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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med uppsatsen var att förklara hur svenska kvinnliga Millennials attityd och köpintention 

påverkas av influencers på Instagram inom modebranschen. För att besvara syftet har 

influencerns effektivitet analyserats genom fyra variabler; dessa är source credibility, source 

attractiveness, product match up och meaning transfer. Studien har grundats i teorier om 

celebrity endorsement och influencer marketing och olika sätt att mäta hur effektiva endorsern 

är. Hypoteser formades för att kunna bekräfta samband mellan de fyra variablerna och attityd 

och köpintention. Empirin samlades in via enkäter till kvinnliga Millennials i Norrbotten där 

respondenterna fick besvara frågor baserat på en bild och utifrån bilden besvara vilket ord som 

stämde bäst överens med deras åsikt. Uppsatsen testade nio hypoteser och fem av dessa kunde 

styrkas. Resultatet visade att source credibility påverkar köpintentionen, det finns ett samband 

mellan source attractiveness och attityd men attraktivitet är inte en tillräcklig stark källa för att 

övertyga konsumenter till köp. Product match up påverkar Millennials köpintention, meaning 

transfer har ett positivt samband till konsumenternas attityd och attityd påverkar köpintention. 

För vidare forskning föreslås en kvalitativ undersökning för att få djupare förståelse av 

Instagram-influencers påverkan på Millennialskonsumenter.  

 

Nyckelord: Attityd, Endorser, Influencer, Köpintention, Meaning transfer, Product match up, 

Source credibility, Source attractiveness.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this report was to explain how Swedish female Millennials attitudes and their 

purchase intention were affected by influencers on social media. This has been done by 

analyzing four variables; source credibility, source attractiveness, product match up and meaning 

transfer. The study was based on theory about celebrity endorsement, influencer marketing and 

different ways of measuring how effective the endorser is. Hypotheses were formulated to be 

able to confirm relationships between the four variables, and attitudes and purchase intention. 

The data were gathered from female Millennials in Norrbotten via an online survey and the 

respondents got to answer questions based on a picture and answer what word which best 

described their opinion of the picture. The report tested nine hypotheses and five of these could 

be confirmed. The result showed that source credibility affects the purchase intention. There is a 

relationship between source attractiveness and consumer attitude, however attractiveness is not a 

strong enough source to convince the purchase intention of consumers. Product match up affects 

Millennials purchase intention, meaning transfer has a positive relationship towards consumer 

attitude, and attitude affects purchase intention. For future research, it is suggested to make a 

qualitative study in order to gain deeper understanding the effect of Instagram-influencers on 

Millennial consumers.  

 

Key words: Attitude, Endorser, Influencer, Purchase intention, Meaning transfer, Product match 

up, Source credibility, Source attractiveness.  
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BEGREPPSLISTA 
 

Ad block: Reklamblockerande program online. 

Celebrity endorsement: En individ som får offentlig uppmärksamhet och använder denna 

uppmärksamhet för att göra reklam för en produkt (McCracken, 1989). 

Endorser: En endorser är en individ, ofta en välkänd person, som visas i reklamsammanhang 

med en produkt som de använder och tycker om (Cambridge Dictionary, u.å.). Endorsers kan 

liknas med en influencer. 

Influencer: En person som påverkar andra individers beteende genom deras användning av 

sociala medier (Cambridge Dictionary, u.å.). 

Influencer marketing: Processen att lokalisera individer som har inflytande över potentiella 

kunder som företaget vill nå och använda dessa individer som ett sätt att genomföra 

marknadsföringskampanjer (Sudha & Sheena, 2017). 

Likes: Gillningar, innebär ett godkännande eller ett stöd av ett inlägg på sociala nätverk 

(Cambridge Dictionary, u.å.). 

Millennials: Även kallade Generation Y är de individer som är födda mellan åren 1982–2004 

(Hall & Towers, 2017). 

Mode: Mode är definierat som processen av social spridning genom vilken en stil antas av en 

grupp konsumenter (Sudha & Sheena 2017). 

Online: På internet. 

Online shopping: e-handel. 

Opinionsledare: Individer som kan influera attityder, beteende eller tankar hos andra individer, 

den påverkar individer att bete sig på ett visst sätt. Digitala opinionsledare kan vara influencers 

(Nunes, Ferreira, de Freitas & Ramos, 2017).  
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel kommer uppsatsens bakgrund presenteras, utifrån det kommer 

forskningsproblemet tas upp och slutligen kommer syftet med studien presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Internet och sociala medier präglar idag individers vardag i arbetet, studier och på fritiden 

(Davidsson & Thoresson, 2017; Norcross, 2018). Enligt Statista (2018) har Instagram 800 

miljoner användare, YouTube 1500 miljoner och Facebook 2167 miljoner. Sociala medier 

omfattar text, bilder, videor och har fördubblats i storlek under de senaste fem åren (Dinesh, 

2017). Framkomsten av de sociala medierna har förstärkt individers möjlighet att sprida 

information och innehåll genom att dela meddelanden till varandra (Nunes et al., 2017). Företag 

har därför vänt sig till sociala medier som ett marknadsföringsverktyg för att nå en bredare och 

mer engagerad målgrupp (Norcross, 2018). 
 
Forskning av Evans, Phua, Lim och Jun (2017) visar att 83 procent av amerikanska vuxna 

använder sociala medier och 48 procent interagerar med företag på minst en plattform. För att nå 

konsumenter som använder internet är det därför viktigt för företag att marknadsföra sitt 

varumärke på dessa plattformar (Evans, et al., 2017). Mangold och Faulds (2009) hävdar att 

sociala medier är ett hybrid-element i marknadsföringsmixen. Detta eftersom det kombinerar 

karaktärsdrag från den traditionella marknadsföringen (företag som pratar till kunder) och en 

förstorad form av Word of Mouth (WOM) (kunder som pratar till varandra) vilket innebär att 

marknadsförare inte kan kontrollera innehållet och frekvensen av informationen (Mangold & 

Faulds, 2009). 
 

En kundgrupp som anser att WOM är en mer trovärdig källa gentemot annonsering är 

Millennials, eftersom en individ likt dem själva har köpt produkten och har därför inte några 

incitament till att förvränga sanningen (Smith, 2010). De vill kommunicera fort, få tillgång till 

information, multitaskar och är angelägna att dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier 

(Gong et al., 2018).  
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Millennials, även kallade Generation Y, är de födda åren 1982–2004 (Hall & Towers, 2017). 

Uppsatsen valde denna definition då den innefattar det bredaste åldersspannet. Millennials 

spenderar mycket tid online och nästan alla Millennials i industriländer äger en smartphone 

(Fuentes Fernández et al., 2017). De har vuxit upp under interneteran och DeVaney (2015) kallar 

dem “digital natives” som innebär att de praktiskt taget vuxit upp online. Denna generation 

ändrar konstant sitt köpbeteende och intressen (Walls, 2015) och blir påverkade av andras åsikter 

när de tar köpbeslut (Fuentes Fernández et al., 2017). Millennials anser även att ett varumärke är 

en förlängning av dem själva, vilket tidigare generationer inte har gjort (McCormick, 2016).   

 

Millennialsgenerationen föredrar personlig marknadsföring, för att de anser sig själva vara 

speciella. Ett sätt att göra relationen mellan konsument och företag mer personlig är via online 

rekommendationer (Hall & Towers, 2017; Smith, 2010) även kallat electronic Word of Mouth 

(eWOM) (Evans et al., 2017). Smith (2010) förklarar även att Millennials helst undviker “pop-

up” annonser online. Detta har lett till att konsumenters användning av onlinefunktioner såsom 

“AdBlock” (reklamblockeringsprogram) har ökat (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017).  

 

Eftersom konsumenter har blivit mer kunniga angående traditionella marknadsföringstekniker 

har företag börjat nå ut till konsumenter på andra sätt, där ett av dessa är via influencer marketing 

(Dada, 2017; De Veirman et al., 2017; Sudha & Sheena 2017). En influencer är en person som 

påverkar eller förändrar andra individers beteenden genom deras användning av sociala medier 

(Cambridge Dictionary, u.å.). Influencer marketing kan definieras som processen att lokalisera 

individer som har inflytande över potentiella kunder som företaget vill nå och använda dessa 

individer som ett sätt att genomföra marknadsföringskampanjer (Sudha & Sheena, 2017).  

 

I tidigare forskning har användning av individer likt influencers (kändisar) visat ett positivt 

signifikant samband mellan konsumenters syn på varumärket och deras attityder och 

köpintentioner (Jin & Phua, 2014). Användningen av en kändis som marknadsför varumärkens 

produkter genom den offentliga uppmärksamheten de får, via deras kändisskap, kallas celebrity 

endorsement (McCracken, 1989). Dessa kändisar använder sig av Instagram för att lägga upp 

bilder på sig själva som deras följare kan se (McCormick, 2016). En individ som är känd enbart 

för sitt arbete på Instagram är så kallat Instafamous och agerar som en mikrokändis (Evans et al., 
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2017). Då Influencer marketing per definition är att använda sig av individer med inflytande över 

potentiella kunder, handlar det således om att använda kändisskapet hos personer som är 

Instafamous för att visa att dessa individer använder företagets produkter (Influencer Marketing 

Hub, u.å.). Enligt Sudha och Sheena (2017) föredrar 70 procent av Millennialskonsumenter 

influencers framför kändisar i reklam.  

 

Genom att samarbeta med influencers och få dem att inkludera företagets produkter i 

influencerns Instagraminlägg hoppas företagen att kunna dra nytta av influencerns status, 

trovärdighet och popularitet (De Veirman et al., 2017). Varumärken samarbetar med influencers 

på olika sätt; till exempel sponsrade inlägg, produktplaceringar, marknadsföra eller göra 

framträdanden på event (Evans et al., 2017). Varumärken som vill använda influencers på 

Instagram för att marknadsföra deras produkter kan välja influencers med en följarbas som 

matchar företagets målgrupper (Evans et al., 2017; Nunes et al., 2017). Det är av vikt att företag 

förstår sig på målgruppen de vill nå ut till för att influencers ska bli så effektiva som möjligt 

(Sudha & Sheena 2017).  

 

Instagram skapades för att dela bilder och korta videos där individer kan konversera med 

varandra via kommentarer eller likes (Nunes et al., 2017). Enligt Evans et al. (2017) har 

influencers på Instagram oftast en stor följarbas, eftersom de lägger ut eftertraktade bilder med 

hashtags och interagerar med deras följare. Instagram är en av de plattformar som influencers 

använder flitigast för att rekommendera produkter (Nunes et al., 2017). Även majoriteten (53 

procent) av internetanvändare i Sverige brukar tjänsten Instagram och plattformen är främst 

populär hos yngre kvinnor i Sverige (Davidsson & Thoresson, 2017). Davidsson & Thoresson 

(2017) skriver i sin rapport att 81 procent av internetanvändarna i åldern 16–25 och 69 procent i 

åldern 26–35 använder Instagram. 
 

Då statistik (Davidsson & Thoresson, 2017) visar att Millennials frekvent använder sig av sociala 

medier (Instagram) kan de hålla sig uppdaterade om nyheter inom modebranschen (Sudha & 

Sheena, 2017). I jämförelse med andra branscher drivs modebranschen främst av influencer 

marketing (Sudha & Sheena, 2017). Branschen är inte begränsad till inlägg på sociala medier 
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utan det kan vara “Instagram takeovers”, modella och/ eller samarbeta med företag inom 

produktdesign.  

1.2 Problemdiskussion  

Inom modebranschen är influencers i dagens samhälle den mest kraftfulla 

marknadsföringsaktiviteten. De påverkar köpbeslut och är oftast sedda som experter inom deras 

bransch (Sudha & Sheena, 2017). Anna Nyström, Kenza Zouiten, Angelica Blick, Janni Deler, 

Victoria Törngren och Alexandra Bring var några av Sveriges tio största influencers 2017 

(Statista, 2017). Majoriteten av dessa influencers arbetar inom mode kombinerat med andra 

kategorier såsom träning, resor och mat. Dessa influencers har en följarbas från 640 000 till 6 

miljoner följare (Statista, 2017) och enligt Ocast (2018) har de influencers som berör kategorin 

mode och stil 70–97 procent kvinnliga följare i Sverige. 

 

Saleh (2018) skriver att 94 procent av de företag som använder influencer marketing anser att det 

är effektivt. Det som är mest effektivt gentemot företagsmålen med influencer marketing är att 1) 

öka medvetenheten hos kunderna, 2) öka kundlojaliteten och 3) öka försäljningen (Saleh, 2018). 

Influencer marketing påverkar med andra ord konsumenters attityd och köpintention till 

produkter (Lim, Cheah & Wong, 2017; Nunes et al., 2017). Forskning visar att konsumenter är 

mer benägna att acceptera varumärken som godkänts av influencers som individerna ansåg vara 

lika sig själva, eller av influencers de beundrade (Lim et al., 2017). 

 

Tidigare forskning visar att det finns både kvalitativa och kvantitativa studier gjorda om 

influencer marketing (Cho, Hwang, & Lee, 2012; De Veirman et al., 2017; Dinesh, 2017; Evans, 

et al., 2017; Hsu, Chuan-Chuan och Chiang, 2013; Lim et al., 2017; Mangold & Faulds, 2009; 

Nunes et al., 2017; Saleh, 2018; Sudha & Sheena, 2017), om celebrity endorsesments effektivitet 

(McCracken, 1989; McCormick, 2016; Ohanian, 1990; Till & Bustlers 1998) och om Millennials 

(DeVaney, 2015; Fuentes Fernández, Vriesekoop & Urbano, 2017; Gong, Ramkissoon, 

Greenwood & Hoyte, 2018; Hall & Towers, Smith, 2010; Walls, 2015). Däremot finns det färre 

studier angående influencers påverkan på konsumenters attityd och köpintention (Lim et al., 

2017; Nunes et al., 2017). 

 



5 
 

Ingen studie visar någon forskning om influencers påverkan på svenska kvinnliga 

Millennialskonsumenters attityd eller köpintention. Därför är detta ett ämne som är både relevant 

och i tiden att forska om eftersom 75 procent av marknadsförare idag använder sig av influencer 

marketing (De Veirman et al., 2017). Via influencer marketing finns möjligheten att nå en bred 

grupp människor på kort tid och till en låg kostnad, vilket har gjort att detta 

marknadsföringsverktyg blivit populärt för varumärken att använda (Evans et al., 2017). 

Millennials har en hög benägenhet att vara uppkopplade online då de är uppvuxna med 

digitaliseringen (Hall & Towers, 2017), därför är det främst denna grupp som kan bli påverkade 

av influencer marketing. Hall och Towers (2017) skriver i takt med att Millennialsgenerationens 

disponibla inkomst ökar, kommer även deras konsumtion göra det. Detta innebär att det är 

väsentligt att förstå Millennialskonsumenters köpintention och hur de vill kommunicera när 

varumärken försöker rikta effektiv kommunikation mot denna generation (Hall & Towers, 2017).  

 

Uppsatsen avser därför att undersöka om attityd och köpintention hos svenska kvinnliga 

Millennials påverkas av influencer marketing i klädbranschen. Studien kommer bidra med 

information om vilka faktorer som påverkar svenska kvinnliga Millennials attityd och 

köpintention. Informationen kan företag sedan kan nyttja gällande framtida 

marknadsföringsaktiviteter, så att effektiva strategier kan utvecklas som kan påverka 

konsumenters attityd och köpintention mot produkter. (Lim et al. 2017) 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att förklara hur svenska kvinnliga Millennials attityd och 

köpintention påverkas av influencers på Instagram inom modebranschen.  
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2. LITERATURÖVERSIKT 
I detta kapitel kommer teorier om influencers, celebrity endorsement, source credibility, source 

attractiveness, product match up, attityd och köpintention tas upp. Slutligen kommer det 

teoretiska ramverket presenteras och utifrån det kommer hypoteser att utvecklas.  

2.1 Influencers och opinionsledare 

En influencer är enligt Sudha och Sheena (2017) en person som är som en knutpunkt i samhället. 

Det är en person som påverkar andra individers beteende genom deras användning av sociala 

medier (Cambridge Dictionary, u.å.). Som tidigare nämnt är influencer marketing processen att 

lokalisera individer som har inflytande över potentiella kunder som företaget vill nå. Dessa 

individer, såsom influencers eller opinionsledare, används för att genomföra 

marknadsföringskampanjer (Sudha & Sheena, 2017; Evans et al., 2017). 

 

Opinionsledare är individer i en social kontext som har inflytande över andra individer i den 

sociala gruppen (Nunes et al., 2017). Opinionsledare kan påverka konsumenter då de har större 

kunskap inom sitt specifika område (Nunes et al., 2017). Digitala opinionsledare är de som 

använder bloggar och sociala medier i samarbeten med företag (Nunes et al., 2017) och 

opinionsledare kan därmed agera som influencers. Influencers kan påverka individer på tre olika 

sätt; genom att 1) agera som en modell att följa, 2) göra eWOM-reklam, eller 3) ge råd om köp 

(Sudha & Sheena, 2017).  

 

Enligt Sudha och Sheena (2017) kan samarbeten mellan företag och influencers ske genom 

betalda annonser eller via kundrelationshantering. Influencers har en viktig roll i eWOM och 

genererar meddelanden till individer vilket påverkar individers attityder (Nunes et al., 2017). För 

att förstärka varumärkesmeddelanden använder varumärken betald eWOM via opinionsledare 

(Evans, et al. 2017). Eftersom influencers hanterar flera olika plattformar av sociala nätverk är de 

lämpade att publicera de senaste kampanjerna och/ eller produktinformation till deras följare. 

Influencers kommunicerar med följarna genom att berätta de senaste nyheterna och trenderna via 

sociala medier, däribland Instagram (Lim et al., 2017).  
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Influencers påverkar konsumenters köpbeslut genom deras förmåga, position, åsikter och anses 

vara experter inom dess kategori (Lim et al. 2017; Nunes et al. 2017; Sudha & Sheena 2017). Ett 

klädköp är en dedikerad uppgift, det krävs en mer detaljerad inblandning av konsumenter (Sudha 

& Sheena 2017). Konsumenter associerar inte ett klädköp som en hög risk och därför har de inte, 

eller förväntar sig inte, starka band till influencern (Sudha & Sheena 2017).  

 

Det finns fyra olika sorters influencers 1) traditionella influencers som agerar som PR byråer och 

är kändisar inom sitt specifika område, 2) digitala influencers som har en stor skala följare inom 

ett visst område, till exempel bloggar, 3) sociala influencers som har flera hundra följare på sina 

sociala medier och 4) influencer av specifika ämnen, opinionsledare för särskilda ämnen (Sudha 

& Sheena, 2017).  

 

Enligt Sudha och Sheena (2017) vill företag attrahera opinionsledare som talespersoner för 

företaget. En av de större källorna för eWOM är av opinionsledare då konsumenter litar på 

opinionsledare för att minska risken vid beslutastagande. Eftersom opinionsledare är kunniga om 

sitt specifika ämne blir det ett sorts riskundvikande för konsumenter att lita på dennes åsikter 

(Nunes et al., 2017). 

 

Nunes et al.s (2017) resultat visar att konsumenter som får information av opinionsledare på 

sociala medier, som konsumenterna finner trovärdigt, kommer ta denna information i beaktande i 

deras köpbeslut. Nunes et al. (2017) skriver att övertygande meddelanden kan vara mer 

framgångsrikt när det kommer till förändring av konsumenters attityder och påverkar 

köpintentionen. Resultatet av deras studie visar att konsumenter inte tycker reklam är lika 

övertygande och trovärdigt som en spontan rekommendation (Nunes et al., 2017).  

 

Konsumenter uppfattar ofta influencers som trovärdiga och övertygande och som ett resultat 

kommer de troligtvis följa influencerns rekommendationer. Lim et al.s (2017) studie visar att 

influencers påverkar Millennialskonsumenters attityd till produkt och köpintention.  
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2.2 Celebrity endorsement  

En endorser är en individ, ofta en välkänd person, som visas i reklamsammanhang med en 

produkt som de använder och tycker om (Cambridge Dictionary, u.å.). Celebrity endorsement är 

enligt McCracken (1989) definierat som en individ som får offentlig uppmärksamhet och 

använder denna uppmärksamhet för att göra reklam för en produkt. Det är inte bara de 

traditionella kändisarna, såsom filmstjärnor, som kan göra denna typ av marknadsföringsstrategi 

utan det kan även vara idrottare, politiker eller affärsmän (McCracken, 1989). Kändisar som 

endorsar produkter har funnits sedan sent 1800-tal (Erdogan, 1999). 

Kändisar som endorsar ett varumärke drar mer uppmärksamhet till reklamen. Celebrity 

endorsement är ett sätt att sticka ut från konkurrenterna och kan påverka både konsumenternas 

attityd och köpintention (McCormick, 2016). Kändisar har ofta en förmåga att skapa ett intresse 

hos konsumenterna om produkten de endorsar genom att de skapar en identitet eller en 

personlighet till produkten (McCormick, 2016). McCormick (2016) hävdar även att kändisen bör 

vara lätt att känna igen för att marknadsföringen ska vara så effektiv som möjligt. Om kändisarna 

är trovärdiga, kunniga (McCracken, 1989), omtyckta och igenkännbara (McCormick, 2016) blir 

celebrity endorsement ett effektivt marknadsföringsverktyg (McCormick, 2016; McCracken, 

1989). Vidare hävdar McCormick (2016) att endorserns egenskaper ska matcha produktens för 

att marknadsföringen ska vara framgångsrik och påverka konsumentens attityd till produkt och 

köpintention.  

2.3 Variabler som påverkar endorserns effektivitet  

McCracken (1989) utvecklade variabler som kan användas för att undersöka effektiviteten av 

celebrity endorsement, där han tar upp faktorer såsom source credibility, source attractiveness 

och meaning transfer. Ohanians (1990) studie undersökte tre faktorer som påverkar om celebrity 

endorsement är en effektiv marknadsföringsstrategi; dessa är attractiveness, expertise och 

trustworthiness. Erdogan (1999) sammanfattade fyra variabler i en litteraturstudie och 

variablerna var: source credibility, source attractiveness, product match up och meaning transfer. 

Lim et al. (2017) kopplade sedan dessa fyra variabler till influencer marketing. Uppsatsen har 

utvecklats från Lim et al.s (2017) studie och deras teoretiska ramverk visas i Figur 2.1 nedan.  
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FIGUR 2.1 : De fyra variablernas påverkan (Lim et al., 2017, s. 25). 

 

Lim et al.s (2017) studie syftar till att förstå begreppet influencers på sociala medier genom att 

undersöka effekten på konsumenters attityd och köpintention. Studien ger en övergripande 

förståelse för att mäta influencers effektivitet på sociala medier genom att använda fyra faktorer: 

source credibility, source attractiveness, product match up och meaning transfer (Lim et al., 

2017).  

 

De har undersökt hur source credibility, source attractiveness, product match up, meaning 

transfer påverkar konsumenters attityd och köpintention. Vidare har de även undersökt om 

attityd påverkar köpintention hos konsumenter, samt om attityd fungerar som en mellanhand 

mellan de fyra variablerna och konsumenters köpintention (Lim et al., 2017). Därför kommer 

dessa fyra variabler tas upp i teorin för att förklara begreppen och undersöka om dessa samband 

existerar bland svenska kvinnliga Millennials i Norrbotten. 

 

2.3.1 Source Credibility 
Trovärdighet hos källan, eller source credibility, är vilken grad av expertis informationskällan 

besitter och hur pass trovärdig den anses vara (Nunes et al., 2017). Source credibility beskriver 
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endorserns positiva egenskaper som påverkar mottagarnas acceptans av meddelandet (Ohanian, 

1990). McCracken (1989) och Ohanian (1990) beskriver expertis som den uppfattade förmågan 

hos källan att göra giltiga påståenden. Lim et al. (2017) använder source credibility för att 

analysera hur effektivt influencer marketing är. Source credibility i detta fall handlar om kunskap 

om produkter, förtroende och tidigare erfarenheter med varumärket som influencern har 

samarbetat med (Nunes et al., 2017).  

 

Enligt McCracken (1989) är trovärdighet den uppfattade villigheten hos källan att göra giltiga 

påståenden. Om källan är både trovärdig och kunnig anser konsumenter den vara övertygande 

(Erdogan, 1999; Lim et al., 2017; McCormick, 2016; McCracken, 1989; Ohanian, 1990). 

Ohanaian (1990) visar att om kändisen är väl omtyckt är den trovärdig. Expertis genom 

övertygande kommunikation har en positiv påverkan på förändringar av attityder. Ohanian 

(1990) förklarar att konsumenternas överensstämmelse med källans rekommendationer direkt 

varierade med den uppfattade nivån av expertis och styrkan i dess rådgivning. Konsumenter som 

mottagit information från en expertkälla upplevde en högre överensstämmelse med endorsern än 

de som mottog information från en källa med låg expertis (Ohanian, 1990).  

 

Studier visar att om influencern anses vara expert och trovärdig kan både konsumentens 

köpintention och attityd påverkas positivt (Nunes et al., 2017; Lim et al., 2017). Enligt Ohanian 

(1990) har flera studier visat att source credibility kan förändra attityder. Då trovärdighet och 

expertis var höga ändrades åsikterna mest. Även Erdogan (1999) instämmer och skriver att 

source credibility har en direkt påverkan på konsumenters attityder och beteende. En trovärdig 

influencer har visat ge positiva effekter mot konsumenternas uppfattning om varumärket eller 

produkten (Nunes et al., 2017).  

 

Individer tenderar att ha högre tillit till informationen som influencers ger eftersom dessa har hög 

trovärdighet (Nunes et al., 2017). Sudha och Sheena (2017) instämmer och hävdar att influencers 

försöker ha en god och stadigvarande relation med deras publik, som har en viss grad tillit och 

förtroende till influencers åsikter. Den information en influencer presenterar om produkter kan 

påverka konsumenters attityder, beteende, tro och åsikter. 
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2.3.2 Source Attractiveness 

Source attractiveness kommer ursprungligen från endorsement. Det handlar om influencerns 

fysiska utseende (Lim et al., 2017) och Ohanian (1990) skriver att detta är en viktig faktor i en 

persons första bedömning av en annan person. Source attractiveness, eller attraktiviteten hos 

källan, innebär hur omtyckt individerna som följer en influencer tycker att den är (Nunes et al., 

2017). Även McCormick (2016) håller med om detta påstående och skriver att individerna måste 

även känna igen och tycka om endorsern för att marknadsföringsaktiviteterna ska bli effektiva. 

Attraktiva kommunikatörer är mer effektiva, mer omtyckta och har en positiv påverkan på de 

produkter de är associerade med (Erdogan 1999; Ohanian, 1990).  

 

Enligt Lim et al. (2017) kan den fysiska attraktionen leda till att reklamen accepteras fortare. Hur 

omtyckt influencers blir beror på om de har lika åsikter, igenkänning och/eller sympati mellan 

följare och influencer (Nunes et al., 2017). Erdogan (1999) skriver om ett positivt samband 

mellan source attractiveness och konsumentattityder samt köpintention. Influencers på sociala 

medier som har attraktiva egenskaper kan positivt påverka konsumenternas attityd till 

köpintention. Lim et al. (2017) fortsätter och beskriver att “Social media influencers with 

amazing appearance are more inclined to capture followers' attention.” (s. 22). 

 

2.3.3 Product match up  

Marknadsförare accepterar allmänt att celebrity endorsement i reklam förbättras om endorserns 

egenskaper matchar en produkts egenskaper. Ju högre upplevd matchning mellan endorser och 

produkt desto mer övertygande kommer reklamen och kändisen vara (McCormick, 2016). En 

studie av Till och Bustler (1998) visade att match up-effekten ökade om källan var trovärdig men 

däremot var inte source attractiveness lika effektivt. Däremot visade McGuires (1985) studie att 

attraktiviteten hos källan påverkade attityder om källan överensstämde med varumärket.  

 

McCormick (2016) skriver att flera studier visar olika resultat om vad som är en “lyckad” 

matchning. Han förklarar att vissa har hittat att trovärdighet ger en positiv matchning medan 

andra har hittat att det fysiska utseendet ger en positiv matchning mellan kändis och produkt 

(McCormick, 2016). Empiriskt är idén celebrity endorsement verkar genom match up-hypotesen, 



12 
 

vilket gör att de egenskaper kändisarna har kommer överföras till produkten de endorsar. 

Praktiskt innebär det att företag bör använda kändisar som passar de associationer företaget 

redan har (McCormick, 2016). 

 

Kongruens mellan produkt och endorser är viktigt för att marknadsföringen ska vara effektiv 

(Erdogan, 1999; McCormick, 2016), vilket även Sudha och Sheena (2017) håller med om. De 

skriver om relevans vilket kan liknas med product match up. Produkterna ska matchas ihop med 

en influencer som når rätt publik och detta blir en effektiv marknadsföringsstrategi om de 

marknadsför produkter som är relevanta för följarna (Sudha & Sheena, 2017). Detta håller även 

Lim et al. (2017) med om då varumärkets produkter och influencers måste överensstämma för att 

uppnå det bästa resultatet eftersom de agerar som en talesperson för företaget. Även Evans, et al. 

(2017) instämmer och hävdar att det är viktigt att företagen använder sig av rätt typ av influencer 

med rätt typ av följare som passar med varumärkets målgrupp.  

 

En ideal match up mellan varumärke och influencer kommer resultera i positiva attityder mot 

varumärket. Det mest grundläggande målet är att hitta en matchning mellan influencer och 

varumärke för att konsumenternas köpintention ska påverkas i önskad riktning (Lim et al., 2017). 

 

2.3.4 Meaning transfer 

Meaning transfer-teorin kommer ursprungligen från celebrity endorsement 

(betydelseöverföring). Meaning transfer innebär att betydelsen överförs från kändisen till 

produkten och slutligen till konsumentens vardagliga liv (Erdogan, 1999; McCracken, 1989). 

McCracken (1989) skriver att konsumenter hittar betydelse på olika sätt i deras ägodelar och 

använder dessa betydelser för att uttrycka sina personligheter och detta sker oftast via mode. 

Konsumenter ser inte bara produkter som någonting som tillfredsställer sina behov, utan också 

som summan av det värde de får genom att visa vilka de är och när detta har skett är processen 

komplett (McCracken, 1989).  
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Meaning transfer sker alltså i tre steg, 1) kändisen har en viss betydelse 2) kändisens betydelse 

förflyttas till en produkt via reklam och en del av kändisens betydelse är nu produktens betydelse 

och 3) betydelsen flyttas från produkten till konsumenten (McCracken 1989). 

 

Lim et al. (2017) anser att en överföringsprocess sker även inom influencer marketing. När 

influencern presenterar och rekommenderar en produkt överförs dennes betydelse till produkten. 

När konsumenten köper produkten flyttas influencerns betydelse till konsumenten. Målet är att få 

konsumenten att bli påverkad till konsumtion genom att förbättra dess självbild via köp av 

produkten (Lim et al., 2017). Enligt Lim et al. (2017) finns det ett positivt förhållande mellan 

attityd och köpintention till produkt om en meaning transfer har skett via influencers. 

2.4 Attityd och köpintention 

Attityder är förankrade i kunskap, tro och åsikter som kan vara av både positiv och negativ 

karaktär (Nunes et al., 2017). Attityder kan påverka beteenden och beslut där dessa kan vara till 

följd av andra individers handlingar eller inte. Attityder är redan formade men individers 

köpintention kan bli påverkad (Nunes et al., 2017).  

 

Köpintention är avsikten att köpa en produkt i framtiden (Cho, Hwang, & Lee, 2012; Nunes et 

al., 2017). Lim et al. (2017) beskriver köpintention som ett marknadsföringsverktyg för att 

beräkna effektiviteten av marknadsföringsstrategin, som kan användas för att förutspå bland 

annat försäljning. Relationen mellan köpintention och det faktiska köpet är baserat på att 

individer tar beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Således är en individs avsikt att 

köpa en produkt omedelbart avgörande av deras faktiska beteende, där deras faktiska beteende är 

att uppsöka information om produkten (Nunes et al., 2017).  

 

Enligt Valaei och Nikhashemi (2017) är konsumenter med positiv attityd till en produkt mer 

benägna att forma en positiv åsikt eller slutsats, vilket resulterar i en starkare köpintention. Vilket 

även Lim et al. (2017) visar då de hävdar att attityd och köpintention har ett parallellt 

förhållande. Nunes et al. (2017) förklarar att studier om eWOM visar att rekommendationer 

online också fungerar som ett sorts socialt inflytande, särskilt om de är gjorda av influencers. 
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Därför kan influencers rekommendationer ha en direkt påverkan på konsumenters köpintention 

(Nunes et al., 2017; Lim et al., 2017).  

 

Enligt Lim et al. (2017) kan positiva attityder till produkter påverka köpintentionen hos 

konsumenter. Source credibility syftar till att förbättra konsumenters attityder till produkten som 

kan leda till ökad köpintention. Konsumenter med positiva attityder mot influencers trovärdighet 

har en högre köpintention. Source attractiveness hos influencers kan påverka konsumenternas 

attityd och köpintention. Vidare anser Lim et al. (2017) att en match up mellan företag och 

endorser eller influencer är av stor vikt. En influencer vars personlighet överensstämmer med 

den produkt den marknadsför kan ge en positiv indirekt effekt på konsumenters attityder och 

köpintention. Slutligen visar meaning transfer att konsumenter kan få bättre attityd och högre 

köpintention av influencers betydelse som överförs till produkten. (Lim et al., 2017) 

Lim et al.s (2017) resultat visar att influencers på sociala medier påverkar konsumentattityd och 

köpintention positivt. Respondenterna i studien (Lim et al., 2017) ansåg inte att source credibility 

hos en influencer påverkade varken attityd eller köpintention. Source attractiveness påverkade 

inte heller köpintention, däremot påverkade denna faktor respondenternas attityd (Lim, et al., 

2017). Vidare visade resultatet att product match up påverkade både konsumentattityd och 

köpintention, vilket bevisar att influencer och företag bör överensstämma med varandra för att 

reklamen ska vara effektiv (Lim, et al., 2017). Konsumenter är mer benägna att acceptera 

varumärken som godkänts av influencers, som de ansåg vara i likhet med sig själva eller 

influencers som de beundrade. Meaning transfer mellan influencers och produkt hade ett positivt 

förhållande till attityd och köpintention (Lim et al., 2017).  

2.5 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket har utvecklats från Lim et al. (2017) då deras studie liknar denna 

uppsats, i en modifierad version som exkluderat Lim et al.s (2017) H10-H13. Som tidigare 

nämnt har Lim et al. (2017) kopplat source credibility, source attractiveness, product match up 

och meaning transfer till influencer marketing. Lim et al.s (2017) ramverk innehåller även 

hypoteser angående huruvida attityd fungerar som en mellanhand mellan de fyra variablerna och 

konsumenters köpintention, vilket denna uppsats inte kommer att utgå ifrån då avsikten med 
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denna studie var att undersöka hur de fyra variablerna påverkar attityd och köpintention på 

svenska kvinnliga Millennials. På grund av tidsbegränsningen samt nivån på studien hade dessa 

hypoteser komplicerat uppsatsen och genererat ytterligare data som inte hade hunnit analyserats 

ordentligt. Det som skiljer dessa studier åt är med andra ord H10-H13 som visats i Figur 2.1. Det 

teoretiska ramverket för uppsatsen visas i Figur 2.2 nedan. 

 

 
FIGUR 2.2 : Konceptuell modell 

Anpassad efter Lim et al., (2017, s. 25). 

 

Figur 2.2 visar de teoretiska begrepp som uppsatsen kommer att använda för att uppsatsens 

forskningssyfte ska kunna besvaras. Då syftet med denna uppsats är att förklara hur svenska 

kvinnliga Millennials attityd och köpintention påverkas av influencers på Instagram inom 

modebranschen, kommer de fyra variablerna, attityd till produkt och köpintention vara grunden 

för datainsamlingen och analysen. För att analysera om och hur attityd till produkt och 
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köpintention påverkas, kommer fyra variabler att användas. Dessa är: source attractiveness, 

source credibility, product match up, meaning transfer.  

 

2.5.1 Hypoteser 

Baserat på teorin som diskuterats i kapitel 2 finns det faktorer som kan påverka attityd och 

köpintentionen hos konsumenter, dessa är som tidigare nämnt source credibility, source 

attractiveness, product match up och meaning transfer. Teorin visar att det finns positiva 

samband mellan attityd och köpintention och att de fyra variablerna kan påverka både 

konsumentens attityd och köpintention (Lim et al., 2017). Lim et al.s (2017) studie är grunden 

till denna uppsats och därför har hypoteserna utvecklats utifrån deras hypoteser, vilket ger 

följande:  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt förhållande mellan source credibility och attityd till produkt. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt förhållande mellan source credibility och köpintention. 

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt förhållande mellan source attractiveness och attityd till produkt. 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt förhållande mellan source attractiveness och köpintention. 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt förhållande mellan product match-up och attityd till produkt. 

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt förhållande mellan product match-up och köpintention. 

 

Hypotes 7: Det finns ett positivt förhållande mellan meaning transfer och attityd till produkt. 

 

Hypotes 8: Det finns ett positivt förhållande mellan meaning transfer och köpintention. 

 

Hypotes 9: Det finns ett positivt förhållande mellan attityd och köpintention. 
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3. METOD 
I detta kapitel diskuteras uppsatsens metod, vilket involverar en presentation av uppsatsens 

forskningsansats. Vidare kommer kapitlet presentera hur data har samlats in, av vem data och 

hur data analyserats för att uppsatsen ska kunna besvara syftet. Kapitlet kommer även ta upp 

vilka åtgärder som gjorts för att öka validitet och reliabilitet samt presentera de etiska 

förhållningsätt uppsatsen utgått ifrån. 

3.1 Forskningssyfte 

Uppsatsen syftade till att förklara hur svenska kvinnliga Millennials attityd och köpintention 

påverkas av influencers på Instagram inom modebranschen. För att studien skulle nå ändamålet 

använde uppsatsen sig av ett förklarande forskningssyfte. Det förklarande syftet användes för att 

kunna förklara samband mellan de olika variablerna som avsågs undersökas, detta gjordes 

genom regressionsanalyser och hypotesprövningar vilket en förklarande undersökning generellt 

kategoriseras av. Denna forskningsansats möjliggjorde undersökning av en större populations 

upplevda påverkan samt att breda slutsatser kunde dras.  

3.2 Ansats  

Studien bidrog med att förklara hur attityd och köpintention hos kvinnliga Millennials i 

Norrbotten påverkas av influencers på Instagram inom modebranschen. Uppsatsen använde sig 

av en kvantitativ metod för att besvara studiens syfte. Med en kvantitativ ansats kunde en mer 

bred och generell anblick nås av hur Millennialskonsumentens attityd och köpintention 

påverkades av influencers, istället för ett fåtal individers personliga uppfattningar om samma 

variabler. Därför föredrogs en kvantitativ före en kvalitativ metod. Uppsatsen hade även en 

kvantitativ metod för att den beskrev sambandet mellan attityd, köpintention och de fyra 

variablerna och utgick från teori för att pröva hypoteser (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 

2016). Den kvantitativa metoden bestod av enkäter (David & Sutton, 2016). 

 

Uppsatsen använde ett positivistiskt synsätt med hypotetisk-deduktiv metod (Bryman & Bell, 

2017; David & Sutton, 2016). Detta var på grund av att uppsatsen utgick från tidigare forskning 

och teorier samt syftade till att förklara eventuella samband mellan de fyra variablerna, attityd 
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och köpintention. Hypotetisk-deduktiv metod innebar att hypoteser och datainsamlingsmetod 

formades utifrån teori och tidigare forskning. Hypotesprövningen innebar att testa om samband 

mellan variabler stämde överens med tidigare forskning. Forskningsansatsen var positivistiskt då 

studien ämnade att samla in objektiva data för att kunna kartlägga kvinnliga Millennials attityd 

till produkt och köpintention. En fördel via denna positivistiska, hypotetisk-deduktiva metod var 

att en mer generell och bred anblick kunde nås över influencers påverkan på Millennials attityd 

till produkt och köpintention. Ytterligare en fördel var att kunna pröva samband via 

datainsamlingen.  

3.2 Litteratursökning  

Litteratursökningen har genomförts via Luleå tekniska universitets sökdatabas, Business Source 

Premier, EBSCOhost och Google Scholar. De vetenskapliga artiklarna som hittades berörde 

sociala medier, influencers, Millennials och köpintention. De nyckelord som användes i 

sökningen var: social media, influencers, influencer marketing, consumer behavior och 

Millennials. Dessa ord användes självständigt och i olika kombinationer. De flesta vetenskapliga 

artiklar var peer reviewed, däremot har de nyare källorna från 2017–2018 inte hunnits citerats 

många gånger, då de nyligen publicerats.  

 

Ytterligare information har samlats in via böcker och andra Internetkällor. Den information som 

hämtades från Internetkällor var statistik och definitioner av ord såsom influencer, likes eller 

Word of Mouth för att nämna några. Dessa källor undersöktes noga för att säkerställa att de var 

trovärdiga. Därför undersöktes flera liknande källor för att jämföra svaren, då flera källor 

bekräftade liknande svar ansågs källan vara trovärdig.  

 

Litteratursökningen började med att undersöka om tidigare forskare hade utformat liknande 

studier som uppsatsen avsåg att göra. Sedan läste författaren på om grundbegreppen för att få en 

överblick om ämnet. Tillslut hittades en artikel som ansågs passa bra in på vad uppsatsen avsåg 

att undersöka och utgick från denna studie för att utforma det teoretiska ramverket, hypoteser 

och därmed hur uppsatsen skulle struktureras upp.  
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3.3 Datainsamling 

I och med de metodologiska ståndpunkterna syftade uppsatsen till att förklara hur kvinnliga 

Millennials attityd och köpintention i Norrbotten påverkas av influencers på Instagram inom 

modebranschen. Den insamlade data var via online-enkäter (David & Sutton, 2016) från 140 

kvinnor i Norrbotten med frågor som berörde de olika faktorerna source credibility, source 

attractiveness, product match up och meaning transfer och sedan till attityd och köpintention.  

 

Enkäter lämpade sig bättre för denna studie då den har en kvantitativ forskningsansats och 

förklarande forskningssyfte. Den data som planerades samlas in var från över 100 personer och 

därför kunde enkäter snabbt nå ut till en större mängd individer på kort tid (David & Sutton, 

2016). Få variabler skulle undersökas vilket innebar att korta svar föredrogs och en enkät med 

stängda frågor möjliggjorde detta (Bryman & Bell, 2017). Målet med datainsamlingen var aldrig 

att få någon djupgående förståelse, som oftast intervjuer tillåter och på grund av tidsbrist var det 

heller inte möjligt att intervjua över 100 individer. 

 

Nackdelen med online-enkäter var att svarsfrekvensen inte kunde räknas ut och att det var många 

studenter som skickade ut enkäter samtidigt. Fördelen med att skicka ut enkäten online var att 

den kunde spridas till många individer på kort tid (David & Sutton, 2016) men även att data 

samlades direkt av programmet enkäten skapades i, kallat Qualtrics Survey Software.  

 

Enkäten utgick från en bild på hur influencer marketing kan se ut från Alexandra Brings 

Instagram i ett samarbete med NA-KD (ett klädföretag). Denna influencer var en av de tio största 

i Sverige 2017 med 640 000 följare (Statista, 2017), de övriga influencers som var med på 

“listan” kontaktades för att få tillstånd att använda en bild på ett Instagram-inlägg som de lagt ut. 

Det var enbart Alexandra Bring som besvarade förfrågan och därför användes ett av hennes 

sponsrade Instagram-inlägg. Utifrån den bilden fick respondenterna besvara frågor.  

 

Enkätfrågorna utformades med slutna frågor, standardiserade, (Bryman & Bell, 2017; David & 

Sutton, 2016) utan att vara ledande för att säkerställa trovärdigheten i svaren. Fördel med slutna 

frågor är att respondenterna snabbt kunde svara på frågorna då det krävdes mindre ansträngning 

att svara på denna typ av frågor (Bryman & Bell, 2017; David & Sutton, 2016). Det var också 
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lättare att för författaren att analysera slutna frågor än öppna då det inte gjordes någon subjektiv 

kodning (David & Sutton, 2016). 

 

Alla frågor, utom personliga frågor såsom kön, ålder och köpintention, mättes med semantisk 

differentialskala (David & Sutton, 2016) vilket innebar att respondenten fick markera det ord 

som passade bäst in på hur respondenterna ställde sig till enkätens påståenden med en skala från 

1 till 6. Anledningen till att skalan var från 1 till 6 var för att respondenterna skulle ge ett positivt 

eller negativt svar. Hade istället skalan varit från 1 till 5 hade möjligheten för respondenterna att 

svara 3 det vill säga varken positivt eller negativt funnits och det i sin tur hade försvårat analysen 

av svaren. Köpintention mättes med likertskala, vilket innebar att respondenterna fick påståenden 

som de skulle ta ställning till, där de skulle besvara hur väl de instämde eller inte till påstående 

vilket även mättes i skala från 1 till 6 (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Frågorna utformades från Lim et al.s (2017) studie. Författarna hade däremot inte bifogat sina 

enkätfrågor vilket gjorde att denna uppsats utgick från de källor som Lim et al. (2017) hade 

grundat sin forskning från (McCracken, 1989; Ohanian, 1990; Till & Bustlers 1998). Frågorna 

var uppdelade i olika teman för att få en uppfattning om hur respondenterna ansåg att de fyra 

variablerna passade influencern. Enkäten frågade även hur respondenternas attityd till produkten 

och hur deras köpintention var. Enkätfrågorna finns bifogade i Bilaga 1. 

3.4 Urval 

Uppsatsen använde sig av ett icke sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011) ett selektivt urval 

vilket innebär att respondenterna valdes för att passa uppsatsens forskningsområde (David & 

Sutton, 2016). Med ett icke sannolikhetsurval har varje individ inte haft möjligheten att bli vald. 

Fördelen med detta urval var att uppsatsen riktade sig enbart till kvinnliga Millennials i 

Norrbotten som var medvetna om och följde influencers på sociala medier samt hade ett 

modeintresse och dessa kvinnor valdes ut för att öka relevansen till studien.  

 

Nackdelen var att bortfallets storlek är okänt. Vilket innebär att fler individer kan ha fått tillgång 

till enkäten men detta bortfall blir okänt för författaren, detta betyder att enkäten också spridit sig 

till individer med den kunskap som önskades av urvalet. Med ett icke sannolikhetsurval är det 
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inte möjligt att dra slutsatser om populationen, men generaliseringar om urvalet kan fortfarande 

dras.  

 

Enkäten delades via en sluten Facebookgrupp kallad “Norrbottens Ladies” där det fanns 3151 

stycken medlemmar. Denna grupp innehåller en blandning kvinnor bosatta i Norrbotten, i bland 

annat Millennialsgenerationen. Enkäten skickades ut med en förklaring av enkätens syfte och 

vad den avsåg att mäta samt vilka som önskades besvara den. Enkäten delades även till 

författarens vänner och bekanta via mail. Eftersom enkäten enbart riktade sig till kvinnor var 

LTU-mailen inte ett optimalt verktyg att använda, för att könsidentitet inte gick att utläsa via 

mailadressen och på grund av tidsbrist var inte heller fysiska enkäter att föredra.  

 

En svarsfrekvens kunde inte räknas ut, då författaren inte med säkerhet kunde räkna ut vilka som 

såg inlägget, vilka av medlemmarna som befann sig inom urvalsramarna och vilka som svarade 

från Facebook-gruppen eller via mailinbjudan.  

 

Respondenterna som tillfrågades, valdes på grund av att denna generation var uppkopplade till 

sociala medier vilket ökade relevansen för studien. Då Millennials var födda mellan 1982–2004 

innebar det att åldersspridningen mellan respondenterna var relativt stor, respondenterna var 

mellan 14–38 år gamla. Den största åldersgruppen var mellan 19–23 samt 24–28 år gamla.  

 

Urvalet resulterade i 140 stycken svar och av dessa svarade 107 stycken fullständigt på enkäten.  

Det möjliggjordes inte någon analys på de 33 ofullständiga svaren, varpå dessa uteslöts från 

studien. Detta var på grund av att respondenterna troligtvis inte kände igen influencern vilket 

gjorde det svårt att besvara frågor om influencerns trovärdighet samt expertis, vilket var de första 

frågorna i enkäten och därefter lämnade de enkäten tom.  

3.5 Analys av data  

För att uppsatsen skulle uppnå syftet kodades data från enkäten. Data från enkäten kodades 

(David & Sutton, 2016) i variabler och betydelseskala 1 till 6 och kvinnor kodades till 1 och män 

till 0 (dock var ingen respondent man). När kodningen var utförd analyserades data först till 
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sammanfattande mått såsom median, medelvärde, typvärde och standardavvikelse, detta var för 

att få en förståelse för hur respondenterna hade svarat.  

 

Sedan analyserades data med hjälp av tre regressionsanalyser. Enligt David och Sutton (2016) 

handlar regressionsanalys och korrelation om att mäta i vilken grad en variabel har ett samband 

med en annan variabel. De tre regressionsanalyserna användes för att undersöka sambanden 

mellan de oberoende variablerna source credibility, source attractiveness, product match up och 

meaning transfer i relation till attityd. Sedan analyserades samma oberoende variabler mot 

köpintention. Slutligen analyserades attityd (som oberoende variabel) mot köpintention 

(beroende variabel). I regressionerna användes R2 värden och p-värden främst för att uppsatsen 

skulle kunna förklara samband som hittades och konstanterna för att undersöka om förhållandet 

var positivt eller negativt. Beta-värdena kunde även visa styrkan i sambanden mellan attityd, 

köpintention och de fyra variablerna.  

 

Regressionsanalyserna resulterade i p-värden och betavärden. P-värdena användes till 

hypotesprövningen och de nio hypoteserna kunde både bekräftas och avvisas (David & Sutton, 

2016). Regressionsanalyserna och hypoteserna kunde beräknas via Excel, eftersom det inte 

gjordes komplicerade uträkningar kunde programmet användas.  

3.6. Validitet och reliabilitet 

Validiteten är enligt Bryman och Bell (2011) att det som undersöktes var det som avsågs att 

undersökas vid studiens början. Validiteten kunde stärkas då uppsatsen utgick från tidigare 

studiers teoretiska ramverk vilket innebar att de olika variablerna hade testats i tidigare forskning 

inom det område som denna studie avhandlade. Extern validitet är enligt Bryman och Bell 

(2011) hur en studies resultat kunde generaliseras. Denna studie valde att undersöka 140 

Millennials för att kunna dra bredare slutsatser hur kvinnliga Millennials, i Norrbotten, attityd till 

produkt och köpintention påverkades av influencers. Det optimala hade varit att undersöka 

samtliga kvinnliga Millennials i Norrbotten men i och med tidsrestriktioner ansågs det att 107 

personer var tillräckligt. Kvinnliga Millennials i Norrbotten utgör endast en liten del av Sveriges 

samtliga kvinnliga Millennials, men deras svar gav en inblick i hur deras attityd till produkt och 

köpintention påverkades av influencers. 
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Reliabiliteten är enligt Bryman och Bell (2011) möjligheten att repetera studien. Det som 

undersöktes var huruvida koncepten i det teoretiska ramverket var konstanta. För att säkerställa 

att reliabiliteten varit så hög som möjligt har studien använt ett vardagligt språk utan komplexitet 

samt haft en begreppslista som beskrev svårare ord som varit nödvändiga för studien. Vidare har 

studien skrivits på ett objektivt sätt och undvikit att blanda in egna personliga åsikter.  

 

Pilotundersökningar av enkäten genomfördes på två studenter som studerade vid Luleå tekniska 

universitet för att se hur dess frågor samt språk kunde uppfattas av andra innan data samlades in. 

Dessa studenter fick besvara enkäten samtidigt som de kommenterade stavfel, otydligheter och 

liknande för att enkäten skulle vara tydlig och enkel att uppfattas av respondenter. Enkäten finns 

även bifogad i Bilaga 1 där det går att utläsa dess frågeställningar i syfte att öka transparensen. 

Uppsatsen har även utförligt beskrivit tillvägagångssättet för hur den utfördes. Detta för att andra 

ska på ett enklare sätt kunna återupprepa studien såsom den utfördes första gången.  

 

För att räkna ut reliabiliteten har ett Cronbach’s alfa-test gjorts via Excel och resultatet kommer 

visas i Tabell 4.1 i kapitel 4. Den interna konsistensen räknades ut för att se att variablerna mätte 

samma bakomliggande koncept. Enligt Pallant (2007) är värden över 0,7 är accepterade men 

värden över 0,8 är att föredra. Samtliga värden översteg 0,7 vilket innebar att enkätfrågorna 

samlade in relevant data för studien och hade en hög reliabilitet. 

3.7 Etiska restriktioner 

För att utförandet av studien skulle vara etiskt blev samtliga respondenter informerade om 

forskningens syfte och vad det innebar att delta (David & Sutton, 2016). Respondenterna var 

även medvetna om att deltagandet var frivilligt och på samtycke från deras sida (David & Sutton, 

2016). Detta innebar att respondenten hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. 

Utöver detta blev respondenterna även informerade om att de skulle förbli konfidentiella och att 

allt material enbart skulle nyttjas av studiens författare i utförandet av uppsatsen (Bryman & 

Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) fungerar dessa aktiviteter som åtgärder för att 

säkerställa att studien utfördes enligt de samhällsvetenskapliga forskningsprinciperna. Genom 

dessa aktiviteter säkerställdes det att denna studie var etiskt utförd. 
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4. RESULTAT  
Detta kapitel kommer presentera den empiri som insamlats. Kapitlet kommer presentera 

information om respondenterna samt hur de besvarade enkäten med hjälp av sammanfattande 

mått och regressionsanalyser. Hypotesprövningar kommer även att utföras. Därefter kommer 

data analyseras med hjälp av teorier som presenterades i kapitel 2 och hypoteserna kommer att 

analyseras och diskuteras.  

4.1 Bakgrundsinformation  

För att besvara uppsatsens syfte, att förklara hur kvinnliga Millennials attityd och köpintention 

påverkas av influencers på Instagram inom modebranschen, skickades enkäter ut till kvinnliga 

Millennials i Norrbotten. Hur influencern eventuellt påverkar konsumenternas attityd till produkt 

och köpintention sker via de oberoende variablerna: source attractiveness, source credibility, 

product match up och meaning transfer, som kommer från det teoretiska ramverket. Enkäterna är 

som tidigare nämnt formade efter skalor från 1 till 6, där 1 var det lägsta alternativet och 6 det 

högsta. Respondenterna var totalt 140 stycken och alla var kvinnor i åldrarna 14–38, däremot 

kommer de 107 stycken som besvarade enkäten fullständigt analyseras. Fördelningen 

åldersmässigt visas i Figur 4 nedan.  
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FIGUR 4.1 : Åldersspann hos respondenterna. 

24–28 åringar var den åldersgrupp som var mest frekvent, därefter kom 19–23 åringar. 

Respondenterna handlade kläder en gång i månaden (36,45 procent) och näst vanligast var 

varannan månad (30,84 procent). Respondenterna använde sig oftast av sociala medier i 2–3 h 

per dag (46,73 procent), därefter kom 1-2h per dag (30,84 procent) och mer än 4 h per dag (22,43 

procent). Nedan i Figur 5 visas hur sociala media-användningen är distribuerad.  
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FIGUR 4.2 : Användning av sociala medier per dag. 

4.2 Deskriptiv data  

Deskriptiva data har räknats fram av de som var positiva eller negativa till ett påstående, vilket 

innebär att de som svarade 1-3 räknas som negativa och de som svarat 4-6 räknas som positiva. 

Enkäten visade att respondenterna ansåg att influencern var trovärdig och kunnig där 78,5 

procent av respondenterna ansåg att influencern var trovärdig och lika många ansåg även att hon 

var pålitlig. 81,3 procent ansåg att influencern var skicklig och 69,2 procent ansåg att hon var 

kunnig. Respondenterna ansåg att influencern var attraktiv (89,7 procent), snygg (90,7 procent) 

och stilig (88,8 procent). 72 procent kände igen influencern, 70,1 procent tyckte om henne och 

det var endast 41,1 procent som ansåg sig själv vara lik influencern. Detta innebär att 29,9 

procent ogillade och influencern medan 28 procent inte kände igen henne, vidare var det även 

58,9 procent av respondenterna som inte kände igen sig själva i influencern.  

 

Merparten av respondenterna tyckte att influencerns betydelse var positiv, 81,3 procent av 

respondenterna ansåg att influencern hade en bra personlighet och 90,7 procent ansåg att 

influencern var framgångsrik. Betydelseöverföringen till produkten ansåg de var positiv, däremot 

var det 23,3 procent som ansåg att deras personlighet skulle försämras om de bar den röda 
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kostymen och 22,4 procent tyckte att de skulle bli mer misslyckade om de bar produkten 

influencern visade i inlägget. Attityden till produkten var positiv överlag då till exempel 75,7 

procent av respondenterna tyckte att kostymen var snygg. Däremot var det endast 41,1 procent 

som skulle söka upp information om produkten, 49,5 procent av respondenterna skulle tänka sig 

att köpa produkten och 34,6 procent skulle faktiskt köpa produkten.  

 

Som tidigare nämnt är Cronbach’s alfa ett test som användes för att räkna ut reliabiliteten för de 

variabler uppsatsen har behandlat. Värden över 0,7 är acceptabla och värden över 0,8 är att 

föredra (Pallant, 2007). Uppsatsens värden från Cronbach’s alfa visas i Tabell 4.1 nedan.  

 

TABELL 4.1 : Cronbach’s alfa på variabler 

Variabel Cronbach’s alfa 
Source credibility 0,929 

Source attractiveness 0,896 
Product match up 0,764 
Meaning transfer 0,944 

Attityd till produkt 0,961 
Köpintention 0,947 

 

Det som kan läsas av Tabell 4.1 är att alla variabler är höga och överstiger 0,8 förutom product 

match up vilket tyder på att variablerna är accepterade. Detta innebär att source credibility, 

source attractiveness, product match up, meaning transfer, attityd till produkt och köpintention 

har hög intern konsistens. Som ett resultat av att värdena överstiger 0,7 respektive 0,8 kunde 

relevanta data kunde analyseras i regressionsanalyser samt till hypotesprövningen.  

 

Respondenternas svar från enkäten räknades ut till sammanfattande mått, där medelvärde, 

median, typvärde och standardavvikelse tas upp vilket räknades ut via Excel. Medelvärdet 

räknades ut genom att addera summan av värdena från samtliga frågor relaterade till den 

specifika variabeln och sedan dividerades summan med antalet frågor som ställdes till det 

området. Medianen räknades ut genom att ta samtliga respondenters svar och ställa upp värdarna 

i ordning från minst till störst och värdet i mitten av uppställningen blev medianvärdet. 

Typvärdet var talet som förekom flest gånger för varje fråga. Standardavvikelsen räknades ut via 
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Excel i en funktion som kallas dataanalys. Tabell 4.2 visar de sammanfattande måtten av 

respondenternas svar på enkäten. Se Tabell 4.2 nedan. 

 

TABELL 4.2 : Sammanfattande mått 

Ämne SC SA PMU MT Attityd Köpintention 
Medelvärde 4,16 4,84 3,94 4,30 4,16 3,00 

Medianvärde 4,13 5,00 4,00 4,50 4,50 3,00 
Typvärde 4,00 6,00 4,00 4,00 5,00 1,00 

Standardavvikelse 1,02 0,96 1,35 0,98 1,50 1,72 
N 107 107 107 107 107 107 

       
SC = Source credibility, SA = Source attractiveness, PMU = Product Match up, MT = Meaning 
transfer 
 

Av Tabell 4.2 går det att utläsa att source credibility har ett medelvärde på 4,16 vilket tyder på att 

respondenterna hade en positiv uppfattning av influencerns trovärdighet och expertis och 

standardavvikelsen indikerar att värdena respondenterna gav avvek inte särskilt mycket från 

medelvärdet. Utifrån Tabell 4.2 går det även att utläsa att source attractiveness har det högsta 

medelvärdet på 4,84, median på 5, ett typvärde på 6 och den lägsta standardavvikelsen på 0,96 

vilket innebär att dessa svar varierade minst. Product match up har en median och ett typvärde på 

4 vilket tyder på att respondenterna var positivt inställda att influencer och varumärke matchade 

med varandra.  

 

Meaning transfer och attityd har ett medelvärde på 4,30 respektive 4,16 och typvärde på 4 

respektive 5. Detta indikerar att respondenterna ansåg att influencerns betydelse var positiv och i 

överföringsprocessen ansåg de att produkten fick en positiv innebörd som ett resultat av att 

influencern bar produkten. Det går även att utläsa från Tabell 4.1 att attityd till produkt var 

positiv, däremot har attityd en högre standardavvikelse än de variabler som diskuterats tidigare. 

Den variabel som sticker ut är köpintention som har ett medelvärde på 3, ett typvärde på 1 och 

den högsta standardavvikelsen av samtliga kategorier, vilket innebär att respondenterna var 

negativt inställda i deras intention att köpa produkten och att respondenternas svar varierade 

mest inom denna kategori. Sammanfattande mått på alla frågor finns i Bilaga 2.   
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4.3 Regression 

För att kunna testa hypoteserna gjordes tre regressionsanalyser som kommer visas nedan i Tabell 

4.3, Tabell 4.4 och Tabell 4.5. Uppsatsen har riktade hypoteser, vilket innebär att den enbart 

kontrollerar om ett positivt samband existerar och bortser från eventuella negativa samband 

vilket kallas ett ensidigt test (Moore, McCabe & Craig, 2009; UCLA, 2018). Ett ensidigt test 

innebär signifikans vid lägre t-värden. Detta i jämförelse med ett tvåsidigt test som hade 

undersökt ett samband positivt eller negativt (Moore et al., 2009; UCLA, 2018). 

 

4.3.1 Attityd beroende av fyra variabler 

Tabell 4.3 visar den regressionsanalys där attityd är den beroende variabeln och de fyra 

variablerna (source credibility, source attractiveness, product match up och meaning transfer) 

som oberoende.  
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TABELL 4.3 : Regressionsanalys, attityd beroende av 4 variabler 

 
Regressionsstatistik      

R-kvadrat 0,537      
Justerad R-kvadrat 0,519      
Standardfel 1,041      
N 107      

       

ANOVA       

 fg F p-värde för F  
Regression 4 29,543 0,000  
Residual 102    

Totalt 106    
       

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant -1,641 0,558 -2,938 0,004 
Source credibility 0,092 0,163 0,566 0,286 
Source attractiveness 0,503 0,130 3,860 0,000 
Product match up 0,039 0,110 0,353 0,363 
Meaning transfer 0,658 0,183 3,585 0,000 
Not. Ensidigt test 

 

Det som kan utläsas från Tabell 4.3 är att R2 är 0,537 vilket innebär att 53,7 procent av 

variationen i respondenternas attityd kan förklaras av de fyra variablerna source credibility, 

source attractiveness, product match up och meaning transfer. Justerad R2 innebär att 

regressionen har tagit antalet oberoende variabler i regressionen i beaktning, vilket innebär att 

51,9 procent av konsumenternas attityd kan förklaras av de fyra variablerna. 

 

Source attractiveness har ett p-värde som avrundat ligger på 0,000 och meaning transfer har ett 

p-värde på 0,000. Sambandet mellan attityd och source attractiveness samt attityd och meaning 

transfer är statistiskt signifikanta med 99 procents säkerhet, då båda p-värdena är <0,01 Däremot 

har source credibility ett p-värde på 0,286 och product match up har ett p-värde på 0,363, vilket 

betyder att dessa inte är statistiskt signifikanta då deras p-värden> 0,05.  
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Det finns ett positivt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna, då alla 

variablernas betavärde är positiva. Däremot är betavärdet för source credibility och product 

match up 0,092 och 0,039, vilket innebär att sambandet mellan dem och attityd är svagt. 

Betavärden som är nära 0 indikerar ett svagt eller inget samband. De andra oberoende 

variablerna, source attractiveness och meaning transfer, har ett starkt positivt samband till attityd, 

då deras betavärde är 0,503 respektive 0,658 vilket indikerar ett starkt samband då betavärderna 

är nära 1. Med andra ord har source attractiveness och meaning transfer de starkaste sambanden 

till attityd vilket resulterar i starkare positiva attityder till produkten.  

 

4.3.2 Köpintention beroende av fyra variabler  

Tabell 4.4 visar en regressionsanalys med köpintention som beroende variabel och de oberoende 

variablerna är återigen source credibility, source attractiveness, product match up och meaning 

transfer. 
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TABELL 4.4 : Regressionsanalys, köpintention beroende av 4 variabler 

 
Regressionsstatistik      

R-kvadrat 0,517      
Justerad R-kvadrat 0,498      
Standardfel 1,222      
N 107      

       

ANOVA       

  fg F p-värde för F  
Regression 4 27,264 0,000  
Residual 102    

Totalt 106      
       

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant -2,328 0,655 -3,552 0,001 
Source credibility 0,523 0,191 2,742 0,004 
Source attractiveness 0,087 0,153 0,570 0,285 
Product match up 0,396 0,130 3,055 0,001 
Meaning transfer 0,273 0,215 1,270 0,103 
Not. Ensidigt test 

 

Från Tabell 4.4 kan det utläsas att R2 är 0,517 och det justerade R2 är 0,498. Detta betyder att 

variationen i köpintention kan förklaras av de oberoende variablerna till 51,7 procent. Som 

tidigare nämnts justeras R2 beroende på antalet variabler och det har justerats till 49,77 procent. 

Detta innebär att köpintentionen är beroende av de fyra variablerna till 49,77 procent. Detta R2 är 

lägre än det som kunde avläsas från Tabell 4.2, vilket indikerar att de fyra variablerna har en 

aningen lägre förklaringsgrad gällande kvinnliga Millennials köpintention än de har till kvinnliga 

Millennials attityd till produkt.  

 

Tabell 4.4 visar även att source credibility har ett p-värde på 0,004 och product match up har ett 

p-värde på 0,001. Detta indikerar att dessa oberoende variabler är statistiskt signifikanta med 99 

procents säkerhet, då p-värdet < 0,01. Däremot har source attractiveness ett p-värde på 0,285 och 

meaning transfer har ett p-värde på 0,103, vilket innebär att dessa p-värden inte kan betraktas 

som statistiskt signifikanta med 95 procents säkerhet då p-värdena > 0,05. 
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Det som kan utläsas av Tabell 4.4 är också att alla oberoende variablers betavärden är positiva, 

vilket tyder på att det finns ett positivt samband mellan köpintention och source credibility, 

source attractiveness, match up och meaning transfer. Däremot indikerar det också att source 

attractiveness påverkar köpintentionen svagt eller inte alls då variabeln har ett icke-signifikant p-

värde samt att betavärdet är 0,087 vilket är nära 0 som tyder på att det är en svag relation. 

 

Source credibility och match up har ett positivt samband då deras p-värden är signifikanta samt 

att deras betavärden ligger på 0,523 respektive 0,396. Det är alltså dessa variabler som påverkar 

köpintentionen mest. Meaning transfer har ett icke-signifikant p-värde men ett relativt högt 

betavärde på 0,273 vilket indikerar att dess p-värde hade förmodligen varit signifikant i ett större 

urval. Det här innebär att meaning transfer har ett positivt samband till köpintention, däremot är 

det inte lika starkt som source credibility och product match up. 

 

4.3.3 Köpintention beroende av attityd 

Tabell 4.5 nedan visar regressionsanalysen för köpintention som beroende variabel till attityd 

som är den oberoende variabeln.  
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TABELL 4.5 : Regressionsanalys, köpintention beroende av attityd 

 

Regressionsstatistik      
R-kvadrat 0,507      
Justerad R-kvadrat 0,502      
Standardfel 1,217      

N 107      

       
ANOVA       

  fg F p-värde för F  
Regression 1 107,985 0,000  
Residual 105    

Totalt 106      
     

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Konstant -0,397 0,348 -1,142 0,256 
Attityd 0,818 0,079 10,392 0,000 
Not. Ensidigt test 

 

Från Tabell 4.5 kan det utläsas att R2 är 0,507 vilket innebär 50,7 procent av köpintentionen 

beror på attityden. Det justerade R2 är något lägre på 0,502 på grund av att antalet oberoende 

variabler är färre i jämförelse med de tidigare regressionerna som visats i Tabell 4.3 och Tabell 

4.4. 

 

Attityden har enligt Tabell 4.5 ett lågt p-värde på 0,000, vilket innebär att variabeln attityd är 

statistiskt signifikant med mer än 99 procents säkerhet. Styrkan i sambandet mellan attityd och 

köpintention är positivt då betavärdet är 0,818 och ju närmre betavärdet är 1 desto starkare 

samband är det. Eftersom 0,818 visar ett starkt positivt samband samt att p-värdet är lågt, 

indikerar det att det finns ett tydligt samband mellan attityd och köpintention. Detta indikerar att 

när attityden till produkt blir mer positiv, ökar också köpintentionen. 

4.4 Hypoteser 

De hypoteser som formades i kapitel 2 har testats i regressionerna och kan antingen bekräfta ett 

samband eller ej. Hypoteserna kommer utgå från ett 95 procentigt förhållande, men de som kan 
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bekräftas är till och med tillförlitliga till 99 procents säkerhet som visar ett tydligare statistiskt 

samband. Nedan i Tabell 4.6 presenteras uppsatsens hypoteser samt om de är signifikanta eller 

inte. 

 

TABELL 4.6 : Hypotesprövning 

 Hypotes Hypotes p-värde Signifikant Signifikansnivå Beta-värde  
 H1 SC→ Attityd 0,286 Nej - 0,092 
 H2 SC → Köpintention 0,004 Ja 99% 0,523 
 H3 SA→ Attityd 0,000 Ja 99% 0,503 
 H4 SA → Köpintention 0,285 Nej - 0,087 
 H5 PMU→ Attityd 0,363 Nej - 0,039 
 H6 PMU→ Köpintention 0,001 Ja 99% 0,396 
 H7 MT → Attityd 0,000 Ja 99% 0,658 
 H8 MT → Köpintention 0,103 Nej - 0,273 
 H9 Attityd → Köpintention 0,000 Ja 99% 0,818 
 

SC = Source credibility, SA = Source attractiveness, PMU = Product match up, MT = Meaning 

transfer.  

 

4.4.1 Source credibility 

Hypotes 1: Det finns ett positivt förhållande mellan source credibility och attityd till produkt. 

Denna hypotes (H1) kan uppsatsen inte bekräfta då p-värdet> 0,05, med ett värde på 0,286. Detta 

innebär att hypotesen avvisas då den är ej signifikant.  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt förhållande mellan source credibility och köpintention. 

Hypotes 2 (H2) kan bekräftas till 99 procents säkerhet då p-värdet är 0,004 <0,01. Hypotesen kan 

alltså bekräftas. 

 

Source credibility visade sig ha ett positivt samband med köpintention men däremot inte med 

attityd till produkt (H1 blev avslagen, medan H2 bekräftar sambandet). Styrkan i sambandet 

mellan source credibility och köpintention var 0,523 vilket visar ett relativt starkt samband och 

source credibility till attityd var 0,092 vilket är ett svagt samband. I detta fall handlar det om att 
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respondenterna inte tyckte att influencern var en expert, kunnig, pålitlig eller ärlig (de frågorna 

som gav lägst resultat), men ändå tillräckligt bra för att ha ett positivt medelvärde.  

 

Det som kan tolkas från dessa resultat kan vara att attityd till produkten inte påverkas om 

influencern är trovärdig eller ej, det kan alltså finnas fler orsaker till som påverkar konsumenters 

attityd till produkt, eftersom sambandet var svagt. Konsumenter litar på influencerns trovärdighet 

och expertis när väl köpet ska ske och därför är sambandet mellan source credibility och 

köpintention starkt.  

 

Lim et al. (2017) har via deras studie hittat att source credibility inte hade något samband med 

varken attityd eller köpintention, medan Nunes et al.s (2017) studie har visar att den är viktig. 

Nunes et al.s (2017) resultat visar att när konsumenten mottar information som inte bara är 

övertygande men också trovärdig påverkar detta beslutsprocessen. Respondenterna i denna 

uppsats kan ha betraktat influencern som en opinionsledare (som har större kunskap än 

konsumenterna inom sitt specifika område) och ansåg därför att lita på hennes rekommendation 

vid köpbeslut.  

 

Source credibility handlar om influencerns upplevda kunskap om produkter och tidigare 

erfarenheter med varumärket som influencern har samarbetat med (Nunes et al., 2017). 

Respondenterna som kände igen influencern kan ha vetat om att hon samarbetat med 

klädföretaget under en längre period vilket gör att de kan tycka att hon blir mer trovärdig och 

kunnig till det specifika företaget och därför påverkas köpintentionen hos respondenterna.  

 

Sudha och Sheena (2017) menar att konsumenterna ska till en viss grad ha tillit och förtroende 

till influencers för att denne ska påverka konsumenters attityder, beteende, tro och åsikter. Enligt 

Ohanian (1990) kan source credibility förändra attityder. Då trovärdighet och expertis var höga 

ändrades åsikterna mest. Eftersom dessa frågor (expert, kunnig, pålitlig eller ärlig) i enkäten var i 

genomsnitt 4 av 6, innebär det att uppsatsens respondenter tyckte att hon var relativt trovärdig 

och kunnig men inte tillräckligt för att påverka deras attityder.  
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4.4.2 Source attractiveness 

Hypotes 3: Det finns ett positivt förhållande mellan source attractiveness och attityd till produkt. 

Denna hypotes (H3) kan bekräftas till 99 procents säkerhet då p-värdet är 0,000 <0,01. Detta 

innebär att det finns ett positivt förhållande mellan source attractiveness och attityd.   

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt förhållande mellan source attractiveness och köpintention. 

Det finns inte ett statistiskt samband mellan source attractiveness och köpintention då p-värdet är 

0,285> 0,05. Vilket gör att hypotesen (H4) inte är statistiskt signifikant och avvisas därför.  

 

Source attractiveness visade sig ha ett positivt förhållande till attityd men inte till köpintention, 

vilket leder till att H4 ej är signifikant medan H3 är signifikant. Merparten av respondenterna 

tyckte att influencern var attraktiv, snygg med mera (det var den enda del på enkäten som hade 

typvärde 6, median 5 och det högsta medelvärdet på 4,84) vilket gör att respondenternas attityd 

om produkten har påverkats då influencern som visar upp den är attraktiv. Sambandet mellan 

source attractiveness och attityd var 0,503 vilket indikerar ett starkt samband. Däremot 

påverkades inte köpintentionen av att influencern var attraktiv, då styrkan i det sambandet var 

0,087 vilket är ett svagt samband eller inget samband alls.  

 

Det som kan utläsas av dessa resultat är att influencerns attraktivitet påverkar attityderna till 

produkt hos konsumenterna, men inte tillräckligt för att påverka köpintentionen. Detta indikerar 

att det fysiska utseendet inte är tillräckligt för att påverka konsumenternas köpintention men 

tillräckligt för att få bättre attityder till produkten. Lim et al.s (2017) studie visade att influencers 

attraktivitet misslyckades att påverka konsumenternas köpintention. Precis som Till och Bustlers 

(1998) studie, påstår de även att attraktiviteten inte är en tillräckligt kraftfull faktor för att skapa 

en köpintention hos en konsument. 

 

Ohanian (1990) skriver att fysisk attraktivitet är en viktig faktor i en persons första bedömning 

av en annan person och attraktiva kommunikatörer är mer omtyckta och har en positiv påverkan 

på de produkter de är associerade med. Detta kan användas i denna studie då 28 procent inte 

kände igen influencern. Vidare kan det tolkas som att individer vid första anblick tycker hon är 
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attraktiv och då påverkas attityden till det hon endorsar till det positiva. Respondenterna kan ha 

tyckt att produkten är snygg på influencern vilket innebär en positiv attityd, däremot är det ingen 

produkt de själva har för avsikt att köpa eller kan se sig själva i. 

 

McCormick (2016) skriver att individerna måste även känna igen och tycka om endorsern för att 

marknadsföringsaktiviteterna ska bli effektiva. De respondenter som kände igen henne och 

tyckte hon var attraktiv kan ha blivit påverkade till positiva attityder till produkten då de känner 

igen influencern, tycker om henne och att hon är vacker.  

 

Ett klädköp inte ett högrisks-köp vilket gör att konsumenterna inte förväntar sig att influencern 

ska ha starka band till följarna (Sudha & Sheena 2017). Därför spelar det ingen roll om en 

konsument gillar en influencer eller inte vid klädköp, eftersom de ändå inte skapar några starka 

band mellan varandra. Detta innebär att köpintentionen hos kvinnliga svenska Millennials inte 

påverkas av enbart en attraktiv influencer.  

 

4.4.3 Product match up 

Hypotes 5: Det finns ett positivt förhållande mellan product match-up och attityd till produkt. 

Hypotes 5 (H5) kan inte bekräftas då p-värdet överstiger 0,05 och ligger på 0,363. Detta innebär 

att studien inte kan bekräfta att det finns ett positivt samband mellan produkt influencer match up 

och attityd hos svenska Millennialskonsumenter.  

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt förhållande mellan product match-up och köpintention. 

Uppsatsen kan bekräfta Hypotes 6 (H6), att det finns ett positivt samband mellan produkt 

influencer match up och köpintention till 99 procents säkerhet då p-värdet är 0,001 <0,01. 

 

Influencer och product match up visade sig vara signifikant i köpintentionen men inte angående 

attityden hos respondenterna (H5 avvisas därför och H6 bekräftar ett positivt samband). Av 107 

respondenter kände 77 stycken igen influencern och 30 stycken kände inte igen henne, det var 

även 32 stycken som inte tyckte om henne och 63 stycken som ansåg att de var olik influencern. 

Detta kan vara en av anledningarna till att attityd inte påverkades av just den influencern.  
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Styrkan i sambandet mellan product match up och attityd var svagt på 0,039. McCormick (2016) 

skriver att source credibility och source attractiveness påverkar match up-hypotesen. Till och 

Bustler (1998) visade att match up-effekten ökade om källan var trovärdig men däremot var inte 

source attractiveness lika effektivt. Däremot visade McGuires (1985) studie att attraktiviteten hos 

källan påverkade attityder om källan överensstämde med varumärket. Detta kan påverka 

sambandet mellan product match up och attityd till produkt då individer som inte tyckte 

influencern var trovärdig eller enbart attraktiv inte lyckades se en match up-effekt. 

 

Däremot var det 74 stycken respondenter som tyckte om henne vilket kan göra att köpintentionen 

påverkas positivt. Styrkan i sambandet mellan product match up och köpintention var 0,396 

vilket visar ett relativt starkt samband. Kongruens mellan produkt och person är viktigt 

(McCormick, 2016) vilket även Sudha och Sheena (2017) håller med om. De respondenter som 

tyckte att influencern var attraktiv, trovärdig, kunnig, tyckte om, kände till och/ eller ansåg att de 

var lik henne påverkade deras köpintention. Detta bevisar att överensstämmelsen mellan produkt 

och influencer krävs för att marknadsföringsaktiviteter ska vara lyckade (Evans, et al., 2017; Lim 

et al., 2017; Sudha & Sheena, 2017).  

 

4.4.4 Meaning transfer  

Hypotes 7: Det finns ett positivt förhållande mellan meaning transfer och attityd till produkt. 

Uppsatsen bekräftar att det finns ett positivt förhållande mellan meaning transfer och attityd till 

produkt med 99 procents säkerhet, då p-värdet är 0,000 <0,01. Detta innebär att Hypotes 7 (H7) 

kan bekräftas.  

 

Hypotes 8: Det finns ett positivt förhållande mellan meaning transfer och köpintention. 

Uppsatsen kan inte bekräfta denna hypotes (H8) då p-värdet överstiger 0,05 och ligger på 0,103. 

Detta innebär att uppsatsen inte kan bekräfta att det finns ett positivt samband mellan meaning 

transfer och köpintention. 

 

Meaning transfer visade sig ha ett positivt samband till attityd men inte till köpintention (H7 

visar ett samband, medan H8 avvisas). Produkten kan ha fått en bättre betydelse av influencern 
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som visade upp produkten vilket leder till att attityden förbättras mot produkten, men inte 

tillräckligt för att köpintentionen ska påverkas. Sambandet mellan meaning transfer och attityd 

var 0,658 vilket indikerar ett starkt samband. De individer som ansåg att influencerns betydelse 

var hög samt att de tyckte om influencern kan ha påverkat deras attityder starkt.  

 

Styrkan i sambandet mellan meaning transfer och köpintention är inte särskilt lågt då det ligger 

på 0,273, vilket innebär att det finns ett positivt samband. Detta kan bero på de respondenter som 

tyckte om influencern och ansåg att hennes betydelse var bra vilket gör att deras köpintention 

påverkas. Likväl de respondenter som inte tyckte om influencern och tyckte hennes betydelse var 

dålig resulterade i en låg köpintention. Detta kan även bero på vilken produkt som visades, 

respondenterna kan ha tyckt att den var snygg men inte själv velat äga den. 

 

Lim et al. (2017) hävdar att konsumenter som sammankopplar innebörden av influencern med 

varumärket kan resultera i starka attityder och köpintention. Deras studie visade att attityden 

förbättrades av influencers vilka de beundrade och liknande, vilket även denna studie kan 

bekräfta.  

 

4.4.5 Attityd och köpintention 

Hypotes 9: Det finns ett positivt förhållande mellan attityd till produkt och köpintention. 

Uppsatsens sista hypotes (H9) kan bekräftas till 99 procents säkerhet då 0,000 <0,01. Detta 

betyder att det finns ett positivt förhållande hos svenska kvinnliga Millennials attityd till produkt 

och köpintention. 

 

Slutligen, kan uppsatsen bekräfta att det finns ett positivt förhållande mellan attityd och 

köpintention, alltså kan H9 bekräftas på en signifikansnivå med 99 procents säkerhet. Styrkan i 

sambandet är 0,818 vilket indikerar ett starkt samband. Lim et al. (2017) hävdar att den ultimata 

påverkan till ett köp är konsumentens attityd.  

 

Respondenternas svar på attityd och köpintention var att 81 respondenter tyckte om produkten, 

53 respondenter skulle kunna tänka sig att köpa produkten, men enbart 37 skulle faktiskt köpa 
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produkten. I och med detta kan uppsatsen därmed bekräfta att attityd till produkten positivt 

påverkar köpintentionen, vilket är likt det Valaei och Nikhashemi (2017) diskuterar. 

Konsumenter med positiv attityd till en produkt är mer benägna att forma en positiv åsikt eller 

slutsats, vilket resulterar i en starkare köpintention (Valaei & Nikhashemi, 2017).  

4.5 Hypoteserna i relation till det teoretiska ramverket 

Studien visade effekterna av source credibility, source attractiveness, product match up och 

meaning transfer på konsumenters attityd till produkt och köpintention. Figur 4.3 nedan visar den 

konceptuella modellen som uppsatsen utgick från och visar nu vilka samband som kunde styrkas 

och inte. De fetmarkerade pilarna visar ett positivt samband och de streckade pilarna visar de 

samband som uppsatsen inte kunde bekräfta existerade eller att det var svaga samband.  

 

 
FIGUR 4.3 : Hypotesprövning i konceptuell modell 
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Enligt Figur 4.3 kan det utläsas att H2, H3, H6, H7 och H9 kunde uppsatsen bekräfta, vilket 

innebär att det finns ett positivt samband. H1, H4, H5 och H8 kunde uppsatsen inte visa att det 

fanns något samband vilket gör att dessa hypoteser avvisades.  

 

Uppsatsen lyckades inte visa starka samband mellan alla variabler och attityd och köpintention. 

Det som går att utläsa är att det är olika variabler som påverkar attityd och köpintention, men 

eftersom attityden påverkar köpintention bör de andra variablerna också påverka köpintentionen, 

men detta är inte fallet. Det som ligger till grunden är att source attractiveness och meaning 

transfer påverkade kvinnliga Millennials attityd till produkt, medan source credibility, product 

match up och attityder till produkt påverkade köpintention. Se Tabell 4.7 nedan.  

 

TABELL 4.7 : Sammanfattning av hypotesprövning 

Variabel Attityd Köpintention 
SC   x 
SA x   

PMU   x 
MT x   

Attityd - x 
 

Source credibility och product match up påverkade köpintentionen på grund av att Millennials 

använder varumärken som en förlängning av dem själva (McCormick, 2016). Om Millennials 

anser att ett företag matchar influencern och de själva är de mer benägna att köpa det varumärket 

som passar deras personlighet. Millennials letar även upp information om varumärken och 

jämför dem med varandra (Walls, 2015), om en influencer som är trovärdig och expert som 

agerar som endorser för det företaget kommer de lita på denna person. Detta är på grund av att 

generationen blir lika mycket motiverad av influencers som deras personliga förhållanden med 

människor (DeVaney, 2015).  

 

Millennials blir även påverkade av andras åsikter när de tar köpbeslut (Fuentes Fernández et al., 

2017), till exempel influencers som uppsatsen har visat. Uppsatsen kunde visa att influencers kan 

påverka konsumenters attityd till produkt och därmed köpintentionen, då dessa har ett positivt 

samband. Enligt Valaei och Nikhashemi (2017) är konsumenter med positiv attityd till en 
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produkt mer benägna att forma en positiv åsikt eller slutsats, vilket resulterar i en starkare 

köpintention. 

 

Source attractiveness och meaning transfer påverkar kvinnliga Millennials attityd till produkt. 

Detta är på grund av att attraktivitet inte är en tillräckligt stark källa för att övertyga konsumenter 

till köp (Till & Busler,1998), men tillräckligt mycket för att påverka attityd till produkt. Meaning 

transfer visade sig också påverka attityd till produkt då betydelsen flyttades ett steg från 

influencern till produkten. Då konsumenter är mer benägna att acceptera varumärken som 

godkänts av influencers, som de ansåg vara lika sig själva eller influencers som de beundrade 

(Lim et al., 2017). Meaning transfer misslyckades att påverka köpintention dels på grund av 

produkten som visades och dels på grund av att respondenter inte kände igen, tyckte om eller 

ansåg sig själva vara lik henne. 

 

Det var olika faktorer som påverkade attityd till produkt respektive köpintention och detta kan 

innebära att; för att influencer marketing ska vara effektiv krävs det att influencern har 

egenskaper från alla fyra variabler för att både konsumenternas attityd till produkt och 

köpintention ska påverkas. Det krävs en attraktiv källa som kan visa upp produkterna samtidigt 

som den behöver vara trovärdig och kunnig för att kunna övertyga konsumenter till köp. 

Betydelsen överförs om influencern är väl omtyckt och igenkännbar samt att produktens och 

influencerns egenskaper ska matcha för att samarbetet ska bli så trovärdigt som möjligt för 

kunden. Då attityder till produkt påverkar köpintention krävs det en positiv attityd till produkten 

för att konsumenterna ska få en ökad köpintention och det kan ske genom source attractiveness 

samt meaning transfer. Alla dessa fyra variabler är viktiga komponenter i influencer marketings 

påverkan på konsumenter.  
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5. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer slutsatser av uppsatsen att presenteras. Det kommer även ta upp studiens 

teoretiska och praktiska bidrag, studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Slutsats 

Uppsatsen syftade till att förklara hur kvinnliga Millennials attityd och köpintention påverkas av 

influencers. Uppsatsen har visat att alla fyra oberoende variabler påverkar attityden eller 

köpintentionen, men även att attityd påverkar köpintentionen. De slutsatser som kan dras från 

analysen är att source credibility påverkar köpintentionen, med andra ord är en influencer som är 

trovärdig och kunnig inom sitt område en effektiv marknadsföringskanal för företag att 

marknadsföra produkter då kundernas köpintention är positivt korrelerad med source credibility.  

 

Enligt uppsatsen är source attractiveness en faktor som påverkar Millennialskonsumentens 

attityd till produkten. En attraktiv influencer påverkar konsumenternas attityd till produkten men 

däremot inte till köpintention, vilket också Lim et al.s (2017) och Till och Bustlers (1998) studier 

visar. Däremot är attraktivitet inte en tillräcklig stark källa för att övertyga konsumenter till köp. 

Product match up påverkar Millennials köpintention då de tycker om och liknar influencern. 

Produkten och influencern ska passa med varandra för att det ska vara trovärdigt och skapa 

köpintention för kunderna.  

 

Meaning transfer har uppsatsen visat ha ett positivt samband till konsumenternas attityd. Teorin 

säger att meaning transfer sker i tre steg, 1) endorsern har en viss betydelse 2) innebörden av 

endorsern flyttas till produkten och 3) innebörden av endorsern flyttas till konsumenten om den 

äger produkten (McCracken 1989). Uppsatsen kunde enbart bekräfta att attityden till produkten 

förbättrades av influencern, det vill säga steg 1. Detta kan bero på vilken produkt som visades på 

bilden i enkäten, som respondenterna skulle utgå ifrån, vilket gjorde att de tyckte att produkten 

fick en högre innebörd för att influencern bar den, men inte tillräckligt hög för att de själva skulle 

vilja köpa den. 
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Slutligen har uppsatsen visat att attityd har ett positivt samband till köpintention, vilket innebär 

att konsumenter som tycker om en produkt får en högre köpintention om en influencer visar upp 

den. Detta tyder på att influencer marketing är ett effektivt marknadsföringsverktyg som 

påverkar kvinnliga Millennials, i Norrbotten, attityd och köpintention via source credibility, 

source attractiveness, product match up och meaning transfer.  

 

För att influencer marketing ska vara framgångsrikt krävs det att influencern är trovärdig, 

kunnig, attraktiv, omtyckt, igenkännbar och att produkten ska passa influencers egenskaper. 

Alltså påverkar alla fyra variabler konsumentens attityd till produkt eller köpintention som 

sammanlagt påverkar konsumentens totala uppfattning om varumärket som influencern 

marknadsför. 

5.2 Teoretiskt bidrag  

Då det inte fanns någon tidigare forskning om hur influencer marketing påverkar kvinnliga 

Millennials har uppsatsen bidragit med att förklara detta fenomen. Information om source 

credibility, source attractiveness, product match up och meaning transfer som kommer från 

celebrity endorsement kopplade Lim et al. (2017) till influencer marketing. Denna studie visade 

att dessa faktorer som påverkar celebrity endorsement också är anpassningsbara på influencers. 

Uppsatsen har visat att source credibility och product match up påverkar konsumenters 

köpintention och source attractiveness och meaning transfer påverkar konsumenternas attityd till 

produkt.  

 

Uppsatsen har även kunnat bevisa att attityder till produkt påverkar köpintentionen. Indirekt 

innebär detta att source attractiveness och meaning transfer bör påverka köpintentionen. Detta 

betyder att influencers påverkar kvinnliga Millennials i Norrbottens attityd till produkt och 

köpintention, vilket är det teoretiska bidraget uppsatsen har bidragit med som i sin tur kan 

kopplas till studiens forskningsgap. 
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5.3 Praktiskt bidrag  

Studien har bidragit praktiskt med information som svenska marknadsförare kan använda sig av 

då de kan få en inblick i hur effektiv influencer marketing är inom modebranschen. Som tidigare 

nämnt kan uppsatsen visa att kvinnliga Millennialskonsumenters attityd till produkt och 

köpintention förbättrades, som ett resultat av influencer marketing. Resultatet visade att det finns 

positiva samband mellan attityd till produkt och köpintention, vilket marknadsförare kan 

använda sig av i framtida marknadsföringskampanjer.  

 

Influencers måste, precis som kändisar, vara trovärdiga, kunniga, passa med sina följare och 

företag och då de agerar som kändisar överflyttas även deras betydelse till produkten vilket gör 

att konsumenterna får bättre syn på produkten. Dessa variabler som tidigare använts på celebrity 

endorsement kan uppsatsen och forskning av Lim et al. (2017) bekräfta påverka influencer 

marketings effektivitet på Millennialkonsumenter. De fyra variablerna blir som mest effektiva 

om influencern besitter samtliga. 

 

Sammanfattningsvis, det praktiska bidraget som uppsatsen ger är att influencer marketing är ett 

effektivt marknadsföringsverktyg som påverkar kvinnliga Millennials attityd till produkt och 

köpintention. Företag som väljer att samarbeta med influencers ska ha i åtanke att dessa är 

trovärdiga och kunniga, attraktiva, igenkännbara, omtyckta och lika sina följare och även passa 

företagets betydelse.  

5.4 Studiens begränsningar 

Studien blev begränsad i metoden då enkäten som respondenterna besvarade innehöll en bild på 

en influencer som visade upp en produkt. Den blev dels begränsad då inte alla respondenter 

kände igen influencern och på grund av att produkten var en röd kostym, som kan vara en 

produkt som inte passar samtliga respondenters stil. Det kan även vara att respondenterna tycker 

produkten är snygg men inte faktiskt velat köpa eller bära den. En annan influencer med ett annat 

klädesplagg hade möjligtvis genererat andra svar. Urvalet för uppsatsen var kvinnliga 

Millennials i Norrbotten vilket är en ytterligare begränsning.  
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Tidsbegränsningen som uppsatsen hade var 10 veckor och ett ökat antal svar på enkäten hade 

varit optimalt för att stärka validiteten och reliabiliteten och på grund av tidsbegränsningen anser 

författaren att 107 svar var tillräckligt. Studien kunde ha blivit mer omfattande och djupgående 

med en längre tidsperiod, då den skulle kunnat undersöka från fler generationer och geografiskt 

belägna populationer. Med en längre tidsperiod hade kanske flera olika influencers kunnat 

användas för att inte begränsa sig till en som respondenterna eventuellt känner igen.  

5.5 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka en hel nations, till exempel Sveriges Millennials, både 

män och kvinnors påverkan av influencer marketing. Genom forskning av ett större urval skulle 

det kunna bekräftas om meaning transfer är signifikant eller inte, då dess betavärde i denna 

studie är hög men inte kan uppvisa ett signifikant p-värde. Forskningen skulle kunna välja en 

annan influencer med ett annat klädesplagg eller produkt.  

 

Fortsatt forskning skulle även kunna göra en kvalitativ studie där det hade blivit en mer 

djupgående studie om Millennials-konsumenters attityd och köpintention. Detta hade kunnat ske 

via fokusgrupper, eller djupintervjuer. Det skulle även kunna göras internationellt för att 

undersöka influencers som mikrokändisar med koppling till celebrity endorsement och 

undersöka andra nationers uppfattning på influencers och om dessa variabler påverkar 

konsumenterna i det landet. Då detta fenomen är relativt nytt och outforskat, finns det en mängd 

öppningar för fortsatt forskning vilket är spännande. 
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BILAGA 1 - ENKÄT 
En influencer lägger upp ett inlägg på Instagram eller via en “instastory” med texten “betalt 

samarbete med...”ett företag. Bilden nedan visar hur influencer marketing kan se ut:  

 
Alexandra Bring i samarbete med NA-KD (ett klädföretag). 

Från: Alexandra Brings Instagram  

 

Enkäten utgår från dina egna åsikter och uppfattningar baserat på bilden ovan. Där du ska 

markera det alternativ du tycker passar bäst för dig.  
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Source Credibility  

Trovärdighet 

1. Influencern som visar den röda kostymen är: 

1.1 Opålitlig 1 2 3 4 5 6 Pålitlig 

1.2 Oärlig 1 2 3 4 5 6 Ärlig 

1.3 Falsk 1 2 3 4 5 6 Uppriktig 

1.4 Otrovärdig 1 2 3 4 5 6 Trovärdig 

 

Expertis 

2. Influencern som visar den röda kostymen är: 

2.1 Ingen expert 1 2 3 4 5 6 Expert 

2.2 Okunnig 1 2 3 4 5 6 Kunnig 

2.3 Har ingen erfarenhet 1 2 3 4 5 6 Har mycket erfarenhet 

2.4 Oskicklig 1 2 3 4 5 6 Skicklig 

 

Source Attractiveness 

3. Influencern som visar den röda kostymen är:  

3.1 Ful 1 2 3 4 5 6 Snygg 

3.2 Oattraktiv 1 2 3 4 5 6 Attraktiv 

3.3 Smaklös 1 2 3 4 5 6 Stilig 

3.4 Vardaglig 1 2 3 4 5 6 Glamorös 

 

Product match up 

4. Influencern som visar den röda kostymen:  

4.1 Känner jag inte igen 1 2 3 4 5 6 Känner jag igen 

4.2 Tycker jag inte om1 2 3 4 5 6 Tycker jag om 

4.3 Är olik mig själv 1 2 3 4 5 6 Är lik mig själv 

 

Meaning transfer 

5. Influencern som visar den röda kostymen:  

5.1 Har ett dåligt rykte 1 2 3 4 5 6 Har ett bra rykte 
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5.2 Har en dålig personlighet 1 2 3 4 5 6 Har en bra personlighet 

5.3 Har en dålig betydelse (meaning på engelska) 1 2 3 4 5 6 Har en bra betydelse (meaning 

på engelska) 

5.4 Är misslyckad 1 2 3 4 5 6 Är framgångsrik 

 

6. Influencern som visar den röda kostymen ger mig (om jag äger den röda kostymen):  

6.1 Ett dåligt rykte 1 2 3 4 5 6 Ett bra rykte 

6.2 En dålig personlighet 1 2 3 4 5 6 En bra personlighet 

6.3 En dålig betydelse (meaning på engelska) 1 2 3 4 5 6 En bra betydelse (meaning på 

engelska) 

6.4 Gör mig mer misslyckad 1 2 3 4 5 6 Gör mig mer framgångsrik 

 

Attityd 

7. Vad är din uppfattning om produkten som visas på bilden (dvs. den röda kostymen)? Markera 

det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt. 

7.1 Inte snygg 1 2 3 4 5 6 Snygg 

7.2 Inte eftertraktad 1 2 3 4 5 6 Eftertraktad 

7.3 Ogillar 1 2 3 4 5 6 Gillar 

7.4 Dålig 1 2 3 4 5 6 Bra 

 

Köpintention  

8. Hur troligt är det att du kommer att göra följande när det gäller produkten som du såg på 

bilden (dvs. den röda kostymen)? 

● Jag kommer att ta reda på mer om produkten.  

Inte alls troligt 1 2 3 4 5 6 Mycket troligt 

 

9. Hur troligt är det att du kommer att göra följande när det gäller produkten som du såg på 

bilden (dvs. den röda kostymen)? 

● Jag skulle kunna tänka mig att köpa produkten.  

Inte alls troligt 1 2 3 4 5 6 Mycket troligt 

 



56 
 

10. Hur troligt är det att du kommer att göra följande när det gäller produkten som du såg på 

bilden (dvs. den röda kostymen)? 

● Jag kommer att köpa produkten. 

Inte alls troligt 1 2 3 4 5 6 Mycket troligt 

 

Hur gammal är du? 

14-18 

19-23 

24-28 

29-33 

34-38 

 

Vilket kön associerar du dig med? 

Kvinna 

Man  

Annat 

 

Hur mycket använder du dig av sociala medier per dag? (markera det alternativ som 

stämmer bäst med din åsikt) 

Mindre än 1 h om dagen 

1-2 h per dag 

2-3 h per dag 

Mer än 4 h om dagen 

 

Hur ofta handlar du kläder? (markera det alternativ som stämmer bäst med din åsikt) 

En gång per halvår 

Varannan månad 

En gång i månaden  

En gång i veckan 

Mer än en gång i veckan 
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BILAGA 2 – SAMMANFATTANDE MÅTT PÅ ENKÄT 
Source credibility 

Trovärdighet 

Fråga 1.1 
 

Fråga 1.2 
Medelvärde 4,336 

 
Medelvärde 4,252 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 5 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,205 
 

Standardavvikelse 1,282 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 1.3 
 

Fråga 1.4 
Medelvärde 4,234 

 
Medelvärde 4,336 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 4 

 
Typvärde 5 

Standardavvikelse 1,307 
 

Standardavvikelse 1,266 
N 107 

 
N 107 

 

Expertis 

Fråga 2.1 
 

Fråga 2.2 
Medelvärde 3,299 

 
Medelvärde 4,131 

Medianvärde 3 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 4 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,409 
 

Standardavvikelse 1,190 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 2.3 
 

Fråga 2.4 
Medelvärde 4,327 

 
Medelvärde 4,346 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 4 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,172 
 

Standardavvikelse 1,142 
N 107 

 
N 107 
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Source attractiveness 

Fråga 3.1 
 

Fråga 3.2 
Medelvärde 5,056 

 
Medelvärde 4,925 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 5 
Typvärde 6 

 
Typvärde 5 

Standardavvikelse 1,054 
 

Standardavvikelse 0,997 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 3.3 
 

Fråga 3.4 
Medelvärde 4,888 

 
Medelvärde 4,505 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 5 
Typvärde 5 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,110 
 

Standardavvikelse 1,224 
N 107 

 
N 107 

 

Product match up 

Fråga 4.1 
 

Fråga 4.2 
Medelvärde 4,383 

 
Medelvärde 4,187 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 6 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,960 
 

Standardavvikelse 1,368 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 4.3 
Medelvärde 3,243 

Medianvärde 3 
Typvärde 3 

Standardavvikelse 1,510 
N 107 
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Meaning transfer 

Fråga 5.1 
 

Fråga 5.2 
Medelvärde 4,561 

 
Medelvärde 4,393 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 5 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,283 
 

Standardavvikelse 1,242 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 5.3 
 

Fråga 5.4 
Medelvärde 4,224 

 
Medelvärde 4,822 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 5 
Typvärde 4 

 
Typvärde 6 

Standardavvikelse 1,192 
 

Standardavvikelse 1,123 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 6.1 
 

Fråga 6.2 
Medelvärde 4,206 

 
Medelvärde 4,103 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 4 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,097 
 

Standardavvikelse 1,072 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 6.3 
 

Fråga 6.4 
Medelvärde 4,019 

 
Medelvärde 4,047 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 4 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,073 
 

Standardavvikelse 1,144 
N 107 

 
N 107 
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Attityd 

Fråga 7.1 
 

Fråga 7.2 
Medelvärde 4,374 

 
Medelvärde 3,963 

Medianvärde 5 
 

Medianvärde 4 
Typvärde 6 

 
Typvärde 4 

Standardavvikelse 1,640 
 

Standardavvikelse 1,492 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 7.3 
 

Fråga 7.4 
Medelvärde 4,093 

 
Medelvärde 4,196 

Medianvärde 4 
 

Medianvärde 5 
Typvärde 5 

 
Typvärde 6 

Standardavvikelse 1,605 
 

Standardavvikelse 1,604 
N 107 

 
N 107 

 

Köpintention 

Fråga 8 
 

Fråga 9 
Medelvärde 2,935 

 
Medelvärde 3,364 

Medianvärde 3 
 

Medianvärde 3 
Typvärde 1 

 
Typvärde 1 

Standardavvikelse 1,787 
 

Standardavvikelse 1,850 
N 107 

 
N 107 

 

Fråga 10 
Medelvärde 2,710 

Medianvärde 2 
Typvärde 1 

Standardavvikelse 1,802 
N 107 

 


