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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagens samhälle växer uppmärksamheten kring kända profiler på 
sociala medier i takt med att användandet av sociala medier ökar. Personer 
som blivit kända via sina sociala medier benämns ofta som influencers och ses 
som ett växande fenomen inom marknadsföring då de kan bidra till en ökad 
viral tillväxt för företag. För att konsumenter ska vilja köpa en produkt är det 
av vikt att det skapas attraktiva upplevelser kring ett varumärke. Det är därför 
av intresse att studera om influencers, som ett varumärke, på Instagram kan 
skapa upplevelser för konsumenter, som i sin tur har en påverkan på 
konsumenters köpintentioner av produkter och tjänster som syns i influencers 
innehåll på Instagram.  

Syfte: Givet tidigare forskning är syftet med denna studie att studera om 
influencerupplevelse, eller delar av upplevelsen, på Instagram har en påverkan 
på konsumenters köpintentioner. 

Metod: En kvantitativ forskningsmetod har tillämpats i denna studie. 
Insamlande av data har skett genom en enkätundersökning som innefattade 
200 studenter i åldrarna 19–39 år från Karlstads universitet. Data analyserades 
med hjälp av faktoranalys samt enkel- och multipel linjär regression. 

Slutsats: Den upplevelse som skapas kring influencers har i denna studie en 
påverkan på konsumenternas köpintentioner. Dessutom har varje del i 
upplevelsen på egen hand en effekt, vilket visar att de dimensioner som ingår i 
en influencerupplevelse inte är beroende av varandra för att påverka 
köpintentioner, däremot har de bäst effekt tillsammans. Marknadsföring via 
influencers kan därför ses som effektivt, genom att de upplevelser som en 
influencer skapar påverkar konsumenternas vilja att köpa produkter och 
tjänster.  

Nyckelord: Influencerupplevelse, Köpintentioner, Instagram. 
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Abstract 

Background: In today’s society, famous social media profiles are gaining 
more attention due to the increasing use of social media. People who have 
become famous through their social media are often referred to as influencers 
and is a growing phenomenon in marketing, as they can contribute to an 
increased viral growth for companies. In order for consumers to want to buy a 
product, it is important to create attractive experiences in the encounter of a 
brand. Therefore, it is interesting to study whether influencers at Instagram 
can create experiences and if these experiences in turn have an impact on 
consumers’ purchase intentions of products and services seen in an influencers 
content on Instagram.  

Purpose: Given previous research, the purpose of this paper is to study 
whether influencer experience, or parts of the experience, at Instagram has an 
impact on consumers’ purchase intentions. 

Method: A quantitative research method has been used in this study. The data 
collection was conducted through a survey that comprised 200 students at the 
age of 19-39 from Karlstad University. The data was analysed using factor 
analysis, as well as simple and multiple linear regression. 

Conclusion: In this study, the experience that is created around influencers 
has an impact on consumers’ buying behaviour. Additionally, every dimension 
of the experience alone has an impact on purchase intentions, which shows 
that the dimensions are not dependent on each other to influence purchase 
intentions. However, they do have a better effect when they are put together. 
Influencer marketing can therefore be seen as effective, since the experiences 
that an influencer creates has an effect on the consumers’ intention to buy 
products and services.  

Keywords: Influencer experience, Purchase intention, Instagram. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

På senare år har kända profiler på sociala medier fått mer och mer 
uppmärksamhet. Många av dessa är personer som har blivit kända via sina 
bloggar, Instagram eller Youtube och som idag kan tjäna pengar på att 
marknadsföra produkter via sina sociala medier. Idag benämns dessa profiler 
som social media influencers eller bara influencers (Archer & Harrigan 2016; 
Djafarova & Rushworth 2017). Den kommersiella användningen av 
influencers är ett växande globalt fenomen inom marknadsföring och företag 
ska nyligen ha insett vilka möjligheter till ökad viral tillväxt de kan bidra till 
(De Veirman et al. 2017). Bland de plattformar som finns på sociala medier är 
Instagram den tjänst som individer spenderar mest tid på jämfört med till 
exempel Facebook, Twitter och Youtube (Sheldon & Bryant 2016). Instagram 
lanserades under hösten 2010 och är ett enkelt sätt för människor att dela 
foton, videoklipp och meddelanden med vänner och familj (Instagram 2010). 
Användare navigerar mellan flöden av bilder och videoklipp, på deras 
mobiltelefoner eller surfplattor genom att bläddra vertikalt (Carah & Shaul 
2015). Hur ofta nya bilder dyker upp i flödet beror på antalet personer som 
följs samt hur frekvent de personer som följs publicerar nya bilder. 
Plattformen tillåter även användare att gå in på varandras profiler och bläddra 
igenom en specifik användares profil.  

Idag har Instagram över 700 miljoner aktiva användare världen över, men de 
har också över en miljon aktiva annonsörer (Instagram 2017a, 2017b). I 
Sverige ökar användningen av Instagram och 53 procent av alla 
internetanvändare använder tjänsten (IIS 2017). Den ökade räckvidden har lett 
till att företag blivit allt mer beroende av att använda tjänsten som en kanal för 
sin marknadsföring (Kaplan & Haenlein 2010). En ökad användning av 
Instagram både från konsumenters och företags sida gör att det är av stor vikt 
att förstå hur konsumenter upplever innehåll på Instagram. Detta för att 
generera effektiv marknadsföring som i sin tur ska kunna leda till framtida 
köp. I enlighet med detta har de flesta studier som gjorts tidigare behandlat 
hur konsumenter uppfattar företags innehåll på Instagram, för att företagen 
själva ska kunna generera effektiv marknadsföring (Colliander & Marder 
2018). En amerikansk studie har försökt komplettera detta genom att även 
studera hur konsumenter uppfattar innehåll som publicerats av kändisar på 
Instagram (Chen 2018). Studien visade att respondenterna ansåg att innehåll 
som publicerats av kändisar på Instagram inte hade någon påverkan på deras 
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köpintentioner. Trots detta finns det en del studier som visar att kändisar 
faktiskt kan användas för att påverka konsumenters intentioner att köpa en 
produkt (Daneshvary & Schwer 2000; Kamins et al. 1989). Det har också 
publicerats studier som tyder på att det finns en skillnad mellan hur 
konsumenter uppfattar traditionella kändisar och influencers (Djafarova & 
Rushworth 2017; Gräve 2017). Att de uppfattas olika kan grunda sig i att de 
skapar olika typer av upplevelser hos konsumenter. Det skulle därför vara av 
intresse att studera om det kan vara så att upplevelsen kring en influencer 
påverkar konsumenters intentioner att köpa en produkt. 

1.2. Problemdiskussion 

Varumärkesupplevelse är den upplevelse som uppstår vid en direkt eller 
indirekt interaktion med ett varumärke (Brakus et al. 2009; Holbrook 2000; 
Nysveen et al. 2013). Influencers kan betraktas som varumärken då de ständigt 
arbetar med personligt varumärkesbyggande genom att de ser sig själva som 
varumärken och skapar en image som kan konsumeras av andra (Hearn 2008; 
Hearn & Schoenhoff 2015; Peters 1997). Detta betyder att när en konsument 
ser en influencer på Instagram så sker en indirekt interaktion med ett 
varumärke, vilket borde kunna betraktas som en varumärkesupplevelse. 
Varumärkesupplevelse som skapas kring en influencers kommer 
fortsättningsvis kallas för influencerupplevelse. Chen (2018) argumenterar för 
att konsumenters mottaglighet för marknadsföring på Instagram har en grund 
i deras upplevelser kring att använda plattformen. Om det är möjligt för en 
influencer att skapa upplevelser, skulle det kunna vara så att de upplevelser 
som en specifik influencer skapar har en påverkan på konsumenters 
mottaglighet för marknadsföring på Instagram. Då tidigare studier visar att 
varumärkesupplevelser har en påverkan på konsumentbeteende (Brakus et al. 
2009; Iglesias et al. 2013; Nysveen et al. 2013; Stokburger-Sauer et al. 2012), är 
det rimligt att så är fallet. Gabisch och Gwebu (2011) menar att 
varumärkesupplevelser i en specifik kanal kan påverka konsumenters 
köpintentioner i en annan kanal. Därför borde de upplevelser som en 
influencer skapar på Instagram kunna påverka konsumenters intentioner att 
köpa en produkt från ett varumärke via exempelvis en hemsida. Det anses 
därför aktuellt att studera om det finns en relation mellan influencerupplevelse 
på Instagram och köpintentioner.  
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1.3. Syfte 

Baserat på den problematisering som diskuterades ovan är syftet med denna 
studie att studera om influencerupplevelse, eller delar av upplevelsen, på 
Instagram har en påverkan på konsumenters köpintentioner. 

1.4. Bidrag  

Denna studie bidrar till kunskap om huruvida konceptet influencerupplevelse 
eller delar av konceptet kan användas för att förklara konsumenters 
köpintentioner via Instagram. Uppsatsen förväntas också kunna bidra till 
riktlinjer för vilka delar av en upplevelse som en influencer bör fokusera på för 
att skapa starka upplevelser, vilket i sin tur kan leda till en större effekt på 
konsumenters köpintentioner. 

1.5. Disposition 

Efter introduktionsavsnittet följer ett teoriavsnitt där studiens teoretiska 
ramverk kommer att behandlas. Teoriavsnittet kommer i huvudsak att 
behandla teorier kring influencers och varumärkesupplevelse för att sedan 
utmynna i hypoteser. Vidare presenteras ett avsnitt som innefattar valet av 
forskningsmetod och analysmetod. Studiens resultat kommer sedan att 
presenteras i följande avsnitt. Därefter framförs en analys och diskussion kring 
resultatet. Slutligen kommer slutsats, forskningsbidrag samt framtida studier 
att redovisas. 
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2. Teori 

I teoriavsnittet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Inledningsvis definieras begreppet 
influencers och tidigare forskning inom området uppmärksammas. Avslutningsvis lyfts teori 
kring varumärkesupplevelse för att sedan mynna ut i studiens hypoteser.  

2.1. Influencers och personligt varumärkesbyggande 

Begreppet social media influencer, även kallat influencer, grundar sig i 
fenomenet microcelebrity. Microcelebrity myntades av Theresa Senft (2008) 
när hon genomförde en studie på kvinnor som exponerar sig själva online i ett 
försök att kultivera ett mått på kändisskap.  

Microcelebrity is a new style of online performance in which people 
employ webcams, video, audio, blogs, and social networking sites to 
‘amp up’ their popularity among readers, viewers, and those to whom 
they are linked online. (Senft 2008, s. 25)  

Denna definition ser fenomenet som ett tankesätt eller beteende för att skapa 
och behålla popularitet online (Marwick 2013, 2015; Senft 2008). Influencers, 
som ofta är bloggare, youtubers eller instagrammare med högt följarantal, kan 
ses som en typ av microcelebrity genom att de skapar innehåll som genererar 
popularitet och följare på sociala medier (Abidin 2016a, 2016b; Archer & 
Harrigan 2016). Det höga följarantalet som många influencers har gör att de 
har stort inflytande på andra (De Veirman et al. 2017). Innehållet som 
publiceras online består av bilder och texter där influencern delar med sig av 
sin vardag och där reklam för produkter och tjänster är en del av det (Abidin 
2016a, 2016b). Genom att reklam vävs in på ett sömlöst sätt i influencerns 
innehåll är detta ett effektivt sätt för företag att nå ut till kunder samtidigt som 
det är ett sätt för influencers att tjäna pengar (Abidin 2016b; De Veirman et al. 
2017). Influencers har, genom det de publicerar online, ett stort inflytande på 
sina följare och kan genom dem nå ut till oerhört många människor vilket 
bidragit till att marknadsföring genom influencers blivit allt vanligare (De 
Veirman et al. 2017; Gladwell 2000).  

Att uppnå kändisskap på sociala medier kan för vissa ses som ett rimligt mål i 
livet då det är ett sätt att tjäna pengar på att bara vara sig själv, lyckas personen 
dessutom som influencer kan en långsiktig finansiell trygghet säkerställas 
(Hearn & Schoenhoff 2016). Enligt Khamis et al. (2017) finns det däremot en 
del svårigheter för vanliga användare som eftersträvar att bli influencer, en av 
dessa svårigheter är hur de ska gå tillväga för att arbeta upp ett högt följarantal. 
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I takt med att antalet användare på sociala medier ökar så behöver de individer 
som strävar efter att bli influencer något som utmärker dem bland alla 
användare som finns. På samma sätt som företag behöver särskilja sitt 
varumärke på en konkurrensfylld marknad behöver individer särskilja sig bland 
alla användare för att attrahera nya följare (Khamis et al. 2017; Peters 1997). 
Genom att tillämpa ”self-branding”, vilket i denna studie översatts till 
personligt varumärkesbyggande, kan individer ta kontroll över hur andra 
människor uppfattar dem och på så sätt skapa en image som kan attrahera en 
målgrupps intresse online (Hearn 2008; Peters 1997). Personligt 
varumärkesbyggande kan ses som en serie med marknadsföringsstrategier som 
appliceras till en individ och kräver att individen ser sig själv som ett 
varumärke som kan konsumeras av andra och agerar därefter (Marwick 2013; 
Peters 1997). Allt en individ väljer att göra eller att inte göra kommunicerar 
värdet och karaktären av individens varumärke (Peters 1997). Det viktiga med 
personligt varumärkesbyggande på sociala medier är enligt Khamis et al. (2017) 
att skapa uppmärksamhet samt en bra bild av individen som kan locka nya 
följare och därmed ge potential för berömmelse och kändisskap. Med 
utgångspunkt i konceptet personligt varumärkesbyggande behövs influencers i 
denna studie ses som varumärken för att kunna tillämpa teori kring 
varumärkesupplevelser. Detta synsätt stöds av Hearn och Schoenhoff (2015) 
som poängterar att influencers redan arbetar med personligt 
varumärkesbyggande genom att de ständigt försöka generera uppmärksamhet 
till deras personliga varumärke.  

2.2. Varumärkesupplevelse 

Forskning kring upplevelser kan hittas inom ett brett spektrum av områden, 
däribland marknadsföring, filosofi, kognitiv vetenskap och ledarskap (Brakus 
et al. 2009). Begreppet brand experience, eller varumärkesupplevelse, beskrivs 
inom marknadsföringsområdet som:  

[...] subjective, internal (sensations, feelings, and cognitions) and 
behavioral responses evoked by brand related stimuli that are part of a 
brand’s design and identity, packaging, communications, and 
environments. (Brakus et al. 2009, s. 53)  

Varumärkesupplevelser uppstår på flera olika sätt, vissa uppstår vid ett direkt 
sökande efter en produkt eller vid konsumtion, medan andra uppstår vid en 
indirekt interaktion med varumärket (Brakus et al. 2009; Holbrook 2000; 
Nysveen et al. 2013). Upplevelserna kan variera i styrka och intensitet, men 
också i valens, där vissa är mer positiva än andra (Brakus et al. 2009). Tidigare 
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studier visar att varumärkesupplevelser har en påverkan på 
konsumentbeteende (Brakus et al. 2009; Stokburger-Sauer et al. 2012; Iglesias 
et al. 2013; Nysveen et al. 2013). Schmitt (2009) poängterar att det som 
verkligen är av vikt för konsumenter är att ett varumärke kan skapa attraktiva 
upplevelser för dem, han påstår att konsumenter hela tiden letar efter 
varumärken som berör och engagerar deras sinnen. Yang et al. (2017) 
förespråkar att företag kan skapa en bättre varumärkesupplevelse genom en 
effektiv kommunikationsstil, såsom att tillhandahålla olika innehåll som skiljer 
sig åt men fortfarande stämmer överens med varumärket. De menar även på 
att kommunikationsstil är mycket viktigare än innehåll då det har en större 
påverkan på varumärkesupplevelsen.  

Företag har länge använt sig av kändisar i sin marknadsföring för att generera 
innehåll som gör att de sticker ut på sin marknad (Singh & Banerjee 2017). Det 
finns många forskningsstudier och företagsrapporter som visar att det är mer 
effektivt att använda en känd personlighet jämfört med en okänd personlighet 
för att skapa önskvärda attityder mot ett varumärkes reklam, men också för att 
generera högre köpintentioner och faktisk försäljning (Daneshvary & Schwer 
2000; Erdogan 1999; Kamins et al. 1989). Senare forskning pekar på att 
kändisar via sina sociala medier har ett större inflytande på konsumenter födda 
efter 1980 jämfört med tidigare generationer (McCormick 2016). Däremot 
visar en studie gjord av Chen (2018) att kändisar inte har en påverkan på 
konsumenters köpintentioner på Instagram, det har dock har inte gjorts någon 
skillnad mellan kändisar och influencers. Då Djafarova och Rushworth (2017) 
menar att det faktiskt finns en skillnad mellan dessa och att De Veirman et al. 
(2017) påstår att influencers har ett stort inflytande på konsumenter, finns det 
ändå anledning att tro att influencers kan påverka konsumenters 
köpintentioner genom de upplevelser de skapar. Gabisch och Gwebu (2011) 
påstår också att konsumenters köpintentioner kan påverkas av 
varumärkesupplevelser kopplat till en annan kanal än den som köp görs i. I 
enlighet med detta så föreslår vi följande hypotes:  

H1: Influencerupplevelse på Instagram har en direkt påverkan på köpintentioner. 

2.2.1. De fyra dimensionerna av varumärkesupplevelse 

Enligt Brakus et al. (2009) kan varumärkesupplevelse brytas ner i fyra 
dimensioner; sensorisk, affektiv, beteendemässig och intellektuell. Sensoriska 
upplevelser uppstår när konsumenter upplever sinnesintryck kopplat till 
interaktion med ett varumärke, det kan till exempel gälla syn, beröring, känsel 
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och lukt (Abratt & Kleyn 2011; Ong et al. 2018). Affektiva upplevelser 
refererar till konsumenters upplevelser som grundar sig i en emotionell 
interaktion med ett varumärke, till exempel positiva känslor (Ong et al. 2018). 
Beteendemässiga upplevelser innefattar de beteenden och fysiska handlingar 
som en konsument utför efter det att det har skett en interaktion med ett 
varumärke (Ong et al. 2018). Intellektuella upplevelser främjar nyfikenhet och 
kognitiva reflektioner hos konsumenter när de exponeras för varumärket 
(Abratt & Kleyn 2011). 

En tidigare studie visar dock att inte alla dessa fyra dimensioner har en 
signifikant påverkan på konsumenters köpintentioner vid återkommande köp 
(Ong et al. 2018). Studien gjordes inom restaurangbranschen och visade att 
beteendemässiga upplevelser inte hade en signifikant påverkan. De fyra 
dimensionerna påverkas olika beroende på vilka varumärken som det skapas 
en upplevelse kring (Brakus et al. 2009). Det skulle därmed kunna finnas en 
skillnad i hur varje dimension påverkas av influencerupplevelse, då detta 
handlar om helt andra varumärken än vad som tidigare studerats. För att 
avgöra om konsumenter upplever någon skillnad i hur deras köpintentioner 
påverkas av de fyra dimensionerna föreslås därför följande hypoteser: 

H2: Sensoriska upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H3: Affektiva upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H4: Beteendemässiga upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H5: Intellektuella upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

 
  

Köpintentioner

Affektiva upplevelser

Beteendemässiga upplevelser
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3. Metod 

I följande metodavsnitt presenteras kortfattat studiens metodval, följt av en operationalisering 
av begreppen influencerupplevelse och köpintentioner för att göra det möjligt att mäta dessa. 
Vidare beskrivs enkätens utformning, urvalsmetod, insamling av data samt hur insamlade 
data analyserats. För att avsluta avsnittet bedöms studiens reliabilitet och validitet samt 
etiska förhållanden.  

3.1.  Metodval 

Denna studie syftar till att studera om influencerupplevelse, eller delar av 
upplevelsen, på Instagram har en påverkan på konsumenters köpintentioner. 
Då Aliaga och Gunderson (2002) menar att en kvantitativ forskningsmetod 
används för att förklara fenomen genom att samla in data som sedan 
analyseras genom statistiska metoder, ansåg vi att en kvantitativ metod är 
lämplig för denna studie. Vidare har vi tillämpat en deduktiv forskningsansats 
då forskning kring varumärken och köpintentioner behandlats under en lång 
tid och i en relativt stor utsträckning, vilket innebär att det finns tidigare 
teorier att grunda hypoteser på. Vi har utgått från positivism och objektivism 
som vetenskapsfilosofi respektive ontologisk ståndpunkt. Positivism innebär 
att verkligheten uppfattas direkt genom användning av de mänskliga sinnena 
(Lewis-Beck et al. 2004) och objektivism påstår att sociala företeelser och 
deras betydelse existerar oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell 2013). 
Vi har valt denna typ av vetenskapsfilosofi och ontologi då vi anser att det går 
i linje med hur studien har utförts. 

Givet syftet används en tvärsnittsdesign i denna studie för att samla in 
kvantitativa data. Enligt Bryman och Bell (2013) är en tvärsnittsdesign ett 
lämpligt val för att kunna studera relationer mellan variabler, vilket stödjer vårt 
val av forskningsdesign. Vi har sedan valt att göra denna studie med hjälp av 
en enkät. En enkätundersökning karaktäriseras av att data samlas in genom ett 
frågeformulär som besvaras via telefon, ansikte mot ansikte eller via webben 
(Muijs 2004). Valet av metod grundar sig i huvudsak i att det är billigare och 
mer effektivt att administrera vid jämförelse med strukturerade intervjuer 
(Bryman & Bell 2013), men också för att det är en lämplig metod att använda 
för att studera relationer mellan variabler i en specifik, verklig kontext (Muijs 
2004). För att kunna utföra denna studie ska det dock klargöras att vi har slutit 
oss till en orsaksriktning, vilket enligt Bryman och Bell (2013) kan innebära att 
det finns en risk för att slutsatsen blir grundlös eller felaktig. Detta grundar sig 
i att data för variablerna samlas in samtidigt (Bryman & Bell 2013). 
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Då influencer är ett relativt nytt begrepp användes synonymer som 
microcelebrity, social media influencer och liknande i en systematisk 
litteraturgenomgång för att hitta relevant forskning inom området. Databasen 
Scopus användes för litteraturgenomgången med anledning av att det är en av 
de största sammanfattnings- och citeringsdatabaser för referentgranskad 
litteratur. Sökresultaten sorterades efter högst antal citeringar och 
sammanställdes därefter. 

3.2. Operationalisering 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det första steget i en enkätundersökning 
att analysera vilka frågor som ska ingå i enkäten och varför. De 
rekommenderar att använda utarbetade och testade instrument som använts i 
tidigare studier för att dessa redan är validerade. Vi kommer därför i följande 
avsnitt ingående förklara hur frågorna som ingår i denna enkät har tagits fram 
och vilka tidigare studier de bygger på. 

3.2.1. Influencerupplevelse 

Det mått som utformades av Brakus et al. (2009) för att mäta 
varumärkesupplevelse har använts i stor utsträckning och ansågs därför 
lämpligt att använda i denna studie för att mäta influencerupplevelse. Måttet 
består av 12 olika påståenden, där de fyra olika dimensionerna; sensorisk, 
affektiv, beteendemässig och intellektuell representeras av 3 påståenden var. I 
enkäten valde vi att tydligt skilja dessa dimensioner åt samt benämna dessa 
som; sinnen, känslor, fysiska upplevelser och intellektuella upplevelser, för att 
ge ett mer vardagligt uttryck men också för att respondenterna lättare skulle 
förstå vilken kontext som påståendena skulle sättas in i. I tidigare studier kring 
varumärkesupplevelse har en sjugradig Likertskala använts för att mäta 
resultatet där 1 representerar ”Instämmer inte alls” och 7 representerar 
”Instämmer helt” (Iglesias et al. 2011; Zarantonello & Schmitt 2010, 2013). Då 
dessa studier har uppnått en relativt hög Cronbachs alfa, vilket indikerar på en 
hög reliabilitet, har även vi valt att använda en sjugradig Likertskala. Att en 
skala används för att mäta influencerupplevelse innebär att resultatets karaktär 
är ordinal. Varje dimension innehåller också en fråga som kodats omvänt, det 
vill säga 7 representerar ”Instämmer inte alls” och 1 representerar ”Instämmer 
helt”. Syftet med att ta med den typen av fråga är att identifiera de individer 
som svarar på ett sätt som inte är genomtänkt (Bryman & Bell 2013). 
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3.2.2. Köpintentioner  

För att mäta köpintentioner i denna studie användes fyra olika mått som 
sammanställts till en dimension. Dessa mått konstruerades av Baker och 
Churchill (1977). Perrien et al. (1985) anpassade måtten för att passa in bättre i 
sammanhanget genom att hänvisa till annonser som deras respondenter blivit 
utsatta för. Vi har, likt Perrien et al. (1985), valt att anpassa måtten för att 
respondenterna skulle kunna utgå från influencers flöden på Instagram. I 
tidigare studier har de flesta forskare använt sig av en sjugradig Likertskala 
med en relativt hög alfa som varierat mellan 0,73–0,91 (Bruner 2009). Vi valde 
därför också att använda en sjugradig skala där 1 representerar ”Nej absolut 
inte” och 7 representerar ”Ja absolut”.  

3.3. Enkätutformning 

För att studera om influencerupplevelse, eller delar av upplevelsen, på 
Instagram har en påverkan på konsumenters köpintentioner, användes enligt 
resonemanget ovan en enkätundersökning för att besvara syftet. Enkäten 
utformades med hjälp av enkätverktyget Survey and Report och började med 
en kort inledande text som bland annat förklarade att respondenterna skulle 
besöka en svensk influencers Instagramprofil och navigera genom dennes 
flöde en kort stund innan och under tiden de besvarade enkäten (Bilaga 1). Då 
denna studie gjordes i Sverige, begränsades studien till att endast behandla 
svenska influencers. Detta för att minska risken att konsumenters 
köpintentioner skulle påverkas av tillgängligheten på produkter och tjänster 
som visas upp eller marknadsförs på influencerns Instagram. Exempelvis att 
en amerikansk influencer visar upp produkter som inte är möjliga att få tag på i 
Sverige. En svensk influencer definierades som någon som i huvudsak riktar 
sig till följare som bor i Sverige. Den inledande texten följdes av en tydlig 
beskrivning kring hur enkäten skulle besvaras (Bilaga 1). Tydliga instruktioner 
kan eliminera möjligheten att respondenterna blir osäkra på hur de ska svara 
eller att de svarar fel (Bryman & Bell 2013). Enkäten bestod av två olika 
teman: influencerupplevelse och köpintentioner, samt diverse kontrollfrågor. 
Inledningsvis startade enkäten med en kontrollfråga kring influencers för att 
kontrollera att de respondenterna som deltog i undersökningen förstod 
innebörden av begreppet. Därefter placerades frågorna kring 
influencerupplevelse, följt av frågorna kring köpintentioner. Kontrollfrågor 
kring ålder, kön och utbildning placerades i slutet av enkäten. 
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En eventuell nackdel med en enkätundersökning är att formulärets omfång 
kan få respondenterna att välja att avbryta deltagandet (Jacobsen 2002). Vi har 
därför lagt ett stort fokus på enkätens layout för att få en tydlig presentation, 
få enkäten att se mindre omfattande ut samt göra den lätt att besvara. Ett 
konsekvent användande av typsnitt, storlek och stil har tillämpats för att inte 
göra respondenter förvirrade, något som Bryman och Bell (2013) påstår är av 
stor vikt. Svarsalternativen i enkäten har ordnats horisontellt för att inte ta upp 
för mycket plats. En horisontell uppställning av svarsalternativ kan dock göra 
att respondenterna av misstag väljer fel alternativ (Bryman & Bell 2013). Detta 
problem har beaktats i utformningen av enkäten genom att vi har varit tydliga 
och konsekventa i att svarsalternativen alltid har de negativa svarsalternativen 
till vänster och de positiva till höger. Vi valde också att placera 
svarsalternativen ovanför tillhörande ruta istället för bredvid, vilket borde 
minska sannolikheten att en respondent väljer ett svarsalternativ av misstag. 
Svarsalternativen till respektive fråga placerades på samma sida för att 
respondenterna lätt skulle kunna urskilja vilka svarsalternativ som fanns. 
Bryman och Bell (2013) menar att detta bör göras för att inte riskera att 
respondenterna glömmer att besvara en fråga eller svarar fel.  

3.3.1. Pilotundersökning 

En pilotstudie genomfördes innan den faktiska enkätundersökningen 
påbörjades. En pilotstudie kontrollerar att eventuella oklarheter med enkäten 
åtgärdas (Bryman & Bell 2013). Som tidigare nämnt har frågor som 
konstruerats av tidigare forskare använts, vilket egentligen inte kräver att en 
pilotstudie genomförs eftersom frågornas validitet och reliabilitet redan testats 
(Olsson & Sörensen 2007; Bryman & Bell 2013). Då frågorna ursprungligen är 
på engelska och en översättning gjorts, genomfördes en pilotstudie för att 
säkerställa att frågorna skulle fungera och behålla dess innebörd även på 
svenska. I pilotstudien tillfrågades fem personer att besvara enkäten och 
kommentera dess utformning och frågor. Vi fick även möjlighet att avgöra hur 
mycket instruktioner respondenterna behövde innan enkäten påbörjades. 
Enkäten fick konkret feedback på vad som skulle kunna förbättras samt 
mycket positiva kommentarer kring layouten. Informationen som erhölls från 
pilotstudien gav trygghet till att påbörja enkätundersökningen.  
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3.4. Datainsamling 

Insamling av data har skett genom pappersenkäter och delades ut för hand av 
författarna. Innan respondenterna fick chansen att besvara enkäten gavs alla 
respondenter samma instruktion kring hur den skulle besvaras. 
Respondenterna uppmanades sedan att gå in på Instagram och välja ut en 
svensk influencer för att navigera mellan innehållet i dennes flöde. Vi valde att 
dela ut enkäten för hand för att kunna kontrollera att respondenterna faktiskt 
gjorde det de blev uppmanade till att göra och på så sätt öka sannolikheten att 
enkäten besvarades baserat på en upplevelse och inte minnen från tidigare 
upplevelser. Det är däremot svårt att garantera att respondenterna inte utgår 
från minnen kring tidigare upplevelser, men att utsätta dem för en faktisk 
upplevelse under tiden enkäten besvarades ansågs öka sannolikheten för att 
frågorna besvarades baserat på deras specifika upplevelse just då. Alla 
respondenter ombads även ha flödet tillgänglig under tiden som enkäten 
fylldes i för att de skulle kunna gå tillbaka om de kände sig osäkra på vad de 
skulle svara.  

3.4.1. Urval 

Bryman och Bell (2013) resonerar kring svårigheterna med att genomföra en 
undersökning på en hel population, då det är sannolikt att varken tid eller 
resurser finns att tillgå. Av den anledningen behöver ett urval av den totala 
populationen tas fram, vilket alltid är aktuellt vid en kvantitativ undersökning 
(Jacobsen 2002). Möjligheten att kunna generalisera resultaten till en 
population beror på vilken urvalsteknik som används, där ett så representativt 
urval som möjligt är att föredra (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) 
skiljer mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Med hjälp av ett 
sannolikhetsurval är det möjligt att generalisera resultaten till en hel 
population, men det är också väldigt krävande när det gäller förberedelser, 
resurser och tid (Bryman & Bell 2013). Vi har därför valt att använda oss av ett 
bekvämlighetsurval, som är en typ av icke-sannolikhetsurval. Det innebär att 
urvalet består av personer som för tillfället finns tillgängliga (Jacobsen 2002). 
Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att resultaten inte går att 
generalisera, men det är enligt Bryman och Bell (2013) rimligt att använda vid 
en preliminär analys eller för att driva på fortsatt forskning. 
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Urvalet i denna studie består av 200 studenter i åldrarna 19–39 år på Karlstads 
universitet. Respondenterna som deltog i studien var både kvinnor och män 
med olika studieinriktningar. Då det inte är troligt att alla studenter passerar en 
och samma plats eller befinner sig på universitetet vid ett och samma tillfälle, 
genomfördes enkätundersökningen vid flera olika tillfällen samt på flera olika 
platser på universitetsområdet. Detta för att minska skevhet genom att vissa 
individer blir underrepresenterade i urvalet, vilket även Bryman och Bell 
(2013) förespråkar. De studenter som fick chansen att svara på enkäten befann 
sig inte under någon tidspress eller var på väg någonstans. Dels för att 
respondenterna i lugn och ro skulle kunna evaluera sina upplevelser men också 
för att minska risken att enkäten fylldes i felaktigt. Urvalet begränsades till att 
endast innefatta Instagramanvändare, med anledning av att respondenterna 
innan och under tiden de besvarade enkäten skulle besöka en svensk 
influencers Instagramprofil och navigera genom dennes flöde, vilket inte var 
möjligt om respondenten inte hade Instagram. Då enkäten delades ut för hand 
i pappersform skedde inget bortfall gällande att respondenter inte gick att få 
tag på eller att de vägrade delta. Hur som helst valde en del respondenter att 
inte följa anvisningarna, medan en del missuppfattade anvisningarna och valde 
en traditionell kändis eller en utländsk influencer istället för en svensk 
influencer. Dessa resultat behandlades som bortfall och innefattade 18 
respondenter. Ett mindre internt bortfall på 8 respondenter skedde då 
kontrollfrågan, om att respondenterna var medvetna om vad en influencer är, 
inte besvarades. Detta resulterade i att svar från 174 respondenter kunde 
användas i analysen.  

3.5. Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts med hjälp av enkätverktyget Survey and Report 
och statistikverktyget SPSS. Enkäten utformades som tidigare nämnt genom 
Survey and Report vilket gjorde det möjligt att skanna in resultaten. Då alla 
variabler kodats i förväg kunde de enkelt överföras till SPSS. SPSS användes 
sedan för att analysera data med hjälp av olika statistiska mått och tekniker. 

3.5.1. Faktoranalys 

En faktoranalys används för att identifiera den underliggande strukturen på 
relationer mellan en grupp variabler och bidrar till en empirisk utvärdering av 
sambandet (Hair et al. 1998). Faktoranalys kan även användas för att 
kontrollera att de dimensioner vi tror finns där verkligen finns (Bryman & Bell 
2013). Om flera variabler laddar på samma faktor möjliggör det 
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sammanslagning av dessa variabler till en ny variabel (Hair et al. 1998). Då 
denna studie bygger på dimensioner och koncept som består av flera variabler 
(mått) behöver det kontrolleras att dessa variabler går att lägga ihop. Antalet 
faktorer som kan extraheras är de som visar ett egenvärde över 1 (Pallant 
2013). Det går även att tvinga in variabler i ett visst antal faktorer, om det 
finns teori som stödjer antalet faktorer som ska finnas med (Hair et al. 1998). 
De tolv variablerna för influencerupplevelse tvingades in i fyra faktorer då 
teorin kring varumärkesupplevelse menar att det är fyra dimensioner som 
tillsammans bildar en upplevelse (Brakus et al. 2009). Av den anledningen 
användes faktoranalysen för influencerupplevelse främst för att kontrollera om 
faktorerna som extraheras laddade bättre eller sämre om de variabler som 
kodats omvänt fanns med eller om de borde plockas bort från dimensionerna, 
för att inte ge missvisande resultat. Köpintentioner har inga variabler som 
kodats omvänts, så därför användes faktoranalysen endast för att säkerställa att 
de fyra variablerna för köpintentioner gick att slå samman. Då tidigare 
forskning visar att alla fyra variabler för köpintentioner inte behövs 
tillsammans för att förklara konsumenters köpintentioner (Bruner 2009) så 
tvingades dessa inte in i någon faktor, utan delades in i faktorer efter deras 
egenvärde.  

För varje faktor är det önskvärt att det finns ett visst antal variabler som laddar 
högt, och därmed visar den underliggande strukturen på faktorn. Trots att 
influencerupplevelse tvingades in i fyra faktorer kontrollerades värdena på 
variablerna för att se om varje dimension hade samma underliggande faktor, 
exempelvis så ville vi att alla variabler för sinnen skulle ladda högt i samma 
faktor. Varimax rotation användes för att se hur mycket varje variabel laddar 
på varje faktor och kan dessutom tydligt visa separation på faktorerna (Hair et 
al. 1998). Enligt Hair et al. (1998) är de faktorer som är över 0,40 av intresse 
att studera och är de över 0,50 anses de vara signifikanta. Genom rotation kan 
den underliggande betydelsen för varje faktor tas fram, tolkningen av detta kan 
dock vara komplicerad då det oftast finns fler än en signifikant variabel för 
varje faktor (Hair et al. 1998). För att kunna genomföra faktoranalys är det 
enligt Pallant (2013) vissa kriterier som data bör uppfylla, såsom ett urval 
större än 150 respondenter, kontroll av outliers samt att sambandet antas vara 
linjärt. Data överstiger 150 respondenter och antas vara linjärt. En kontroll av 
outliers görs i samband med den deskriptiva analysen, vilket kommer att 
diskuteras senare i detta avsnitt.  
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3.5.2.  Beroende variabel och oberoende variabler 

Köpintentioner besvarades genom fyra mått. En ny variabel, en indexvariabel 
för köpintentioner, på genomsnittsvärdet är det som används som beroende 
variabel i analysen. Indexvariabler togs även fram för influencerupplevelse, 
både som ett genomsnitt för alla tolv variabler tillsammans samt ett 
genomsnitt för varje dimension av influencerupplevelsen. Dessa indexvariabler 
är de som används i regressionsanalysen som oberoende variabler. Genom att 
skapa indexvariabler så används flera olika variabler för att representera olika 
aspekter av ett koncept och på så sätt få det genomsnittliga svaret för ett set 
med relaterade svar (Hair et al. 1998). Det krävs ibland att flera variabler läggs 
samman till en indexvariabel då de tillsammans behövs för att representera ett 
koncept eller en dimension (Hair et al. 1998). Eftersom nya variabler skapats 
krävs det att reliabiliteten på dessa testas för att se att de är tillförlitliga mått, 
detta mäts med hjälp av Cronbachs alfa (Hair et al. 1998). Värdet på 
Cronbachs alfa är mellan 0 och 1 där gränsen för vad som kan anses 
acceptabelt är 0,6 (Hair et al. 1998). 

3.5.3.  Deskriptiv analys 

Deskriptiv analys visar insamlad data på ett sammanfattat sätt och används för 
att få en bättre bild av hur insamlad data ser ut (Agresti & Franklin 2013). 
Insamlad data för köpintentioner och influencerupplevelse kommer att 
presenteras med hjälp av deskriptiv analys för att få en överskådlig bild av 
resultatet. Deskriptiv analys används även för att kontrollera 
normalfördelningen av variablerna (Agresti & Franklin 2013). Med hjälp av 
SPSS kan histogram samt normalfördelningsplottar tas fram för att studera 
normalfördelningen för varje variabel. I histogrammet eftersträvas en 
klockformad distribution och i normalfördelningsplotten bör de insamlade 
värdena följa en rak vertikal linje (Mendenhall & Sincich 2014; Pallant 2013). 
Kontroll av outliers kan också genomföras genom den deskriptiva analysen, då 
genom att se på de yttersta variablerna i histogrammet samt genom att jämföra 
medelvärdet med det 5 % trimmade medelvärdet. Det 5 % trimmade 
medelvärdet tar bort de yttersta 5 % av variablerna och bör då ge ett data utan 
outliers (Pallant 2013). Genom att jämföra medelvärdet med det 5 % trimmad 
medelvärdet visar det om de extrema värdena har starkt inflytande på 
medelvärdet (Pallant 2013). För att kunna genomföra vissa analyser är det av 
vikt att säkerställa att distributionen av de observerade värdena är 
normalfördelade samt att outliers inte har stor påverkan, även om Pallant 
(2013) påstår att det vid mindre överträdelser går att genomföra analysen ändå.  
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3.5.4. Linjär regressionsanalys 

Linjär regressionsanalys används för att analysera relationen mellan den 
beroende variabeln och en eller flera oberoende variabler (Hair et al. 1998). I 
en regressionsanalys framställs en funktion av den beroende variabeln (y), 
funktionen består av konstanten (ẞ0), oberoende variabler (x1, x2…) samt 
slumpvärdet (Ԑ) (Mendenhall & Sincich 2014). Varje enskild oberoende 
variabel (x) tilldelas en ẞ-koefficient som anger hur mycket den beroende 
variabeln förändras för varje stegvis förändring i x. Konstanten (ẞ0) är 
interceptet, alltså det värde som den beroende variabeln (y) befinner sig i när 
alla oberoende variabler antas vara 0 (Mendenhall & Sincich 2014). Målet med 
en regressionsanalys är att få fram en modell som kan förklara huruvida den 
beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. Detta blir en 
skattning av den verkliga regressionsmodellen och därför benämns den 
beroende variabeln (y) som y-hat (ŷ) (Mendenhall & Sincich 2014). 

Både enkel linjär regressionsanalys och multipel regressionsanalys används i 
denna studie för att besvara hypoteserna. Enkel linjär regression innebär att 
regressionsmodellen består av en beroende variabel och en oberoende 
variabel, medan regressionsmodellen för en multipel linjär regression består av 
en beroende variabel och flertalet oberoende variabler (Mendenhall & Sincich 
2014). För att kunna tillämpa regressionsanalys krävs det att vissa antaganden 
är uppfyllda. Först och främst behöver den beroende variabeln vara av 
kvantitativ numerisk karaktär (Mendenhall & Sincich 2014). Ordinal data, som 
resultatet i denna studie består av, kan användas som beroende variabel om 
variablerna kodas till siffror (Hair et al. 1998). Antalet respondenter bör i 
denna studie överstiga 50 för enkel linjär regression och 82 för att en multipel 
linjär regression ska kunna utföras*. Variansen bör vara konstant, detta kan 
kontrolleras vid regressionsanalysen genom ett spridningsdiagram (Mendenhall 
& Sincich 2014; Pallant 2013) För att kunna anta att variansen är konstant bör 
inget mönster kunna utläsas i diagrammet. Vid en multipel linjär 
regressionsanalys bör en kontroll av multikollinearitet genomföras, vilket 
innebär en kontroll av att de oberoende variablerna i regressionsmodellen inte 
korrelerar med varandra (Mendehall & Sincich 2014). Denna kontroll kan 
göras genom att ta fram VIF-värdet (Variance inflation factor), där ett lågt 
VIF-värde är tecken på en låg korrelation mellan variablerna (Hair et al. 1998). 

                                                
* Tröskelvärde för antalet respondenter: 50+8*antalet oberoende variabler (Pallant 2013). 
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Enligt Mendenhall och Sincich (2014) bör VIF-värdet inte överstiga 10 för att 
kunna anta att de oberoende variablerna inte korrelerar med varandra. 
Dessutom krävs en kontroll av outliers, vilket kan genomföras vid den 
deskriptiva analysen. Sambandet mellan den beroende variabeln och de 
oberoende variablerna behöver även vara normalfördelat. Detta kontrolleras i 
SPSS genom att normalfördelningsplottar togs fram i samband med 
regressionsanalysen. Värdena i data bör följa en rak diagonal linje för att kunna 
antas vara normalfördelat (Pallant 2013). Skulle det visa sig att dessa 
antagandena inte är helt uppfyllda, kan analysen ändå genomföras förutsatt att 
det handlar om mindre överträdelser (Pallant 2013).  

Korrelationskoefficienten (r) visar hur starkt linjärt samband det finns mellan 
beroende variabeln och oberoende variabeln, värdet kan variera mellan -1 och 
1, där 0 innebär att det inte finns någon relation och -1 eller 1 visar på en 
perfekt relation mellan variablerna (Mendelhall & Sincich 2014). Tröskelvärdet 
för att kunna påstå att det finns ett starkt linjärt samband mellan två variabler 
är ± 0,50 (Pallant 2013). Då denna bedömer sambandet mellan två variabler är 
den inte lämplig att använda vid multipel linjär regression (Pallant 2013). 

Determinationskoefficienten (r2) förklarar hur stor del av variationen i den 
beroende variabeln som förklaras av den oberoende variabeln (Hair et al. 1998; 
Mendelhall & Sincich 2014). Determinationskoefficienten kan variera mellan 0 
och 1. Om regressionsmodellen har tillämpats korrekt går det att anta att ju 
högre värde desto bättre förklaras den beroende variabeln (Hair et al. 1998; 
Mendenhall & Sincich 2014). Chin (1998) argumenterar för att det krävs ett 
värde som överstiger 0,33 för att den ska anses som acceptabel. Vid multipel 
linjär regression är det av vikt att titta på den justerade determinationskoefficienten 
(ra2) istället för determinationskoefficienten (r2) då denna tar hänsyn till 
urvalsstorleken samt antalet oberoende variabler i regressionsmodellen 
(Mendenhall & Sincich 2013). 

3.5.5. Signifikanstest 

Ett signifikanstest visar hur sannolikt det är att antagandet av analysen är 
korrekt (Agresti & Franklin 2013). Vid regression tar SPSS per automatik fram 
två signifikanstester, t-test och F-test (ANOVA), det värdet som dessa tester 
ger kallas för p-värde (Pallant 2013). Vid ett t-test får varje koefficient ett p-
värde som visar dess signifikans mot den beroende variabeln, vilket oftast 
används vid enkel linjär regression för att avgöra om regressionsmodellen är 
signifikant (Pallant 2013). Vid en multipel linjär regression bör F-testets 
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(ANOVA) p-värde istället avläsas för att bedöma modellens signifikans. Detta 
då ett F-test behandlar alla oberoende variabler som en grupp för att avgöra 
om deras påverkan signifikant förklarar den beroende variabeln (Hair et al. 
1998). En signifikansnivå på 0,05 har använts i denna studie vilket innebär att 
p-värdet är signifikant om det är lägre än 0,05. Detta innebär att antagandena i 
denna studie görs med 95 % säkerhet och att hypoteserna accepteras vid ett 
signifikant p-värde. En viss osäkerhet kommer dock alltid finnas vid 
signifikanstest på grund av variationen i urvalet (Agresti & Franklin 2013).  

3.6. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grunden om överensstämmelsen och pålitligheten i de 
mått som används på ett begrepp (Hair et al. 2006). För att bedöma måttens 
reliabilitet tas tre faktorer i beaktning vilket är stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013). Dessa tillsammans avgör om 
resultatet kommer bli detsamma eller om det kommer skilja sig åt om 
mätningen skulle genomföras igen. Stabilitet innebär att måtten är så pass 
stabila att resultaten inte fluktuerar över tid (Bryman & Bell 2013). Då det är 
influencerupplevelse som mäts finns det en risk för att influencern förändras 
med tiden, vilket kan göra att även upplevelsen kring influencern förändras. 
Då valet av influencer även var valfritt är det inte säkert att respondenterna 
kommer välja samma influencer igen vilket tyder på att måttets stabilitet inte 
kan säkerställas. När det rör sig om fler mått som tillsammans bildar ett 
koncept behöver måttens interna reliabilitet säkerställas så att de tillsammans 
är konsekventa i det de mäter (Bryman & Bell 2013; Hair et al. 2006). Enligt 
Hair et al. (2006) och Bryman och Bell (2013) kan Cronbachs alfa användas 
för att mäta måttets interna reliabilitet. Cronbachs alfa togs fram för de fyra 
dimensionerna av influencerupplevelse, den totala influencerupplevelsen och 
köpintentioner för att kontrollera att alla hade ett acceptabelt Cronbachs alfa. 
Interbedömarreliabiliteten beskrivs som säkerställandet att bedömningen av 
respondenternas svar är subjektiva, vilket stärks av slutna frågor då dessa inte 
kräver bedömning (Bryman & Bell 2013). Denna studie styrker 
interbedömarreliabiliteten genom användandet av slutna frågor med en 
sjugradig likertskala som kodats i förväg vilket innebär att siffrorna redan är 
förutbestämda när analys av data påbörjas. En pilotstudie användes även för 
att kontrollera frågornas reliabilitet (Bryman & Bell 2013) då en översättning 
på dessa gjorde från engelska till svenska. 
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3.7. Validitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver validitet som en bedömning av slutsatser 
från en undersökning för att se om de hänger ihop eller inte. Det handlar om 
att de mått som används verkligen representerar det koncept som är för avsikt 
att studera (Bryman & Bell 2013; Hair et al. 2006). Pilotstudien påverkar 
validiteten positivt då denna kontrollerar att respondenterna uppfattar måtten 
på rätt sätt (Bryman & Bell 2013). Ett annat sätt att styrka måttens validitet är 
genom att använda mått från tidigare forskning. Bryman och Bell (2013) 
argumenterar dock att om måttet inte är stabilt över tid kan det inte anses ha 
validitet och då influencerupplevelsen till en specifik influencer är något som 
kan förändras över tid försvagas måttets validitet. Valet av enkätundersökning 
som metod är en allmän vedertagen metod för att samla in åsikter från 
respondenter (Bryman & Bell 2013) och bör därmed påverka studiens validitet 
positivt. Vid kvantitativ forskning är det även av vikt att den interna validiteten 
stärks, vilket rör det kausala sambandet mellan beroende variabeln och 
oberoende variabeln och huruvida det går att lita på forskarens slutsatser 
(Bryman & Bell 2013). En signifikansnivå på 0,05 har tillämpats, vilket tyder 
på att det är 95 % säkerhet att svaret är tillförlitligt (Agresti & Franklin 2013). 
Den externa validiteten syftar till möjligheten att kunna generalisera resultatet 
(Bryman & Bell 2013). Agresti och Franklin (2013) förklarar att försiktighet 
bör vidtas vid generalisering av data som inte är slumpmässigt. Då urvalet som 
tillämpats i denna studie inte är slumpmässigt, innebär det att möjligheterna att 
kunna generalisera resultatet försvagas och med hänsyn till detta har 
restriktioner gällande generalisering vidtagits. 

3.8. Etiska förhållanden 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) har oro för konsekvenser kring viss 
forskning gett upphov till olika etiska ställningstaganden, som gäller alla 
former av vetenskapligt arbete. De behandlar bland annat människors rätt till 
integritet, frivillighet, anonymitet och skydd mot insyn i deras privatliv 
(Bryman & Bell 2013; Olsson & Sörensen 2007). Eliasson (2013) menar att 
inledningen till en enkät ska innehålla tydlig information om hur studien tar 
detta i beaktande. Vi valde därför att placera en inledande text på enkätens 
första sida där respondenterna informerades om att enkäten var frivillig att 
deltaga i, att de när som helst kunde välja att avsluta enkäten samt att deras 
identitet skulle hållas anonym (Bilaga 1). 
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4. Resultat 

Resultatavsnittet inleds med resultatet från faktoranalysen som ligger till grund för 
skapandet av beroende variabeln och de oberoende variablerna. Därefter presenteras en 
deskriptiv genomgång av resultatet för influencerupplevelse och köpintentioner, som delvis 
visar om antagandena, för att kunna genomföra analys, uppfylls. Avslutningsvis presenteras 
resultatet av den linjära regressionsanalysen samt besvarandet av de fem hypoteser som ligger 
till grund för studiens syfte.  

4.1. Faktoranalys 

Då influencerupplevelse förklaras genom tolv variabler uppdelade på fyra olika 
dimensioner (Brakus et al. 2009) har vi i faktoranalysen tvingat in variablerna i 
fyra faktorer. Resultatet visar att om de variabler som kodats omvänt tas med, 
så laddar variablerna för influencerupplevelse endast på 3 faktorer. Om dessa 
variabler tas bort laddar det endast på 2 faktorer. Av denna anledning har de 
variabler som kodats omvänt tagits med vid skapandet av indexvariabler. 
Rotationen av faktorerna visar att första faktorn för influencerupplevelse 
förklaras av både fysiska upplevelser och intellektuella upplevelser (Bilaga 2, 
Tabell 10). Faktor två behandlar sinnen då alla tre variabler för sinnen är högt 
över 0,5, vilket enligt Hair et al. (1998) anses vara signifikant. Den tredje 
faktorn förklaras till största del av känslor och den fjärde faktorn förklaras 
endast av den variabel som kodats omvänt för fysiska upplevelser (Bilaga 2). 
Resultatet av faktoranalysen för köpintentioner visar att alla laddar på samma 
faktor och eftersom endast en faktor extraherades kan resultatet ej roteras.  

4.2. Deskriptiv analys 

Tabell 1 visar responsen av influencerupplevelse där 1 representerar 
”Instämmer inte alls” och 7 representerar ”Instämmer helt”. Svaren på 
påståendena har varken positiv eller negativ laddning, resultatet visar endast i 
vilken grad influencern skapar en upplevelse eller inte. Det är dessa variabler 
som sedan tillsammans bildar konceptet influencerupplevelse samt 
dimensionerna sensoriska-, affektiva-, beteendemässiga- och intellektuella 
upplevelser vilket vi i denna studie valt att benämna som sinnen, känslor, 
fysiska upplevelser och intellektuella upplevelser. 
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Tabell 1: Fördelning av svaren för influencerupplevelse 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Den här influencern skapar ett 
starkt intryck på mina visuella 

sinnen eller på mina andra sinnen. 
(n=174) 

6  
(3,4%) 

7  
(4,0%) 

7  
(4,0%) 

25 
(14,4%) 

50 
(28,7%) 

66 
(37,9%) 

13 
(7,5%) 

Jag tycker att den här influencern 
är intressant för mina sinnen 

(n=174) 

5  
(2,9%) 

11 
(6,3%) 

10 
(5,7%) 

14 
(8,0%) 

48 
(27,6%) 

67 
(38,5%) 

19 
(10,9%) 

Den här influencern tilltalar inte 
mina sinnen (n=172) R 

45 
(26,2%) 

71 
(41,3%) 

15 
(8,7%) 

16 
(9,3%) 

15 
(8,7%) 

9  
(5,2%) 

1  
(0,6%) 

Den här influencers väcker känslor 
och/eller känslosamhet (n=174) 

7  
(4,0%) 

18 
(10,3) 

12 
(6,9%) 

34 
(19,5%) 

63 
(36,2%) 

27 
(15,5%) 

13 
(7,5%) 

Jag har inga starka känslor kopplat 
till den här influencern (n=174) R 

24 
(13,8%) 

29 
(16,7%) 

27 
(15,5%) 

33 
(19,0%) 

11 
(6,3%) 

34 
(19,5%) 

16 
(9,2%) 

Den här influencern är känslosam 
(n=172) 

5  
(2,9%) 

19 
(11,0%) 

9  
(5,2%) 

44 
(25,6%) 

36 
(20,9%) 

40 
(23,3%) 

19 
(11,0%) 

Jag engagerar mig i fysiska 
handlingar och beteenden efter att 

jag stött på influencern (n=174) 

42 
(24,1%) 

43 
(24,7%) 

7  
(4,0%) 

33 
(19,0%) 

36 
(20,7%) 

8  
(4,6%) 

5  
(2,9%) 

Den här influencern resulterar i 
fysiska upplevelser (n=174) 

35 
(20,1%) 

34 
(19,5%) 

27 
(15,5%) 

29 
(16,7%) 

34 
(19,5%) 

13 
(7,5%) 

2  
(1,1%) 

Den här influencern är inte 
handlingskraftig (n=170) R 

48 
(28,2%) 

57 
(33,5%) 

21 
(12,4%) 

27 
(15,9%) 

7  
(4,1%) 

9  
(5,3%) 

1  
(0,6%) 

Jag tänker efter när jag stöter på 
den här influencern (n=174) 

19 
(10,9%) 

27 
(15,5%) 

15 
(8,6%) 

46 
(26,4%) 

37 
(21,3%) 

25 
(14,4%) 

5  
(2,9%) 

Den här influencern får mig inte 
att tänka efter (n=173) R 

20 
(11,6%) 

44 
(25,4%) 

21 
(12,1%) 

46 
(26,6%) 

22 
(12,7%) 

11 
(6,4%) 

9  
(5,2%) 

Den här influencern stimulerar 
min nyfikenhet och 

problemlösande (n=171) 

16 
(9,4%) 

18 
(10,5%) 

15 
(8,8%) 

30 
(17,5%) 

58 
(33,9%) 

23 
(13,5%) 

11 
(6,4%) 

R = Frågor som kommer att kodas omvänt till regressionsanalysen. 

 
I Tabell 2 presenteras resultatet av de fyra mått som använts för att mäta 
köpintentioner där 1 representerar ”Nej absolut inte” och 7 representerar ”Ja 
absolut”. Till skillnad från influencerupplevelse där svaren varken är positivt 
eller negativt laddade, så innebär den övre delen av skalan för köpintentioner 
en positiv inställning till köp medan den nedre en negativ inställning. 
 
 
 
  



29 

Tabell 2: Fördelning av svaren för köpintentioner 

 1 2 3 4 5 6 7 

Skulle du vilja prova någon av 
produkterna som influencern visar 

upp på instagram? (n=174) 

4 
(2,3%) 

16 
(9,2%) 

19 
(1,9%) 

6 (3,4%) 72 
(41,4%) 

28 
(16,1%) 

29 
(16,7%) 

Baserat på om du sett en produkt på 
influencerns instagram skulle du köpa 

den om du råkar se den i butik? 
(n=173) 

6 
(3,5%) 

19 
(11,0%) 

19 
(11,0%) 

21 
(12,1%) 

84 
(48,6%) 

15 
(8,7%) 

9  
(5,2%) 

Skulle du aktivt söka upp en produkt 
som du sett på influencerns 

instagram? (n=173) 

8 
(4,6%) 

30 
(17,3%) 

24 
(13,9%) 

17 
(9,8%) 

50 
(28,9%) 

30 
(17,3%) 

14 
(8,1%) 

Jag skulle stödja produkter som jag 
sett på influencerns instagram. 

(n=172) 

5 
(2,9%) 

22 
(12,8%) 

23 
(13,4%) 

46 
(26,7%) 

47 
(27,3%) 

22 
(12,8%) 

7  
(4,1%) 

          

I Tabell 3 visas en översiktlig bild på fördelning av data för den beroende 
variabeln köpintentioner samt för de oberoende variablerna för 
influencerupplevelse samt dimensionerna av influencerupplevelse. Dessa 
variabler används för den linjära regressionsanalysen som avser att förklara 
relationen mellan influencerupplevelse och köpintentioner. Urvalet bestod till 
en början av 200 respondenter men bortfall resulterade i att analysen 
genomfördes på totalt 174 respondenters svar. Tabell 3 visar antalet giltiga 
respondenter för varje variabel, anledningen till att antal skiftar för varje 
variabel beror på avsaknaden av fullständigt ifyllda enkäter från vissa 
respondenter. Avsaknaden av information på vissa frågor innebär att data inte 
bildade en fullständig dimension eller koncept, ett exempel är att respondenten 
missade en av de tre frågor som behandlade sensoriska upplevelser och då 
dimensionen bygger på de tre frågorna tillsammans finns det risk att resultatet 
påverkades. Respondenterna var i åldrarna 19–39, medelåldern var 23 år med 
en standardavvikelse på 3. 

Reliabiliteten bekräftas för alla indexvariabler utom känslor som endast visar 
en Cronbachs alfa på 0,54. Vidare kan det utläsas av Tabell 3 att medelvärdet 
ligger runt 4 för alla indexvariabler utom sinnen. Standardavvikelsen för alla 
indexvariabler ligger mellan 1,00 och 1,33 från medelvärdet. Av 
konfidensintervallet går det att utläsa att 95 % av insamlad data ligger inom två 
standardavvikelser från medelvärdet för alla. Kontroll för outliers 
genomfördes i samband med den deskriptiva analysen genom att jämföra 
medelvärdet med det 5 % trimmade medelvärdet. Resultatet visade att endast 
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sinnen hade outliers, med en skillnad på 0,07 mellan medelvärdet och det 
trimmade medelvärdet. Normalfördelningen av insamlad data kontrollerades 
genom ett histogram för varje indexvariabel samt normalfördelningsplottar. 
Resultatet visade att distributionen för de observerade värdena kan antas vara 
relativt normalfördelat för alla indexvariabler. 
 
Tabell 3: Deskriptiv statistik för de indexvariabler som ska användas i regressionsanalysen 

Indexvariabel Antal giltiga 
svar 

Cronbachs 
alfa 

Medelvärde Standardavvikelse Konfidensintervall 
95% 

Köpintentioner 171 0,88 4,42 1,31 4,23 – 4,62 

Sinnen 172 0,79 5,20 1,21 5,02 – 5,39 

Känslor 172 0,54 4,43 1,22 4,24 – 4,61 

Fysiska 170 0,68 3,95 1,27 3,75 – 4,14 

Intellektuella 170 0,72 4,20 1,33 3,99 – 4,40 

Influencerupplevelse 163 0,85 4,43 1,00 4,28 – 4,59 

4.3.  Regressionsanalys  

4.3.1. Hypotes 1. 

En multipel linjär regressionanalys har använts för att avgöra huruvida 
influencerupplevelse signifikant påverkar köpintentioner. Tabell 4 visar 
funktionen och resultatet av H1 där den beroende variabeln (yköpintentioner) är 
köpintentioner och de fyra oberoende variablerna är indexvariablerna; sinnen, 
känslor, fysiska upplevelser och intellektuella upplevelser (xsinnen, xkänslor, xfysiska, 
xintellektuella). Korrelationskoefficienten (r) är som tidigare nämnt inte lämplig att 
använda för multipel linjär regression (Pallant 2013), denna kommer därför 
endast avläsas för H2-H5 som är enkla linjära regressionsmodeller. För att 
kunna jämföra H1 mot resterande hypoteser behöver den justerade 
determinationskoefficienten (ra2) avläsas då denna tar hänsyn till antalet 
oberoende variabler i regressionsmodellen (Mendenhall & Sincich 2014). 
Denna visar ett värde på 0,34. F-testet (ANOVA) är signifikant (Bilaga 3, 
Tabell 11) då p-värdet är lägre än 0,05. T-testen visar däremot att känslor och 
intellektuella upplevelser inte är signifikanta då p-värdet för dessa överstiger 
0,05 (Tabell 4). VIF-värdet, som mäter multikollinearitet, är mellan 1 och 2 för 
alla koefficienter. Resultatet visade att alla indexvariabler har en positiv ẞ-
koefficienten utom känslor som har en negativ (Tabell 4). 
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Tabell 4: Sammanställning av regressionsanalysens resultat för H1 

 Indexvariabelns ẞ-koefficient Signifikanstest av t-värdet VIF 

Konstanten 1,06 0,01 - 

Sinnen 0,48 0,00 1,44 

Känslor -0,09 0,31 1,47 

Fysiska 0,17 0,04 1,62 

Intellektuella 0,13 0,10 1,79 

Funktion för H1: y ̂köpintentioner = 1,06 + 0,48sinnen – 0,09känslor + 0,17fysiska + 0,13intellektuella 

4.3.2. Hypotes 2. 

Hypotesen behandlar om sensoriska upplevelser (sinnen) kring en influencer 
påverkar köpintentioner, detta har testats med hjälp av en enkel linjär 
regression då det endast är en oberoende variabel som ingår i 
regressionsmodellen. Den beroende variabeln (yköpintentioner) är köpintentioner 
och den oberoende variabeln (xsinnen) är sinnen. Resultatet av 
regressionsanalysen visar en korrelationskoefficient (r) på 0,55, vilket påstår att 
det finns ett starkt linjärt samband mellan sinnen och köpintentioner. 
Determinationskoefficient (r2) visar 0,30, vilket innebär att sinnen förklarar 30 
% av köpintentioner. ẞ-koefficienten för sinnen är positiv och t-värdet visar 
på ett signifikant p-värde då denna understiger 0,05 (Tabell 5).  
 
Tabell 5: ẞ-värdet och signifikanstest för H2 

 Indexvariabelns ẞ-koefficient Signifikanstest av t-värdet 

Konstanten 1,30 0,00 

Sinnen 0,60 0,00 

 Funktion för H2: y ̂köpintentioner = 1,30 + 0,60sinnen 

4.3.3. Hypotes 3. 

Hypotesen behandlar konsumenternas affektiva upplevelser (känslor) kring en 
influencer och om det påverkar köpintentioner. Köpintentioner är den 
beroende variabeln (yköpintentioner) och känslor är den oberoende variabeln 
(xkänslor). Enkel linjär regressionsanalys visar att köpintentioner och känslor har 
en korrelationskoefficient (r) på 0,25 och en determinationskoefficient (r2) på 
0,06. Korrelationskoefficienten understiger 0,5 vilket innebär att det inte går 
att anta att det finns ett starkt linjärt samband mellan variablerna. 
Determinationskoefficenten är väldigt låg, vilket innebär att känslor inte 
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förklarar en så stor del av variationen i köpintentioner. I Tabell 6 kan ẞ-
koefficienten för indexvariabeln känslor utläsas vilket visar positiv värde. T-
testet visar att p-värdet är signifikant på 0,05 signifikansnivå (Tabell 6) 
 
Tabell 6: ẞ-värdet och signifikanstest för H3 

 Indexvariabelns ẞ-koefficient Signifikanstest av t-värdet 

Konstanten 3,22 0,00 

Känslor 0,27 0,00 

Funktion för H3: y ̂köpintentioner = 1,30 + 0,60känslor 

4.3.4. Hypotes 4 

Beteendemässiga (fysiska) upplevelser används här som oberoende variabel 
(xfysiska) i förhållande till köpintentioner som är den beroende variabeln 
(yköpintentioner) och mäts genom enkel linjär regression. Korrelationskoefficienten 
(r) är 0,42 och determinationskoefficienten (r2) är 0,18. Båda dessa siffror är 
relativt låga, vilket innebär att det linjära sambandet mellan variablerna inte kan 
antas vara starkt och att fysiska upplevelser förklarar en relativt liten del av 
variationen i köpintentioner. I Tabell 7 går det att utläsa en positiv ẞ-
koefficient för indexvariabeln fysiska upplevelser samt ett signifikant p-värde.  
 
Tabell 7: ẞ-värdet och signifikanstest för H4 

 Indexvariabelns ẞ-koefficient Signifikanstest 

Konstanten 2,72 0,00 

Fysiska 0,43 0,00 

Funktion för H4: y ̂köpintentioner = 2,72 + 0,43fysiska 

4.3.5. Hypotes 5. 

För att besvara H5 har köpintentioner använts som beroende variabel 
(yköpintentioner) och intellektuella upplevelser kring en influencer som oberoende 
variabel (xintellektuella) i en enkel linjär regression. Korrelationskoefficienten (r) är 
0,45 och determinationskoefficienten (r2) är 0,18. Även i denna dimension 
visar på relativt låga r och r2. Indexvariabeln för intellektuella upplevelser har 
en positiv ẞ-koefficienten och p-värdet är signifikant den understiger 0,05 
(Tabell 8). 
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Tabell 8: ẞ-värdet och signifikanstest för H5 

 Indexvariabelns ẞ-koefficient Signifikanstest 

Konstanten 2,71 0,00 

Intellektuella 0,41 0,00 

Funktion för H5: y ̂köpintentioner = 2,71 + 0,41intellektuella 

4.4. Hypotesbesvarande 

4.4.1. Hypotes 1. 

H1: Influencerupplevelse på Instagram har en direkt påverkan på konsumenters 
köpintentioner av ett varumärke. 

H1 accepteras, vilket grundar sig i att regressionsmodellen som helhet visar 
signifikant p-värde (p-värdet <0,05). Detta innebär att influencerupplevelse 
med 95 % säkerhet påverkar köpintentioner. 

4.4.2. Hypotes 2. 

H2: Sensoriska upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H2 accepteras, regressionsmodellen antas vara signifikant då resultatet från t-
testet visar ett p-värde som understiger 0,05. Sensoriska upplevelser kring en 
influencer bör därför med 95 % säkerhet påverka köpintentioner. 

4.4.3. Hypotes 3. 

H3a: Affektiva upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H3 accepteras, då regressionsanalysen visar att t-testet gav ett p-värde som är 
lägre än signifikansnivån 0,05. Affektiva upplevelser har med 95 % säkerhet en 
påverkan på köpintentioner. 

4.4.4. Hypotes 4. 

H4: Beteendemässiga upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H4 accepteras, vilket grundar sig i att regressionsanalysen visar att t-testet har ett 
signifikant p-värde då värdet understiger 0,05. Beteendemässiga upplevelser 
kring en influencer har med 95 % säkerhet en påverkan på köpintentioner. 
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4.4.5. Hypotes 5. 

H5: Intellektuella upplevelser kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 

H5 accepteras, eftersom regressionsmodellen visar ett t-test med ett signifikant 
p-värde på 0,05. Med 95 % säkerhet kan det antas att intellektuella upplevelser 
kring en influencer har en påverkan på köpintentioner. 
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5. Analys 

Avsnittet som följer kommer binda samman studiens resultat men den teori som använts. 
De effekter som influencerupplevelse förväntas ha på köpintentioner kommer att diskuteras. 
Därefter leds diskussionen in på effekten som varje dimension i influencerupplevelse 
förväntas ha på köpintentioner. Avslutningsvis görs en tolkning av vad detta kan ha för 
påverkan både för influencers och företag som väljer att arbeta med influencers i 
marknadsföringssyfte. 

5.1. Analys av deskriptiv data 

Den deskriptiva analysen av köpintentioner visar att majoriteten av 
respondenterna är positivt inställda till att köpa produkter eller tjänster som 
visats eller marknadsförts genom olika influencers Instagramprofiler (Tabell 2). 
Hela 74 % av respondenterna (de som svarat 5 eller högre) är positivt inställda 
till att prova någon av produkterna som influencern visar upp på sin Instagram 
och 54 % skulle aktivt söka upp någon av dessa produkter (Tabell 2). Med 
beaktande av vad som tidigare nämnts gällande effektiviteten av att använda 
kända personligheter för att påverka köpintentioner hos konsumenter 
(Erdogan 1999; Kamins et al. 1989) verkar detta överensstämma även här. 
McCormick (2016) påpekar att respondenter födda efter 1980 påverkas mer av 
kändisars sociala medier jämfört med de som är födda innan. Huruvida sociala 
medier har ett större inflytande på yngre människor är i denna studie inte 
beprövat. Däremot är medelåldern för urvalet 23 år, med en standardavvikelse 
på 3, vilket innebär på att majoriteten av respondenterna är födda på 1990-
talet och består av den målgrupp som borde påverkas mer av kändisars sociala 
medier.  

5.2. Analys av regressionsresultat 

5.2.1.  Antaganden för regressionsanalys 

För att kunna tillämpa regressionsanalys behöver ett visst antal antaganden 
vara uppfyllda (Pallant 2013). Vårt data har kodats till siffror och fungerar 
därför bra att använda som beroende och oberoende variabler, dessutom är 
urvalet tillräckligt stort för att kunna genomföra regressionsanalys då det 
överstiger tröskelvärdena. Outliers kontrollerades i den deskriptiva analysen 
och som tidigare nämnt var dimensionen sinnen den enda indexvariabeln med 
outliers, men då skillnaden mellan medelvärdet och det 5 % trimmade 
medelvärdet endast var 0,07 hade dessa outliers ingen stor påverkan på 
medelvärdet och kunde därför behållas. Då alla normalfördelningsplottar 
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visade att de observerade värdena följer en relativt rak vertikal linje, anses 
normalfördelning uppfyllt för relationen mellan den beroende variabeln och 
den oberoende variabeln i varje hypotes. I samband med regressionsanalyserna 
kontrollerades även att variansen var konstant. Inget tydligt mönster kunde 
utläsas men det fanns ett litet tecken på att variansen för 
regressionsmodellerna i H1 och H2 eventuellt inte är helt konstanta, enligt 
Pallant (2013) kan det påverka de antaganden som görs av resultatet. Det var 
dock inget tydligt mönster och bör därför kunna anses vara konstant. Det 
fanns inte heller någon multikollinearitet i regressionsmodellen för H1, då 
VIF-värdet understiger 10, vilket är tröskelvärdet enligt Mendenhall och 
Sincich (2014). Antagandena som krävs för utföra en regressionsanalys kan 
antas vara uppfyllda för alla hypoteser. Dessa antagandena behöver vara 
uppfyllda för att resultatet av regressionsanalysen ska anses tillförlitlig 
(Mendenhall & Sincich 2013).  

5.2.2. Influencerupplevelse som ett helt koncept 

Resultatet i denna studie visar att influencerupplevelse som ett koncept, med 
95 % säkerhet, påverkar köpintentioner. Detta innebär att den upplevelse som 
influencers skapar kring sig själva har en påverkan på konsumenternas 
intentioner till att köpa produkter och tjänster av andra varumärken, vilket 
motsäger studien av Chen (2018) som påstår att konsumenters köpintentioner 
inte påverkas av innehåll som publicerats av kändisar på Instagram. Detta i sin 
tur bekräftar det De Veirman et al. (2017) skriver om att influencers har 
inflytande på andra människor, vilket kan användas för att påverka 
konsumenters intentioner till köp och därmed visa på effektiv marknadsföring. 
Influencers visar och marknadsför produkter och tjänster på Instagram, men 
dessa produkter och tjänster finns inte tillgängliga för köp på Instagram utan 
konsumenter måste då vända sig till en annan kanal för att genomföra ett köp. 
Då resultatet av denna studie visar influencerupplevelse med 95 % säkerhet 
påverkar köpintentioner, stöds därmed Gabisch och Gwebus (2011) teori. 
Varumärkesupplevelser genom en kanal kan ha inflytande på konsumenters 
köpintentioner av varumärket genom andra kanaler (Gabisch & Gwebu 2011). 
De upplevelser som influencern skapar kring sig själv på Instagram påverkar 
köpintentionen på en så pass hög nivå att konsumenterna kan tänka sig besöka 
en annan kanal för att köpa produkten. 

Besvarandet av H1 har som tidigare nämnts testats genom multipel linjär 
regression. Regressionsmodellen visade ett signifikant F-test, vilket innebär att 
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modellen som helhet är signifikant trots att den bestod av två icke signifikanta 
koefficienter. Detta kan vara en indikation på multikollinearitet i 
regressionsmodellen (Mendenhall & Sincich 2014). VIF-värdena visade dock 
att detta inte bör vara ett problem och därför kan regressionsmodellen med 95 
% säkerhet fortfarande accepteras. Då regressionsmodellen består av fler än en 
oberoende variabel, avläses den justerade determinationskoefficienten (ra2) vid 
en bedömning av modellens lämplighet (Mendenhall & Sincich 2014). Denna 
möjliggör även jämförelser med enkel linjär regression (Mendenhall & Sincich 
2014). Den justerade determinationskoefficienten visar att 34 % av variationen 
i köpintentioner förklaras av influencerupplevelse och trots att det värdet 
enligt Chin (1998) är acceptabelt (>0,33), förklaras ändå majoriteten av 
variationen i köpintentioner av andra faktorer som inte ingår i denna 
regressionsmodell. 

Det kan diskuteras huruvida alla fyra dimensioner bör ingå tillsammans i 
regressionsmodellen för att förklara köpintentioner, då två dimensioner inte 
var signifikanta. En studie av Ong et al. (2018) visade att alla fyra dimensioner 
i varumärkesupplevelse inte hade en signifikant påverkan på köpintentioner. 
Deras studie visade att beteendemässiga upplevelser, vilket här benämns som 
fysiska upplevelser, inte hade en signifikant påverkan. I denna studie var det 
dimensionerna känslor och intellektuella upplevelser som inte hade en 
signifikant påverkan. Då kontexten i studien av Ong et al. (2018) skiljer sig 
från denna studie, kan det vara en av anledningarna till att det är olika 
dimensioner som är signifikanta. Trots att teorin bakom 
varumärkesupplevelser är lika i båda studierna, har teorin i denna studie 
tillämpats på influencers och kallas influencerupplevelse, medan 
varumärkesupplevelser i studien av Ong et al. (2018) refererar till upplevelser 
kopplat till varumärken i restaurangbranschen. De underliggande faktorerna 
för vad som framkallar upplevelsen kan upplevas olika och därmed kan det 
inte heller förväntas att resultaten ska bli detsamma. Brakus et al. (2009) 
poängterar även i sin studie att olika varumärken påverkar olika delar av 
varumärkesupplevelsen. Varje influencer representerar ett varumärke, sitt egna 
personliga varumärke (Hearn & Schoenhoff 2015), och genom att de skapar 
en unik image kring sig själva online (Hearn 2008; Peters 1997) bör även varje 
influencer uppfattas olika hos konsumenter. Vilka influencers respondenterna 
valt i denna studie skulle därför också kunna påverka vilka dimensioner som 
signifikant förklarar köpintentioner. 
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5.2.3. Dimensionerna av influencerupplevelse 

Alla de fyra separata hypoteserna för dimensionerna av influencerupplevelsen 
(H2–H5) accepterades, med andra ord så har varje enskild dimension av 
influencerupplevelse en påverkan på konsumenternas köpintentioner. 
Resultatet visar dock att vissa dimensioner av influencerupplevelsen har en 
större påverkan på köpintentioner än andra, vilket även stöds av Brakus et al. 
(2009) och av Ong et al. (2018). Deras studier visar att beroende på vilka 
varumärken som en upplevelse skapas kring, påverkas olika delar av 
varumärkesupplevelsen.  

Determinationskoefficienten (r2) i H2-H5 har använts för att jämföra 
variationen i varje regressionsmodell. Den dimension som hade högst r2 av de 
fyra dimensionerna var sinnen (Tabell 9). Dock översteg r2 inte 33 %, vilket 
innebär att variationen ändå kan anses vara av en svagare karaktär (Chin 1998). 
Sinnen är inte bara den dimension som förklarar variationen mest av de fyra 
dimensionerna, utan det är också den som ökar mest för varje stegvis 
förändring i den beroende variabeln. Regressionslinjen är därmed brantast 
mellan sinnen och köpintentioner. Indexvariablerna för fysiska- och 
intellektuella upplevelser gav relativt lika resultat. Som tidigare nämnt i 
resultatet laddar även dessa på samma faktor (Bilaga 2, Tabell 10), vilket kan 
innebära att den underliggande strukturen på dessa variabler är lika (Hair et al. 
1998). Av den anledningen skulle fysiska och intellektuella upplevelser kunna 
läggas ihop till en ny indexvariabel som representerar båda dimensionerna, 
men då det inte finns någon multikollinearitet mellan dem (Tabell 4) så kan det 
inte heller antas att variablerna förklarar samma sak. 
 
Tabell 9: Sammanställning av r, r2 och ẞ för de fyra regressionsanalyser som genomfördes 
för varje dimension. 

 Korrelationskoefficienten (r) Determinationskoefficienten (r2) ẞ-koefficient 

H2: Sinnen 0,55 0,30 0,60 

H3: Känslor 0,25 0,06 0,27 

H4: Fysiska 0,42 0,18 0,43 

H5: Intellektuella 0,42 0,18 0,41 
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Med bakgrund i att Schmitt (2009) påstår att konsumenter hela tiden söker 
efter varumärken som berör och engagerar deras sinnen, sammankopplat med 
personligt varumärkesbyggande, där en influencer kan ses som ett varumärke 
som kan konsumeras av andra (Marwick 2013; Peters 1997), så söker 
konsumenterna efter influencers som berör deras sinnen. Detta stämmer 
överens med det som tidigare nämnts om att sinnen är den dimension av 
influencerupplevelse som förklarar variationen av respondenternas 
köpintentioner mest. Detta stöds även av den deskriptiva analysen för 
influencerupplevelse, som visar att sinnen också skapar starkast upplevelser 
hos respondenterna, då över 70 % av responsen för de tre mått som mäter 
sensoriska upplevelser fanns i den övre delen av skalan (5 och över) (Tabell 1). 
Det faktum att sinnen är den dimension som påverkar upplevelsen mest kan 
också bero på kontexten i denna studie, det vill säga Instagram. Instagram 
bygger på att människor delar med sig av bilder och videoklipp till andra 
(Instagram 2017a) och intresset ligger därmed i att skapa ett intryck på andras 
sinnen, främst den visuella aspekten. En tolkning av detta skulle kunna vara att 
respondenterna tycker att influencers publicerar innehåll på Instagram som 
påverkar dem visuellt. Det skulle också kunna grunda sig i att Instagram är en 
väldigt ytlig media som inte uppmuntrar till eftertänksamhet och starka 
känslor. Då regressionsanalysen visar en positiv ẞ-koefficienten för sinnen 
innebär det att ju mer influencern berör respondenternas sinnen, desto mer 
ökar deras köpintentioner.  

5.2.4. Behövs alla fyra dimensioner av influencerupplevelse för att 
förklara köpintentioner? 

Som tidigare nämnt visade resultatet för H1 att känslor och intellektuella 
upplevelser inte hade en signifikant påverkan på respondenternas 
köpintentioner när alla dimensioner placerades tillsammans. Resultaten från 
H2-H5 visade däremot att alla dimensioner på egen hand hade en signifikant 
påverkan. Det visade sig dock att determinationskoefficienten för dimensionen 
känslor, som inte hade en signifikant påverkan i regressionsmodellen för H1, 
hade ett relativt lågt värde och därför förklarar en relativt liten del av 
variationen i köpintentioner. Det kan vara grunden till att indexvariabeln 
känslor inte blev signifikant när den testades tillsammans med de andra 
dimensionerna. Av teoretiska skäl bör dock alla fyra dimensioner tas med för 
att mäta influencerupplevelse, då tidigare forskning menar på att det bör 
betraktas som ett koncept (Brakus et al. 2009). Det kan dock övervägas om det 
är bättre att se influencerupplevelse som ett koncept eller om konsumenternas 
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köpintentioner skulle bli starkare om endast en av dimensionerna av 
influencerupplevelsen berördes. Enligt resultatet förklaras dock variationen för 
köpintentioner mer av den totala influencerupplevelsen än av dimensionen 
sinnen, som är den dimension som förklarar variationen mest av de fyra olika. 
Skillnaden mellan dessa är dock inte avsevärd stor men det innebär ändå att 
influencerupplevelse som ett helt koncept förklarar mer av köpintentioner än 
vad dimensionen sinnen gör. Det som kan avläsas av detta är att 
konsumenternas sinnen bör beröras för att påverka deras köpintentioner, men 
det krävs även att de andra dimensionerna av influencerupplevelse finns 
representerade för att kunna förklara en större del. Detta kan kopplas samman 
med det Yang et al. (2017) påstår, vilket är att kommunikationsstil har en 
större påverkan på varumärkesupplevelse än vad innehåll har. Huruvida det är 
en positiv eller negativ upplevelse som har mest effekt går inte att bedöma 
utifrån den här studien, men genom personligt varumärkesbyggande kan 
influencern kontrollera hur de framställer sig själva (Peters 1997) och därmed 
delvis styra och anpassa sättet de framställer sig online.  
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6. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats vilket kommer besvara syftet. Avslutningsvis 
presenteras de begränsningar som fanns, det forskningsbidrag som studien avser ge samt 
förslag för framtida forskning inom ämnesområdet. 

Syftet med denna studie är att studera om influencerupplevelse, eller delar av 
upplevelsen, på Instagram har en påverkan på konsumenters köpintentioner. 
Detta mot bakgrunden att marknadsföring via influencers blir vanligare samt 
att upplevelsen kring en influencer skulle kunna ha effekt på konsumenters 
köpintentioner för andra varumärken. Resultatet visar att det finns en relation 
mellan influencerupplevelse som ett koncept och köpintentioner på Instagram. 
Det finns däremot indikationer på att det inte behöver skapas en upplevelse 
kring alla fyra dimensionerna av influencerupplevelsen samtidigt för att ha en 
påverkan på köpintentioner. Då resultatet ändå visar att influencerupplevelsen 
som helhet har störst påverkan på köpintentioner, samt att det finns stöd i 
teorin för konceptet, tyder det på att influencerupplevelse bör ses på som ett 
koncept, vilket har visat en signifikant påverkan på konsumenternas 
köpintentioner. Resultatet visade även att varje dimension för sig, av 
influencerupplevelsen, har en signifikant påverkan på konsumenternas 
köpintentioner. Således räcker det med att endast en dimension av 
influencerupplevelsen berörs för att konsumenterna ska vilja köpa en produkt. 
Det bör dock beaktas att olika influencers studerats, vilket kan ha betydelse för 
vilka dimensioner av influencerupplevelsen som berörs. Sensoriska upplevelser 
(sinnen) är, i denna studie och kontext, den delen av influencerupplevelsen 
som har störst effekt på köpintentioner och därför den dimensionen som 
företag och influencers bör fokusera på att skapa en upplevelse kring för att få 
konsumenterna att vilja köpa produkter. Då inga andra kombinationer av 
dimensionerna har testats i denna studie, är slutsatsen att försöka skapa en 
influencerupplevelse som berör alla dimensioner eller endast försöka beröra en 
dimension. 

6.1. Begränsningar 

Försiktighet bör uppmärksammas vid analys och tolkning av resultatet i denna 
studie. Detta med grund i att urvalet som resultatet kommer från saknar 
sannolikhetsurval, vilket begränsar studiens generaliserbarhet samt statistiska 
inferens. Dessutom har studien endast genomförts på studenter och resultatet 
kan därmed inte heller generaliseras till andra grupper av människor. Utöver 
detta så kan respondenternas val av influencer ha påverkan på konceptet samt 
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dimensionernas effekt på köpintentioner. Andra varumärken än de som 
använts i denna studie kan skapa en annan typ av upplevelse, vilket är i linje 
med Brakus et al. (2009). Därmed kan inte heller slutsatser dras om andra 
influencers har samma påverkan på konsumenters köpintentioner.  

6.2. Uppsatsens bidrag och framtida studier 

Studien visar att det finns ett samband mellan influencerupplevelse och 
köpintentioner. Detta bidrar teoretiskt till teorin kring varumärkesupplevelse 
då influencerupplevelse grundar sig i det koncept som skapades av Brakus et 
al. (2009). Genom personligt varumärkesbyggande kan influencers ses som 
varumärken (Hearn & Schoenhoff 2015; Peters 1997) och gör det därmed 
möjligt att använda Brakus et al. (2009) koncept för att mäta 
varumärkesupplevelsen kring influencers för att sedan avgöra om det har 
påverkan på köpintentioner hos konsumenter. Studien visar även att företag 
och influencers bör fokusera på att skapa sensoriska upplevelser hos 
konsumenter då detta har störst effekt gällande deras intentioner till att köpa 
produkter och tjänster. Slutsatsen bidrar till att visa att marknadsföring via 
influencers kan ses som effektivt. 

Då en större del av variationen i köpintentioner förklaras av andra faktorer än 
just influencerupplevelse eller de olika dimensionerna av influencerupplevelse, 
kan framtida studier fokusera på att studera vilka faktorer som skulle kunna 
bidra till en större effekt på konsumenters köpintentioner. Framtida studier 
skulle också kunna göra en jämförelse mellan traditionella kändisar och 
influencers då det enligt bland annat Djafarova och Rushworth (2017) och De 
Veirman et al. (2017) finns en skillnad i hur dessa uppfattas. Det kan visa på 
om det faktiskt finns en skillnad i att använda influencers jämfört med 
traditionella kändisar vid marknadsföring för att påverka konsumenters 
köpintentioner. Framförallt eftersom det blir mer och mer populärt att 
använda influencers vid marknadsföring.  
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Bilaga 2 – Faktoranalys  

Tabell 10: Rotation av variablerna för influencerupplevelse 
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Bilaga 3 – ANOVA 

Tabell 11: Resultat av ANOVA för H1 

  



 

  


