

tankesätt eller -mönster och peer-nudgeat sin referensgrupp både till att avstå från att 

konsumera. Först ska jag presentera peer-nudges för att ändra på 

konsumtionstankesättet.  
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Respondent 2 säger sig försöka influera andra att tänka så miljömedvetet som möjligt 

gällande mat och har influerat en stor del av sina vänner och släkt att se dokumentären 

Cowspiracy och likande filmer. Respondenten säger sig vilja påverka folk i sin närhet att 

se på dessa sorters dokumentärer för att få dem involverade och förstå miljöproblemen 

som finns idag. En annan bakomliggande orsak säger respondenten vara att hen anser 

att det som är bra för miljön (i matväg) även är bra för individen.  

Detta kan klassas som en peer-nudge eftersom påverkan lever upp till dom tre peer-

nudge faktorerna uppräknade tidigare i detta kapitel; lätt att undvika, märkbart 

inflytande på alternativsarkitekturen och referensgruppstillhörighet. Man kan klassa 

denna peer-nudge som lätt att undvika eftersom det inte finns några monetära eller 

rättsliga konsekvenser av att vägra diskutera eller titta på dokumentärer gällande 

djurrättigheter. Även respondentens tillvägagångssätt och tanke bakom påverkan 

understöder att det är lätt att undvika; respondenten säger att hen känner sig nöjd med 

att hen har gett sin referensgrupp en chans att förstå problemet genom att ge dem 

information och respondenten känner därmed att hen har gjort sitt. ” Om de inte tar till 

sig det så det, då kan jag inte göra mer". Detta understryker hur respondenten vill 

fungera som en källa av inspiration gällande ämnet, men inte tvinga någon att göra eller 

tänka på ett visst sätt, alltså är peer-nudgen lätt att undvika. Respondenten har med 

denna påverkan ett märkbart inflytande på alternativsarkitekturen, eftersom hen 

lägger fram information och rekommenderar bland annat dokumentärer om 

köttproduktion. Här ändrar alltså alternativsarkitekten, respondenten, på den befintliga 

alternativsarkitekturen, genom att tillhandase referensgruppen med information om hur 

köttindustrin fungerar. Detta är ett försök att få dem att välja fler vegetariska alternativ. 

Kravet på referensgruppstillhörighet uppfylls eftersom de personer respondenten säger 

sig ha påverkat är familj, släkt och vänner. Denna påverkan kan alltså definieras som en 

peer-nudge, alltså är en puff(nudge) åt ett visst håll som förändrar konsumentens 

beteende och härstammar från konsumentens egna referensgrupp. 

Även respondent 4 beskriver en påverkan som med hjälp av den teoretiska 

referensramen kan klassas som en peer-nudge. Respondenten säger sig försöka påverka 

sina föräldrar att välja inhemskt, närproducerat och vegansk mat i matbutiken då det 

går. Respondenten säger att föräldrarna förhåller sig lite skeptiskt till vegansim, men 

respondenten säger sig nog ändå ha påverkat dom ganska mycket gällande matinköp. 

Detta kan klassificeras som en peer-nudge eftersom den utförda påverkan lever upp till 

dom tre peer-nudge faktorerna uppräknade tidigare i detta kapitel; lätt att undvika, 
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märkbart inflytande på alternativsarkitekturen och referensgruppstillhörighet. Man 

kan klassa denna peer-nudge som lätt att undvika eftersom det inte finns några 

monetära eller rättsliga konsekvenser av att vägra följa respondentens 

rekommendationer gällande matinköp. Även om respondenten säger sig försöka påverka 

sina föräldrar när hen är med i matbutiken, kan man ju anta att denne inte är med vid 

varje inköp och inte heller kan denne tvinga sina föräldrar att köpa en viss sorts mat. 

Istället för något slags tvång kommer respondenten med andra alternativ och förslag på 

vad som kunde vara ett bättre alternativ enligt respondenten. Därmed utvidgas 

alternativsarkitekturen, eftersom föräldrarna kanske hittar nya produkter eller 

alternativa matalternativ på grund av respondentens peer-nudges. Även 

referensgruppskravet gällande peer-nudges uppfylls, eftersom föräldrar enligt Kotler 

och Keller (2009, s.194) tillhör primär-referensgruppen. 

Dessa ovanstående peer-nudges har varit exempel på hur peer-nudges kan fungera som 

en puff mot ett annat sorts konsumtionsmönster eller ge en tankeställare gällande 

konsumtionsvanor. Till näst ska jag presentera en situation då respondenten har försökt 

peer-nudgea sin referensgrupp till att helt avstå från att konsumera någon produkt eller 

tjänst. Till exempel respondent 5 säger sig aktivt försöka påverka sin sociala omkrets 

konsumtionsbeslut: "Jag brukar försöka påverka mina kompisar att man generellt inte 

behöver köpa så mycket som man gör" Respondenten har gjort detta genom att bland 

annat säga att ingen tänker på om man har samma tröja två dagar i rad till en vän för att 

försöka få hen att minska på sin klädkonsumtion. Detta är inte bara en fråga om att 

försöka få någon att tänka annorlunda gällande sin konsumtion, som till exempel 

respondent 4 gällande föräldrarnas matinköp i tidigare stycket, utan en peer-nudge för 

att få någon att helt avstå från konsumtion. Motiven bakom denna påverkan säger 

respondenten vara hållbarhet och att försöka få dem att minska sin miljöpåverkan, 

eftersom respondenten tänker att om alla gör några förändringar gällande sin livsstil så 

kommer man längre gällande hållbarhet. 

För att kunna klassificera denna påverkan som en peer-nudge, alltså den puff (nudge) åt 

ett visst håll som förändrar konsumentens beteende och härstammar från konsumentens 

egna referensgrupp, krävs det att nudgen är lätt att undvika, det finns märkbart 

inflytande på alternativsarkitekturen och referensgruppstillhörighet. Som tidigare 

konstaterat gällande andra peer-nudges, är även denna nudge helt utan monetära eller 

lagliga konsekvenser och man kan därmed avgöra att den är lätt för den nudgeade att 

undvika. Det existerar även ett märkbart inflytande på alternativsarkitekturen eftersom 
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nudgen ger ett till alternativ; att inte konsumera. Därmed så påverkas den nudgeades 

alternativsarkitektur märkbart. Eftersom detta är en påverkan från en kompis till en 

annan, så faller det inom ramverket för referensgrupp och därmed är det sista kravet för 

en peer-nudge uppfyllt. 

5.1.2 Att peer-nudgeas 

Respondenterna har även själva blivit peer-nudgeade av sin referensgrupp. Dessa är 

dock svårare att klassificera, eftersom motivet av alternativsarkitekten ofta förblir okänt 

och endast den nudgeades gissningar gällande dessa blev klart i studien. Men respondent 

4 minns ett scenario då hen skulle köpa kosmetik och blev influerad av en vän som är 

väldigt medveten om sminkmärken och vilka av dessa som inte testar på djur och är 

veganska. Denna vän rekommenderar gärna produkter i denna kategori och 

respondenten mottar dennes råd gladeligen. Detta är en nudge eftersom vännen försöker 

puffa respondenten till att göra konsumtionsval som är i linje med dennes värderingar. 

För att en påverkan ska räknas som en peer-nugde, krävs det att följande faktorer 

uppfylls: lätt att undvika, märkbart inflytande på alternativsarkitekturen och 

referensgruppstillhörighet. Respondenten säger att hen respekterar vännens åsikt och 

kunskap och gärna följer dessa peer-nudgingar, men samtidigt finns det inga större 

konsekvenser för respondenten av att undvika att följa denne nudge, varken monetära 

eller rättsliga. Därmed är denna påverkan lätt att undvika. Respondentens vän har ett 

märkbart inflytande på alternativsarkitekturen eftersom hen guidar respondenten till 

nya alternativ som är inom respondentens egna värderingar och eftersom detta är en vän 

till respondenten så räknas det som en primär-referensgrupp enligt Kotler och Keller 

(2009, s194). Därmed har en peer-nudge skett. 

Även respondent 9 har blivit peer-nudgead av sina vänner, men detta gäller inte en 

enstaka produktkategori, utan hela tankesättet som respondenten har kring konsumtion. 

När respondenten kom in i studielivet så blev hen ifrågasatt gällande sitt miljötänk. De 

nya studiekompisarna uttryckte fritt sina åsikter gällande klimat och hållbarhet, vilket 

ledde till en diskussion eftersom respondenten säger sig ha varit ganska ignorant 

gällande dessa ämnen och de nya bekantskaperna upptäckte detta. Dessa vänner 

ifrågasatte respondentens syn på konsumtion och hållbarhet och dessa diskussioner 

ledde till att respondenten blev mer medveten gällande hållbarhetsfrågor och sin egen 

konsumtion. Jag väljer att klassificera detta som en peer-nudge, eftersom respondenten 

genom ihärdig diskussion säger sig ha ändrat sitt tankesätt och utvecklat sin kunskap 

inom hållbarhet. Respondenterna säger att vännerna inte försökt tvinga hen att 
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konsumera på ett visst sätt, utan att deras vanor och tankesätt har fått respondenten att 

tänka annorlunda gällande detta. Kraven för att nudgen ska vara lätt att undvika 

uppfylls, eftersom det inte finns några monetära eller rättsliga konsekvenser av att 

undvika peer-nudgen. Respondenternas vänner har haft en betydande inverkan på 

alternativsarkiteturen genom att ge respondenten nya perspektiv och tankegångar 

gällande konsumtion. Slutligen så är detta just en peer-nudge eftersom det är frågan om 

vänner till respondenten som kan räknas till primär-referensgruppen enligt Kotler och 

Keller (2009, s194). 

5.1.3 Ingen vilja att peer-nudgea 

Ur resultatet kan man även se att det fanns respondenter som inte ville påverka andras 

konsumtion eller kände sig allmänt osäkra kring sina egna konsumtionsval. Dessa 

respondenter har en klar benägenhet att undvika att påverka andra konsumenter, 

eftersom de inte anser sig vara experter inom ämnet. Respondent 9 säger sig inte alls 

påverka sin umgängeskrets gällande konsumtion, detta eftersom respondenten känner 

att hen lär sig mera av sina vänner än vad de kan lära sig av hen gällande produkter eller 

tjänsters bakgrund. Respondent 8 är inne lite på samma linje och hen säger sig tipsa om 

produkter eller tjänster om hen vet någonting om det och blir tillfrågad, men säger sig 

inte aktivt försöka påverka någons köpbeslutsprocess. Inte heller respondent 3 vill aktivt 

försöka påverka någon annans konsumtion och konstaterar:  "Jag vill inte vara puschy 

eftersom jag köper också nya kläder själv och är inte perfekt, alla får göra sina egna val. 

Men jag försöker visa exempel med vegemat att det här är på riktigt bra du borde testa 

det". Denna respondent säger sig alltså kunna ha en påverkan på andra, men undviker 

att aktivt försöka påverka andras val. Även respondent 6 är försiktig med att säga att hen 

skulle medvetet påverka någon annans konsumtionsval och konstaterar att hen troligtvis 

har en passiv inverkan på sitt umgänges konsumtionsbeslut. Till exempel verkar 

vännerna ha en tendens att undvika köttprodukter som de annars äter i respondentens 

sällskap och en som till och med sagt att det är bra att gå med respondenten i affären 

eftersom denne då ”inte vågar” köpa köttprodukter. Respondenten konstaterar att  ”Själv 

har jag inget motiv för att aktivt ändra mina kompisars beslut, men det verkar ske av sig 

självt.””  

Ett undantag är dock respondent 7. Även om respondenten säger sig inte kunna minnas 

något tillfälle då hen skulle ha rekommenderat en produkt eller tjänst, så säger sig 

respondenten ändå kunna tänka sig ge rekommendationer om hen har någonting att 

komma med, men säger sig i allmänhet vara lite passiv och konflikträdd gällande att 
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rekommendera produkter. Detta behöver inte utesluta att konsumenten kunde utföra 

peer-nudges, eftersom dessa skiljer sig från vanliga rekommendationer eller tips om 

specifika produkter eller tjänster. 

När det gäller dessa konsumenter kunde följande antas; eftersom ingen påverkan sker, 

sker inte heller peer-nudging. Eftersom dessa respondenter vill undvika att påverka 

andra, undviker de därmed troligtvis också att utföra peer-nudges eftersom de anser att 

de inte har tillräcklig kunskap eller helt enkelt bara inte vill påverka någon annans val. 

Men även om dessa konsumenter säger sig undvika att påverka andras konsumtionsval, 

betyder det inte att de själva inte kan bli påverkade av andras peer-nudges. 

5.1.4 All påverkan är inte en peer-nudge 

Det är viktigt att poängtera att långt ifrån all inverkan på konsumtion eller 

konsumtionstankemönster som respondenterna beskrev i studien kan klassas som en 

peer-nudge eller är helt tydligt en nudge eller endast försök till påverkan. Det beskrevs 

många scenarion där den påverkan som skett enligt den teoretiska referensramen inte 

kan klassificeras som en peer-nudge och även sådana scenarion där peer-nudgen inte 

gett sin önskade effekt.  

Inledningsvis har vi scenariot där den påverkan som skett inte går att klassificera som 

en peer-nudge. En respondent säger sig ha blivit påverkad att avstå från konsumtion av 

skönhetsartiklar på grund av en förälder som tycker att man endast ska köpa det som är 

nödvändigt. Denna förälder menar respondenten allmänt påverkat respondentens 

tankesätt kring konsumtion och har fått respondenterna att tänka på ett hållbart sätt 

sedan hen var liten. Även om detta helt klart är en påverkan inom referensgruppen, så 

går den inte att avgränsa till ett specifikt tillfälle eller en specifik nudge, eftersom 

respondenten blivit påverkad ända sedan barnsben åt detta håll. Problemet blir också att 

denna sorts påverkan och eventuell peer-nudge går smått emot kraven på en peer-nudge 

som nämnts tidigare i detta kapitel. Det är väldigt svårt för ett barn att undvika att bli 

påverkad och göra som ens förälder säger eftersom detta är en del av uppfostran och 

familjestrukturen. Vi har inte heller tillgång till förälderns tankesätt bakom denna 

påverkan utan endast respondentens spekulationer. Därför anser jag att denna påverkan 

inte går att definera som en peer-nudge. Detta är bara ett exempel på de många scenarion 

som respondenterna beskrivit där jag valt att förkasta hypotesen om en peer-nudge.  

För att ge ett exempel på då peer-nudgen inte har tagits emot, har vi respondent 3 och 9. 

Dessa respondenters umgängeskrets har försökt peer-nudgea dem åt ett visst håll, men 
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denna påverkan har inte mottagits. Respondent 3:s vän har avrått respondenten från att 

köpa icke-veganska produkter second-hand, men respondenten har inte påverkats av 

detta eftersom hen har en stark egen åsikt i frågan. Till respondent 9 hade en vän sagt 

att man inte ska köpa produkter från Maybelline. Detta har gett respondenten en 

tankeställare, men respondenten har ändå fortsatt köpa produkter från märket. Detta för 

att respondenten säger sig veta att det är frågan om en bra produkt som fungerat tidigare. 

Så bara för att en peer-nudge sker, betyder det inte att mottagaren av denna nudge 

gällande konsumtion väljer att följa påverkan som utförs. 

5.1.5 Peer-nudges som fenomen 

Analysen av resultatet av denna studie tyder på att peer-nudges är ett existerande 

fenomen inom konsumentbeteende. Därmed kommer detta delkapitel att innehålla 

noteringar gällande de mest generella möjliga bakomliggande faktorerna till peer-

nudgena som framkom i denna studie. Dessa är medvetenhet om konsumtion, öppen 

dialog om konsumtion och situationer där konsumtionen avviker från det vanliga 

konsumtionsmönstret. 

5.1.5.1 Medvetenhet om konsumtion 

Något som kom fram i majoriteten av datainsamlingen var att respondenterna är väldigt 

medvetna om sin egen konsumtion. Detta var i linje med urvalet, eftersom jag begränsat 

urvalet till konsumenter som kunde klassas som ”medvetna konsumenter”. Detta 

eftersom man kan anta att konsumenter som andra anser eller anser sig själva vara 

medvetna redan har tydligt utformade åsikter och tankar kring sin egen konsumtion.  

Ur resultatet framkom det klart att dessa respondenter ofta tar sin tid och väger för- och 

nackdelar med att köpa en viss produkt eller tjänst. En respondent kommenterar 

konsumtion med följande: "Jag kan nästan få skuldkänslor då jag köpt någonting nytt, 

om det blev lite mer av ett impulsköp, då kan det vara att jag diskuterar det"(med 

vänner). En annan respondent säger sig köpa en produkt oftast endast då hen verkligen 

behöver någonting. Majoriteten av respondenter nämnde att pris var en viktig faktor 

bakom deras konsumtionsbeslut, men även majoriteten av respondenterna sa att 

hållbarhetsfaktorer var viktiga vid ett köp. Till exempel för respondent 9 är det lätt att 

välja produkter som är hållbara, huruvida de också har ett bra pris. Respondenten 

nämnde att vänner har rekommenderat hållbara sugrör och menskopp och 

kommenterar följande: "Det lönar sig i längden, det är inte bra för miljön eller min 
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ekonomi att köpa en massa plastsugrör, att lika bra kan jag ha två som går att använda 

pånytt och pånytt". 

Dessa respondenter har alltså ett tydligt hållbarhetstänk när det kommer till 

konsumtion. Huruvida samma sorts resultat, alltså att peer-nudges sker, skulle kunna 

uppnås med ett urval av inte lika medvetna respondenter är inte säkert. Detta eftersom 

de i denna studie medverkande respondenterna har en tydlig bild av vad de tycker är 

”okej” att konsumera och vad som inte är det. Det betyder att dessa konsumenter har 

mycket åsikter gällande produkter och tjänster, och värdesätter faktorer som hållbarhet 

och nytta väldigt högt. I sin tur kan det leda till att dessa konsumenter vill påverka andra, 

peer-nudge andra, eftersom de själva har en stark åsikt om konsumtion och vad som vore 

idealiskt att konsumera. Den vanliga konsumenten handlar troligen mer på impuls och 

på basen av behov och pris än vad dessa medvetna konsumenter gör. Det kan också tyda 

på att en ”vanlig” konsument inte utför peer-nudges i samma skala som en medveten 

konsument. Men detta ämne skulle kräva vidare studier för att säkerställas. 

5.1.5.2 Diskussion om konsumtion 

Som redan nämndes i resultatkapitlet verkar respondenterna ofta ha en grupp 

människor som de diskuterar sin konsumtion och hållbarhet med, mestadels görs detta 

med vänner. Till exempel respondent 5 säger sig diskutera hållbarhetsfrågor med sina 

vänner. Respondent 4 är en mycket medveten konsument när det gäller fast fashion: "Det 

har mycket börjat med att bekantas intresse i etiskt mode” genom vilken respondenten 

fick mycket information. Efter detta informationsflöde från den bekante har 

respondenten sedan valt att själv försöka undvika fast fashion.  Även för respondent 6 är 

diskussioner med umgängeskretsen viktig och hållbarhetsfrågor diskuteras mycket 

aktivt i kompiskretsen: ”Vi använder det mycket till att beskriva vem vi är som person 

och vad vi finner viktigt". 

Många av respondenterna rapporterar om diskussioner med familj eller vänner som ett 

sätt att förstärka eller avfärda ett konsumtionsbeslut. I sin bok Nudge (2009, s. 79-84) 

konstaterar Thaler och Sunstein att det finns fem sorters situationer då en person kan 

behöva en nudge; belöning nu-konsekvenser senare, hög svårighetsgrad, frekvens, 

feedback och låg kunskap.  Detta är applicerbart på dessa diskussioner som 

respondenterna har med varandra. Det kan vara en produkt som man har låg kunskap 

om eller något som har en hög svårighetsgrad, till exempel en väldigt dyr produkt som 

man vill ha hjälp att besluta om. En av respondenterna har en gruppchatt med kompisar 
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där de diskuterar större inköp med varandra och ger varandra tips. I chatten frågas det 

om de andra vet någonting om företaget eller produkten i fråga, och även "Är jag helt 

tokig när jag tänker köpa det här?”. Chatten används alltså som ett konsultationsforum 

gällande konsumtion. Respondent 9 säger också att diskussioner gällande någon viss 

produkt och dess pris brukar hållas i hens umgängeskrets. Dessa typer av diskussioner 

verkar kunna påverka respondenternas konsumtion i ganska stor grad, till exempel 

respondent 2 berättade att en vän gick från att tycka att miljö är det töntigaste som finns 

till att börja göra miljömedvetnare val tack vare diskussioner. Också respondent 8 har 

påverkats av vänner gällande mode, då åsikter och kunskap om hållbart mode diskuteras 

i visst umgänge med vänner.  

Jag påstår att det är lätt för människor att ta konsumtionsbeslut när det gäller produkter 

eller tjänster som de är väldigt bekanta med, eller så att säga experter inom. Om en 

person till exempel är väldigt intresserad av skönhetsprodukter, är denne mindre 

sannolik att fråga någon i sin bekantskapskrets om råd om vad hen ska köpa för 

ansiktskräm, eftersom hen själv är så medveten om vad hen vill ha och tycker om i denna 

produktkategori. Något som dock är klart från min studie är att mina respondenter som 

är väldigt medvetna konsumenter tycker om att föra diskussion om konsumtion med sina 

bekanta, familj eller vänner gällande sådana produktkategorier som de är experter inom, 

men även att ha diskussion och fråga råd om sådana produktkategorier där de vet att den 

andre diskussionspartnern är mer av en expert. Men studien visade klart att dessa typer 

av diskussioner känns givande för respondenten och även om de inte alltid påverkade 

respondenten att just då köpa eller inte köpa någon viss produkt, så uppstår ofta peer-

nudges inom dessa diskussioner då respondenterna tar med sig information de fått där 

till situationer där de tar fram plånboken. 

5.1.5.3 Konsumtion utanför det vanliga mönstret 

Vissa situationer eller ett specifikt socialt umgänge verkar leda till att respondenterna 

konsumerar på ett sätt som är olikt deras vanliga konsumtionsmönster.  Respondent 5 

säger sig till exempel äta kött om hen blir bjuden på det, trots att hen själv alltid lagar 

vegetarisk mat. Samma gäller för en annan respondent, som minns en gång då en vän 

rekommenderade en oxfilé från Belgien som var extra billig, vilket gjorde att den 

vegetariska respondenten började köpa det. Respondenten konstaterar förbryllat: "Jag 

som ska föregå som en vegetarian som gillar djur och natur tar det sämsta tänkbara för 

att det är billigt och gott". Respondent 3 säger att olika situationer med vänner, som till 

exempel resor kan göra att hen tar ovanliga konsumtionsbeslut. En respondent säger sig 
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konsumera på ovanligt sätt i perioder då respondenten mått dåligt eller varit påverkad 

av alkohol. Till exempel åt alla på hens internat Chicken nuggets efter varje utekväll, trots 

att alla var vegetarianer och visste att de skulle ha dåligt samvete över det nästa dag. En 

respondent konstaterar att olika vängrupper influerar till olika sorts konsumtion: gamla 

vänner påverkar till impulsköp: här är det rea och billigt medan till exempel med nya 

vänner så går respondenten på loppis med, där temat är billigt pris och hållbarhet. 

Vad alla dessa situationer har gemensamt är att respondenterna agerat på ett sätt som 

är utanför deras vanliga konsumtionsmönster på grund av deras umgänge. Det står klart 

på basen av respondenternas svar att vissa ser denna avvikelse från det vanliga 

konsumtionsmönstret som positivt medan andra ser det som negativt. På grund av 

sällskapet eller situationen kombinerat med sällskapet så har respondenterna blivit lätt 

puffade mot ett för dem annars ovanligt konsumtionsbeslut. Den gemensamma 

nämnaren i situationerna som respondenterna beskriver ovan är att de blivit peer-

nudgeade att konsumera på ett annat sätt än vanligtvis. 

5.2 Sammanfattning av analysen 

I detta delkapitel kommer analysen att sammanfattas och de viktigaste resultaten 

presenteras. Resultatet och analysen av det visar att respondenterna har peer-nudgeat 

andra konsumenter och även själva blivit peer-nudgeade. En peer-nudge är enligt den 

teoretiska referensramen en puff(nudge) åt ett visst håll som förändrar konsumentens 

beteende och härstammar från konsumentens egen referensgrupp. Peer-nudging som 

koncept härstammar från den påverkan som en person kan ha på en annan persons 

köpbeslutsprocess De viktigaste resultaten är att definitionen av en peer-nudge som 

lanserades i teorikapitlet och avbildas i model 3 understöds av studies resultat och att 

analysen påvisat att peer-nudges skett. Även de bakomliggande orsakerna och scenarion 

där peer-nudges uppstått som framkommit i analysen är av vikt.  

I analysen framkommer två grundläggande orsaker som ligger bakom ett försök till peer-

nudge; respondenterna har peer-nudgeat för att få någon att ändra på sitt konsumtions 

tankesätt eller peer-nudgeat sin referensgrupp både till att avstå från att konsumera. När 

respondenterna försökt ändra på sin referensgrupps tankesätt kring konsumtion har det 

i alla fall handlat om att få referensgruppen att agera mer hållbart. Det har varit allt från 

att äta mer vegetarisk eller närproducerad mat till att köpa hållbarare kläder, men tanken 

bakom har inte varit att försöka hindra konsumtion utan att försöka puffa personen mot 

hållbarare alternativ. Men respondenterna har även peer-nudgeat människor i sin 
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närhet till att helt avstå från att konsumera en viss vara, men även här så förblir motivet 

det samma; hållbarhet. Det har handlat om att få en kompis att inse att man inte behöver 

köpa det där ena fast-fashion plagget eller få föräldrarna att köpa mer hållbar mat. I de 

fall där respondenterna själva blivit peer-nudgeade är det däremot svårare att härleda 

orsaken bakom nudgen, eftersom vi endast har respondentens tanke om avsikten och 

den egna analysförmågan att utgå ifrån. Men temat bland dessa nudges har i alla fall 

handlat om att minska på sin konsumtion, byta till hållbarare alternativ eller helt enkelt 

utveckla tankesättet kring konsumtion. Det är dock viktigt att poängtera att långt ifrån 

all påverkan som skett kunde klassas som peer-nudges. Det fanns respondenter som sade 

sig vara lite osäkra själva kring sin konsumtion, och därmed försöker undvika att påverka 

någon annan, och det fanns även många scenarion där den påverkans om skedde helt 

enkelt inte kunde klassificeras som en peer-nudge enligt den teoretiska referensramen. 

Det var i analysen möjligt att härleda några ofta förekommande faktorer som gynnade 

förekomsten av dessa peer-nudgen, dessa var medvetenhet om konsumtion, diskussion 

om konsumtion och konsumtion utanför det vanliga mönstret. De respondenter som 

utförde nudges på sin referensgrupp, var i all grad medvetna konsumenter. Med 

medvetna konsumenter menar jag att dessa personer hade en väl utformad tanke om sin 

egen konsumtion och detta var något som de själva aktivt försökte förändra och utveckla.  

En annan faktor som många av de peer-nudgeande respondenterna verkade ägna sig åt 

var att diskutera om konsumtion. Detta kan vara ett sätt för respondenterna att både 

utveckla sina egna tankar om konsumtion och någon som kan inbjuda till peer-nudges. 

Eftersom respondenterna är vana vid att diskutera konsumtion och ofta befinner sig i 

sammanhang med sin referensgrupp där konsumtion diskuteras, är det troligtvis en 

lägre tröskel för dem att sedan försöka nudgea någon annan människas konsumtion. Den 

sista faktorn som låg bakom dessa peer-nudges var situationer med konsumtion utanför 

det vanliga mönstret. Respondenterna verkade vara mer mottagliga för peer-nudges i 

sådana scenarion där de själva inte var särskilt medvetna om produktkategorin i fråga, 

eller när de sätts i en situation som är utanför den vanliga. 
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6 DISKUSSION 

Denna avhandlings syfte är att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, och 

påvisa hur det tar sig i uttryck. För att uppfylla detta syfte användes en multimetod-

studie för att studera huruvida peer-nudges är ett existerande fenomen inom 

konsumentbeteende och hur dessa nudges sker. Genom analysen av resultatet svarades 

forskningsfrågan; kan konsumenter nudgea andra konsumenter i köpbeslutsprocessen? 

I detta diskussions-kapitel kommer resultatet att diskuteras, resultatets teoretiska 

implikationer att presenteras samt praktiska implikationer för marknadsföringsexperter 

och från ett samhälleligt perspektiv att argumenteras för. I slutet av kapitlet ges förslag 

på fortsatt forskning och diskussionen avslutas sedan med slutsatser. 

6.1 Teoretiska implikationer 

Med min avhandling ville jag studera hur konsumenter kan påverka andra konsumenter 

i deras referensgrupp. Studier har visat att den mänskliga beslutsprocessen ofta är långt 

från rationell (Frederiks et al.2014) och människan är en social varelse som påverkas av 

sin omgivning. Detta gäller även våra konsumtionsvanor då konsumentbeteende kan 

påverkas av kulturella, sociala och personliga faktorer (Kotler & Keller 2009, s.190). Med 

hjälp av nudging teori av bland annat Thaler och Sunstein (2009) och Sunsten (2017) 

och teori om köpbeslutsprocessen av Kotler och Keller (2009) skapade jag en teoretisk 

modell för konceptet peer-nudges, som kan ses i modell 3. Min studie tyder på att peer-

nudges är ett existerande fenomen inom konsumentbeteende, och kan ta sig i uttryck i 

många olika situationer och sociala sammanhang. Därmed kan min forskningsfråga; kan 

konsumenter nudgea andra konsumenter i köpbeslutsprocessen, i all enkelhet besvaras 

med ett Ja, men studien gav även en insyn i hur peer-nudges uppstår, i vilka situationer 

de kan förekomma och gav en inblick i olika faktorer som ligger bakom peer-nudgen.  

Resultatet av studien tyder på att respondenterna har både peer-nudgeat andra i sin 

referensgrupp, och peer-nudgeats av sin egen referensgrupp. Detta har skett i många 

olika miljöer och i alla delar av konsumentens köpbeslutsprocess. Respondenterna har 

peer-nudgeat eller peer-nudgeats genom att bli influerade att titta på en viss sorts 

dokumentär, genom att bli rekommenderade hållbarare produktalternativ, genom att 

uppmuntra till att avstå från konsumtion, genom att peer-nudgea till en viss sorts 

konsumtion, listan är lång. Men slutsatsen är helt klart den att peer-nudgea kan ta sig i 

uttryck på många olika sätt, men det verkar finnas två tydliga motiv bakom en peer-

nudge: respondenterna har peer-nudgeat för att få någon att ändra på sitt konsumtions 

tankesätt eller peer-nudgeat sin referensgrupp både till att avstå från att konsumera helt 
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och hållet. Bakom båda dessa intentioner finns ett tankesätt om hållbarhet. 

Konsumtionen har påverkats antingen mot mer hållbara produkter, både gällande miljö 

och konsumentens egna hälsa, eller så har peer-nudgen varit en avrådan från 

konsumtion på grund av att nudgearen anser att det är fråga om onödiga eller ohållbara 

inköp. Detta hållbarhetsmotiv är viktigt att belysa, eftersom den ger oss en inblick i vilka 

sorters samanhang och gällande vilka produkter som peer-nudges kan förekomma i. 

För att kunna uppfylla syftet av min avhandling i att beskriva begreppet peer-nudging, 

är det viktigt att se på vilka faktorer som kan gynna förekomsten av en peer-nudge. Det 

var i analysen möjligt att härleda några ofta förekommande faktorer som man kan dra 

slutsatsen att ha gynnat förekomsten av dessa peer-nudges.  Bland dessa var de allra 

tydligaste medvetenhet om konsumtion, diskussion om konsumtion och konsumtion 

utanför det vanliga mönstret.  Det står klart att dessa medvetna konsumenter som ofta 

befinner sig i situationer där konsumtion diskuteras kan utföra peer-nudges eller vara 

mottagliga för peer-nudges och i sådana scenarion där konsumtionen över lag är utanför 

det vanliga beteendemönstret verkar mottagligheten för peer-nudges att öka. 

Syftet med min avhandling var att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, och 

påvisa hur det tar sig i uttryck. Min studie har gett en teoretisk kontribution till forskning 

inom konsumentbeteende genom att uppfylla detta syfte och skapa en modell som 

beskriver uppkomsten av peer-nudge (modell 3). Denna studie har gett en första inblick 

i det området nudging som tidigare varit outforskat från ett marknadsföringsperspektiv. 

Den största teoretiska kontributionen som denna studie har framlagt är att konsument 

till konsument nudging, alltså peer-nudging, kan ske. 

6.2 Praktiska implikationer 

Resultatet av denna studie kan även tillämpas på ett mer samhälleligt och praktiskt plan. 

I detta delkapitel presenteras de praktiska implikationerna som kan härledas av denna 

avhandling. 

När man ser på denna avhandlings resultat från ett marknadsföringsperspektiv kan man 

konstatera att även om företag idag är medvetna om att referensgrupper och sociala 

sammanhang kan påverka konsumenternas konsumtionsbeslut, vikten av word-of-

mouth och betydelsen som sociala medier kan ha på köpbeslutsprocessen, så 

understryker studiens resultat ännu en gång vikten av konsumentens sociala omgivning. 

I analysen framkommer det att konsumenter kan peer-nudgea andra konsumenter. 

Därmed kan det vara viktigt att även fundera på effekten som peer-nudges kan ha på 
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köpbeslutsprocessen, vilket bör uppmärksammas bland marknadsförare som vill nå ut 

till konsumenterna. Det finns en praktisk huvud-implikation som marknadsförare kunde 

ta i beaktande gällande peer-nudging; det är en möjlighet att lättare nå ut till målgruppen 

och potentiella nya kunder. För att argumentera för detta kan vi ta ett exempel från 

studiens resultat. En respondent ville påverka sin vän att köpa kläder på ett mer hållbart 

sätt och därför peer-nudgeade respondenten vännen att överväga second-hand appar i 

stället för att köpa helt nya kläder. Respondentens motiv var att få sin vän att överväga 

hållbarare alternativ och ändra på sitt tankesätt gällande konsumtion, men för företaget 

i fråga blir situationen något helt annat. För second-handapps företaget innebär detta att 

de får gratis marknadsföring. En av deras kunder försöker få en annan person att köpa 

från detta företag istället för ett annat. Detta skiljer sig från en enkel rekommendation 

som det kända konceptet word of mouth, eftersom peer-nudges har en djupare funktion. 

Det handlar inte bara om att rekommendera ett visst företag eller produkt, utan det finns 

en vilja att påverka den nudgeade, av en orsak eller annan. 

Från ett samhälleligt perspektiv å andra sidan kan man se på detta fenomen från ett 

hållbarhetsperspektiv. Av de peer-nudges som upptäcktes i denna studie hade 

majoriteten av dem ett hållbarhetstänk som orsak bakom nudgen. Respondenterna i 

denna studie tipsade andra om vegansk mat, second hand butiker, utlåningsföretag och 

hållbara underkläder för att bara nämna några kategorier av peer-nudges. Uttrycket 

många bäckar små kan bra beskriva effekten som peer-nudges gällande hållbarhet skulle 

kunna ha på samhället och planeten i stort. Peer-nudges kan komma att vara ett steg för 

att nå de hållbarhetsmål som krävs för att minska på vår påverkan på denna planet. Om 

tillräckligt många konsumenter engagerar sig i hållbarhetsfrågor och försöker peer-

nudgea sin referensgrupp till att göra hållbarare konsumtionsbeslut eller förändra på sitt 

tänk till konsumtion, så kan det leda till en stor förändring. Men hållbarhetsperspektivet 

är naturligtvis inte det enda planet som samhället kan dra nytta av peer-nudges i. 

Respondenterna hade nudgeat andra och nudgeats inom många produkt- och tjänst-

kategorier, till exempel gällande hälsa, mot nedskräpning och att vara mer inkluderande. 

Peer-nudges kan alltså fungera som stödjande i att skapa en bättre miljö och 

hälsosammare vanor och omgivning för samhället i stort.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

I denna del kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning inom peer-nudging. I och med 

att detta till min vetskap kan vara den första studien genomförd gällande peer-nudging 

inom marknadsföring, finns det mycket rum för vidare forskning inom ämnet. 
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Den teoretiska referensramen i denna avhandling gav upphov till en modell (3). Denna 

modell kunde vidare prövas och utvecklas, samtidigt som kunskapen om peer-nudges 

som fenomen ökar. Studien gjordes på 9 respondenter och ger därmed en bra 

grundinsikt i fenomenet peer-nudging, men fortsatt forskning för att ge mer djupgående 

resultat är möjligt, eftersom urvalet var begränsat av tidsramen och omfattningen av en 

avhandlings studie. Därmed skulle ett större urval kunde ge en bredare kunskap om 

fenomenet peer-nudges och dess förekomst. Också genom att välja en annan 

forskningsmetod kunde man få tillgång till vidare kunskap om detta fenomen. Genom 

att tillämpa en kvantitativ undersökning om peer-nudging i stället för kvalitativ som i 

min studie kunde man få kunskap i om peer-nudging sker på ett bredare plan eftersom 

man i kvantitativa studier kan använda sig av fler respondenter.  

Studiens resultat tyder på att det finns tre huvudsakliga möjliggörare för peer-nudges; 

medvetenhet om konsumtion, diskussion om konsumtion och konsumtion utanför det 

vanliga mönstret. Här kunde man fokusera på kopplingen mellan att vara en medveten 

konsument och utförandet och mottagande av peer-nudges. Detta kunde ses från 

perspektiven att ju medvetnare en konsument är gällande konsumtion och etiska 

dilemma kopplat till detta, desto mer mottaglig är konsumenten för peer-nudges. Detta 

påvisades inte i den utförda studien, men det fanns en tendens till detta inom 

respondenterna. Också det nämnda konsumtion utanför det vanliga mönstret kunde 

studeras vidare som faktor för peer-nudges, och en studie kunde djupdyka i huruvida det 

finns flera sådana faktorer bakom en peer-nudge. 

Vidare studier kunde även bredda på nudging-konceptet inom marknadsföring och titta 

utanför primär-respondentgruppen som lades som begräsning för denna studie. Kan en 

påverkan från en för respondenten personligen okänd person, som till exempel en 

influencer, räknas som en konsument till konsument nudge, eller sker peer-nudges 

endast inom den närmsta kretsen, detta är frågor som forskaren kunde ställa sig. 

Fortsatta studier inom peer-nudges kunde också ge forskaren insikt i hur peer-nudges 

kan utnyttjas inom marknadsföring. Eftersom vi vet att peer-nudges sker är det även 

viktigt att få en förståelse i till vilken nytta dessa kan vara från ett 

marknadsföringsperspektiv. Vidare forskning kunde även till exempel fokusera på de 

olika stegen i konsumentens köpbeslutsprocess och hur peer-nudgingen ter sig i dessa 

olika steg, studera huruvida peer-nudging skiljer sig mellan olika konsumentgrupper 

eller demografiska grupper eller bara göra fler, djupdykande studier inom peer-nudging 

som fenomen och hur det uttrycks i konsumentens konsumtionsval. 
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6.4 Slutsatser 

Syftet med denna avhandling var att introducera och beskriva begreppet peer-nudging, 

och påvisa hur det tar sig i uttryck. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ multi-

metod som bestod av semi-strukturerade intervjuer och reflektionsuppgifter med ett 

urval av nio konsumtionsmedvetna respondenter. Vid analys av resultatet av studien 

kunde det konstateras att konsumenter kan peer-nudgea andra konsumenter, vilket 

svarar på denna avhandlings forskningsfråga. Analysen gav även inblick i vilka sorters 

scenarion som peer-nudges kan ske i samt vad det kan finnas för bakomliggande orsaker 

och bidragande faktorer till peer-nudges. Min avhandling bidrog därmed till forskningen 

inom marknadsföring genom att introducera konceptet peer-nudging och påvisa att 

detta kan ske inom konsumenternas referensgrupper. Denna studie har därmed fyllt ett 

forskningsgap och bjuder in till fortsatt forskning om peer-nudging som koncept inom 

marknadsföring. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

 
 
Del 1. Bakgrundsinformation 
RESPONDENT: 
KÖN:  
ÅLDER:  
DATUM: 
 
Inledning till intervjun: 
Intervjun spelas in, frivilligt,  concent form 

Är det någonting som du skulle vilja fråga innan vi påbörjar intervjun? 
 
Intervjuns struktur: I denna intervju kommer jag att ställa dig frågor om dina 

konsumtionsbeslut och om de påverkas av ditt umgänge. Med umgängeskrets och sociala 

krets menar jag människor som du interagerar med, det kan vara kollegor, vänner, släkt, 

skolkamrater, kassören i din närmsta matbutik, personer på ditt gym och så vidare, men 

jag är inte intresserad av mera professionella influerare som till exempel influensers.  Om 

någon fråga är oklar så kan du be mig att förklara det på ett bättre sätt, och om du vill 

tillägga något utöver frågorna så är det fritt fram att göra det. 

 
 
 
Del 2. Köpbeslutsprocessen  
 
Problemidentifiering 

• Vad var ditt senaste inköp av en produkt eller tjänst? 
o Varför köpte du denna produkt/tjänst? 

• Har du köpt en produkt eller tjänst som du funderat en längre tid på? 
o Varför köpte du denna produkt/tjänst? 

• Kan du nämna några vanliga orsaker till varför du känner ett behov av att köpa 
en viss produkt eller tjänst? 

 
Informationssökning 

• När du söker information om någon produkt eller tjänst som du behöver eller 
vill ha, varifrån hittar du denna information?  

o Vad för information väljer du att lita på?  
o Vilka informationskällor känns mest pålitliga, varför? 

• Om någon i ditt umgänge söker information om någon produkt eller tjänst som 
hen behöver eller vill ha, ger du råd eller tips gällande detta? 

o Vad för information ger du ut? Till exempel pris, produktattribut, 
hållbarhetsaspekter, hälsoaspekter osv. 

o Hur har de reagerat på dina tips? 
o Varför har du gett dessa tips? 
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Utvärdering av alternativ 

• Då du väljer mellan olika produkter och tjänster med liknande attribut, vilka 
attribut är viktigast för dig? 

• Har du någon gång blivit rekommenderad en viss produkt eller tjänst när du 
valt mellan flera alternativ? 

o Vem, när, vad, hur? 
o Köpte du tjänsten/produkten? 

▪ Varför/varför inte? 

• Har du någon gång rekommenderat någon produkt eller tjänst till någon när de 
valt mellan olika alternativ? 

o Vem, när, vad, hur? 
o  Köpte de tjänsten/produkten? 

• Om någon i din umgängeskrets har valt mellan olika produkter och tjänster, 
finns det situationer då du försökt påverka deras beslutsprocess? 

o Vem, när, vad, hur? 
o Varför har du försökt påverka? 
o Hur ha de reagerat på din påverkan? 

 
Köpbeslut 

• Om du tänker tillbaka, har du blivit influerad till något konsumtionsbeslut av 
någon i ditt umgänge? 

o Vem, när, vad, hur? 
→Vad fick det dig att känna? 

• Kan ditt umgänges åsikter göra att du tar ett specifikt köpbeslut? 
o Vem, när, vad, hur? 

• Har du någon gång avstått från att köpa någonting för att någon i din sociala 
krets avrått dig från det eller på annat sätt påverkat dig? 

o Vem, när, vad, hur? 
o Berätta mer om vilket tillfälle och vilken orsak som låg bakom detta. 

• Om du tänker tillbaka, minns du någon situation då du influerat någon att ta ett 
konsumtionsbeslut? 

o Vem, när, hur? 
 

Efterköpsbeteende 

• Tycker du att det är mer eller mindre viktigt att personer vet hur du 
konsumerar? 

o Varför är det viktigt/icke viktigt? 

• Har du någon gång ångrat ett inköp på grund av någon annans reaktion på din 
konsumtion? 

o Vem, när, vad, hur? 
 
 
 
Del 3. Sociala omgivningens påverkan 
 

• Konsumerar du alltid samma sorts produkter/tjänster?  

• Har du någon gång konsumerat på ett sätt som är olikt dina vanliga 
konsumtionsmönster, på grund av vem du vid tillfället umgicks med? 

o Vem, när, vad, hur? 
 
 
AVSLUTNINGSVIS: 
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Har du ännu några frågor eller tankar angående dessa ämnen som du skulle vilja tala om 
innan vi avslutar intervjun? 
 
Till sist vill jag ännu informera om hur reflektionsdagboken fungerar. Jag kommer att 
skicka en dokumentmall till din email som du får fylla i. I den ombeds du att reflektera 
över 2 olika situationer du varit med om., du behöver inte svara på alla frågor i 
dokumentet, utan välj 2 scenarion du varit med om som du minns väl och kan berätta 
mer om. Fyll gärna i dagboken så snabbt som möjligt efter att denna intervju avslutats 
så att det vi diskuterat här ännu är färskt i minnet, men skicka in den till mej senast 3 
dagar efter din intervju. 
 
Tack för att du deltagit i intervjun! Om det uppkommer några frågor under skrivandet 
av dagboken är det bara att kontakta mej! 
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BILAGA 2 REFLEKTIONSUPPGIFT 

INSTRUKTIONER: 
Välj endast 2 stycken av reflektionerna 1-5 att svara på. Du behöver inte svara på både 
A och B, utan välj en av dessa. Som exempel kan denna reflektionsuppgift alltså bestå av 
att du svara på frågorna 1B och 5A. Dina 2 reflektioner ska handla om två olika 
situationer då du blivit påverkad eller påverkat någons konsumtionsval. Vänligen skriv 
dina svar direkt efter frågan, så att det är lättare för mig att veta vilken fråga du svarar 
på. 
 
Med umgängeskrets och sociala krets menar jag människor som du interagerar med, det 
kan vara kollegor, vänner, släkt, skolkamrater, kassören i din närmsta matbutik, 
personer på ditt gym och så vidare, men jag är inte intresserad av mera professionella 
influerare som till exempel influensers. 
 
Om du får några funderingar gällande dagboken, dess innehåll eller om någonting blir 
oklart, så tveka inte att kontakta mig via mejl eller genom att skicka SMS till. När du är 
klar med dagboken, vänligen skicka den till: viktoria.ronnlund@student.hanken.fi 
 

Tack så mycket för ditt engagemang och lycka till med skrivandet! 😊 
 
 
DATUM: 
 
 
REFLEKTION: 
 

1) A) Jag vill att du funderar på dom stunderna då du insett att du behöver/vill ha 
en viss produkt eller tjänst, finns det någon situation då detta behov uppstått på 
grund av någon person i din sociala krets? Förklara i så fall denna situation, av 
vem du blev påverkad och när det inträffade. Fundera även över: 

• Gjorde denna påverkan att du sedan köpte produkten eller 
tjänsten? 

• Hur kändes det att bli påverkad, var det positivt eller negativt att 
bli påverkad av någon annan?  

• Hurudana känslor kände du efter att ha blivit påverkad, var du 
nöjd med ditt val? 

• Vad tror du att motiven bakom att påverka dig var? 
 
ELLER 
 
B) Jag vill att du funderar på en situation då någon i din sociala krets insett att 
hen behöver/vill ha en viss produkt eller tjänst, finns det någon situation då 
detta behov uppstått på grund av dig? Förklara i så fall denna situation, vem du 
påverkat och när det inträffade. Fundera även över: 

• Hur reagerade personen? 

• Gjorde denna påverkan att personen köpte/inte köpte produkten 
eller tjänsten i fråga? 

• Varför skapade du detta behov hos dem? 
 

 
 

mailto:viktoria.ronnlund@student.hanken.fi
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2) A) Jag vill att du funderar på dom stunderna då du sökt information om en 
produkt eller tjänst, finns det någon situation då du har blivit influerad av 
någon i ditt umgänges information om dessa? Förklara i så fall denna situation, 
av vem du blev påverkad och när det inträffade. Fundera även över: 

• Gjorde denna information att du köpte/inte köpte produkten eller 
tjänsten? 

• Hur kändes det att bli påverkad, var det positivt eller negativt att 
bli påverkad av någon annan?  

• Hurudana känslor kände du efter att ha blivit påverkad, var du 
nöjd med ditt val? 

• Vad tror du deras motiv bakom att berätta denna information var? 
 

ELLER 
 
B) Jag vill att du funderar på dom stunderna när någon i din sociala krets sökt 
information om en produkt eller tjänst, finns det någon situation då du har gett 
dem information om dessa? Reflektera i så fall över hur detta skedde och vem 
du gav information åt. Fundera även över: 

• Hur reagerade personen på denna information? 

• Gjorde denna information att de köpte/inte köpte produkten eller 
tjänsten? 

• Vad var ditt motiv bakom att ge dem denna information? 
 
 

 
3) A) Jag vill att du funderar på dom stunderna då du valt emellan olika produkter 

eller tjänster, upplever du att det finns något tillfälle då du har blivit influerad 
av någon i ditt umgänges åsikt? Förklara i så fall denna situation, av vem du 
blev påverkad av och när det inträffade. Fundera även över: 

• Gjorde denna påverkan att du köpte/inte köpte produkten eller 
tjänsten enligt deras rekommendation? 

• Hur kändes det att bli påverkad, var det positivt eller negativt att 
bli påverkad av någon annan?  

• Hurudana känslor kände du efter att ha blivit påverkad, var du 
nöjd med ditt val? 

• Vad tror du att motiven bakom påverkan var? 
 

ELLER 
 
B) Jag vill att du funderar på dom stunderna då någon i din sociala krets valt 
emellan olika produkter eller tjänster, upplever du att det finns tillfällen då du 
påverkat någons val? Reflektera i så fall över en sådan situation och vem du 
påverkat. Fundera även över: 

• Hur reagerade personen på detta? 

• Köpte de/ köpte de inte produkten eller tjänsten enligt din 
rekommendation? 

• Vad var ditt motiv bakom att påverka deras val? 
 
 

4) A) I den stunden då du håller på att köpa en produkt eller tjänst, upplever du att 
det finns något tillfälle då du har blivit influerad av någon i ditt umgänges åsikt? 
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Förklara i så fall denna situation, av vem du blev påverkad av och när det 
inträffade. Fundera även över: 

• Gjorde denna påverkan att du köpte/inte köpte produkten eller 
tjänsten? 

• Hur kändes det att bli påverkad, var det positivt eller negativt att 
bli påverkad av någon annan?  

• Hurudana känslor kände du efter att ha blivit påverkad, var du 
nöjd med ditt val? 

• Vad tror du att motiven bakom påverkan var? 
 

ELLER 
 
B) Har det funnits en situation då någon i din sociala krets ska köpa en produkt 
eller tjänst, men du har influerat deras val i någon riktning? Reflektera i så fall 
över hur och vem du påverkat. Fundera även över: 

• Hur reagerade personen på detta? 

• Köpte de/ köpte de inte produkten eller tjänsten enligt din 
rekommendation? 

• Vad var ditt motiv bakom att påverka deras val? 
 

 
5) A) Jag vill att du funderar på stunden efter att du köpt en produkt eller tjänst. 

Har det funnits en situation då du har blivit influerad av någon i ditt umgänges 
åsikt på ett sådant sätt att det har påverkat vad du själv tycker om produkten 
eller tjänsten efter köpet? Förklara i så fall denna situation, av vem du blev 
påverkad och när det inträffade. Fundera även över: 

• Påverkades din åsikt om produkten eller tjänsten på ett positivt 
eller negativt sätt och var du nöjd med ditt köpbeslut? 

• Hur kändes det att bli påverkad, var det positivt eller negativt att 
bli påverkad av någon annan?  

• Varför tror du att hen sa sin åsikt, vilka var motiven bakom detta? 
 
ELLER 
 
B) Jag vill att du funderar på stunden efter att någon i din sociala krets köpt en 
produkt eller tjänst. Finns det någon situation då du påverkat vad de tycker om 
produkten eller tjänsten efter att de köpt det?  Reflektera i så fall över hur och 
vem du blivit påverkad av. Fundera även över: 

• Hur reagerade personen på detta? 

• Påverkades deras åsikt om produkten eller tjänsten på ett positivt 
eller negativt sätt och var de nöjdare eller missnöjdare med sitt 
köpbeslut efter att du uttryckt din åsikt? 

• Vad var ditt motiv bakom att påverka deras åsikt? 
 

 
AVSLUTANDE SAMMANFATTNING: 
 
 
Sätt ett X i rutan i de situationer som du reflekterat över i denna uppgift 
och fyll i vem som påverkat dig eller vem du påverkat: 
 
1. Då ett behov av produkt/tjänst uppstod 
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Vem utförde påverkan/vem påverkade du?_________ 
 
2. Vid sökning av information om en produkt/tjänst 
 

 

Vem utförde påverkan/vem påverkade du?_________ 
 
3. Vid utvärderande olika alternativ av produkter/tjänster 
 

 

Vem utförde påverkan/vem påverkade du?_________ 
 
4. Vid köp av produkten/tjänsten 
 

 

Vem utförde påverkan/vem påverkade du?_________ 
 
5. Situationen efter köp produkten/tjänsten 
 

 

 
Vem utförde påverkan/vem påverkade du?_________ 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan!  
 

Vänligen skicka detta dokument till viktoria.ronnlund@student.hanken.fi       
 

mailto:viktoria.ronnlund@student.hanken.fi
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BILAGA 3 FORMULÄR FÖR MEDVERKAN I STUDIE 

 

 

 

CONSENT FORM 

Consent form for interviews 

The data will be analyzed for the Master’s thesis by Viktoria Rönnlund, master student 

at Hanken School of Economics, major in Marketing.  

 

1. I understand what the study is about, and I have had the 

opportunity to ask questions.  

(Check the box if you agree) 

 

2. I understand that my participation is voluntary and that I can 

withdraw from the interview at any time without any reasons.  

 

3. I agree to take part in this study.  

 

4. I agree that my interview will be recorded.  

 

5. I agree that the interview responses I have provided can be used 

as anonymized statements in the publication 

 

 

 

              Yes                            No 

 

 

 

Date:______________________ 

Respondent’s name _______________Signature ____________________ 

Researcher’s name Viktoria Rönnlund       Signature ____________________ 

Researchers’s contact information: Viktoria.ronnlund@student.hanken.fi, 044-

3552406 


