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Förord
Till vårt examensarbete har vi valt att forska om sociala medier ur konsumentens perspektiv
med fördjupning inom marknadsföring på Instagram. Vi vill genom studien förklara vilka
inlägg som leder till försäljning samt vilka produkter som går att sälja på Instagram.
Vi vill tacka vår handledare Klaus Solberg Söilen som under arbetets gång har gett oss stöd
genom värdefulla råd och givande diskussioner. Vi vill dessutom tacka vår lärare Venilton
Reinert som har hjälpt oss genom god diskussion och vägledning in på vårt ämnesområde i
kursen Internationell marknadsföringsstrategi. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till alla
203 respondenter som har tagit sig tiden till att besvara våra frågor.
Sist men inte minst så vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd och all hjälp genom
diskussioner och tips samt ett uppmuntrande humör genom examensarbetet.
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Abstract
Introduction : Companies’ interest in social media have been radically increased recently.
Marketing is no longer the same as it has been before and today's society has left the
traditional marketing behind. Society has contributed to the fact that companies have
realized the need to possess and utilize social media as a marketing strategy.
Aim: The purpose of the study is to find out which post leads to sales on Instagram and which
products can be sold on Instagram.
Method: The study is based on a quantitative research method where the response is analyzed
from Microsoft Excel and SPSS.
Results: The result shows the total statistics of the quantitative survey in the form of tables,
figures and hypotheses.
Conclusion: The study falsifies and verifies the hypotheses. The study concludes that
marketing on Instagram leads to ever higher purchasing decisions for consumers. Posts
with the product category clothes, accessories and furnishings are sold better than other
products on Instagram.
Key words: Instagram, Influencer, Advertisement, Social Media, Platform

Sammanfattning
Inledning: Företags intresse för sociala medier har ökats radikalt den senaste tiden.
Marknadsföring är inte längre på samma sätt som den varit och dagens samhälle har lämnat
den traditionella marknadsföringen bakom sig. Samhället har bidragit till att företag har insett
behovet i att besitta och nyttja sociala medier som en marknadsföringsstrategi.
Syfte: Syftet med denna studie är att genom en undersökning förklara vilka inlägg som
leder till försäljning på Instagram samt vilka produkter som går att sälja på Instagram.
Metod: Studien grundas på en kvantitativ forskningsmetod där responsen analyseras från
Microsoft Excel och SPSS.
Resultat: Resultatet visar sammanlagda statistiken av den kvantitativa undersökningen i form
av tabeller, figurer och hypoteser.
Slutsats: Studien falsifierar och verifierar hypoteserna. Studiens slutsats är att
marknadsföring på Instagram leder till allt högre köpbeslut för konsumenter. Inlägg
med produktkategorin kläder, accessoarer och inredning säljs bättre än andra produkter
på Instagram.
Sökord: Instagram, Influencer, Marknadsföring, Sociala medier, Plattform
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1. Introduktion
I det här kapitlet introducerar vi forskningsområdet och berättar bakgrunden till den här
uppsatsen. Argument till varför denna uppsatsen behövs både akademiskt och för företag
presenteras i problemdiskussionen. Avslutningsvis presenteras syftet med uppsatsen och
begrepp som nämns i uppsatsen definieras.
1.1 Bakgrund
Fenomenet sociala medier bedriver en stor del av våra liv samtidigt som användandet och
engagemanget har utvecklats radikalt till ett dagligt användande. Sociala nätverk och sociala
medier spreds och blev en större del av samhället i början på 2000-talet i samband med att
internets tillgänglighet växte. Förr användes främst sociala nätverk för att individer skulle
kunna dela gemensamma intressen som musik, filmer och utbildning. Idag använder individer
främst sociala nätverk och sociala medier för att kommunicera och skapa interaktion med
varandra. (Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 2011) Sociala medier gör
det även möjligt för människor att hålla kontakten med nära och kära över hela världen.
Sociala medier har dessutom öppnat upp för möjligheten att möta nya människor. Om inte
sociala medier fanns kanske inte vissa relationer hade skapats. (Musonera, 2018)
Sociala medier är en stor del av människors liv över hela världen vilket gör att företag
påverkas mycket av det. När sociala medier kom påverkade det hur företag utförde sin
kommunikation och marknadsföring, samt att det påverkade skapandet av produkter. Enligt
Edosomwan et al. (2011) är sociala medier och nätverkande det snabbaste sättet för företag att
växa i dagens samhälle. Sociala medier kan hjälpa företag att stärka och bygga ett gott rykte
genom att företag engagerar sig i sociala medier för att stärka upplevelsen för kunderna och
därmed stötta varumärkets uppbyggnad. Ett företag som har byggt upp ett välkänt namn blir
mer attraktivt för både kunder och andra intressenter i branschen. Att använda sociala medier
är även gynnsamt för företag ur aspekten att det får konsumenter att komma ihåg företaget
genom att de ser företagets namn oftare och på fler platser. Företag har också en stor
möjlighet att på ett kraftfullt sätt kommunicera ut företagets värderingar till konsumenter
vilket också bygger varumärket. Kunder kan även känna sig uppskattade när de kan interagera
med företaget genom sociala medier. (Edosomwan et al., 2011)
I dagens läge består sociala medier av över 100 olika plattformar. Instagram är en av de
dominerande digitala forumen på sociala medier, som ursprungligen är en mobilapplikation
(finns även webbaserat) som tillåter människor att skapa ögonblick, redigera och dela sina
fotografier och korta videoklipp. (Business of Apps, 2018) Människor vill dela med sig av
sitt liv genom att visa upp bröllop, födslar, träning, mat och mycket annat, både privat och för
allmänheten (Musonera, 2018).
Instagram grundades av Mike Krieger och Kevin Systrom och lanserades hösten år 2010 i
oktober och blev snabbt en stor favoritapplikation bland människor. Idag används Instagram
av över 700 miljoner aktiva användare och en av grundarna, Kevin Systrom, tror att det
kommer bli dubbelt så många i framtiden. Vid lansering var appen endast tillgänglig för iOS,
men 2012 släpptes appen för alla. År 2012 var även året då Facebook köpte upp Instagram för
en miljard dollar. Över åren som Instagram har funnits har applikationen utvecklats otroligt
mycket, men det finns fortfarande möjligheter för Instagram att växa. I nuläget får Instagram
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all inkomst från annonsintäkter vilket är mycket gynnsamt, men i framtiden skulle
företaget kunna utvecklas ännu mer och då kunna ta betalt på andra sätt. (Musonera, 2018)
Forskning visar att konsumenterna litar på andra konsumenter mer än på varumärken och
influencers kan betraktas som andra konsumenter. När företag använder influencer marketing
för sina kampanjer istället för traditionell marknadsföring är konsumenterna 5,2 gånger mer
villiga att köpa produkterna. (Resumé, 2016) Studier visar att 92% av konsumenterna litar på
influencers mer än de litar på traditionell marknadsföring (Forbes, 2018). Många influencers
gör idag marknadsföring för företag via Instagram (Pampell, 2018, 13 juni). Företag använder
sig även av celebrity endorsement när de gör marknadsföring i hoppet om att kändisarnas
positiva framgång ska skifta över på dem (Popescu, 2014).
Moderna konsumenter känner tillit till influencers som använder sig av media och visuellt
innehåll som konsumenterna kan hämta inspiration från. Med en blandning av tillit och att
konsumenterna börjar identifiera produkter och destinationer med influencers som delar sina
recensioner och åsikter, påverkar och skapar det en bra varumärkesuppfattning. (Connolly,
u.å) Människor tenderar att söka efter ofiltrerat innehåll från sina idoler, oavsett om det gäller
atleter som gör sig redo för en stor match eller modeller som visar upp kläder.
Konsumenterna kommer alltid att vilja se mer av sina idoler och se alla sidor av dem för att
lära känna dem bättre. (Facebook, 2018)
Konsumenters minnen och tankar skapar Brand Perception och attributet till ett varumärke
ökar värde (Siamagka, Christodoulides & Michaelidou, 2015). Med hjälp av Instagram kan
företag bygga nya relationer och skapar varumärkesmedvetenhet, detta stärker dessutom
företagens varumärkesuppfattning (Saad, Rosenberg, 2018, 16 jan). Konsumentens
uppfattningar påverkas av andra användares perfekta och filtrerade inlägg på Instagram.
Enligt Tyer (2016) sätter Instagram sina tankar i en bubbla. Artikeln yttrar påståendet att
användarna på Instagram möts av perfekta bilder där användarna ständigt kämpar med att
visa upp sina bästa sidor. Dock är det enbart den fina filtrerade delen som kommer med i
inläggen på Instagram och inte själva sanningen bakom innehållet. Det som läggs upp på
Instagram är det som användarna vill utstråla utåt och avslöjar inte hela sanningen om sig
själv. Användarna tänker sällan på bakgrunden av bilden och vem personen är som postar
inlägget (Tyer, 2016).
1.2 Problemdiskussion
Vi har gått från att ha en traditionell marknadsföring genom tidningar till modern
marknadsföring genom sociala medier (Gilan & Hammarberg, 2016). Traditionell
marknadsföring var tidigare produktorienterad, där syftet främst var att göra konsumenterna
medvetna om nya produkter eller tjänster på extrapris. Marknadsföringskanalerna som
användes för att nå ut till sin publik var främst via tv, radio, tidningar och direkta mejl.
Under de senaste åren så har vi lämnat den traditionella marknaden, då internet har tagit över
en stor del av marknaden för marknadsföringen. Den främsta fördelen med marknadsföring
via internet är att företag enklare kan samla in information om konsumenters beteenden och
hur köpbeslut påverkas. Med hjälp av den teknologiska utvecklingen så har samhället blivit
präglad av digitala marknadsföringsstrategier. Redan tidigare när vi befann oss i det
traditionella stadiet för marknadsföring så kunde god statistik föras med hjälp av
konsumentens omdöme. Med den digitala marknadsföringen så har företag kunnat få in mer
statistik från konsumentens omdöme utan att själva behöva fysiskt skicka ut begäran om det.
Frågan är hur företag ställer sig till den relativt nya utvecklingen och om den digitala
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marknadsföringsstrategin fungerar bättre för ett visst företag än för andra. (Bhayani
& Vachhani, 2014)
En ny marknad har skapats på kort tid och detta har gett företag möjligheter att nå ut till nya
kunder (Gilan & Hammarberg, 2016). Det har inte gjorts mycket forskning på
konsumenternas uppfattning om denna nya typ av marknadsföring och det behöver därför
fyllas på med ny akademisk forskning. Här hittar vi gapet för detta arbete. Om vi vet
konsumenternas uppfattning, kommer vi att veta hur bättre riktad marknadsföring kan
utgöras.
Enligt Musonera (2018) har över 50 miljarder bilder laddats upp till plattformen sedan
Instagram lanserades och det finns viss statistik på vilka bilder som gör bättre ifrån sig än
andra. Inlägg som visar vilken plats användaren är på ger 79% mer engagemang, inlägg med
minst en hashtag ger 12.6% mer engagemang och bilder med ansikten ger 38% mer
engagemang. På Instagram har alla användare möjlighet att visa upp sina talanger eller sitt
företag och då nå potentiella kunder utan att behöva betala för det. (Musonera, 2018) Genom
att ta reda på vilka inlägg som leder till försäljning kommer vi kunna förklara på vilket sätt
Instagram påverkar konsumenters köpbeteenden. Om företag vet vilka produkter som går att
sälja på Instagram och vilka som inte går att sälja, är det lättare för dem att avgöra om de ska
satsa på att göra marknadsföring på Instagram.
Instagram har uppdaterats med olika funktioner för att göra det enklare för företag och andra
stora användare att göra marknadsföring. En funktion är att det går att ha flera konton på
samma app för att göra det enklare att växla mellan konton. En annan funktion är att företag
nu kan köpa reklamklipp som är 60 sekunder istället för bara 30 sekunder. År 2018
estimerades att cirka 71% av alla företag i USA fanns på Instagram. På en månad köper över
en miljon annonsörer plats på Instagram. År 2015 utökade Instagram möjligheten för företag
ytterligare genom att sälja annonser i 30 nya länder. (Musonera, 2018) Det finns alltså stora
möjligheter för företag att använda Instagram när de gör marknadsföring för sina produkter.
För att marknadsföringen ska vara så optimerad som möjligt måste de veta hur de ska göra
den, vår forskning är därför viktig för företag.
Utvecklare av Instagram var rädda för att användarna skulle missa det viktigaste innehållet.
År 2016 gjordes därför en omstrukturering av Instagram där flödet anpassades individuellt till
alla användare istället för att visa inläggen i kronologisk ordning. Inlägg som publiceras ses
nu därför inte av alla som följer kontot. (Pierce, 2019, 14 april) På grund av detta är det
svårare för företag och influencers att få deras inlägg att syns på Instagram. Det är inte säkert
att reklam som görs leder till försäljning även fast den är bra då den inte ses av alla. Frågan är
hur konsumenterna uppfattar algoritmen. Tycker de om den och vill att det ska vara kvar eller
tycker de inte om den och kommer lämna Instagram på grund av algoritmen?
Konsumenters uppfattning gentemot varumärken online förblir jämförelsevis underskattade
trots att varumärkena i den digitala världen sprider sig. Företag står dessutom inför stora
utmaningar med att förmedla sitt varumärkesvärde genom digitala medier. När företag når ut
på sociala medier så är det oftast inte innehållet som avgör hur individen påverkas, utan
snarare hur mottaglig individen är för informationen för stunden. Detta kan bero på vad
konsumenten har för uppfattningar sedan innan angående företaget, marknadsföring via
sociala medier eller hur konsumenten mår känslomässigt. (Siamagka et al., 2015) Detta
innebär att det blir svårare för företag att marknadsföra sig på grund av att alla människor är
olika. Människor har olika preferenser och är i olika stadier i livet, vilket gör att det är svårt
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att mäta alla kunders känslor. Genom att göra marknadsundersökningar kan marknadsföraren
få en inblick i konsumenters känslor, tillstånd samt situation och på så sätt kan mer träffsäkert
innehåll skapas.
1.3 Forskningsfrågor
De luckor vi hittar akademiskt samt möjligheten att ge en förklaring till företag, har lett oss
fram till följande två forskningsfrågor:
•
•

Vad gör att inlägg på Instagram leder till försäljning?
Vart går gränsen för vilka produkter som kan säljas på Instagram?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att genom en undersökning förklara vilka inlägg som leder till
försäljning på Instagram samt vilka produkter som går att sälja på Instagram.
1.5 Avgränsningar
Studien avgränsas till marknadsföring på Instagram, forskning görs alltså inte på andra sociala
plattformar som till exempel Facebook, Linkedin och Youtube. Anledningen till detta är att en
tidigare forskning visar på att Instagram är en av de främsta plattformarna för marknadsföring
på sociala medier (Musonera, 2018). De aspekter vi avgränsar oss till är inläggs attribut, det
vill säga, vilka egenskaper inläggen har. Vi kommer även att titta på aspekten vilka typer av
produkter som leder till försäljning på Instagram. Dessa två aspekter kommer vi att titta på
eftersom de ger oss en generell förklaring till våra forskningsfrågor. Uppsatsen kommer att
skrivas på konsumentnivå och ur konsumentens perspektiv.
1.6 Disposition
Arbetet innehåller 6 delade områden. Vår uppsats börjar med en introduktion för läsaren; Hur
företag använder sociala medier genom bland annat influencers eller andra vanliga inlägg på
Instagram som lett till inspiration som har påverkat konsumenternas köpbeslut. Inledningen
innehåller bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och definitioner.

Det andra området är vår referensram. Här börjar vi med forskningsprocessen från tidigare
vetenskapliga arbeten och litteratur som handlar om våra huvudteorier. En av teorierna är
Perception som vi kopplar ihop med Brand Perception och Consumer Perception. Vår andra
teori är Influencer Marketing, här tar vi dessutom upp Celebrity Endorsement.
Tredje området belyser hur vi går tillväga i metoden. Här förklarar vi dessutom vilken typ av
forskningsmetod vi använder oss av och hur vi samlade in data.
Fjärde området dyker vi ner i empirin. Här presenterar vi resultaten från vårt insamlade
svarsresultat från respondenterna om vilka inlägg som har lett till köp via Instagram för
dem samt vilka produkter de har köpt.
Näst sista området analyserar och diskuterar vi från tidigare studier och litteratur och
jämför det med vad vi fått fram från vår forskning samt tar upp aktuell forskning.
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Sjätte och sista området drar vi slutsatser, diskuterar vad vår forskning har bidragit med och
ger förslag på framtida forskning.
1.7 Centrala begrepp
Sociala nätverk och sociala medier - När man pratar om sociala medier är det lätt att komma
in på benämningen Sociala nätverk. Edosomwan et al. (2011) definierar benämningen
Sociala Nätverk som utbyte av information eller tjänster mellan individer, grupper eller
institutioner. Vidare definieras sociala medier som en form av elektronisk kommunikation
genom vilken användarna kan skapa gemensamma plattformar online och dela information,
idéer, personliga meddelanden och annat innehåll. Skillnaden kan verka diffus, men
definitionen skiljer dem åt. Sociala medier används främst för att dela information med en
större publik medan sociala nätverk är till för att bygga relationer mellan människor med
gemensamma intressen. (Edosomwan et al., 2011)
Algoritm - År 2016 införde Instagram prioritering av bilder som publiceras från användare
man följer. Algoritm infördes för att bilder skulle publiceras i ett icke kronologiskt flöde.
Detta på grund av att Instagram rangordnar bilder som kommer upp i ditt flöde utefter de
användare du engagerar mest med. (Sproutsocial, 2019)
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2. Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenterar vi de teorier som vi använder oss av i uppsatsen. Vi tar även
upp fyra hypoteser som vi har kommit fram till genom att studera tidigare forskning samt
visar på en analysmodell.
2.1 Influencer Marketing
Influencer marketing är enligt Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) definierat som företag
som bygger sin image genom influencers till dennes följare. Konsumenter litar oftast på
influencers och tycker att det är enklare att relatera till dem eftersom konsumenterna får se
privata delar av deras liv och får en känsla av att de känner dem. Eftersom influencers blandar
sitt vanliga innehåll med det innehållet de gör för företag får konsumenterna ofta en känsla av
att de är uppriktiga med vad de skriver om företagen de gör samarbeten med. Influencers har
på grund av detta en stor inverkan på konsumenterna. (Veirman et al., 2017) Pophal (2016)
menar att influencer marketing når konsumenter genom företags produkter och värderingar på
ett sätt som är lätt att förstå och lätt att berätta vidare till andra. (Pophal, 2016,
september/oktober)
Marknadsföringen har förändrats genom åren och det har blivit allt mer utmanande för företag
att underhålla marknadsföringsstrategier. Dessutom med tanke på den kontinuerliga ökning av
produkter och tjänster som ska nås ut till konsumenterna i form av reklam. (Balakrishnan,
Dahnil & Yi, 2014; Wang & Kim, 2017)
Detta har lett till att företag har förlorat en del av konsumenternas intresse via traditionella
medier. Konsumenternas sviktande intresse för traditionella medier har lett till att företag har
vänt sitt fokus till influencers gällande marknadsföringen. Influencers hjälper till med företags
marknadsföringsstrategier på sociala medier. Influencers fokus är att forma konsumenternas
tankesätt kring ett företag och deras produkter eller tjänster. (Zafar & Rafique, 2012)
Det har blivit allt vanligare för företag att använda sig av influencers som marknadsför deras
produkter. Detta har medfört att Instagram har infört riktlinjer som måste följas av både
företag och influencers. Inlägg som är marknadsförda måste markeras med funktionen
“annons” eller “i ett samarbete” där affärspartnern även måste nämnas. (Instagram, 2018) Ett
sätt för företag att få en större räckvidd med marknadsföringen de gör är genom att använda
hashtags. Användare med specifika intressen eller användare som är på specifika platser
kommer då nås av företagets innehåll. (Scott, 2013) Eftersom en bredare grupp av människor
nås av inlägg med hashtags har vi kommit fram till hypotesen:
H1: Inlägg som har hashtags och platsincheckningar leder till försäljning på Instagram.
Det är viktigt att företag väljer den rätta influencern för att representera deras varumärke
eftersom konsumenter har samma attityd mot influencern som mot varumärket. Influencerns
image kan överföras till företaget, företaget bör därför välja en influencer med en önskvärd
image. (Veirman et al., 2017) Det är också viktigt att företag inte separerar influencer
marketing från sin vanliga marknadsföring och kommunikation. Företag bör även vara
medvetna om att influencer marketing är mer av en pull-marknadsföring än pushmarknadsföring och att de därför inte ska trycka innehållet på konsumenterna. Konsumenter
som överväger köp kommer aktivt att söka sig till innehåll att bli influerade av. (Pophal,
2016, september/oktober) Med tanke på ovanstående har vi kommit fram till följande:
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H2: Många av respondenterna kommer att ha genomfört sina köp efter att ha sett
en influencers inlägg på Instagram.
Ett sätt för företag att identifiera vilka influencers de ska samarbeta med är genom att titta
på antalet följare som influencern har. Idag är detta en startpunkt när företag väljer vilka de
vill samarbeta med. Enligt en studie gjord av Veirman et al. (2017) är detta inte alltid det
mest effektiva sättet eftersom det inte alltid översätts till bra inflytande när det baseras på
antalet följare. Studien visar också att antalet konton som influencern följer har en inverkan
på konsumenterna. En influencer som följer få konton har en lägre nivå av tillit än en
influencer som följer fler konton. Vad detta beror på har inte blivit undersökt och kan därför
inte besvaras. (Veirman et al., 2017)
Företag måste dessutom ha i åtanke hur unika deras produkter är när de väljer influencer att
samarbeta med. Enligt Veirman et al. (2017) så kan en influencer med fler följare ta bort det
unika med en produkt, och därmed även hur unikt företaget ses, när denne samarbetar med
ett företag som ses som unikt. En influencer med fler följare ses ofta som mainstream och det
kolliderar med ett företag som vill bli sedda som unika. När många människor använder en
produkt för att skilja sig från mängden, ses företaget som äger produkten ofta som mindre
unik och får därför lägre brand attitude. (Veirman et al., 2017)
Hur attraktiv en influencer är, i detta fall menat fysiskt utseende, familjaritet, likhet och hur
omtyckt hen är, bör också tas under beaktning när en influencer väljs. Andra faktorer som
företag bör överväga när de väljer en influencer kan vara vad följarna anser att influencern har
för motivation. Om det uppfattas som att influencern drivs av pengar litar följarna mindre på
hen än om uppfattningen är att influencern även drivs av produktkvalitet. (Veirman et al.,
2017) Pophal (2016) pekar på vikten av att hitta en influencer som är genuint intresserad av
företaget och produkterna som företaget erbjuder (Pophal, 2016, september/oktober). Ett
företag som vill samarbeta med en influencer hittar optimalt en influencer som redan är
associerad med företaget eftersom det gör samarbetet mer genuint och fördelaktigt. Om
företaget och influencern skapar något som gör att konsumenterna blir mer engagerade, så
behöver de inte oroa sig för att konsumenterna vet att det är ett samarbete. Om samarbetet inte
är genuint så kommer konsumenterna snappa upp det direkt. (Rogers, 2016, Jun 16)
Företag har märkt av effekten som influencers har skapat genom att enbart visa upp outfits där
de nämner vart alla plagg kommer ifrån. Detta har lett till en ökad försäljning för
klädvarumärken och är en anledning till varför allt fler företag har valt att lägga sitt fokus på
främst Instagram där många influencers finns. (Felsted & Kuchler, 2015) Detta stycket har
lett till vår tredje hypotes:
H3: Produkter som går bättre att sälja på Instagram är kläder.
Influencer marketing är en ny typ av marknadsföring men den är inte allt för annorlunda från
de traditionella tillvägagångssätten för marknadsföring. Influencer marketing kan jämföras
med traditionell word-of-mouth marknadsföring, den stora skillnaden är att influencer
marketing är online. (Pophal, 2016, september/oktober) Influencer marketing kan även
liknas med celebrity endorsement på så sätt att det i båda fallen handlar om kända personer
som marknadsför företagets produkter.
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2.1.1 Celebrity Endorsement
I dagens samhälle förlitar sig allt fler konsumenter på kändisar och har lätt för att anpassa sin
livsstil utefter hur en viss kändis lever eller beter sig. När ett företag använder sig av en
kändis som ansiktet utåt skapar det oftast en positiv påverkan på konsumentens köpbeteende,
speciellt om det är en kändis som konsumenten ser upp till. (Ahmedi, Seedani, Ahuja, &
Paryani, 2015) Företag hoppas på att kändisens framgång ska föras över till företaget och att
kändisens prestationer ska föras över till företagets värdegrund (Popescu, 2014). Det kan vara
till fördel ifall företag använder sig av en kändis som är världskänd. Ett exempel på detta var
när Pizza Hut år 1996 skulle öka sin marknadsandel och använde sig av Baywatch stjärnan
Pamela Anderson. (Erdogan, 2010) Det ligger i det undermedvetna att ifall en kändis som en
person ser upp till använder sig av en viss produkt eller märke så vill personen också använda
produkterna för att efterlikna kändisen (Ahmedi et al., 2015).
Ett företags beslut att anställa en kändis grundar sig på taktisk planering utifrån företagets
tidigare och framtida försäljning. Att en kändis vill representera ett företag beror på att
individen kan tjäna finansiellt på samarbetet samt att kändisens egna varumärke kan stärkas
i och med samarbetet. Att anställa en celebrity endorser kan kosta mycket för företag och det
kan även vara en risk då kändisen och dennes beteende kan påverka företaget. Företag har
väldigt begränsad koll på de kändisar de anställer och det finns en risk att kändisens
personlighet kan göra att företaget inte går med vinst. (Popescu, 2014)
När ett företag använder celebrity endorsement börjar det ofta med att kändisen kopplas
direkt till en produkt. Produkten och kändisen är sedan sammanlänkade. Denna
sammanlänkning kan vara både fördelaktig och inte beroende på hur kändisen uppfattas samt
hur relevant produkten är. Den snabba sammankopplingen kan hjälpa konsumenter att få ett
emotionellt band till produkten som kändisen marknadsför. För att samarbetet ska vara
trovärdigt är det viktigt att kändisen tycker om och använder produkten som marknadsförs.
Det är även viktigt att produkten inte hamnar i skuggan av kändisen. När företag vidare ska
välja vilken kändis de ska anställa kan kändisens utseende ha betydelse. En kändis som passar
in på skönhetsidealet som företaget vill förmedla utåt, passar ofta när det handlar om
produkter som har med skönhet att göra. (Popescu, 2014)
Celebrity endorsement påverkar kunders känslor och deras inställning till reklam och företag.
Hur celebrity endorsement tas emot kan dock vara olika för konsumenterna, mycket beroende på
ålder. En tonåring kan bli negativt påverkad eftersom det är en ålder då många upplever en
osäker självbild och går igenom olika identitetsfaser, hur en kändis är kan därmed påverka och
förvirra mycket. Vuxna som kämpar med att uppfylla sig själva och skapa en bättre självbild vill
se kändisar som de drömmer om att vara som. Deras självuppfattning och hur de presenterar sig
själva påverkas av celebrity endorsement. (Popescu, 2014)

McCracken grundade 1996 en tre-stegs modell, som fick benämningen Meaning Transfer
Model. Modellen baseras på huvudsakligen tre steg: byggandet av kändisbilden, rörelsen från
kändis till produkt och överföringen av mening från produkt till konsument. Första steget
handlar om att kändisen är ansiktet utåt för varumärket, vilket skapar en betydande mening
för varumärkets produkter eller tjänster. Detta hjälper till att stärka konsumenternas
tillförlitlighet innan varumärket har lanserat hela samarbetet mellan kändisen och
varumärket. Andra steget baseras på hur väl kändisen lyckas förmedla information till
konsumenterna. Det sista steget belyser konsumenternas tilldelning och agerande utifrån
marknadsförd information. (Chan, Ng, & Luk, 2013)
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När man pratar om Celebrities i Celebrity Endorsement innefattar det oftast en person som
blir igenkänd av en specifik grupp av människor som delar liknande attribut som exempel
attraktivitet, gemensamma egenskaper eller livsstil. Kändisar kan vara allt från skådespelare,
sportatleter, underhållare eller sångare etc. (Khatri, 2006)
Enligt Khatri (2006) så finns det fyra möjliga val för hur varumärket vill att kändisen ska
uppträda åt dem. De fyra olika valen är:
1. Testimonial: Kändisen som fått testa på varumärkets produkter eller tjänster
bekräftar kvaliteten och dess fördel.
2. Endorsement: Kändisens namn används till varumärkens annonser för deras
produkter eller tjänster.
3. Actor: Kändisen blir ombedd att spela en karaktär som inte nödvändigtvis
måste symbolisera kändisens karaktär.
4. Spokesperson: Kändisen representerar varumärket ett flertal gånger via annonser.
(Khatri, 2006) Ett exempel här är fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovics samarbete
med Volvo, där han stått för ett flertal videoannonser i kampanjen “Made by
Sweden” (Sharesix, 2014).
2.2 Perception
Enligt Sabbir Rahman (2012) definieras uppfattning som en process där individer väljer,
organiserar och tolkar intryck på ett meningsfullt sätt och får en kombinerad bild av
världen. Uppfattningen kan också vara hur individer uppfattar sig själva, produkter och
varumärken. (Sabbir Rahman, 2012)
I dagens samhälle är konsumenterna beroende av globala intryck av företag och varumärken
för att skapa egna slutsatser i köpprocessen. Speciellt i e-handeln baseras konsumenternas
beslut och uppfattningar mer på varumärkets symboliska uttryck, psykologiska perspektiv
och immateriella egenskaper. En mental bild är i allmänhet resultatet av mottagna signaler
från en marknadsföringsenhet som utgör en mental uppfattning av mottagaren. Hur en person
tar emot en bild varierar hur personen studerar bilden. Det kan tas emot från ett
verklighetsperspektiv, som ett företag eller varumärke, det kan dessutom vara känslor i
tolkningen som stimuleras av alla intryck. Konsumenternas mentala värld är en term för
marknadsföring av bilden och kan ses som en struktur i yttervärlden. Konsumentforskning är
processorienterad. Du kan definiera det som en process där information representeras och
omvandlar ord till mentala bilder. Processen för konsumenten är byggd på bilden av en
produkt, mer än produkten är. (Stern, Zinkhan & Jaju, 2001) Brand image är konsumenters
sammansättning i ett minnesnätverk som avgör konsumentbesluten där en utvärdering av
varumärken skapas. Starka och unika varumärken innebär varumärken som konsumenter kan
associera med och på så sätt ersätta varumärkesbeteende mot varumärkesförbättring.
(Faircloth, Capella & Alford, 2015)
Uppfattningen i psykologi är, som tidigare nämnts, processen att förvärva, tolka, välja och
organisera information, medan uppfattningen i affärer är verklighet och rykte. Samspelet vi
har med andra människor skapar uppfattningar om oss. Perception är ett kraftfullt verktyg
och det är svårt att ändra någons uppfattning när det är fastställt. Perception bildas av vad vi
faktiskt gör och det tar inte hänsyn till vad vi tänker göra. Det är därför viktigt att göra rätt för
att få rätt uppfattning. Om vi är medvetna om de meddelanden vi skickar ut kan vi anpassa
vårt beteende och få människor att uppfatta oss som vi vill bli uppfattade. (Crosbie, 2011)
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Enligt Crosbie (2011) finns det många områden som påverkar uppfattningen när affärer görs.
Nedan listas tio av dessa områden:
1. När du gör en inspelning i någons röstbrevlåda ska du vara medveten om hur
mottagaren hör det. Du kan lyssna på ditt eget meddelande innan du skickar iväg det för
att se till att meddelandet har rätt budskap.
2. När du skriver meddelanden till någon bör du vara medveten om hur ditt språk och
din grammatik kan påverka någons uppfattning av dig.
3. Hur ett företags kontor ser ut kan också påverka uppfattningen. Om kontoret är stökigt
och rörigt kan det ge intrycket att företaget i allmänhet är oorganiserat.
4. Studier har visat att när två personer möter varandra så står den icke-verbala
kommunikationen för 93% av kommunikationen. Ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk
etc. spelar en viktig roll i uppfattningen av dig.
5. Pengar och hur vi reagerar på pengar kan påverka uppfattningen.
6. Kundservice när en produkt inte fungerar är väldigt viktig. När en produkt uppfyller
våra förväntningar får vi vanligtvis inte en positiv uppfattning eftersom vi vanligtvis inte
blir imponerade när förväntningarna är uppfyllda. Å andra sidan när kundens förväntningar
inte uppfylls är det viktigt att möta kunden på ett korrekt sätt för att behålla eller göra ett
bra intryck.
7. De personer du är associerade med påverkar andras uppfattning om dig.
8. Word-of-mouth kan påverka människors uppfattning om dig. Positivt word-of-mouth är
lika med en positiv uppfattning, och likadant motsatt.
9. Människor observerar alltid andra människor. Kombinationen av observationerna leder
till uppfattningar.
10. De sammanhang du är involverad i påverkar människors uppfattning om dig. Stödjer
du ett sammanhang som går i linje med dina värderingar och hur du vill uppfattas?
(Crosbie, 2011)
När en person uppmärksammar sin oro över något som denne tycker är fel i samhället
visar det att personen bryr sig om de som är en del av sammanhanget. Det skapar en
uppfattning om att individen är empatisk, generös och lyhörd. (Barry & Gironda, 2018)
Influencer marketing uppfattas som ett viktigt marknadsföringsverktyg. När influencer
marketing görs rätt driver det stor medvetenhet och trafik samt försäljning och lojalitet.
Eftersom influencer marketing uppfattas som ett sådant bra verktyg för marknadsförare är
det viktigt att ta hänsyn till det i början av marknadsplaneringen. (Brouwer, 2017)
2.2.1 Brand Perception
Ett varumärke klassificeras utefter ett givet namn, symbol eller en avsikt med märket eller
deras produkter som säljs. Målet med ett varumärke är att få konsumenter att känna
association till varumärket som påverkar relationen och därmed får konsumenten att känna sig
tillfredsställd med vad som erbjuds från varumärket. (Ahmedi, Seedani, Ahuja, & Paryani,
2015)
Brand Perception kan påverkas beroende på varumärkets produktmängd och utbud.
Påverkningen för konsumenten kan tex ske när konsumenten utsätts för flertal produkter i en
matbutik. Om konsumenten redan innan besöket i matbutiken vet vad för produkt och märke
som denne vill ha underlättar det beslutsprocessen för konsumenten. Ifall konsumenten inte
har en varumärkespreferens kan mängden av olika produkter och utbud påverka
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konsumentens uppfattning i butiken. Vid köpprocessen väljer konsumenter oftast varumärken
som erbjuder en större mängd produkter. (Berger, Draganska & Simonson, 2007)
Förutom varumärkets skicklighet är varumärkes inriktningen det övergripande fokuset.
Konsumenternas attityd om varumärket baseras på egenskaperna hos produkten eller tjänsten,
exempelvis om de är hållbara, vilka funktioner de har eller vilka tjänster som erbjuds. En del av
konsumenters attityder och åsikter kan inte kontrolleras av varumärkets egenskaper, men
attityden och uppfattningen kan lagras i konsumentens sinne. (Ghodeswar, 2008)

2.2.2 Consumer Perception
Det senaste årtiondet har en betydlig förändring skett i konsumenternas livsstil till följd av
tillkomsten av internet. Onlineshopping har expanderat och har blivit ett mer prioriterat sätt
att köpa varor på. (Yadav & Rahman, 2017)
Att konsumenter vänder sig till sociala medier nu för tiden för att få rådgivning är inget nytt.
Konsumenters användande och information samlas ihop och kan spåras av sociala medier i
Online Social Networks (OSNs) som skapar kollektiv kunskap. OSNs hjälper till att föra ihop
konsumenter med liknande intressen och fungerar dessutom som en plattform där resor och
turism utbyter information, exempelvis TripAdvisor, Instagram och Facebook är några få
plattform som OSNs verkar på. Forskning som har gjorts visar på att online-recensioner
skapar och påverkar över 10 miljarder dollar i resemål som bokas online. Intresset hos
konsumenter stiger beroende på vad andra konsumenter har valt för destinationer och vad
deras omdöme är om de olika resmålen. (Bilgihan, Barreda, Okumus, & Nusair, 2015)
Sociala medier erbjuder både företag och konsumenter nya sätt att interagera med
varandra. Engagemang i kommunikation hos företag ingår i deras promotion mix. När väl
företag kommunicerar med sina konsumenter skapar de lojala relationsband samtidigt som
de påverkar konsumenternas uppfattning om deras produkter eller tjänster. (Schivinski &
Dabrowski, 2016)
Enligt Wu (2017) finner konsumenter varumärkesförtroende när varumärket förmedlar sitt
praktiska värde samtidigt som förtroende bygger på trovärdig och säker konsumtion. Många
användare på Instagram söker tillit hos varumärken. Tillit har länge varit en nyckelfaktor för
relationen mellan konsumenter och varumärken. Konsumenters lojalitet gentemot
varumärken bygger på att varumärket uppvisar god kvalitet och hög tillförlitlighet. Genom att
konsumenter visar hög tillförlitlighet för ett varumärke gör det att fler individers osäkerhet
minskar kring varumärket. (Wu, 2017) Bilder som är mörka gör att användaren måste stanna
upp längre för att se och förstå bilden (Mint, 2017), budskapet som förmedlas försvinner
därmed (Valentini, Romenti, Murtarelli, & Pizzetti, 2018). Om bilden även är rörig blir det
ännu svårare för användaren att tyda ett budskap. Detta leder oss till vår sista hypotes:
H4: Inlägg som är mörka och röriga leder inte till försäljning på Instagram.
Heinonen (2011) påstår att det finns tre olika användare på sociala medier som varierar
sin användning och aktivitet. De olika användarna är:
1. Användarna som får ut information och underhållning.
2. Deltagandet i sociala interaktioner.
3. Behovet och nyttjandet av att uttrycka sig själv.
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Det kan dock förekomma att individer kombinerar sitt användande mellan dessa tre.
Med användandet innebär individer som läser innehållet som läggs ut av andra användare.
Deltagandet på sociala medier inträffar när användare kommenterar och aktivt söker kontakt
med andra användare på sociala medier. Nyttjandet av sociala medier är när användare
lägger upp och delar med sig av sina egna inlägg. Aktiviteter utöver dessa tre kan
förekomma som passar in på specifika användare. (Heinonen, 2011)
2.3 Analysmodell

Analysmodellen baseras på teorierna från kapitel 2 och egenskaperna inom teorierna
sammankopplas.
Enligt teorin Influencer marketing handlar det om att företag vill förmedla rätt
varumärkeskännedom. Här handlar det om att välja rätt influencer som kan förmedla rätt
budskap till rätt publik. (Veirman et al., 2017) Celebrity endorsement handlar om att företag
hoppas på att den kända individens framgång ska kunna föra över konsumenter till företaget
via varumärkesuppbyggnad genom marknadsföring. Inom Perception finns det många
områden som påverkar hur varumärkesuppfattningen upplevs för konsumenterna när företag
når ut till sin målgrupp på marknaden. Det är väldigt vanligt att konsumenter enligt
Consumer Perception redan har skapat sig en varumärkespreferens om ett visst varumärke,
produkt eller tjänst. I slutändan baseras konsumenternas varumärkesförtroende enligt Brand
Perception på vad för varumärkespreferens som konsumenter har till varumärket. Detta
innefattar dessutom hur pass varumärket stämmer in på ens livsstil. Genom analysmodellen
ges en större förståelse om hur inlägg på Instagram påverkar publiken som marknadsföringen
publiceras mot.
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3. Metod
I metodavsnittet beskrivs hur utformandet av studien har gått till samt att våra frågor bygger
på att stödja vår teoretiska referensram och kunna bygga en analytisk grund. Metodens olika
delar kommer presenteras för att skapa en förståelse för arbetets uppbyggnad och gång samt
på vilket sätt uppsatsens syfte besvaras.
3.1 Övergripande forskningsansats
Vi började vårt forskningsprojekt med att ta del av vetenskapliga artiklar inom området för
marknadsföring online, sociala medier, Instagram, uppfattning, influencer marketing och
celebrity endorsement. Genom att använda oss av teorierna så tog vi fram en analysmodell
där alla teoriers egenskaper länkades samman. Vi tog även fram en objektivistisk
förklaringsmodell där orsakssamband har en stor betydelse eftersom vi tror att den kan hjälpa
till att förklara och ge oss svar på våra forskningsfrågor (David & Sutton, 2017). Utifrån de
vetenskapliga artiklarna vi läste ställde vi sedan upp 4 stycken hypoteser som baseras på
artiklarna. För att kunna verifiera eller falsifiera hypoteserna gör vi en kvantitativ studie med
en objektiv prägel i form av en uppsamling där vi frågar 203 personer vad de har köpt efter
att de har sett ett inlägg på Instagram. På grund av att vi prövar hypoteserna använder vi oss
av en deduktiv forskningsstrategi. (David & Sutton, 2017) Vi frågade vilket inlägg personen
såg och vilken produkt personen köpte. Dessa svar samlade vi in i ett Excel ark. Vidare tog vi
även fram 203 inlägg som inte lett till försäljning. Att de inte lett till försäljning grundade vi
på att inläggen inte hade lett till försäljning för våra respondenter. En kvantitativ studie
förklarar samband (Söderbom & Ulvenblad, 2016) och vi kan med den data vi samlat in
förklara samband mellan inläggen som lett till försäljning samt sambandet mellan produkter
som säljs.
Efter att vi hade fått in responsen kom vi fram till ett antal attribut som vi anser kan beskriva
inläggen. Vi använde samma attribut för inlägg som lett till försäljning som för inlägg som
inte lett till försäljning för att kunna jämföra dem väl. Vi anser att data är neutrala och kan
användas objektivt för att bedöma om en teori är sann eller falsk, vi har därmed ett
positivistiskt synsätt (David & Sutton, 2017).Vidare använde vi oss av datorprogrammet
SPSS för att jämföra likheter och skillnader samt att hitta mönster i svaren vi samlat ihop
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). I kapitel fem diskuterar vi sedan resultaten och kopplar dem
till den teoretiska referensramen i kapitel två. Slutligen gör vi en återkoppling till aktuell
forskning i diskussionen och slutsatsen.
Konsekvenserna av att använda en kvantitativ studie istället för en kvalitativ är att vi enbart
kan komma fram till en eventuell förklaring på våra forskningsfrågor. Om vi hade gjort en
kvalitativ studie hade vi haft möjligheten att på djupet skapa en förståelse för varför personer
tycker som de gör. För att få svar på våra forskningsfrågor är det dock bättre att göra just en
kvantitativ studie eftersom det ger ett helhetsperspektiv som är mer intressant för företag och
akademiskt än om vi hade fått en djupare förståelse för hur enskilda individer resonerar. En
kvalitativ studie skulle kunna göras med inriktning mer på psykologi än på marknadsföring.
3.2 Litteraturgenomgång
För att starta arbetet började vi skapa en grundläggande förståelse för vårt ämne digital
marknadsföring med fokus på Instagram. Det första steget var att ta del av tidigare studier i
form av vetenskapliga artiklar om sociala medier, Instagram, konsumenter och deras
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uppfattning samt influencer marketing och celebrity endorsement. Det gav oss en bra grund
och vi kunde därefter identifiera ett gap som vi sedan byggde vårt arbete på. I den teoretiska
referensramen använder vi oss av redan befintliga källor och vi har därmed gjort en
sekundäranalys (David & Sutton, 2017). De vetenskapliga artiklar som vi använder oss av har
vi hittat genom Högskolan i Halmstads databaser och Google Scholar. Vanliga sökord var
"perception", "influencer marketing" och "Instagram". Vi har även använt viss sekundärdata
genom artiklar som inte är vetenskapliga, men som diskuterar fenomenet sociala medier och
Instagram. Vi använde dessa källor eftersom vi ville beskriva bakgrunden till vårt gap mer
ingående och dela med oss av information som vi i förstudien läste. Primärdata är den data vi
själva samlar in (David & Sutton, 2017), det vill säga vår undersökning som vi presenterar i
kapitel fyra.
3.2.1 Hypoteser
Genom de vetenskapliga artiklarna vi läste har vi kommit fram till 4 stycken hypoteser som vi
sammanfattar och utvecklar här:
H1: Inlägg som har hashtags och platsincheckningar leder till försäljning på Instagram.
När inlägg får en större räckvidd genom hashtags och platsincheckningar når inläggen (och
därmed reklamen) en bredare publik och får mer spridning. Det är därmed troligt att dessa
inlägg oftare leder till försäljning.
H2: Många av respondenterna kommer att ha genomfört sina köp efter att ha sett en
influencers inlägg på Instagram.
Genom att ta reda på om influencer marketing ofta leder till försäljning kan det hjälpa företag
när de tar beslut för om de ska satsa på det eller inte.
H3: Produkter som går bättre att sälja på Instagram är kläder.
Då denna typ av produkt ofta är billiga och mer av en konsumtionsvara är det troligt att
konsumenter i större utsträckning köper dessa produkter. Större och dyrare köp är troligtvis
mer genomtänkta.
H4: Inlägg som är mörka och röriga leder inte till försäljning på Instagram.
Tesen bygger på att inlägg som uppfyller attributen mörkt och rörigt inte leder till
försäljning. Detta kan bero på att inläggen inte har lyckats skapa god kvalitet och hög
tillförlitlighet hos konsumenterna.
3.3 Empirisk studie
Studiens syfte är att förklara vilka inlägg som leder till försäljning på Instagram samt vilka
produkter som går att sälja på Instagram. Detta har vi gjort genom en kvantitativ studie enligt
nedan.
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3.3.1 Uppsamling
Vi började med att göra ett upplägg för hur undersökningen skulle genomföras. Det vi ville
ta reda på var vilket inlägg konsumenter hade sett innan de genomförde ett köp samt vilka
produkter de hade köpt. Vi tog fram följande fråga att ställa till respondenterna:
•

Har du genomfört ett köp efter att ha sett ett inlägg, annonserat eller ej annonserat,
på Instagram? Isåfall vad var produkten och vilket inlägg var det?

Vi ställde upp strukturen för insamlingen av svar i ett Excel ark (se bilaga 1). Rubrikerna var;
namn, kön, ålder, produkt, kategori, inlägg URL och typ av inlägg. Vi ställde även upp
attributen under egna rubriker och kryssade för de attribut som inläggen hade (se bilaga 2).
Inläggen som respondenterna kunde ha sett var inlägg från influencers eller inlägg från
företag. Vi valde även att ta med inspirationsbilder från inspiratörer som kan ha lett till
försäljning. Det gjorde vi eftersom många konsumenter köper en produkt efter att de sett
någon på Instagram ha den produkten, även fast inlägget i sig inte var menat som reklam. Det
som skiljer en influencer från en inspiratör är för oss att en inspiratör har färre följare medan
en influencer har fler följare samt att personen även kan tjäna pengar på sitt innehåll. Om en
respondent såg en Instagram Story och genomförde ett köp kan vi även ta med den i
undersökningen om respondenten direkt meddelar oss så att vi hinner ta en skärmdump. Detta
eftersom vi senare ska jämföra inläggets olika attribut.
Under “kategori” delade vi in produkterna som köptes i 13 kategorier, anledningen till det
var för att kunna få en överblick av vilka typer av produkter som hade köpts. Kategorierna
är följande: accessoarer, bebis, elektronik, förtäring, hud- & hårvård, inredning, kläder,
smink, tillskott, tjänster, träning, återvinning och övrigt. Kategorin övrigt innefattar
produkter som inte tillhör någon av de andra kategorierna och som är ensamma i sitt slag,
exempelvis tält, soundpack och tandborste. Under typ av inlägg delade vi in inläggen i
kategorierna influencer, företag och inspiration.
3.3.2 Val av respondenter
Vi riktar undersökningen till konsumenter som finns på mobilapplikationen och webbsidan
Instagram eftersom vi vill veta vilka inlägg som ledde till försäljning för dem.
Konsumenterna hittar vi genom att fråga de vi känner som använder Instagram individuellt
samt fråga människor på stan. Vi har frågat människor i alla åldrar, men det är primärt yngre
vuxna i åldrarna 21-26 år som har svarat. Detta beror på att vi främst har kontakt med
människor från den åldersgruppen. Majoriteten av Instagramanvändare i Sverige är i åldrarna
12-35 år (Svenskarna och Internet, 2018) (se bilaga 3), med detta som grund anser vi att
undersökningen är tillräckligt bred. Vi tar dock med bortfallet av representation från andra
åldersgrupper i beräkningen.
Enligt Dagens Analys (2017) använder 53% av Sveriges befolkning Instagram. År 2019 är
Sveriges befolkning ca 10 300 000 invånare (SCB, 2019) vilket betyder att ca 5 459 000
personer i Sverige använder Instagram. Med hjälp av en Sample Size Calculator beräknar vi
att med ett konfidensintervall på 6.9 behöver vi 202 respondenter (se bilaga 4). Totalt har vi
fått ihop 203 respondenter.
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3.3.3 Datainsamling
Vi färdigställde frågan vi hade till våra respondenter enligt ovan (kap 3.3.1) och började
sedan arbetet med att få in svar. Vi frågade respondenterna på olika sätt, men det främsta
sättet var genom Facebook Messenger eftersom det är mest lättillgängligt. Vi frågade vänner,
familj, bekanta samt människor vi inte känner, exempelvis vänners vänner.
När vi hade samlat ihop svaren från alla respondenter frågade vi dem vilka inlägg de inte hade
köpt från. Genom att göra på detta sätt utgick vi endast från vilka inlägg som inte lett till
försäljning för våra respondenter. Inläggen har troligtvis lett till försäljning för andra
konsumenter, men vi utgick endast från de 203 respondenter vi frågade.
Efter att vi hade fått in alla svar sammanställde vi det i ett Excel ark där vi samlade både de
inlägg som lett till försäljning och de inlägg som inte lett till försäljning. Vi tog fram olika
attribut som kan göra bilderna eller videorna mer eller mindre attraktiv för de som köper
produkter via inlägg på Instagram. Vi bockade sedan av vilka inlägg som har vilka attribut.
3.3.4 Attribut
Följande är en beskrivning av hur vi med hjälp av vetenskapliga källor som stöd kommit fram
till attributen som används för att analysera undersökningen.
Energi (mat och dryck) - Enligt Hollander (2015, 18 nov) påstås det att vi äter med ögonen.
Succén bakom matbilder på Instagram kan ha något med detta att göra. Vi människor gillar
att följa konton vars Instagramflöden mättar våra ögon. (Hollander, 2015, 18 nov)
Selfie - Selfies är ett populärt sätt att uttrycka sig på och med hjälp av denna formen av
inlägg på Instagram så kan kontoinnehavaren representera sig själv. På sitt Instagramkonto är
användaren sitt eget varumärke där personen genom att publicera selfies på sig själv med
plutande läppar eller ett leende på läpparna, berättar sin egna historia. Inlägget tolkas därefter
av följarna som skapar en tolkning av det mänskliga varumärket. Vi kan tolka detta som att
användare på Instagram publicerar selfies för att uttrycka sig själva och för att skapa en bild
utåt till sina följare om hur de vill uppfattas. (Eagar & Stephen, 2016)
Personligt - Instagram låter användarna uttrycka sig i känslor, både i bild- och textformat.
Vanligtvis uttrycker användaren sig i upplevelser, synpunkter och känslor i olika ämnen.
Dessa typer av inlägg förmedlar en psykologisk befogenhet där användaren lär sig konsten
att hylla sig själv under sina bästa stunder och hur de vill synas utåt. (Riquelme, Rios & AlThufery, 2018) Ett konto med personliga inlägg kan vara en bra influencer för företag som
vill uppnå hög lojalitet bland sina konsumenter. Varumärken har en personlighet, genom att
kommunicera den så kan varumärkena bygga upp karaktärerna gradvis. Ett konto som har
skapat god lojalitet bland sina följare har lättare att nå ut med budskap. Instagramanvändare
väljer oftast inläggen och varumärken som passar in på sin egna personlighet, detta är en av
anledningarna till varför det kan leda till försäljning via Instagram. (Cheregi, 2018)
Resor - Enligt Casaló, Flavián, Ibáñez-Sánchez (2017) följer användare på Instagram
resekonton för att följa deras resmål och få tillgång till visuella råd. Individer på Instagram
känner sig troligtvis mer benägna att följa resekonton om de själv är intresserad av att resa
runt i världen och upptäcka nya platser. Här är Instagram en perfekt plats för att dela med sig
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och väcka andra människors vilja att resa till samma plats. (Casaló, Flavián, IbáñezSánchez, 2017)
Ljusa-/ Mörka bilder - Användare på Instagram dras till fina redigerade bilder som fångar
uppmärksamheten. Det är mycket vanligt att användare redigerar sina bilder innan de
publicerar inläggen. (Noto, 2012) En ljus bild innebär att naturligt ljus får lysa upp bilden.
Efteråt så brukar man använda sig av hjälpmedel som gör så att man kan justera bildens ljus.
(Wetta, 2016) Enligt Murgia (2017, 6 okt) tycker användare på sociala medier att ljusa bilder
framhäver ens bästa sidor. Vilket är en av anledningarna till varför ljusa bilder
uppmärksammas mest på Instagram. (Murgia, 2017, 6 okt) Användare som publicerar mörka
bilder gör så att följaren måste stanna upp och analysera bilden för att förstå vad det mörka i
bilden framställer (Mint, 2017).
Miljö - Landskap skapar en underlättande visuell berättelse och skapar symbolisk konst av
verkligheten. Användare på sociala medier delar med sig av mängder av landskaps och
fantasifulla bilder för att delvis uppmärksamma den sociala världen om värde av landskapet.
Detta skapar en känsla av att individer vill bidra till hållbarhet och livskvalitet bakom sociala
medier. Användare gillar dessa typer av inlägg då de får ett nytt sätt att se platser och
landskap. (Jordi de San Eugenio, Nogué & Govers, 2017)
Hälsa - Att dela med sig av sin hälsa kan både kännas befriande men samtidigt som en
begränsning att dela med samhället. Enligt McDermott (2015, 14 aug) beror olikheter i
hälsotillståndet på de sociala ojämlikheterna. Alla har inte samma förutsättningar. Men via
Instagram så kan fler individer ta del av tips, inspiration och strävan att uppnå livsstilen som
många lever bland annat atleter. Atleterna använder sig av Instagram för att publicera tips och
råd till sina följare. (McDermott, 2015, 14 aug) Flertal atleter som exempelvis stora
fotbollsstjärnor och gym fanatiker använder sig av Instagram för att nå en närmre kontakt
med sina följare. De låter följarna få en inblick i hur deras vardag kan se ut. Attributet hälsa
handlar om att ta hand om sig själv, visa upp sin atletiska sidor och få tips och råd från andra
användare, därav varför vi har använt oss av detta attributet. (Cavusoglu & Demirbag-Kaplan,
2017)
Hashtags/ platsincheckningar - Genom att använda hashtags när ett inlägg publiceras så nås
en allt större räckvidd av relevanta användare. Användare med samma intressen hittar lättare
till konton som har hashtags med vad bilden föreställer och checkat in på specifika platser
som låter följarna få följa med i användarens Instagramflöde. (Scott, 2013)
Rörig/ ostrukturerad - Valentini, Romenti, Murtarelli, & Pizzetti (2018) menar på att det finns
tre typer av bilder som förmedlar ett budskap till mottagaren av bilden. Dessa funktioner är 1.
skapa en upplevelse av verkligheten, 2. utveckla sociala relationer, och 3. organisera en
mening. (Valentini et al., 2018) Om en bild inte uppfyller dessa kriterier ses bilden som
rörig/ostrukturerad och mottas därför sämre av konsumenter.
Skönhet & Mode - Företag har börjat dela med sig mer av hudvårdsprodukter och hälsotips på
sociala medier eftersom intresset finns hos följarbasen (Meng & Po-Lin, 2012). Företag som
producerar smink har märkt en radikal ökning av sin försäljning genom att enbart vara aktiv på
Instagram. Konsumenter förlitar sig på individuella produkter och speciellt produkter som gör sig
synliga på influencers konton. (Schiller, 2018, 5 mar) Mode på Instagram börjar ta över allt mer
och mer (Roderick, 2016, 17 feb) och därför anses attributet vara lämplig.
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3.3.5 Dataanalys
För att kunna analysera responsen vi har fått så har vi använt oss av kalkylprogrammet
Microsoft Excel och av statistikprogrammet SPSS. Vi valde att skapa figurer som är lättlästa
både för oss och för läsaren. Nyberg & Tidström (2012) påstår att en lyckad figur är en figur
som är enkel att förstå och lätt att minnas. Detta var vår grundregel vid genomförandet av
vår dataanalys. Vi valde att utföra stapeldiagram där vi införde siffervärden i form av
procentenhet och antal, detta för att läsare inte ska behöva tolka resultaten på egen hand.
(Nyberg & Tidström, 2012)
I SPSS började vi med att föra in data i programmet. All data vi har förutom ålder (som är
kvotskala) är nominal data vilket innebär att den går att dela in i grupper, men de går inte att
på något sätt rangordna den. För att dela in datan i grupper så att SPSS kan göra uträkningar
så kodade vi datan. (Brace, Kemp, & Snelgar, 2012) Vi kodade all data förutom ålder. Ett
exempel på en kodning är 0=kvinna och 1=man.
Vi gjorde en enklare deskriptiv tabell som beskriver datan. Vi gjorde även att antal enklare
frekvenstabeller som beskriver frekvensen i antal och i procent. (Brace et al., 2012) Eftersom
vi vill jämföra data med varandra är just frekvenstabeller ett bra sätt att göra det på.

För att testa samband och mönster i den data vi samlat gjorde vi tre typer av tester:
Korstabell- En korstabell ger enkel deskriptiv statistik i antal och procent mellan två variabler
(Brace et al., 2012). I tabellen går det att se samband för två variabler samt se hur stor andel
av en variabel som även har en annan variabel. Exempelvis “hur stor andel av de mörka
bilderna har även attributet rörig/ostrukturerad?”.
Pearsons Chi-två test- Ett chi-två test prövar likheter och skillnader mellan två olika
oberoende grupper. Vi kan genom testet se om de två grupperna är associerade med varandra
eller om de är oberoende av varandra. När testet genomförs ställs en nollhypotes och en
mothypotes upp där nollhypotesen säger att det inte finns ett samband. Det som testet räknar
ut är den förväntade frekvensen för varje cell och jämför sedan det med den observerade
frekvensen. Om den observerade och förväntade frekvensen signifikant skiljer sig åt så
betyder det att spridningen av observationerna inte är en slump. Vi kan på så sätt dra
slutsatsen att det finns ett samband mellan de två variablerna. (Brace et al., 2012)
Cramer’s V-test- Testet visar ett sambands styrka mellan värdena 0-1 där 0 är inget samband
alls och 1 är perfekt samband. Testet är kommet från Pearsons chi-två test. (Cramér, 1961)

3.4 Förklaringsmodell
Modellen nedan hjälper oss att få en tydligare och mer strukturerad bild av hur
undersökningen hjälper oss att svara på våra forskningsfrågor.
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Enligt Söderbom och Ulvenblad (2016) består en kausalmodell av två typer av variabler;
orsaksvariabler och effektvariabel. Effektvariebeln är den beroende variabel som kan variera
och som vi vill hitta förklaring till. Orsaksvariabler är oberoende variabler som hjälper oss att
förklara effektvariabeln. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) Vi vill undersöka variationen på
inläggs framgång på Instagram och tror att faktorerna “inläggs attribut” och “typ av produkt”
kan förklara det.
3.5 Trovärdighet
Vi kommer att diskutera intern och extern validitet. Intern validitet handlar om att faktorer
som urvalstekniker och mätinstrumenten inte är anledningen till att vi fått just de svar vi har
samlat ihop och att det därmed påverkar resultatet (David & Sutton, 2017). När vi valde vilka
personer vi skulle fråga utgick vi ifrån vilka som använder Instagram och vilka som
internetshoppar. Vi frågade huvudsakligen personer via Facebook Messenger eftersom det är
ett enkelt sätt att kommunicera på. Personerna var även främst människor vi på något sätt har
en relation till då de var vänner med oss på Facebook. Vi frågade även kollegor, släktingar
och andra personer vi stötte på under perioden vi samlade in svar. Andra personer vi frågade
var bekanta till de vi först frågade, det vill säga, vänners vänner eller kollegors vänner eller
släktingars vänner. Urvalstekniken gjorde därmed att det är en relativt homogen grupp som
svarat vilket kan ha påverkat resultaten på så sätt att det är liknande inlägg som lett till
försäljning. Detta ser vi dock inte som ett problem eftersom den gruppen vi frågade
representerar den största gruppen som använder sig av Instagram och de är därmed den grupp
som företag som gör marknadsföring på Instagram riktar sig till. Mätinstrumentet vi använder
oss av är attribut som jämför inläggen som lett till försäljning med inläggen som inte lett till
försäljning. Attributen talar för vilka egenskaper inläggen har och därmed vilka gemensamma
egenskaper som oftare leder till försäljning samt vilka egenskaper som sällan leder till
försäljning. Vi tar inte med statistik på inläggens räckvidd eller försäljningsstatistik vilket är
begränsande för studien eftersom det hade varit talande för vilka inlägg som lyckats baserat
på hur många de nått och hur stor försäljningen blev. Det är dock svårt att få tag i sådan
statistik och det är därmed en mycket mer omfattande studie. Vår studie ger fortfarande en
bra bild över gemensamma attribut vilket är gynnande för företag.
Extern validitet handlar om generalisering och hur forskningsresultatet kan appliceras på
större populationer och tillämpas i olika miljöer (David & Sutton, 2017). De som
representeras i vår studie är svenskar och därmed är det marknadsföring på Instagram i
Sverige som resultatet kan appliceras på. Att generalisera våra resultat på andra länder är inte
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möjligt då det finns faktorer som kultur, typ av produkter och vanor som spelar stor roll.
Storleken på vårt urval bestämde vi med hjälp av en Sample Size Calculator där
konfidensintervall och population bestämmer antal respondenter som behövs i studien. Vi
kan därmed göra statistiska generaliseringar (Söderbom & Ulvenblad, 2016) då vi har använt
oss av en vetenskaplig metod för att ta få fram storleken på urvalsgruppen. Resultatet kan
därför appliceras på den stora populationen som helhet.
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig mätningen är och om det går att upprepa undersökningen
och få samma resultat igen. Mätfel kommer alltid att uppstå vid undersökningar, reliabiliteten
bedöms därmed efter konsistensen i svaren samt begränsningen av mätfelet. (David & Sutton,
2017) Mätfelet som kan uppstå i vår undersökning handlar om att personer köper olika saker vid
olika tillfällen. Om vi skulle fråga en person om ett halvår vad denne köpt skulle svaret troligtvis
vara annorlunda än det vi fick i mätningen vi gjort nu. Vi anser dock inte att detta drar ner
trovärdigheten för vår undersökning eftersom personen som svarar olika produkter vid olika
tillfällen fortfarande kan ha köpt produkterna efter att ha sett inlägg med samma attribut. Det är
troligt att en person lockas av samma typer av inlägg och därmed har de ingen betydelse att det är
olika produkter. Skillnaden mellan produkter tar
vi med i beräkningen under undersökningens gång. Skillnaden kan uppstå på grund av
flera orsaker, bland annat årstid och trender.
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4. Empiriska resultat
Det empiriska resultatet kommer att grundas på respons av 203 användare från Instagram
som har bidragit med totalt 406 inlägg som både har lett och inte lett till försäljning.
Sammanställning av data kommer att presenteras i detta kapitel.
4.1 Analys av kvantitativ undersökning
Den empiriska undersökningen har genomförts mot vår publik som innefattar att vara en
användare av Instagram. Undersökningen har vi sammanställt genom att ha använt oss av
SPSS och Microsoft Office Excel.

Figur 1: Respondenternas kön fördelat mellan kvinna och man.
Vid undersökningen så gavs möjligheten att ställning till att precisera sig som antingen
kvinna, man eller annat beroende på vad för kön som respondenten ansåg sig tillhöra.
Detta för att ge oss en tydligare bild av könsskillnader hos män, kvinnor och annat om
inlägg på Instagram. I undersökningen var det ingen respondent som identifierade sig som
annat kön. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som består av kvinnor och män
som har deltagit i undersökningen. Respondenterna som har deltagit bestod till störst del av
kvinnor med 86,7% vilket motsvarar 176 stycken. Resterande bestod av män med 13,3%,
detta motsvarar 27 stycken (se bilaga 5).
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Figur 2: Respondenternas ålder sammanställt i antal.
Syftet med studien är att förklara vilka inlägg som leder till försäljning på Instagram samt
vilka produkter som går att sälja på plattformen. Av respondenternas svar bestod majoriteten
av åldrar mellan 22-24 år vilket innefattar 52,2% av all respons. Av de 203 respondenter som
vi fått in var det 12 stycken som valde att inte ange sin ålder. Detta är inget som påverkar vår
undersökning och därför räknas de fortfarande in som respondenter i vår undersökning. I
diagrammet ovanför framkommer respondenterna som okänd bland alla åldrar.

Tabell 1. Bortfall av ålder, fördelat mellan kön.
Av de 168 kvinnorna som svarade på undersökningen var det 95.5% som angav ålder och av
männen som svarade var det 85.2% som angav ålder.
För kvinnor är den yngsta respondenten 17 år och den äldsta 57 år vilket ger ett omfång på 40
år. Medianåldern är 24 år och ålderns standardavvikelse är 6,207. För män är den yngsta
respondenter 16 år och den äldsta 42 år vilket är ett omfång på 26 år. Medianåldern för
männen är 23 år och standardavvikelsen är 6,781 (se bilaga 6).
För att ge en överblick av attributen så kommer nedan ett diagram som jämför attributen för
inlägg som har lett till försäljning med attribut för inläggen som inte har lett till försäljning.
Detta ger en tydligare bild om skillnaden i attributen mellan typerna av inlägg. Vi har även
skapat frekvenstabeller där det går att för varje attribut se hur många inlägg som har attributet
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och hur många som inte har attributet (se bilaga 7 och bilaga 8). Diagrammet nedan ger
en tydligare bild om skillnaden i attributen mellan typerna av inlägg (se figur 3).

Figur 3. Diagrammet visar en jämförelse mellan attributen som har lett till försäljning och
attributen som inte har lett till försäljning.
4.2 Hypotes 1
H1: Inlägg som har hashtags och platsincheckningar leder till försäljning på Instagram.

Tabell 2. Frekvensen för attributet “Hashtags/platsincheckningar” för inlägg som lett till
försäljning.
Hashtags och platsincheckningar här visar att inlägg får större räckvidd genom funktionen. I
tabellen ser vi att det är 161 stycken inlägg av 203 som har attributet
hashtags/platsincheckningar för inläggen som har lett till försäljning, vilket innebär 79,3%
av alla inlägg. Det är endast 20,7% av alla inlägg som lett till försäljning som inte har
hashtags/platsincheckningar.
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Tabell 3. Frekvenstabell för attributet “Hashtags/platsincheckningar” för inlägg som inte har
lett till försäljning.
Inlägg med detta attribut som inte har lett till försäljning är 163 stycken av 203 vilket är
80,3%. Skillnaden är 1% mellan inläggen som inte har lett till försäljning jämfört med
inläggen som har lett till försäljning. Vi kan även se att det är 19,7% av inläggen som inte
lett till försäljning som inte hade attributet hashtags/platsincheckningar.
4.3 Hypotes 2
H2: Många av respondenterna kommer att ha genomfört sina köp efter att ha sett en
influencers inlägg på Instagram.
På Instagram publiceras inlägg av företag, influencer och inspiratörer. Av vår undersökning
skapade vi ett resultat med vilka annonsörer som konsumenter uppmärksammar inlägg mest
från. Nedan är ett diagram som visar fördelningen mellan annonsörerna för inlägg som lett till
försäljning. För att även se antal, se bilaga 9.

Figur 4. Typ av annonsör för inlägg som lett till försäljning.
För de inlägg som har lett till försäljning så står företag för inläggen som har
uppmärksammats mest av respondenter med 55,2%. Det var 40,9% av inläggen publicerade
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av influencers som hade lett till försäljning för våra respondenter. Endast 3,9% av inläggen
som lett till försäljning var publicerade av inspiratörer.
Bland de inlägg som har publicerats så finns det även inlägg som inte lett till försäljning.

Figur 5. Typ av annonsör för inlägg som inte lett till försäljning.
Typen av inlägg som har publicerats av annonsörer som inte har lett till försäljning består till
störst del av influencers med 73,4%. Efter det kom inspiratörer med 24,1% och sist kom
företag med 2,5%.
Resultaten visar att det är 40,9% som har köpt produkter efter att ha sett inläggen via
influencers. I figur 5 går det att se att 73,4% har sett inlägg av influencers som inte har lett
till köp för respondenterna. Figurerna visar att inlägg via influencers leder till försäljning
men också att en stor del av influencers inlägg inte leder till försäljning.
4.4 Hypotes 3
H3: Produkter som går bättre att sälja på Instagram är kläder.
Genom att ha sammanställt vårt resultat från våra respondenter så har det lett till vissa
konstruktioner. Användare på Instagram uppmärksammar vissa typer av produkter mer än
andra. Inlägg med produkter som har lett till försäljning bestod i toppen av kläder med 25,1%,
accessoarer med 16,3% och inredning med 15,3%. Medan inlägg som inte har lett till
försäljning bestod av accessoarer, hud- & hårvård och förtäring.
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Figur 6. Diagrammet visar en jämförelse på olika slags produkter som har lett till försäljning
och inte lett till försäljning.
Färgerna i stapeldiagrammet ovanför har olika betydelser. Blå färg visar statistik på produkter
som har lett till försäljning, medan orange färg visar statistik på produkter som inte har lett till
försäljning. Diagrammet visar produkterna i procent, för att se frekvensen i styck se bilaga 10
för inlägg som lett till försäljning och bilaga 11 för inlägg som inte lett till försäljning. Vi
valde att sammanställa statistiken i samma diagram för att tydligare se vilka typer av
produkter som lett till försäljning och vilka som inte har lett till försäljning. Det underlättar
även analysen av hypotesen.
Inom attributet skönhet & mode ingår produktkategorin kläder, vi har därför gjort en
korstabell för attributet mot typer av annonsörer. Anledningen till att vi vill se vilka typer
av annonsörer som framförallt publicerade bilder på kläder är för att vi vill kunna jämföra
med tidigare teori.
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Tabell 4. Korstabell för attributet skönhet & mode och annonsör.
Tabellen visar att 50,6% av inläggen som har attributet skönhet & mode publicerades av
influencers. Vidare publicerades 44,8% av företag och 4,6% av inspiratörer.
4.5 Hypotes 4
H4: Inlägg som är mörka och röriga leder inte till försäljning på Instagram.

Tabell 5. Frekvenstabell för inlägg som inte lett till försäljning.
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I tabellen ovan kan vi se att majoriteten av inläggen som inte lett till försäljning inte har
attributen rörig/ostrukturerad och mörk bild. För attributet rörig/ostrukturerad är det endast
15% av inläggen som inte lett till försäljning som hade det attributet. För mörk bild är det lite
fler med 33%. För att göra en jämförelse läggs samma typ av frekvenstabell in för inlägg som
lett till försäljning.

Tabell 6. Frekvenstabell för inlägg som lett till försäljning.
Inlägg som lett till försäljning har liknande resultat i frekvenstabellen som för inläggen som
inte lett till försäljning. För attributet rörig/ostrukturerad är det 8,9% av inläggen som har det
attributet. För attributet mörk är det 32,5% som har det attributet.
Vi vill även testa om attributen rörig/ostrukturerad och mörk bild har ett samband, det vill
säga om en bild som har attributet rörig/ostrukturerad oftast även har attributet mörk. I
hypotesen antas att båda attributen ska ha en negativ inverkan på ett inlägg. Vi vill därför ta
reda på ifall ett inlägg som har ett attribut som anses som negativt även har ett annat. För att
svara på detta gör vi en korstabell.
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Tabell 7. Korstabell för attributen “mörk” och “rörig/ostrukturerad”.
Inom attributet mörk var det 20,9% som även hade attributet rörig/ostrukturerad. Av de
inlägg som har attributet rörig/ostrukturerad har 43,8% av dem även attributet mörk och
56,3% av dem har inte attributet mörk. För att testa sambandets styrka görs Pearsons Chi-två
test. Nollhypotesen ställs upp: H0=Det finns inget samband mellan attributen mörk och
rörig/ostrukturerad. Mothypotesen blir då: H1=Det finns ett samband mellan attributen mörk
och rörig/ostrukturerad.

Tabell 8. Chi-två test för attributen mörk och rörig/ostrukturerad.
Chi-två testet visar en signifikans på ,159. Sannolikheten att vi skulle se ett samband om
det inte funnits något i den stora populationen är stor. Nollhypotesen accepteras därför.
Vidare kan vi även mäta sambandet med hjälp av Cramer’s V.
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Tabell 9. Cramer’s V för attributen mörk och rörig/ostrukturerad.
Värdet kan variera från 0 till 1 där 0 är inget samband mellan variablerna och 1 är perfekt
samband mellan variablerna. Vi ser att värdet är ,099 vilket tyder på ett svagt samband mellan
attributen mörk och rörig/ostrukturerad.
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5 Diskussion
I detta kapitlet presenteras en diskussion av empirisk och teoretisk analys samt aktuell
forskning. Vi går även igenom de två modellerna vi har valt att använda i uppsatsen
och analyserar och diskuterar dem.
5.1 Resultat av hypoteser
Resultatet till hypoteserna presenterades i kapitel 4, i detta kapitel analyserar vi dem vidare.
5.1.1 Hypotes 1
Hashtags och platsincheckningar var enligt Scott (2013) en chans för företag att få en större
räckvidd genom sin marknadsföring. Enligt tabell 2 som visar en korstabell av inlägg som
har lett till försäljning så har 79,3% av dem attributen hashtags och platsincheckningar. Detta
tyder på att det finns ett samband mellan inlägg som leder till försäljning som har attributet.
Musonera (2018) påstår att över 50 miljarder bilder har publicerats på Instagram sedan
Instagram startades och av dessa bilder som innehåller minst en hashtags medför det 12,6%
mer engagemang. Om en individ har platsincheckat sitt inlägg medför det 79% mer
engagemang. (Musonera, 2018) Slutsatsen vi kan dra är att denna typ av inlägg medför att
bilden syns mer genom att nå större omfång av företag, influencer, inspiratörer och vanliga
användare. Andra användare kommenterar och gillar inlägget i form av engagemang vilket
höjer statistiken av inlägget.
Av de inläggen som inte har lett till försäljning så har 80,3% attributet
hashtags/platsincheckningar. Detta innebär att dessa inlägg har hashtags och
platsincheckningar som inte har lett till försäljning. Sambandet vi kan se mellan inlägg som
har lett till försäljning och inläggen som inte har lett till försäljning är att det inte spelar
någon roll ifall ett inlägg har hashtags och platsincheckningar. Det vi kan se i
undersökningen är att det inte finns någon skillnad mellan inläggstyperna. Tidigare forskning
visar dock enligt Scott (2013) på att inlägg leder mer till försäljning om de innehar hashtags
och platsincheckningar. Detta kan även vår forskning styrka även fast vi kan se det i båda
typerna av inlägg. Att inlägg som inte har lett till försäljning har attributet behöver inte vara
en anledning till att de inte ledde till försäljning, det kan bero på andra omständigheter. De
användare som publicerar inlägg använder sig enbart av attributet för att det leder till större
räckvidd (Musonera, 2018) vilket kan vara en anledning till att så många gör det. Det tyder
alltså inte på att hashtags/platsincheckningar skulle vara ett dåligt attribut att ha med i inlägg.
Hypotes 1 verifieras eftersom hypotesen inte syftar till att jämföra inlägg som leder till
försäljning med inlägg som inte leder till försäljning. Inlägg som har hashtags och
platsincheckningar har större tendens att synas och därmed leda till försäljning om ett inlägg
innehåller attributet. Vi tror att det är anledningen till att vi kan se att en så stor andel av båda
typerna av inlägg har just detta attribut.
5.1.2 Hypotes 2
Av de inlägg som lett till försäljning var företag den annonsör som lett till försäljning för
de flesta respondenter med 55,2%. Den näst största annonsören för inläggen som lett till
försäljning var influencers med 40,9% och sist kom inspiratörer med 3,9%. Vår hypotes var
att många respondenter som gjort ett köp via Instagram gjorde det efter att ha sett en
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influencers inlägg, vilket vi kan se stämmer. Även fast influencers inte var den största
annonsören för inlägg som lett till försäljning så står de ändå för en stor del av försäljningen.
Om vi jämför med de inlägg som inte lett till försäljning kan vi se att det är stora skillnader i
resultaten. Endast 2,5% av inläggen som inte lett till försäljning representerades av företag.
Bland de inlägg som inte har lett till försäljning så består 73,4% av inlägg som har publicerats
av influencers. Influencers inlägg som går bra på Instagram kan bero på att konsumenten
känner tillit till influencern. Inläggen som har publicerats av influencers och gett ett negativt
resultat tror vi kan bero på att företaget inte har lyckats välja rätt influencer till deras
varumärken (Veirman et al., 2017). För inlägg som inte lett till försäljning kan vi även se att
inspiratörer fick en betydligt större del än för inlägg som lett till försäljning, med 24,1%.
Detta kan bero på att de flesta konton på Instagram räknas som inspiratörer och att våra
respondenter därför stötte på dessa konton först när de skulle svara på vilka inlägg som inte
lett till köp för dem.
Bland respondenternas inlägg kan vi se ett mönster att det finns flera inlägg som publiceras
av influencers som marknadsföring åt företag. Aktuell forskning visar på att det finns ett
starkt samband mellan företag som använder sig av influencer marketing samt celebrity
endorsement och hög försäljning. Det spelar därför en viktig roll att företaget väljer en
influencer som kan representera önskvärd image för deras varumärket. (Veirman et al., 2017)
Ett spännande resultat som vi kan se i vår undersökning är att fler inlägg som leder till
försäljning är inlägg som har publicerats av företag, vilket vi inte trodde skulle bli resultatet.
Något vi kan fråga oss är ifall konsumenterna förlitar sig mer på företag än influencers
(Crosbie, 2011). Vi tror att detta kan ha att göra med att företag har börjat kommunicera mer
med sina konsumenter direkt på sociala medier och på så sätt förstärkt relationsbanden
(Schivinski & Dabrowski, 2016).
Den aktuella forskningen visar på att allt fler företag använder sig av influencers när de
gör marknadsföring på Instagram (Instagram, 2018) vilket även vår forskning kan stärka.
Även fast det inte är en majoritet av inläggen som lett till försäljning som har influencers
som annonsör så är det fortfarande en stor del. Detta gör att vi verifierar hypotes 2.
5.1.3 Hypotes 3
I figur 6 presenteras produktkategorierna och att kläder med 25,1% var en storslagen vinnare
bland inläggen som har uppmärksammats av våra respondenter. Enligt Felsted & Kuchler
(2015) uppmärksammas inlägg specifikt via influencers och klädföretag har märkt av
ökningen av försäljning när influencers har marknadsfört deras produkter. Vi gör därför en
korstabell för att se hur stor andel av inläggen som har attributet skönhet & mode (som kläder
tillhör) som är publicerat av influencers. Resultatet är 50,6% av inläggen som hade det
attributet publicerades av just influencers. Influencers står alltså, i enlighet med teorin, för en
stor del av inläggen som publiceras på kläder.
Den produkt som sålde näst mest var accessoarer med 16,3% vilket nästan är 10% mindre än
kläder. Nära accessoarer var inredning med 15,3%. Utöver det var det en stor spridning bland
produkterna med relativt låga procent för varje enskild produktkategori. Anledningen till att
kläder säljer så pass mycket bättre än de övriga produktkategorierna kan bero på att just
klädvarumärken väljer att lägga fokus på plattformen (Felsted & Kuchler, 2015) och att det
därför i större utsträckning är kläder som konsumenterna ser på Instagram. Det kan även beror
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på att konsumenterna har en varumärkespreferens sedan tidigare (Berger, Draganska
& Simonson, 2007).
Kläder är en överlägsen produkt som leder till försäljning på Instagram för våra respondenter.
Aktuell forskning visar på att klädföretag satsar på marknadsföring på Instagram (Felsted &
Kuchler, 2015) vilket stärker vårt resultat. Vi verifierar hypotes 3 på starka grunder då kläder
såldes överlägset mest av alla produktkategorier för våra respondenter.
5.1.4 Hypotes 4
Hypotesen syftar till att besvara om inlägg som inte lett till försäljning har attributen
rörig/ostrukturerad och mörk, vi börjar därför med att endast kolla på inläggen som inte lett
till försäljning. Vi ser då att 15,8% av inläggen har attributet rörig/ostrukturerad och 33%
har attributet mörk. Enligt Mint (2017) gör bilder som är mörka att användaren måste stanna
upp längre för att se och förstå bilden (Mint, 2017) vilket kan göra att budskapet som
förmedlas försvinner (Valentini et al., 2018). Om de 33% av bilderna som var mörka inte
hade vart det skulle de möjligtvis ha lett till försäljning då konsumenterna tydligare kunde
bilden och få en bra uppfattning av vad den föreställer. Det är dock ingen majoritet av
inläggen som inte lett till försäljning som har dessa attribut, vi kan alltså inte dra någon
slutsats från dessa resultat. Vi gör därför en jämförelse med inläggen som lett till försäljning.
För attributet rörig/ostrukturerad är det 32 personer och därmed 15,8% för inlägg som inte lett
till försäljning som har det attributet. För inlägg som lett till försäljning var det 18 personer
och därmed 8,9% som har det attributet. Det är alltså 6,9% fler inlägg som har attributet
rörig/ostrukturerad för inläggen som inte ledde till försäljning. Här kan vi se en tydlig
skillnad vilket kan tyda på att inlägg som är röriga/ostrukturerade till viss del faktiskt gör att
inlägg inte leder till försäljning. Det är dock en relativt liten del vilket även skulle kunna tyda
på att det är slumpen som gjort att det skiljer sig just 6,9% mellan de två typerna av inlägg.
För attributet mörk är det 67 inlägg och därmed 33% av inläggen som inte lett till försäljning
som har det attributet. För inläggen som lett till försäljning är det 66 inlägg som har attributet
vilket är 32,5% av dem. Det skiljer sig endast 0,5% mellan inläggen som lett till försäljning
och inläggen som inte lett till försäljning för detta attribut. Vi kan därmed dra slutsatsen att
hur mörk en bild är inte påverkar hur gärna konsumenter vill köpa produkten i inlägget.
Eftersom hypotesen menar på att båda attributen mörk och rörig/ostrukturerad tillsammans
ska ha en negativ påverkan på inlägg testade vi sambandet mellan dessa. Om det inte finns ett
samband kan vi falsifiera hypotesen då den isåfall inte stämmer. Korstabellen visar på att det
är 20,9% av inläggen som har attributet mörk som även har attributet rörig/ostrukturerad. En
femtedel av inläggen som är mörka är alltså även röriga/ostrukturerade vilket kan tyda på att
det finns ett samband mellan attributen. Chi-två testet som gjordes för att undersöka detta
vidare visade på att det inte alls finns ett samband, vilket är ett möjligt utfall då 20,9% inte
tyder på ett starkt samband. Cramer’s V-testet som vi gjorde för att bekräfta att det inte finns
ett samband visade just det. Resultatet ,099 är ett svagt samband och vi accepterar
nollhypotesen med säkerhet.
Eftersom hypotesen menar på att attributen mörk och rörig/ostrukturerad tillsammans skulle
verka för att inlägg inte leder till försäljning, så falsifierar vi hypotes 4. Även
frekvenstabellerna som visar på att det finns en mindre skillnad för inläggen mellan attributet
rörig/ostrukturerad och ingen skillnad mellan inläggen för attributet mörk gör att vi drar
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slutsatsen att hypotes 4 falsifieras. Aktuell forskning visar på att inlägg som är mörka är
svårare att tolka (Mint, 2017), vilket inte stämmer överens med vår forskning. Vi ser ingen
skillnad mellan de två typerna av inlägg för attributet mörk vilket gör att vår forskning tyder
på att attributet mörk inte har någon betydelse för att inlägg ska leda till försäljning på
Instagram.
5.2 Modeller
Vi har tagit fram två modeller för detta arbete. Den ena är en förklaringsmodell som vi tagit
fram för att kunna förklara vilka orsaker som ger effekten att inlägg leder till försäljning på
Instagram. Med hjälp av tidigare teorier har vi även tagit fram en analysmodell som har hjälpt
oss att besvara våra forskningsfrågor och funnit en sammankoppling mellan våra teorier.
5.2.1 Förklaringsmodell
Förklaringsmodellen presenterade vi tidigare i kapitel 3.4. Modellen består av två orsaksvariabler
och en effektvariabel. Vi kan från vår undersökning se att för orsaksvariabeln attribut är ljus bild,
hashtags/platsincheckningar och skönhet & mode i topp. För ljus bild och
hashtags/platsincheckningar var det dock inte så stor skillnad mellan attributen för inlägg som lett
till försäljning och för inlägg som inte lett till försäljning. För skönhet & mode däremot skiljde
sig attributet mellan de två typerna av inlägg. Allmänt för attributen skiljde det sig inte så mycket
mellan inlägg som lett till försäljning och inlägg som inte lett till försäljning.

För orsaksvariabeln produkt visar vår undersökning på att kläder, accessoarer och inredning i
större grad leder till försäljning. Det var större skillnad mellan produkterna än mellan
attributen för inlägg som leder till försäljning jämfört med inlägg som inte leder till
försäljning. Enligt modellen påverkar dessa orsaksvariabler i sin tur att inlägg leder till
försäljning på Instagram. Nedan följer en modifierad förklaringsmodell:

Förklaringsmodellen och vår undersökning tillsammans visar vilka attribut och vilka
produkter företag bör satsa på när de gör marknadsföring på Instagram för att inläggen ska
leda till försäljning.
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5.2.2 Analysmodell
Analysmodellen visar sammanhanget mellan varje teori. Modellen tyder på ett mönster i
varumärkets livsstil och hur man på bästa sätt kan bygga upp ett varumärke. Genom
Instagram kan ett varumärke bygga upp sitt kännedom med hjälp av att använda sig av en
känd profil. Enligt Popescu (2014) så anser vi att celebrity endorsement hjälper till att bygga
upp varumärkeskännedom och uppbyggandet av varumärket. Varumärken har lyckats höja
sin kännedom med hjälp av annonsörer som influencers som bygger upp konsumenternas
tankesätt kring ett företag. 40,9% av inläggen som har publicerats av influencer har lett till
försäljning. Influencer står också för 73,4% av inläggen som inte lett till försäljning. Av
sammanlagt 406 olika inlägg så har över 57,1% inlägg uppmärksammats av konsumenter och
följare oavsett om de har lett till försäljning eller inte. Detta resulterar i att influencer
marketing är en marknadsföringsstrategi som varumärken tjänar på att använda sig av. När
konsumenterna vet mer om varumärket genom den kända personen utåt så har de lyckats
bygga upp varumärket och konsumenter har lyckats få en klarare bild av företaget.
Ett exempel är när ett klädföretag hittar en optimal influencer som matchar vad företaget vill
förmedla utåt. Det är dessa inlägg som har lett till försäljning. Konsumenter köper för att de
genuint litar på influencers, vilket går att märka bland respondenternas köp. (Rogers, 2016,
Jun 16) Vi kan konstatera att ett mönster skapas på Instagram när allt mer företag använder
sig av just influencers som hjälp för att bygga upp deras varumärkeskännedom. Vi kan även
konstatera att konsumenter blir 5,2 gånger så mer benägna att köpa produkterna som
marknadsförs via influencers på Instagram. (Resumé, 2016) Konsumenter söker sig till
varumärken efter att ha skapat sig en mental bild av företaget, specifikt efter att användaren
har sett en marknadsförd bild (Stern, Zinkhan & Jaju, 2001). Köpbeslut påverkar
respondenterna efter vad de ser och 203 inlägg har lett till en positiv bild av varumärken.
Detta har gjort så att respondenterna har känt tillförlitlighet när de har gjort sina inköp efter
att ha sett ett inlägg på Instagram.
Slutsatsen vi kan dra är att inlägg som har lett till försäljning är inlägg som konsumenterna
uppfattar som en association till antingen en influencer eller ett varumärket (Ahmedi,
Seedani, Ahuja, & Paryani, 2015). Konsumenterna köper produkter som stämmer in på deras
livsstil och särskilt när konsumenten har skapat sig en preferens om varumärket. Preferens
sker allt mer i och med konsumenten hör och läser på om varumärket samt efter att de har
testat på att köpa produkten eller tjänsten en gång tidigare.
Resultatet visar vilken påverkan annonsörer har på Instagram och att relationer en
användare bygger upp till sina följare påverkar användares köpprocess.
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6 Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning
I detta kapitlet presenteras slutsatserna vi har kommit fram till genom vår forskning. Vi
presenterar dessutom vad vår forskning har bidragit med och vilken fortsatt forskning som
kan göras baserat på det vi har stött på under gången av vårt arbete.
6.1 Slutsatser
•
•

•

Inläggs attribut skiljer sig väldigt lite mellan inlägg som lett till försäljning och
inlägg som inte lett till försäljning.
Företag står för den största delen av försäljningen av produkter på Instagram.
Influencers inlägg leder inte i lika stor utsträckning till försäljning som företags
inlägg, men en stor del av inläggen som lett till försäljning är inlägg publicerade
av influencers.
Kläder, accessoarer och inredning är de produkter som säljs mest på Instagram.

Studiens syfte är att förklara vilka inlägg som leder till försäljning på Instagram samt vilka
produkter som går att sälja på Instagram. Vi besvarar syftet genom forskningsfrågorna “vad
gör att inlägg på Instagram leder till försäljning?” samt “vart går gränsen för vilka produkter
som går att sälja på Instagram?”. Genom vår undersökning har vi fått svar på vilka produkter
som säljs mest på Instagram, vilket är kläder, accessoarer och inredning. Vi har även kommit
fram till attribut som gör att inlägg i större utsträckning leder till försäljning, dessa är ljusa
bilder och inlägg med hashtags/platsincheckningar. Tidigare forskning visar att
konsumentens köpbeslut påverkas om produkten eller tjänsten marknadsförs med rätt
budskap och med rätt annonsör (Veirman et al., 2017). Vi har med vår undersökning kunnat
besvara vilken typ av annonsör som leder till köp för flest konsumenter, det vill säga, i första
hand företags egna sidor och i andra hand influencers inlägg.
Att vår undersökning visar på att attributen mellan inlägg som lett till försäljning och inlägg
som inte lett till försäljning skiljer sig så pass lite åt kan bero på att alla typer av annonsörer har
förstått vilka attribut ett inlägg bör ha. Enligt Scott (2013) är hashtags ett sätt för företag att få
större räckvidd och nå fler användare med gemensamma intressen (Scott, 2013).
Eftersom företag vet detta så är det många som använder hashtags vilket gör att vårt attribut
“hashtags/platsincheckningar” fick en så stor andel både för inlägg som lett till försäljning och för
inlägg som inte lett till försäljning. Aktuell forskning visar även på att det för influencer
marketing främst handlar om att konsumenterna ska ha en relation till annonsören (Veirman et al.,
2017) vilket vi inte undersökte i vår studie. Om relationen till annonsören har en så pass stor
betydelse skulle det kunna vara en anledning till att attributen skiljde sig åt så lite mellan de två
typerna av inlägg i undersökning då de inte har lika stor betydelse som relationen.

Att det har blivit allt vanligare för företag att använda sig av influencers när de gör
marknadsföring för sina inlägg på Instagram (Instagram, 2018) fick oss att tro att
influencers därmed skulle vara den annonsör som hade lett till försäljning för flest
konsumenter. Undersökningen visar att en stor del av inläggen som lett till försäljning var
av just influencers, men att det flesta inläggen var publicerade av företag. Slutsatsen vi kan
dra av detta är att företag har en stor möjlighet att själva göra marknadsföring via Instagram
utan hjälp från influencers.
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Den produkt som i vår undersökning ledde till försäljning för flest respondenter var kläder.
Enligt Felsted & Kuchler (2015) visar allt flera influencers upp kläder på Instagram vilket
leder till en ökad försäljning av just kläder. Detta i sin tur leder till att allt fler klädföretag
väljer att göra marknadsföring för sina produkter på Instagram. (Felsted & Kuchler, 2015)
Att allt fler företag väljer att göra det kan vara en anledning till att det går så bra för
produktkategorin kläder i vår undersökning. Ju fler klädföretag som gör marknadsföring för
sina produkter på Instagram desto mer kläder säljs via Instagram. Att även accessoarer ofta
leder till köp kan bero på att de hör ihop med kläder och att bilder på kläder ofta även visar
upp accessoarer.
6.2 Bidrag
Studiens bidrag är utformad för att företag ska få en ökad förståelse för hur de kan
marknadsföra sig bättre på Instagram genom att förmedla rätt budskap till konsumenter.
Studien underlättar företags synvinkel om Instagram och hur användare kan marknadsföra
sig med hjälp av att välja rätt influencer och inspiratör.
Det som kan läras av denna studien är att vissa produkter säljer bättre på Instagram och att
vissa produkter säljer sämre. Vad det beror på att vissa produkter säljer bättre än andra är
svårt att svara på utifrån vår undersökning då attributen för inläggen som lett till försäljning
och inläggen som inte lett till försäljning liknade varandra. Det som studien däremot bidrar
med är att ge en överblick av vilka attribut som främst används för inlägg på Instagram där
ljusa bilder och bilder med hashtags/platsincheckningar är de överlägsna.
Inom det akademiska sammanhanget bidrar vår undersökning med ny forskning som kan vara
till grund för framtida forskning. Forskningen som finns om just Instagram, som är en så stor
del av många människors vardag, är begränsad. Vi har genom denna forskning kommit
närmare konsumenters uppfattning av marknadsföring på Instagram genom att titta på vad de
köper och vilka typer av attribut som de uppmärksammar.
En grupp utanför det akademiska sammanhanget som kan ha nytta av resultatet från vår
studie är exempelvis nya entreprenörer som vill starta upp ett företag och därför göra
marknadsföring för det. Entreprenören får genom denna studie framförallt kunskap om vilka
produkter som går bättre att sälja på Instagram och vilka produkter som inte går lika bra att
sälja. Till exempel så visar studien på att kläder, accessoarer och inredning säljer väldigt bra
på Instagram. Om en entreprenör startar ett företag med någon av de inriktningarna vet
entreprenören genom denna studie att hen bör göra marknadsföring på just Instagram. Även
resultatet av vilka attribut som leder till försäljning kan till viss del vara till hjälp för en
entreprenör då denne får kunskap om vilka egenskaper ett inlägg som ska sälja på Instagram
bör ha.
Vi ville i den här uppsatsen besvara frågorna om vilka typer av inlägg som leder till
försäljning på Instagram och vilka typer av produkter som går att sälja på Instagram. Vi har
genom vår undersökning kunna besvara dessa frågor och därmed bidragit med kunskap till
företag som jobbar med marknadsföring på Instagram. Det empiriska problem vi
identifierade, dvs att det saknades forskning om ämnet Instagram, har vi vi även det kunna
bidra med genom vår undersökning då vi forskat om just Instagram. Det teoretiska problemet
som är konsumenters uppfattning av Instagram har vi till viss del kunnat besvara genom
undersökningen.
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6.3 Fortsatt forskning
Att undersöka mer om Instagrams algoritm och hur den påverkar marknadsföringen på
Instagram, men även andra applikationer som till exempel Facebook, kan vara intressant för
fortsatt forskning. År 2016 ändrades algoritmen så att alla användare inte ser allt innehåll
(Pierce, 2019, 14 april), hur påverkar det företagen och användarna? Vi har inte haft möjlighet
att undersöka detta, men vi har flera gånger stött på problematiken med algoritmen. Vi tror
därför att forskning kring detta ämnet kan vara väldigt relevant, både för företagen som vill
göra marknadsföring, men även för användarna som vill veta på vilket sätt de påverkas. Vårt
förslag är att forskningen görs med en kvalitativ studie av både användare av Instagram samt
företag som gör marknadsföring på Instagram. Om användarna och företagen har använt
Instagram både före algoritmen kom och efter den implementerats så går det även att göra en
jämförelse som skulle kunna vara intressant.
Ett annat förslag på framtida forskning är hur konsumenter påverkas psykiskt av Instagram.
Applikationen används allt mer i samhället, hur påverkas människor av det? Det finns många
olika vinklar att se det ur, bland annat hur självförtroendet och självkänslan påverkas, hur
relationer påverkas eller hur hälsan påverkas. Det här sättet att se problemet på är främst ur ett
psykologiskt perspektiv, det är dock fortfarande intressant för marknadsförare att veta
eftersom hur konsumenterna tänker och känner påverkar marknadsföringen.
Tillvägagångssättet som skulle passa för en sådan undersökning är en kvantitativ ansats där en
stort antal konsumenter tillfrågas hur de upplever vissa situationer, inlägg och personer.
Genom data som genereras kan sedan ett stort antal forskningsfrågor besvaras.
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