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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Jeanette Carlsson Hauff för vägledning, råd och 
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Abstract 
 

The constantly evolving use of social media as a marketing tool is commonly known, and the 

opportunities for companies to get feedback about how successful their marketing is, have 

grown just as much. Today's companies take great financial risks when choosing marketing 

material in the traditional marketing way, but as the social network Instagram is free to use, 

the biggest risk here is to lose followers, and thus potential customers. This study aims to 

investigate what consumers actually want to see in the direct marketing they themselves have 

chosen to receive; what the consumers find most appealing and what makes them feel the 

greatest desire to buy. For this study seven semi-structured interviews were held with seven 

women all in the age between 16 and 25. They shared their everyday habits on the social 

media platform Instagram and were shown 15 Instagram pictures from five major fashion 

companies. The women expressed their spontaneous feelings when the pictures were shown, 

just as if the images had been found in their own Instagram feed. The images shown consisted 

of two, by us, defined messages divided into a five-degree scale, where the scale was ranked 

accordingly: extremely rational, rational, mixed, emotional and extremely emotional 

messages. The interviewees also commented on their preferences regarding the content of the 

pictures, if it was up to their own choosing. After analyzing all interviews, we have come to 

the conclusion that both the rational and the emotional image categories are preferable to the 

others. These two stand out from the five-degree scale as both more appealing and creating a 

greater desire to buy. The extreme ends of each category does not suit marketing on Instagram 

for different reasons. With this information, we hope to help companies with their marketing 

strategy on Instagram. 

 

This thesis is written in Swedish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Instagram, the AIDA model, Visual content, Rational message, Emotional 

message. 



 

III 

Sammanfattning 

 

Användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg växer ständigt, och så även 

möjligheterna för företag att få återkoppling angående hur framgångsrik deras marknadsföring 

är. Dagens företag tar stora ekonomiska risker när de väljer marknadsföringsmaterial på det 

traditionella sättet, men när det på sociala mediet Instagram är gratis att skapa ett konto blir 

den största risken att förlora följare och därmed potentiella kunder. Den här studien 

undersöker vad konsumenter faktiskt önskar att se i den direktreklam de självmant väljer att 

följa, vad som mest tilltalar dem och vad som får dem att känna mest köplust. Studien består 

av sju semistrukturerade intervjuer med kvinnor i åldrarna 16-25 som berättar om sina vanor 

på det sociala mediet Instagram. De sju kvinnorna visades 15 Instagrambilder från fem stora 

modeföretag och fick uttrycka sina spontana känslor inför dessa, likt ifall bilderna hade 

funnits i intervjupersonernas Instagramflöde. Bilderna bestod av två budskap som var 

uppdelade på en femgradig skala, där skalan rangordnades efter kategorierna extremt 

rationellt, rationellt, mixat, emotionellt och extremt emotionellt budskap. Intervjupersonerna 

kommenterade även vilka preferenser de hade angående bildernas innehåll ifall de själva fick 

välja. Efter att ha analyserat alla intervjuer menar vi att både de rationella och de emotionella 

bildkategorierna är att föredra, de står ut på den femgradiga skalan som både mer tilltalande 

och mer skapande av köplust. De extrema kategorierna av båda budskapen passar inte 

marknadsföring på Instagram av olika skäl. Med den här informationen hoppas vi kan hjälpa 

företag med deras marknadsföringsstrategi på Instagram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Instagram, AIDA-modellen, Visuellt innehåll, Rationellt budskap, Emotionellt 

budskap. 



 

IV 

Ordlista  
 

Nedan finner ni en ordlista på några engelska ord som vi har använt i uppsatsen. Vi anser att 

dessa inte har någon officiellt myntad svensk översättning och har därför valt att bistå med en 

definition av ordets innebörd på engelska samt en simpel översättning av sagd definition på 

svenska. 

 

Influencer - “A person or group that has the ability to influence the behaviour or opinions of 

others” (Cambridge Business English Dictionary 2017) / (svenska) En person eller grupp som 

har möjligheten att influera beteendet eller åsikter hos andra.  

 

Like - “To show that you think something is good on a social networking website by clicking 

on a symbol or the word 'like'” (Cambridge Business English Dictionary 2017) / (svenska) Att 

visa att man tycker att något är bra på sociala medier genom att trycka på en knapp med ordet 

‘gilla’.  

 

Outfit - “A set of usually matching or harmonious garments and accessories worn together; 

coordinated costume; ensemble” (Dictionary.com 2017) / (svenska) En sammansättning av 

oftast ihoppassade eller harmoniska klädesplagg och accessoarer burna tillsammans; en 

koordinerad kostym; helhet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sociala medier är ett populärt område att forska kring och många forskare har gjort ett försök 

till att definiera begreppet. De flesta svenskar födda på 90-talet och senare är idag vana 

internetanvändare och ser sin närvaro på sociala medier som en självklarhet. Idag använder 90 

% av Sveriges invånare internet, och 77 % av dessa finns närvarande på sociala medier. 

(Davidsson & Findahl 2016). Av dessa 77 % är kvinnor mellan åldrarna 16-25 de som 

dominerar användandet med en snittid på 12 timmar per vecka (Davidsson 2016). Sociala 

medier är till sin natur skapta för ständig utveckling, vilket gör att användare ofta hittar nya 

användningsområden för de olika plattformarna. Det här talar för att forskningen kring sociala 

medier kommer att fortsätta och förnyas så länge som fenomenet växer.  

 

I Sverige är de största sociala medierna Facebook (71 %), Instagram (44 %), LinkedIn (26 %) 

och Snapchat (25 %), där procentandelen visar internetanvändare som någon gång använder 

plattformen (Davidsson 2016). Facebook hade en ökad användning med 1 % från år 2015 till 

2016 medan samtliga av de övriga medierna hade en ökning på 4 % (ibid). Den traditionella 

envägskommunikationen inom marknadsföring (radio och tv) har i och med sociala mediers 

uppkomst förändrats till tvåvägskommunikation, vilket också kallas digital 

marknadskommunikation (Rowley 2004). När marknaden inte längre gör skillnad på den 

digitala och fysiska världen så förväntas företagen marknadsföra sig konsekvent som en 

helhet, också kallad omnikanal, för att kunna utmärka sig bland all typ av reklam. En 

omnikanal kan använda sig av just sociala medier som verktyg för att nå ut till potentiella 

kunder i en mer konkurrenskraftig och globaliserad marknad. PostNords (2016) E-barometer 

för första kvartalet år 2016 förutspådde goda prognoser för ökad e-handel under helåret 2016, 

där e-handeln då förväntades öka med 16 % främst på grund av företagens ökade användning 

av omnikanaler som försäljningskoncept.  

 

Idag finns de flesta stora modeföretag närvarande på sociala medieplattformar och de är i färd 

med att utvecklas till framgångsrika integrerade omnikanaler. Att använda sig av sociala  

medier är populärt i de flesta branscher och företag inom modeindustrin har ökat sin 

användning av digitala verktyg under de senaste fem till tio åren (Kontu & Vecchi 2014). En 

av de främsta fördelarna för företag med att använda sig av sociala medier är möjligheten att 

interagera med sina kunder, i syfte att fördjupa relationen (Phua, Jin & Kim 2016). 

Framförallt är det kundernas medvetna val i att följa ett visst företag, som gör att företagen får 

en stor konkurrensfördel (Mas Manchón, Morales Morante & Castellà-Mate 2014). Kunden 

blir då mottaglig för samtliga meddelanden på den valda plattformen direkt i telefonen, som 

till exempel meddelanden för att stärka varumärket eller uppdateringar om nya produkter och 

kampanjer (ibid). Företaget får då fördelen att tydligt se vid vilken tid och på vilken social 

plattform de borde publicera inlägg på för att garantera inläggets effektivitet (Kontu & Vecchi 

2014). Exempel på effektiva faktorer är inläggets räckvidd bland följare och antal 

visningar/likes/delningar. 

 

Konsumenter litar i större utsträckning på reklam och information från företag på sociala 

medieplattformar än från traditionell marknadsföring, till stor del på grund av att de själva kan 

närvara och interagera med företaget via dessa kanaler (Boateng & Okoe 2015). Studier visar 

att sociala medier är så pass viktiga att rätt och fel användning kan påverka ett företags rykte, 

försäljning och till och med överlevnad (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 2011). 
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Trots detta väljer företag att bortprioritera resurser för utveckling av sociala mediers förmåga 

på grund av okunskap. Forskare vill visa att med rätt kunskap om vad sociala medier kan göra 

för ett företag så finns möjligheten att göra stora vinster (ibid).  

 

När ett företags medverkan på sociala medier möter positiva reaktioner, ökar möjligheten till 

att kunder tar sig vidare till företagets försäljningskanaler (DeMers 2014). Instagram är en av 

de främsta plattformarna varumärken bör marknadsföra sig på, framförallt med tanke 

på plattformens rådande popularitet i Sverige. Ett ökat användande av omnikanaler har också 

stor vikt för plattformens relevans. Instagram är inte bara ett av de mest använda sociala 

medierna i Sverige utan även i världen. Instagram släpptes år 2010 och efter exakt två 

månader och två veckor hade appen en miljon följare (Davidsson 2016) och idag finns det 

över 600 miljoner Instagramkonton världen över (Instagram 2016). För närvarande använder 

nästan en tredjedel av alla svenskar Instagram, vilket motsvarar strax över 3,3 miljoner 

personer (Davidsson 2016). Utöver mediets popularitet och ständigt växande användande har 

Instagram även gjort det enkelt för företag att etablera och marknadsföra sitt företag som ett 

företagskonto, vilket uppmuntrar och underlättar för företag att använda Instagram som en 

marknadsföringskanal (Montenegro 2016). Montenegro (2016) noterar även att reklam via 

Instagram får ungefär fyra gånger så mycket “likes” som samma reklam får på Facebook, trots 

att Facebook har en högre procentandel av användare. Det finns studier som visar på att 

Instagram kan generera lika mycket försäljning som en onlinebutik, men att det ändå inte kan 

ersätta e-handeln till fullo (Latiffa & Safiee 2015). Mediet bör än så länge bara användas som 

ett komplement och i syfte för marknadsföring då företag behöver kunna kommunicera med 

kunderna på ett annat forum för själva försäljningen (ibid). Latiffa och Safiee (2015) menar 

att det som med lätthet skapas med Instagram är ett varumärke och en image. Med appens 

applikationer och verktyg är det lätt att få fram billig och effektiv marknadsföring, vilket 

förklarar mediets popularitet som marknadsföringskanal. 

1.2 Problemdiskussion 

 

De flesta områden som har undersökts i koppling till sociala medier har handlat om 

fenomenet sociala medier, sociala medier som marknadsverktyg, hur användningen påverkar 

relationen mellan kund och varumärke samt engagemanget och interaktionen däremellan. Då 

modeindustrin var relativt sen med att inkorporera digitala aspekter som marknadsstrategier så 

finns det förhållandevis lite forskning gjord på kopplingen mellan sociala medier och mode. 

Det är först under de senaste åren, då utvecklingen och ökat antal visuella sociala plattformar 

tagit form, som kopplingen mellan dessa ämnen blivit aktuella och intressanta att undersöka. 

Det finns delvis relevant forskning inom det område vi ämnar undersöka i denna uppsats, men 

vi finner ett tomrum i teorin gällande hur visuellt innehåll med dess budskap används för 

bästa resultat för modeföretag på Instagram.  

 

Idag har konsumenterna en större makt än förut över marknadsföringen för de har möjligheten 

att betygsätta det som visas, med hjälp av olika like-funktioner. På så sätt är det möjligt att 

mäta om “rätt” sorts bild är utlagd beroende på vad reaktionen blir inom en kort tid. Det här 

fenomenet nämner även företag och bloggare med motivationen “har ingen köpt det vi lagt ut 

inom en timme är det något fel” (Eftermiddag med Conny Emmelin 2015). Konsumenterna 

har därmed en inverkan på vad som marknadsförs på sociala medier, exempelvis på 

Instagram. Anna Appelqvist
1
, design- och inköpschef på Gina Tricot menar att designerna 

måste gå från att designa ”galgvänliga” kläder till ”Instagramvänliga” kläder (2017). Redan i 

                                                 
1 Anna Appelqvist. Studiebesök hos Gina Tricots huvudkontor i Borås den 14 Mars 2017. 
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designstadiet bör strategin anpassas till hur plaggen ska användas i marknadsföringen. Det är 

tydligt att dagens företag är i stort behov av att följa den teknologiska utvecklingen som råder 

när de ska välja marknadsföringsmetod. Bergström (2016, s. 83) menar att “reklamtröttheten 

breder ut sig”, det vill säga att konsumenter idag är trötta på all ständig reklam runt omkring 

och därför blir de svårare att nå ut till. Att det ligger i företagens intresse att fånga upp 

mottagarens uppmärksamhet är en självklarhet och ibland är det en svårighet att inte försvinna 

i allt brus som uppstår kring alla budskap som sänds ut (ibid). Två typer av budskap som 

nämns i tidigare forskning är rationellt och emotionellt. Rationella budskap tilltalar den 

logiska delen av hjärnan och erbjuder rationell information. Emotionella budskap syftar 

istället till att frambringa känslor hos en person (Zhang, Sun, Liu & Knight 2014). 

 

Med dagens smartphone-användare och deras blixtsnabba scrollning genom Instagramflödet 

är det ännu mer viktigt att ha rätt visuellt innehåll (Wortselius 2014; Bergström 2016). 

Innehållet behöver ge ett värde för mottagaren för att ha någon chans att sticka ut i det väldigt 

differentierade, men samtidigt återkommande flödet och därmed få mottagaren att stanna upp 

i scrollandet, om än för bara ett par sekunder. Vad som är värdeskapande beror på hur vi är 

som personer och det leder ofta till att alla inte värderar samma sak lika. Enligt Wortselius 

(2014) är bilder, foton, grafik, videor och annat visuellt innehåll de ultimata verktygen för att 

få konsumenters fokus, men hon besvarar inte frågan om vilket budskap mediet ska innehålla.  

1.3 Syfte och Forskningsfråga 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse i vilken typ av visuellt innehåll som 

modeföretag bör publicera på Instagram, oberoende av företagets syfte med plattformen. 

Resultatet av studien skulle vara intressant och komma att ligga till grund för företag när de 

väljer vilka sorts bilder de ska marknadsföra sig med. Vår frågeställning ämnar jämföra och 

analysera balansen mellan emotionella och rationella budskap från modeföretag när de 

marknadsför sig på det sociala mediet Instagram.  

 

Vilket budskap bör företaget sända ut genom visuellt innehåll, dels för att tilltala 

konsumenten och dels för att locka konsumenten till köp? 

1.4 Avgränsningar 

 

På grund av uppsatsens tidsbegränsning har denna undersökning kring sociala medier 

fokuserats enbart till en social medieplattform; Instagram. Anledningen till varför vi valt 

Instagram är på grund av dess position som den näst största sociala medieplattformen i 

Sverige samt att möjligheterna till marknadsföring via mediet är relativt nya och i en 

utvecklingsfas. Studiens empiri kommer inte att innehålla företagens klickstatistik, vilket 

betyder att områden som behandlar företagens lönsamhet och direkta reaktioner av Instagram 

inte kommer att behandlas. Undersökning är gjord ur ett konsumentperspektiv, det vill säga 

vad konsumenterna föredrar. 

 



 

- 4 - 

 

2 Teoretisk referensram 

2.1 Marknadskommunikation 

 

Kommunikation handlar om påverkan, om hur ett innehåll blir upptaget av en publik 

(Greenwald 1968). Enligt teorin 4P (de fyra p:na) skapad av McCarthy (1960) med koppling 

till marknadsmixen som strategisk positionering av en produkt på marknaden, är påverkan (i 

svensk översättning) ett av de fyra p:na. Ett företag kan idag relativt lätt nå en publik tack 

vare olika kanaler och mediaverktyg såsom TV, tidning, internet. Ju fler kanaler som ett 

företag marknadsför sig på, desto större chans är det att nå en större publik och fånga deras 

uppmärksamhet. En av utmaningarna inom marknadskommunikation idag, på en mer 

konkurrensutsatt marknad än förr, är hur företag ska fånga publikens uppmärksamhet. Hur 

kommunikationen tolkas av publiken är också en av utmaningarna. För att företag ska kunna 

kommunicera med sin målgrupp på bästa möjliga sätt krävs det att företaget känner till och 

förstår så mycket som möjligt om sina kunder. Baserat på den kunskapen kan de sedan sända 

ut kommunikation på det mest effektiva sättet för att både nå och uppmärksamma just sin 

målgrupp. Företaget kan då även sända ut kommunikation och budskap på det sätt som de tror 

målgruppen kommer förstå och tolka ”rätt” (Lea-Greenwood 2013).  

En grundläggande kommunikationsmodell av Schramm (1955) samt Shannon och Weaver 

(1963) beskriver förloppet av kommunikation som mellan en sändare och en mottagare samt 

dess orsak och verkan. Ett exempel kan vara presenterat som att företaget är sändaren, den 

potentiella/befintliga kunden är mottagaren samt att det handlar om en säljfrämjande åtgärd. 

Den visar hur sändaren konstruerar ett budskap som ska sändas ut och därefter väljer vilket 

media som ska sända detta meddelande. Väl här tolkar mottagaren budskapet efter egen 

attityd, erfarenhet och egna värderingar. Det är på denna plats i förloppet som ett 

informationsutbyte sker, att mottagaren skapar en åsikt och ett agerande mot budskapet. Om 

sändaren och mottagaren delar attityd, erfarenheter och värderingar samt tolkar budskapet på 

samma sätt antas kommunikationen vara effektiv. Den konkurrenskraftiga marknaden som 

försvårar differentiering av kommunikation och uppmärksamhet finns också med i modellen 

och kallas för brus. Bruset kan även bestå av andra störningar såsom sändarens förmåga att 

förverkliga tanken till ett budskap1 med ord eller bild och problem med medieverktyget. För 

en effektiv kommunikation bör sändaren analysera mottagarens feedback och genom detta 

mäta budskapets påverkan, vilket i sin tur leder till större kännedom om sin målgrupp. 

 

 
 

Figur 1: Schramm, Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell 
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För att förstå hur en mottagare bearbetar ett meddelande så som ett reklammeddelande har en 

modell utvecklats för att visa detta, AIDA-modellen. Det är en modell som utgår från att 

meddelandet först måste väcka mottagarens uppmärksamhet. Efter att ha väckt 

uppmärksamhet kan budskapet leda till ett intresse som vidareutvecklas till ett begär eller en 

önskan. Om intresset är tillräckligt starkt kan begäret att äga produkten eller tjänsten övergå 

till ett agerande såsom köp. De fyra stegen på svenska (uppmärksamhet, intresse, begär och 

agerande) är översatta från engelskans attention, interest, desire och action som bildar 

akronymen AIDA. (Smith & Taylor 2004; Lea-Greenwood 2013).  

 
Figur 2: AIDA-modellen 
 

AIDA-modellen är enkel men ger en generell överblick över vilka steg mottagaren går 

igenom innan ett budskap förkastas eller en handling görs. En djupare analys och teori för att 

förstå hur mottagaren resonerar finns beskrivet i den kognitiva responsmodellen föreslaget av 

Greenwald (1968). Den utgår på samma sätt som den sistnämnda modellen ifrån när en 

mottagare utsätts för reklam men inkluderar flera påverkande faktorer, såsom mottagarens 

tolkningar och uppfattningar om ett flertal ting, som sammanslaget avgör mottagarens 

respons. Teorin bygger på de tre essentiella områdena produkt/budskap, källa samt reklam. 

Greenwald anser att de kognitiva uppfattningarna, positiva eller negativa, som mottagaren har 

på dessa tre områden påverkar attityden hen har till produkten, varumärket samt till reklamen 

i sig. Uppfattningen mottagaren har gällande produkten och kommunikationens budskap har 

oftast två utfall, argument för eller mot. Vid motargument hyser mottagaren tvivel kring 

trovärdigheten och kan beröra produkten i sig, sändarens avsikter och sändarens värderingar. 

Motsatsen, ett medhållande argument, upplevs istället som pålitligt och positivt, vilket kan 

skapa ett intresse hos mottagaren. Attityden som mottagaren upplever gentemot dessa faktorer 

kommer i slutändan leda till det slutgiltiga beslutet av köp eller förkastning.  

 

 
 

Figur 3: Den kognitiva responsmodellen av Greenwald 
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2.2 Visuell kommunikation i mottagarens perspektiv 

 

Olika konsumenter tenderar att föredra visuell eller verbal kommunikation i skiftande balans, 

beroende på individuella skillnader. Dock styrker övervägande forskning att visuellt innehåll 

är lättare att komma ihåg och är mer effektivt för att generera positiva åsikter om företaget 

(Lin, Lu & Wu 2012; Manic 2015; Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis 2014). 

 

Människor konsumerar med sina ögon genom att ta in och tolka visuell kommunikation. 

Företag använder sig av bilder för att skapa en märkesidentitet, marknadsföra produkter och 

upprätthålla en image (Schroeder 2005). Bilden har blivit en viktig komponent i modern 

marknadskommunikation. Användandet av bilder lockar betraktarens uppmärksamhet och 

möjliggör för tolkning, samtidigt som det är lättillgängligt (Perkins 1994). Visuellt innehåll 

begränsas inte av kulturella eller språkliga barriärer för möjlighet till tolkning, även om 

tolkningen blir olika beroende av vår kulturella kontext (Manic 2015). 90 % av all 

information som vi tar in varje dag är i form av visuellt innehåll, vilket vi omedvetet skaffar 

oss en uppfattning om (Schroeder 2005; Manic 2015). Bilder fungerar som ett kommunikativt 

verktyg inom marknadsföring, där innehållet visar en simulerad situation med syfte att 

övertyga konsumenten (Schroeder 2005). Flödet i visuell kommunikation kan beskrivas vara 

en bild som fungerar som ett incitament, vilket leder till tolkning, accepterande och eventuell 

konsumtion (Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis 2014). 

 

Konsumenter tenderar att ha olika preferenser gällande kommunikation, beroende på deras 

emotionella och kognitiva förmåga. Föga förvånande är denna uppdelning oftast inte svart och 

vit, eftersom olika kommunicerade budskap i människors liv kräver olika förmågor (Sojka & 

Giese 2006). När det kommer till att tolka visuellt innehåll så genomgår betraktaren tre faser, 

varav den första fasen är att entydigt beskriva vad som syns på bilden i faktiska termer. Detta 

kan till exempel vara en röd bil. Här lägger mottagaren märke till färger, komposition och 

fysiska saker. Just färgupplevelsen kan ha en kraftig effekt, då färger kan påverka antingen 

funktionellt eller icke-funktionellt. En funktionell färg bidrar till “produktens fysiska och 

kommunikativa funktioner” (Bergström 2016, s. 260), medan en icke-funktionell färg istället 

förvirrar mottagaren eftersom den anses som irrelevant. Nästa fas är mångtydig och är i syfte 

att förstå kontexten kring bildens innehåll, vilket ger betraktare med liknande erfarenheter och 

bakgrund lättare att göra samma tolkning. Den tredje fasen står för den tolkning som är ytterst 

personlig och privat för betraktaren. De två sista faserna är svårast för marknadsförare att 

förutse hos betraktarna, därför krävs noga avvägning vid skapandet av visuell kommunikation 

(Bergström 2016). Företag bör utveckla en distinkt och genomgående visuell profil, vilket är 

företagets vision, identitet och centrala värden översatt till visuellt innehåll (ibid). Den 

visuella profilen utgör i huvudsak grundpelaren i företagets visuella kommunikation, då den 

kommer till uttryck i samtliga marknadsföringskanaler för företaget. Ju mer effektiv visuell 

profil, desto större chans att öka konsumenters positiva associationer till företaget (Sasmita & 

Mohd Suki 2015).  

 

Vad gäller visuell kommunikation på sociala medier så visar flera studier att innehåll på 

sociala medier har en förmåga att skapa förtroende hos konsumenten och ta kundrelationen till 

en djupare nivå (Sashi 2012; Boateng & Okoe 2015). Mas Manchón, Morales Morante och 

Castellà-Mate (2014) gör en viktig poäng i att det krävs ett aktivt medgivande från 

konsumentens sida på vissa sociala medieplattformar för att få ta del av innehåll, vilket 

betyder att företaget får en direktkontakt med mottagaren och att kanalen får en mer personlig 

karaktär. Bergström (2016) menar att konsumenter tenderar att ha ett större intresse för de 

medier som de själva väljer att följa, jämfört med de medier som är påtvingade. Tsang, Shu-
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Chun och Ting-Peng (2004) studie behandlar svårigheten i att förutspå konsumenters attityder 

till mobilreklam och även de visar ett resultat där reklam bemöttes positivt om konsumenten 

själv hade gett sitt medgivande till att motta meddelande med dess innehåll. De faktorer som 

främst påverkade konsumenternas attityder var underhållningsvärde, trovärdighet och risk för 

irritation. Muntinga, Moorman och Smit (2011) fortsätter detta resonemang med att 

konsumenter kan utnyttja företagets innehåll på sociala medier i underhållningssyfte, 

exempelvis för avkoppling eller tidsfördriv. De skriver också om att när företag använder sig 

av sociala medier så skapas utrymme för alla tänkbara typer av aktiviteter för konsumenter, 

där konsumenterna får chans att hålla sig uppdaterade, ta del av information, få inspiration 

och kunskap om produkter från företaget. 

2.3 Rationella och emotionella budskap 

 

Att utnyttja företagets visuella kommunikation och skicka ut rätt budskap till eventuella 

kunder kan vara en stor konkurrensfördel i dagens modeindustri. Därför är det viktigt att 

försöka styra över kundernas uppfattning av budskapet (Bergström 2016). Det har gjorts 

omfattande forskning kring effekten av olika budskap i företags visuella kommunikation och 

definitionerna kring dessa budskap varierar mellan forskare (Mas Manchón, Morales Morante 

& Castellà-Mate 2014; Saxena & Khanna 2013; Lwin et al. 2014). Nedan följer en 

redogörelse för skillnaderna mellan forskarnas teorier om vilket budskap som är mest 

framgångsrikt eller om det som främst främjar försäljning är att ha en balans mellan 

budskapen. 

 

När det kommer till hur konsumenterna ska associera till budskapen kallar Zhang, Sun, Liu 

och Knight (2014) de olika typerna för rationellt och emotionellt. Rationella budskap anspelar 

på den faktiska produkten och dess förmåga att fylla ett behov hos konsumenten. Den här 

typen av budskap ska få konsumenten att associera till logiskt och förnuftigt tänkande, vilket 

gör att aspekter som kvalité, användningsområde och dess utförande blir viktiga komponenter 

i budskapet (Zhang et al. 2014; Aydınoğlu & Cian 2014). Syftet med emotionella budskap är 

istället att skapa en illusion om en ideal livsstil och frammana känslor hos konsumenten, som 

får dem att känna för det koncept företaget säljer innan de uppbådar ett faktiskt behov. Den 

här typen av budskap får konsumenten att associera till drömmar och känslor, såsom äventyr, 

status och självförverkligande (Zhang et al. 2014). En vision av en idealkund kan vara en 

stereotypisk fotomodell som demonstrerar ett användande av en produkt (Aydınoğlu & Cian 

2014).  

 

Saxena och Khanna (2013) har ett liknande synsätt gällande dessa budskap och beskriver 

fenomenen som antingen informativa eller underhållande budskap. Reklam med informativa 

budskap ökar kundens chans till att rationellt kunna välja rätt bland tusentals produkter som 

fyller samma syfte (ibid). Det är det tydliga och explicita budskapet som beräknas leda till fler 

köp, vilket stöds i en studie av mobil marknadsföring (Mas Manchón, Morales Morante & 

Castellà-Mate 2014). Däremot har reklam med ett underhållningsvärde visat sig ge upp till 

fyra gånger så stor påverkan till positiva associationer än en informativ reklam. När det gäller 

att påverka varumärkeslojalitet så har det visats sig att ett emotionellt fokus är mer givande, 

då betraktaren får en positiv känsla av bilderna, som sedan förknippas till varumärket. Så 

länge det inte överdrivs i för frekventa uppdateringar blir det en positiv effekt (ibid). Saxena 

och Khanna (2013) menar att det finns en existerande korrelation mellan information och 

underhållning i reklam som indikerar att de konsumenter som finner budskapet som 

underhållande är mer sannolika att också finna den informativ. 
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Flera studier visar på att emotionell marknadsföring har tagit över från de traditionellt 

rationella budskapen som tidigare dominerat reklam i medier såsom lokaltidning och TV och 

anses vara mer effektiv i nya medier (Lwin et al. 2014; Mas Manchón, Morales Morante & 

Castellà-Mate 2014; Panda, Panda & Mishra 2013). I en undersökning på små hotell och 

deras hemsidor visar resultatet att den emotionella marknadsföringen ger en känsla till kunden 

som associeras till den upplevelse som visas i reklamen, vilket betyder att det är en upplevelse 

som säljs men en produkt som köps. Detta förklaras genom att ett emotionellt budskap kan 

kommunicera fördelar med produkten eller tjänsten som marknadsförs, det vill säga att 

känslan som reklamen förmedlar står för produkten själv (Lwin et al. 2014). Det kan i sin tur 

resultera i både förstärkta och försvagade förhållanden mellan företag och kund, beroende på 

om kundens förväntningar på produkten införlivas eller inte. Risken att få orealistiska 

förväntningar är större efter en emotionell reklam, än när kunden litar på sitt rationella 

tänkande (ibid). Mas Manchón, Morales Morante och Castellà-Mate (2014) menar vidare att 

olika sorters budskap påverkar olika förmågor hos mottagaren. Det kognitiva tänkandet 

påverkas av de rationella budskapen, vilka leder till att mottagaren fattar beslut om köp och de 

emotionella budskapen påverkar det emotionella tänkandet vilket mer ger en känsla för 

sändaren av budskapet och kan leda till ett “försenat köp”. Att en kund gör ett försenat köp 

betyder att de inte har ett tydligt och direkt behov av att köpa något, utan får ett påhittat behov 

beroende av reklamen som kan fortsätta skapa associationer för kunden även vid framtida köp 

(ibid).  

 

Panda, Panda och Mishra (2013) argumenterar för att en blandning i marknadsföringsstrategin 

av emotionella och rationella budskap kan visa sig förmånligt, så länge balansen dem emellan 

är anpassad till typen av produkter samt till vilken typ av marknadsplattform det förväntas 

visas på. Det krävs noga övervägning vid beslut kring företagets visuella fokus, för att hitta 

det som visar sig vara mest effektivt i olika situationer (Zhang et al. 2014).  
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3 Metod 

3.1 Undersökningens utformning och design 

 

För att uppfylla studiens syfte har vi undersökt vilken typ av visuellt innehåll som 

modeföretag bör publicera på Instagram samt konsumenters attityder till emotionella och 

rationella budskap i visuell marknadsföring. Eftersom vi hade för avsikt att pröva tidigare 

teorier kring begreppen rationellt och emotionellt budskap från ett konsumentperspektiv var 

det önskvärt att försöka nå en djupare förståelse genom en kvalitativ studie (Bryman & Bell 

2013). Studiens kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad, eftersom kvalitativ 

forskning tenderar att vara mer inriktad på ord och känslor än siffror och statistik (ibid). Vi 

har använt oss av en tvärsnittsdesign med en undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer i syfte att få fram kvalitativ primärdata som kan leda oss till ett sambandsmönster 

för vår frågeställning. Det sekundära material som förekommer i uppsatsen är visuellt och 

insamlat från olika modeföretags Instagramkonton.  

3.2 Forskningsansats 

 

Den teoretiska referensramen består av teorier kring marknadskommunikation, visuell 

kommunikation, emotionellt/rationellt budskap samt modeller såsom relationen mellan 

mottagare och sändare, AIDA och kognitiv respons. Presenterad forskning har hittats i 

Högskolan i Borås samlade databaser via sökverktyget Primo, före detta Summon, samt i 

biblioteket och via Google Scholar. Den teoretiska referensramen gav form till en 

intervjuguide som därefter styrde insamlingen av empiri. Resultatet av studien presenteras 

med hjälp av AIDA-modellen och därefter genomfördes analysen med koppling till modellens 

teori samt övrig presenterad forskning. Undersökningen har således ett deduktivt 

förhållningssätt, i syfte att pröva den valda teorin på ett empiriskt material (Bryman & Bell 

2013). 

3.3 Metod för insamling av empiri  

 

Förstudie 
 

Vi valde att genomföra en kort förstudie i syfte att testa huruvida våra begreppsdefinitioner av 

emotionellt och rationellt stämmer överens med den förutsatta mening vi skapat och hur dessa 

således fungerar i praktiken. Att definiera och fastslå begrepp inom kvalitativ forskning är i 

många fall inte rekommenderat, eftersom studierna ofta vinner på att forskarna uppfattar 

begreppet som sensitivt (Bryman & Bell 2013). Forskare rekommenderas istället att tolka 

begreppen som flexibla och råds till att använda dem i syfte att vägleda i empiriska situationer 

(ibid). I vår förstudie gjorde vi ett bekvämlighetsurval och valde ut 15 kvinnliga studenter 

som fanns tillgängliga i biblioteket på Högskolan i Borås. Förstudien bestod av kvantitativa 

intervjuer med utvalda personer. De fick läsa en kort text om vad rationellt och emotionellt 

fokus i bilder kännetecknas av baserat på innehållet från vår teoretiska referensram. Efter det 

fick de sortera ut 40 bilder i kategorierna: rationellt, emotionellt och annat. De bilder som gav 

ett tydligt resultat av att tillhöra ett fokus mer än det andra var de vi valde att använda oss av i 

den huvudsakliga undersökningen, och finns i bilaga 1. Vi ansåg att förstudien var nödvändig 

för att ge oss en viss säkerhet inför vår huvudsakliga datainsamling, samt för att öka studiens 

begreppsvaliditet. Bryman och Bell (2013) definierar begreppsvaliditet att vara det kriterium 

som handlar om huruvida begreppet verkligen står för det som studien ämnar mäta.  
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Kvalitativ metod 

 

Uppsatsens empiriska material är insamlad primärdata från sju stycken semistrukturerade 

intervjuer. Valet av semistrukturerade intervjuer får grund i litteraturen i att vara en lämplig 

kvalitativ metod, då studien ämnar förklara konsumenters uppfattning av budskap (Bryman & 

Bell 2013; May 2013) och när forskare vill undersöka människors sätt att resonera (Trost 

2010). Den här typen av intervjuer kännetecknas av förutbestämda frågor med en större frihet 

än i strukturerade intervjuer, för både intervjuare och intervjuperson. Intervjupersonen får 

möjlighet att tolka frågorna efter egen förmåga och vidareutveckla sitt svar med egna ord 

(Bryman & Bell 2013). Intervjuaren kan i efterhand få ett större spelrum vid tolkning av 

svaren och vara mottaglig för intervjupersonens subjektiva verklighet (May 2013).  

 

Vi har kompletterat den primära kvalitativa metoden med fotoelicitering, vilket innebär att 

forskarna inkluderar visning av bilder i en intervju och ställer frågor gällande hur 

intervjupersonen uppfattar dessa bilder (Bryman & Bell 2013). Fördelen att använda sig av 

denna metod är att “bidra till att intervjun går från ‘det konkreta (en katalogisering av 

föremålen på fotografierna) till det socialt abstrakta (vad objekten betyder för personen som 

intervjuas)’” (Harper 1986, s.25). 

3.4 Urval 

 

Urval av intervjupersoner 
 

Ett målstyrt urval ämnade sig bäst för studien då vi ansåg att representativitet från 

populationen inte är lika viktigt som det resultat vi skulle få från mer ingående intervjuer. 

Dock är det viktigt att studier av denna typ finner en extern validitet trots vårt begränsade 

urval. Enligt Bryman och Bell (2013) bör resultatet från en studie av vår karaktär i första hand 

generaliseras till teori istället för populationen, då det anses omöjligt. Urvalsmetoden är 

relevant då valet av metod grundas i vad forskaren vill undersöka och vilka frågeställningar 

studien ämnar besvara (ibid). Vår studie undersöker hur Instagramanvändare uppfattar 

modeföretagens budskap i bilder för marknadsföringssyfte och därför är det av relevans att 

våra intervjupersoner är just Instagramanvändare och företrädesvis följer ett par modeföretag 

på Instagram. Det är också av vikt att personerna är i åldrarna 16-25 år, då det är den 

samhällsgrupp som består av mest flitiga användare av det sociala mediet enligt tidigare 

nämnd statistik. De modeföretag studien ämnar undersöka har främst kvinnor som målgrupp 

och därför ansåg vi att personer av det kvinnliga könet har bäst förmåga att ge data som kan 

besvara vår frågeställning. Urvalet genomfördes genom att hitta lämpliga deltagare i 

Högskolan i Borås bibliotek samt ute på allmänna platser, där vi förklarade kort vad intervjun 

gick ut på samt ungefärlig tidsåtgång. Vi valde att utföra sju stycken intervjuer på vår 

målgrupp baserat på Trost (2010) rekommendation.  

 

Urval av visuellt material 

Vid urvalet för de bilder vi använde oss av vid intervjutillfällena gjorde vi ett stratifierat urval. 

Vi valde ut vad vi ansåg klassificerades som typiska rationella och emotionella bilder utifrån 

vad redan etablerade forskningsstudier preciserat uttrycken som, vilket vi dessutom grundar 

vår teoretiska referensram på. Därefter gjorde vi en förstudie för att få externt stöd i vår 

uppfattning om bilderna och studiens begreppsvaliditet. Dock resulterade ett par av bilderna i 

bortfall. För att förenkla fotoeliciteringen valde vi att därefter gradera bilderna i grupper om 

fem, enligt kategorierna: extremt rationell (1), rationell (2), mixat (3), emotionell (4), extremt 
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emotionell (5). Vi gjorde den här avvägningen efter våra egna begreppsdefinitioner för att ge 

intervjupersonerna tydliga flöden med skillnader mellan de olika bilderna. Varje kategori 

karaktäriseras av olika faktorer, exempelvis att de rationella bilderna inte innehåller några 

människor medan övriga kategorier gör det. Bilderna valdes ut från modeföretags 

Instagramkonton, som alla riktar sig mot liknande målgrupper gällande kön och ålder. 

Anledningen till att vi har utgått ifrån dessa modeföretag är att deras målgrupper inkluderar 

vår målgrupp för denna studie. Vi kontaktade flera modeföretag och de som accepterade vår 

förfrågan att använda deras bilder var Gina Tricot, H&M, Lindex, Na-kd och Zara.  

 

Det visuella material vi använt oss av har visats för intervjupersoner utan någon koppling till 

företaget de hör till för en så objektiv bedömning av bilderna som möjligt. Vi vill undvika att 

associationer mellan intervjupersonerna och företagen ska skapa skevheter i 

intervjupersonernas beteende. Vidare har vi valt att bortse från bildernas underliggande 

bildtexter och endast fokuserat på den faktiska bilden och dess formspråk.  

3.5 Genomförande och bearbetning 

 

Empirin har samlats in genom att ställa frågor och påståenden under intervjuerna som 

intervjupersonerna har besvarat med egen tolkning. Vi har utnyttjat användandet av visuella 

medel för att underlätta för vårt syfte med studien, då intervjupersonerna får motivera deras 

attityd i förhållande till bilder. Intervjuerna har utförts i antingen grupprum eller avskilda 

delar av biblioteket på Högskolan i Borås för att kunna utföra intervjuerna så ostört och tryggt 

som möjligt (Trost 2010). Intervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen och i och 

med detta valdes en av oss i forskargruppen ut till att bli främsta intervjuare och ställa 

frågorna i alla intervjuer. Det underlättade för efterkommande transkribering. Varje intervju 

bestod av fyra faser och den totala tiden varierade mellan 15-40 minuter. I inledningsfasen 

beskrev vi hur intervjun skulle gå till och att intervjupersonen kommer förbli anonym och har 

rätt till respondentvalidering. Vi startade ljudinspelningen i den andra fasen och ställde 

generella frågor om Instagramanvändning, shoppingmönster och attityder till modebilder på 

Instagram. Den tredje fasen bestod av att intervjupersonen ställdes inför en enkel bildanalys 

där vi visade 15 bilder sammanlagt (en i taget, i grupper om fem, A- B- C) som 

intervjupersonen fick beskriva entydigt samt mångtydigt i regel med Bergströms (2016) teori. 

Därefter avslutades ljudinspelningen och den fjärde och sista fasen inleddes med en förklaring 

av vad studien ämnar undersöka samt en kort diskussion där vi också deltog med våra åsikter i 

ämnet. Den första och sista fasen blev alltså inte inspelade, med anledning av de etiska 

aspekterna samt studiens syfte.  

 

Vi valde att inte ställa några uttalade frågor gällande emotionella och rationella budskap i våra 

intervjuer då vi i så fall skulle äventyra intervjupersonernas egen uppfattning. En ytterligare 

anledning till detta är att vi inte ville riskera att intervjupersonerna myntade egna 

begreppsdefinitioner och tolkade rationellt och emotionellt budskap annorlunda. Det var 

viktigt att så långt som möjligt minimera risken för otydligt formulerade eller missförstådda 

frågor, därför ansåg vi det bäst att utesluta dessa begrepp helt och hållet (Bryman & Bell 

2013). Utifrån våra intervjufrågor har vi sammanställt resultatet i Excel och lyft ut essensen i 

varje svar, i viss mån i hela citat från intervjupersonen när så krävs. En del av våra frågor 

besvarades med ja/nej-svar, eftersom vissa frågeställningar är mer generella och inte kräver 

förklaringar. Andra frågor har krävt intervjupersonens motivering i sitt svar, vilket i sin tur 

har varit svårare att sammanställa till ett enhetligt resultat. Det var av högsta vikt för oss att 

intervjupersonerna fick utrymme till egen tolkning och förklara med egna ord, därför har vi 

tolkat efter bästa förmåga och lyft ut citat för att styrka påståenden.  
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3.6 Metodreflektion 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) fångas individernas uppfattningar och tolkningar bättre i en 

kvalitativ forskning, vilket som tidigare nämnt är av stor vikt för oss. Vi anser att den främsta 

fördelen med intervjuer som metodval är att det resulterar i mer utförliga och motiverade svar 

och framförallt möjligheten till att ställa frågan “Varför?”. Att genomföra en semistrukturerad 

intervju gjorde det möjligt för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor i syfte för vidare 

motivering. Metoden är tillräckligt flexibel och gav möjligheten att korrigera utformningen av 

intervjufrågorna om så krävdes (Bryman & Bell 2013). Exempelvis valde vi att efter två 

genomförda intervjuer lägga till ytterligare tre bilder i våra kategorier (mixad, 3), eftersom vi 

kände att det saknades en viss typ av bild i undersökningen. Vi insåg att detta eventuellt kan 

påverka analysen, dock anser vi att denna kategori är så pass viktig att ha med för 

undersökningens bredd att vi valt att bortse från detta. Vi har tagit beslutet att därför utesluta 

mixkategorins eventuella slutsatser eftersom det resultatet inte skulle vara representativt.  

 

Vi var medvetna om att intervjuer är en tidskrävande metod, men ansåg efter noga 

övervägande att det skulle vara värt ett resultat som består av utförliga svar. En utmaning vi 

stötte på var att flertalet unikt formulerade svar innebar omfattande bearbetning för oss efter 

insamlandet, men försök gjordes i att strukturera svaren någorlunda i efterhand. Ännu en 

utmaning var att alla intervjuer skulle bli någorlunda likadana, med syftet att intervjuaren 

ställer frågorna på samma sätt så att alla intervjupersoner upplever samma motiv bakom dem. 

En tredje utmaning var att inte ställa ledande frågor. Dessa utmaningar försökte vi motverka 

genom att genomföra ett antal provintervjuer i förebyggande syfte.  

 

I varje intervju påminde intervjuaren intervjupersonen att försöka bortse från de faktiska 

plaggen i bilderna och istället fokusera på formspråk och utförande av bild. Det här visade sig 

vara högst komplicerat, eftersom plaggen i mer än hälften av bilderna utgör huvudfokuset och 

intervjupersonen kan då agera partiskt på grund av att just det plagget inte är rätt “stil”. Det 

här är en aspekt som vi fick ta hänsyn till i vår analys.  

 

Oväntat beteende från intervjupersonens sida eller störande moment i omgivningen är en 

komplikation som Bryman och Bell (2013) nämner som vanligt förekommande för oerfarna 

intervjuare. Vi anser det viktigt att vara medveten om att intervjuförloppet inte behöver gå 

som vi föreställt oss och att det finns en dygd i att vara flexibel. Vägran från intervjupersonen 

att bli inspelad var en potentiell komplikation till grund av vald metod, men det blev inget 

problem för oss. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att de mest intressanta svaren eller 

informationen intervjuare får är när ljudinspelningen är avslutad, vilket vi anser var en 

nackdel med metodvalet. Det förhöll sig så att efter samtliga av våra intervjuer växte en 

diskussion fram, då vi förklarade vårt syfte med studien samt våra egna åsikter i ämnet. Dessa 

diskussioner ingår inte i vårt insamlade material, dock har vi tagit inspiration från dem och de 

har hjälpt oss indirekt i skapandet av vår analys.  

 

Vi valde att inte samla in någon kvantitativ data och förlitade oss därför i stor utsträckning på 

att materialet från sju intervjuer skulle ge oss tillräckligt med relevant information för analys. 

Vid mycket bortfall av relevanta svar, till den grad att vi ansåg att vi inte kan använda 

insamlad data till vår forskning, hade vi enligt plan marginal till att eventuellt behöva göra 

kompletterande intervjuer. Vår förhoppning var att valet av målstyrt urval skulle minimera 

denna risk. 
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Etiska principer 
 

Bryman och Bell (2013) samt Trost (2010) lägger stor vikt vid att deltagarna i studien förblir 

anonyma i syfte att skydda deltagarnas privatliv samt framtida identifiering. 

Intervjupersonerna särskiljdes under bearbetningen och analysen genom att varje deltagare 

fick ett fiktivt namn tillsammans med deras korrekta ålder, med grund i att kunna precisera 

vem som har vilken åsikt och kopplat till vad. Intervjuerna genomfördes efter att deltagarna 

informerats om endast det som är nödvändigt gällande undersökningen, däremot förklarades 

inte den huvudsakliga frågeställningen. Vi ville inte riskera att intervjupersonerna resonerar 

och agerar annorlunda baserat på informationen de fått, eftersom det kan skapa skevheter i 

svaren. Dock förklarades exakt vad studien gick ut på direkt efter varje intervju. Då vi 

använde oss av ljudinspelning under intervjuerna erbjöd vi deltagaren respondentvalidering. 

Detta med bakgrund i Bryman och Bells (2010) och Trosts (2010) resonerande kring de etiska 

principerna om samtyckeskravet och falska förespeglingar. Vad gäller de bilder vi valde att 

använda i förundersökningen, intervjuerna och som även publicerades i studien har vi fått 

godkänt av upphovsrättshavaren (nämnda modeföretag) att använda dessa. 

 

En etisk princip som Diener och Crandall (1978) tar upp är eventuellt intrång i privatliv. Det 

är en princip som vi anser att vi inte bryter mot. Vi är medvetna om vissa intervjufrågor kan 

anses röra personliga ämnen likt hur intervjupersonerna använder Instagram och om de vill ge 

exempel på modeföretag de följer, däremot anser vi inte att denna information är känslig nog 

för att göra intrång på privatlivet. En anledning till att vi inte anser att den typ av information 

är tillräckligt känslig för att bryta principen är att information gällande vad/vem varje 

Instagramanvändare följer på Instagram är offentlig information. Utformningen av 

intervjuguiden strävade även efter att inte gå för djupt in på de privata delarna av 

intervjufrågorna. 

 

Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman och Bell (2013) existerar fyra mått för trovärdighet inom kvalitativ forskning. 

Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

Bryman och Bell (2013) definierar tillförlitlighet som ett mått på trovärdighet inför våra 

slutsatser i någon annans uppfattning. Vi har ökat tillförlitligheten genom att inte ställa 

ledande frågor och att låta samtliga intervjupersoner ta del av respondentvalidering för att 

säkerställa att deras uppfattning stämmer överens med vår. Överförbarhet tenderar att vara det 

mått för trovärdighet som blir lidande i kvalitativa studier, då forskare uppmuntras att 

fokusera på det kontextuellt unika i undersökningens resultat. Vi har därför formulerat en 

noggrann redogörelse av vårt metodval, för att öka möjligheten att överföra våra resultat till 

en annan kontext. Pålitlighet, det tredje måttet av trovärdighet, är den kvalitativa studiens 

motsvarighet till reliabilitet. Genom en detaljerad och fullständig redogörelse för alla delar av 

forskningsprocessen har vi ökat studiens pålitlighet. Dock fanns det en stor risk för tillfälliga 

attityder och känslor för företagen hos våra intervjupersoner, då vår målgrupp tenderar att i 

stor utsträckning förändra attityd till modeföretag beroende på deras personliga 

stilpreferenser. Det fjärde måttet för trovärdighet är konfirmering och visar på forskarens 

fullständigt objektiva ställning i undersökningen (ibid). Det var en utmaning under 

insamlandet av empirin att åsidosätta våra egna åsikter gällande frågeställningarna. Vi har 

dragit fördel av att vara tre personer i vår forskargrupp genom att ifrågasätta varandras motiv 

till beslut och kontinuerligt säkerställa objektiviteten längs med forskningsprocessen. 

 



 

- 14 - 

 

4 Empiri 

4.1 Förstudie 

 

Förstudiens resultat blev 15 bilder, varav sex stycken klassades som typiskt rationella och sex 

stycken som typiskt emotionella. Därutöver var tre bilder klassificerade som en mix, där 

oenighet råder vilket budskap som är mest utstående. Samtliga bilder finns bifogade i bilaga 

1, se numrering nedan:  

 

 Typiskt rationella bilder: A1-2, B1-2 och C1-2 

 Typiskt emotionella bilder: A4-5, B4-5 och C4-5 

 Mixade bilder: A3, B3 och C3 

 

Därefter kategoriserade vi dessa enligt följande kategorier (se motivering i metodavsnittet):  

 

 Extremt rationella bilder: A-C 1  

 Rationella bilder: A-C 2 

 Mixade bilder: A-C 3 

 Emotionella bilder: A-C 4 

 Extremt emotionella bilder: A-C 5 

 

Väl grupperade och kategoriserade var förstudieprocessen över. Nedan följer vår 

huvudsakliga studie och dess resultat. 

4.2 Mottagare och Instagram 

 

Namn Ålder Sysselsättning 

Sara 21 Student + extrajobb 

Frida 22 Student + extrajobb 

Emma 24 Student + extrajobb 

Sofie 24 Student 

Saga 22 Student + extrajobb 

Alva 19 Gymnasieelev 

Jennifer 18 Gymnasieelev 

Tabell 1. Samtliga deltagare i intervjuer 

 

Ett kriterium för att delta i studien var att intervjupersonen skulle vara en relativt frekvent 

Instagramanvändare och företrädesvis följer ett eller flera mode- och klädföretag. Samtliga 

intervjupersoner använder Instagram dagligen och mer än hälften uppgav att de är inne på 

appen så ofta att de inte kan uppge ett definitivt antal gånger per dag. Tidsåtgången per besök 

skiljer sig bland intervjupersonerna med allt från 2-40 minuter, dock uppger majoriteten att de 

är aktiva mellan 2-10 minuter åt gången.  
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Samtliga intervjupersoner nämnde att en av de främsta anledningarna till att de har ett konto 

på Instagram är för att kunna följa vänner, familj och bekanta. Sekundärt använder de 

Instagram för att fördriva tiden eller få inspiration, exempelvis genom att följa företag, 

kändisar och bloggare. Övriga typer av Instagramkonton som följs är andra företag som visar 

inspiration för exempelvis mat eller resor och humoristiska konton. Emma och Alva var de 

enda som nämnde att en av anledningarna till att de använder Instagram är för att lägga upp 

egna bilder. Dock kan vi inte utesluta att övriga intervjupersoner också använder Instagram i 

detta syfte och att de uteslöt att nämna det under intervjun.  

 

Gällande gradering av ett generellt modeintresse anser samtliga intervjupersoner att de ligger 

över medel, med majoriteten graderad som fyra på en skala från 1-5. Att följa mode- och 

klädföretag var inte ett kriterium för att delta, dock visade det sig att alla utom en 

intervjuperson uppger att de följer olika modeföretag på Instagram. Anledningen till detta 

skiljer sig mellan olika intervjupersoner, men generellt är det för att få reda på nyheter, 

kampanjer, nya produkter och för inspiration. Emma nämnde att hon uppskattar variation 

bland bilderna från de modeföretag som hon följer. Exempel på företag som 

intervjupersonerna följer är Gina Tricot, Bikbok, Zara, H&M, Nelly, Cubus. Majoriteten av 

intervjupersonerna uppgav att de normalt handlar från de modeföretag som de också följer på 

Instagram, dock har det visat sig att de inte alltid följer samtliga modeföretag som de oftast 

handlar från. Sofie uppger att hon följer andra modeföretagskonton än de hon normalt handlar 

sina kläder ifrån. Anledningen till att hon följer modeföretag är för att “Jag tycker de har bra 

instagramflöden, med mycket inspiration om deras produkter men också influencers som 

använder deras kläder”. Frida var ensam om att inte följa några mode- och klädföretag alls på 

Instagram, vilket hon menar att hon inte reflekterat speciellt mycket över samt att “Jag tycker 

inte det är så kul att få det i mitt flöde hela tiden om jag inte är ute efter någonting.” 

 

Det var endast Julia som aktivt letade efter nya Instagramkonton från modeföretag att följa 

och då letade hon främst genom flödet under sök-kategorin på Instagram som visar 

bildförslag. Resterande intervjupersoner letar inte aktivt efter nya konton att följa, dock 

uppger majoriteten att de kan tänka sig att följa nya Instagramkonton som de får 

rekommenderat till sig eller länkas till dem på andra sätt.  

4.3 Uppmärksamhet 

 

Eftersom vi inte inkluderade Instagrambildernas bildtexter eller företagets härkomst, var det 

självklara fokuset i intervjuerna bilderna i sig. Beroende på vilken typ av bild som visades så 

uppgav intervjupersonerna att olika saker fångade deras uppmärksamhet. I de extremt 

rationella bilderna (A1, B1 samt C1) uppmärksammades produkten som säljs och dess ytliga 

egenskaper av samtliga intervjupersoner. De la märke till plaggets modell, små detaljer och 

färger. Även bakgrunden uppmärksammades i de typiskt rationella bilderna, framförallt om 

den utmärker sig på något sätt genom att antingen smälta in i produkten eller bli en kontrast. 

Färger har visat sig göra ett stort intryck och denna faktor uppmärksammades minst en gång 

under varje intervju på någon bild. I vissa fall menar dessutom intervjupersonerna att de 

troligare hade uppmärksammat någon bild om den hade framställts i andra färger.  

 

De emotionella bilderna (A4-5, B4-5 samt C4-5) har gemensamt att samtliga intervjupersoner 

uppmärksammar något annat än kläderna vid första anblicken, exempelvis att bilden är fin, 

ger ett bra helhetsintryck och inspirerar till resa, upplevelser och ett härligt liv. Dessa bilder 

frammanade känslor såsom tillfredsställelse “Den är väldigt fin, väldigt fina färger” (Frida), 

och i vissa fall även avundsjuka “Men här är det ju mer livsstilsgrejen, att man ska bli lite 



 

- 16 - 

 

avundsjuk nästan. Det ser fint ut med maten och det, och hon har säkert ett jättetrevligt liv” 

(Emma). Bild A4 utmärkte sig lite extra i att fånga uppmärksamheten för något annat än 

kläderna. Majoriteten av intervjupersonerna sa att det som främst fångade deras 

uppmärksamhet var maten på bilden. 

 

Att associera till ett företag endast på grund av dess bilder var något samtliga intervjupersoner 

antydde var mindre viktig för dem själva, även om de alla tyckte sig kunna identifiera och 

koppla bilder till ett specifikt företag. Intervjupersonerna visade dock stor förståelse för att 

igenkänningsfaktorn kan vara viktig från företagens perspektiv och att det är en möjlig del av 

deras marknadsföringsstrategi på Instagram.  

 

På vissa bilder ställde vi frågan om de hade scrollat förbi bilden om de hade sett den i sitt 

Instagramflöde, vilket gav olika resultat. Generellt berodde det på om de kände sig tilltalade 

av bilden eller inte, men Saga svarade så här om bild A4, som hon ändå tyckte var fin “jag 

fortsätter scrolla typ. För att jag känner att det finns så många av dem, jag har sett exakt den 

bilden tusen gånger.”.  

4.4 Intresse och begär 

 

Vad som upptäcktes under intervjuerna var att personernas personliga stil och åsikt om en 

uppvisad produkt påverkade vad personen tyckte om bilden i sig, det vill säga om den var 

tilltalande eller inte. En i helhet mer tilltalande bild har enligt empirin visat sig bidra med 

bättre odds för att en person skulle stanna upp och inspektera bilden mer noggrant. 

Majoriteten av de intervjuade ansåg att de extremt rationella bilderna (A1, B1 samt C1) med 

en enstaka produkt inte var tilltalade. Några påpekade att en sådan bild hade varit mer 

tilltalande vid en annorlunda bakgrund än mot en vit vägg i en fotostudio. Sara motiverade så 

här “Den ser ganska blek ut. Det är liksom ingen bakgrund eller något sådant”, Emma påstod 

att “Jag skulle ha scrollat förbi den ganska snabbt för jag tycker inte att den känns så kul” 

och Frida sa att en sådan typ av bild kändes “tråkig”. En del av intervjupersonerna föreslog 

istället bakgrunderna som hittades i samtliga kategoriers rationella bild (A-C 2) som ett 

roligare alternativ.  

 

Samtliga intervjupersoner indikerade att de föredrar en bakgrund med rörelse och liv, där 

produkten hamnar i ett sammanhang eller situation de kan relatera till. En majoritet av 

personerna prefererar outfitbilder (A2, B2 samt C2) framför en bild på en enstaka produkt. 

Outfitbilderna ansågs vara mer lockande, intressanta, tilltalande samt roligare. Alla 

intervjupersoner ville dock föredragsvis se produkterna på en modell/person för att få se 

produktens passform och fall. Saga respektive Frida berörde dessa aspekter då de sa “Jag 

gillar när det är lite mer liv i bilden, så för mig, och jag vill gärna se det i ett sammanhang” 

(Saga) och “Jag skulle nog vilja se alltså kanske inte bara plagget, ett fotat plagg, utan 

kanske på någon med någon slags matchning skulle jag nog tycka var bäst [...] Och kanske 

mer vardagssituationer. Inte bara att hon står så och poserar mot en vit vägg […] så att det 

inte ser för tillgjort ut, utan att man kan se fallet ganska naturligt och så” (Frida).  

Majoriteten pratade således om en förbättring när bilder med modeller visades, men några 

irriterade sig på bilden där modellen har ett speciellt ansiktsuttryck (B4). Bilder där modellens 

ansikte är dolt fick också olika reaktioner (ex. A4, C4 och C5), vissa irriterade sig på att inte 

kunna se vem det var medan avsaknaden av modellens identitet ignorerades av andra. Vad 

som även nämndes av några intervjupersoner var att de emotionella bilderna (A-C 4-5) där 

produkterna inte är bildens främsta fokus, hade varit mer legitima för modeföretag att 
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publicera. Alternativt att dessa bilder hade bringat mer intresse till produkterna om personen 

på bilden hade varit en influencer. 

4.5 Agerande 

 

Samtliga intervjupersoner hade någon gång tidigare observerat ett plagg på Instagram och 

sedan tagit sig vidare till någon av företagets försäljningskanaler. Väl vid försäljningskanalen 

hade alla intervjupersoner gjort ett köp, bortsett från Frida då plagget i fråga inte funnits 

tillgängligt i hennes storlek. Majoriteten angav att de köpt plagget för att det hade sett snyggt 

ut på en person på Instagrambilden. De tyckte att plagget var bra stylat och Sofie menade att 

personen som burit plagget på bilden var en influencer och att “Det såg så himla somrigt ut, 

hon bar upp den så fint. Så jag tyckte väl att hela outfiten var fin”. Något som visade sig vara 

viktigt i en bild för att intervjupersonerna skulle ta sig vidare till en försäljningskanal var att 

de ska kunna se plagget tydligt, med det naturliga fallet på plagget samt att de ska få en 

helhetskänsla och outfitförslag. Julia menade dessutom att en video hade varit att föredra för 

att fånga produkternas egenskaper. Tre av intervjupersonerna uttryckte att Gina Tricot har ett 

bra innehåll i sina Instagrambilder vilket har lett dem till att ta sig vidare till någon av 

företagets försäljningskanaler. 

 

Våra intervjupersoner indikerade att både de emotionella (A-C 4) och de extremt emotionella 

bilderna (A-C 5) var väldigt tilltalande, men enbart de emotionella bilderna framkallade 

köplust hos intervjupersonerna. De bilder som har ett rationellt fokus och ett emotionellt 

fokus, alltså bilderna A-C 2 och 4 är de som först och främst visar sig tilltalande för våra 

intervjupersoner 

 

Sex av de sju intervjuade personerna uppgav att de någon gång slutat följa något modeföretag. 

Intervjupersonerna uppgav endast ett fåtal anledningar, men de är konsekventa. En tillräcklig 

anledning till att avfölja ett Instagramkonto är att modeföretaget uppdaterar för frekvent 

alternativt med irrelevanta bilder. Alva menade att hon även skulle avfölja ett Instagramkonto 

om det hade tydliga politiska budskap som hon inte identifierade sig med.  

4.6 Rationellt och emotionellt budskap 

 

I nedanstående empiri har vi kommenterat hur många gånger en sorts bild blev vald som mest 

tilltalande bild och mest skapande av köplust inom varje enskild grupp. Varje intervjuperson 

fick se tre olika grupper (A, B och C) av varje kategori (1, 2, 3, 4 och 5). Vi intervjuade sju 

personer, därmed hade bildkategorierna 1, 2, 4 och 5 tre chanser per intervjuperson att bli vald 

som mest tilltalade och mest driven till köplust. Det betyder att varje bildkategori hade 21 

chanser totalt att bli vald som någon av de två (se exempel 1). Eftersom att kategori tre endast 

var med på fem intervjuer kunde denna bildkategori endast bli vald 15 gånger (se exempel 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

B3 

C3 

x  5 intervjupersoner = 15 möjligheter 
Exempel 2:  

Gäller för kategori 3 

A1 

B1 

C1 

x  7 intervjupersoner = 21 möjligheter 

Exempel 1:  

Gäller för kategori 1,2,4 

och 5 
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Den extremt rationella bildkategorin 
 
Bland de extremt rationella bilderna (A-C 1) uppmärksammade samtliga intervjupersoner 

produkten i bilden samt ansåg att företagens syfte var att visa upp produkten och sälja den. 

Gällande om det var en bra typ av bild för ett modeföretag att lägga upp på Instagram var 

åsikterna blandade. De intervjupersoner som ansåg att det var en bra typ av bild att publicera 

gjorde det av anledningen att den tydligt visar produkten. Alva beskrev en sådan bild som 

positiv med att “det är en bra produktbild. Jag tycker inte att det är en bra bild för att sälja 

en stil typ men om man ser den och tycker om den så är det ändå såhär… det är en bra bild 

för man ser hur produkten ser ut typ. [...] Det är ändå en lämplig bild och den visar inte 

massa andra grejer utan den visar vad företaget säljer”. De som var negativa till en sådan 

extremt rationell bild, vilket var majoriteten, sa att den passade bättre in på en webshop. I 

intervjuerna påstod en kraftig majoritet att de inte tilltalas av bildtypen. Av de som däremot 

ansåg sig tilltalade motiverade de sitt svar med att de tyckte om produkten i sig, likt Saga som 

blev tillfrågad om hon tilltalades av bilden och svarade “Ja, för jag tycker jackan är fin”.  

 

När intervjupersonerna väl blev tillfrågade vilka bilder de tilltalades mest av inom varje 

kategori var det ingen som tilltalades mest av denna typ av bild. När nästa fråga ställdes, 

vilken bild som frambringade mest köplust, var det endast en person som valde en av de 

extremt rationella bilderna. Detta kan ses som att en extremt rationell bild valdes noll gånger 

som “mest tilltalande” av 21 möjliga respektive en gång som “frambringar mest köplust” av 

21 möjliga.  

 

Den rationella bildkategorin 
 

Hos de bilder som klassificerades som rationella (A-C 2) uppmärksammades blandade 

kännetecken. En del nämnde färgerna i bilderna, andra nämnde känslan, helheten, produkterna 

eller matchningen av outfiten. Syftet med dessa bilder sades sammantaget handla om 

inspiration och hur företagen ger ett matchningsförslag, eller som Sofie och Alva uttryckte det 

“de vill ge ett sug efter en outfit. Eller liksom ge inspiration, att man kan bära produkterna på 

ett visst sätt” (Sofie) och “‘Här är en färdig outfit, så här kan du styla dig’” (Alva). Samtliga 

intervjupersoner ansåg att det var en bra bild för ett modeföretag att publicera på Instagram. 

Vad gäller huruvida bilden tilltalade personerna var svaren blandade mellan ja och nej, men 

de flesta personerna var ändå positiva. Frida sa, tillfrågad om en rationell bild tilltalade henne, 

att den gjorde det “mer än den andra” och Julia sa att “den var intressantare att titta på. Det 

händer mer”, där båda beskriver bilden i jämförelse med en extremt rationell bild. 

 

Det var totalt sett sex personer som tilltalades mest av en rationell bild inom varje enskild 

grupp respektive åtta personer som kände mest köplust av samma typ av bild. En rationell bild 

valdes alltså sex gånger som “mest tilltalande” av 21 möjliga respektive åtta gånger som 

bringar mest köplust av 21 möjliga.  

 

Den mixade bildkategorin 
 

De bilder vi syftar på som en mix är alla gruppers tredje bild (A-C 3). Dessa, likt de rationella 

bilderna, hade delad uppmärksamhet. Ändå fanns det två saker som drog till sig 

uppmärksamheten mer än annat, nämligen kläderna samt personerna. En del intervjupersoner 

sa sig uppmärksamma och fokusera mer på personen som bar kläderna än just kläderna som 

produkter. Många benämnde även dessa bilder som tråkiga baserat på den vita bakgrunden. 

Sofie berör detta när hon sa att “den är lite tråkig tycker jag också. För att de står där och så 
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är det en vit bakgrund. Det hade varit lite roligare att se den i ett sammanhang typ. Alltså jag 

gillar mer sådana här streetstyle bilder liksom” och Alva gör detsamma när hon förklarar att 

det är “tråkigt för nu har de gått tillbaka till de här att det är en vit bakgrund och det… är det 

gör typ att hon smälter in lite”. Vad gäller syftet trodde intervjupersonerna generellt att det 

handlade om en säljfrämjande åtgärd, såsom att matcha plaggen med varandra eller visa upp 

hur ett plagg ser ut på en människa. Ett annat syfte som också nämndes var att inspirera. 

Samtliga personer som blev intervjuade konstaterade att de ansåg att det var en bra bild för ett 

modeföretag att publicera på Instagram, ofta med motiveringen att de uppskattade att se 

produkterna på en person. Resultaten var däremot blandade när det efterfrågades om 

personerna tyckte bilderna var tilltalande. En anledning till att de inte tyckte det var 

exempelvis att bilden ansågs vara tråkig. 

 

Sammanfattningen av varje grupps mest tilltalade och mest köplustskapande bild var att en 

person ansåg att en mixbild var mest tilltalande och fem personer ansåg att en sådan typ av 

bild gav dem mest köplust. En mixbild valdes därmed en gång som “mest tilltalande” av 15 

möjliga respektive fem gånger som “bringar mest köplust” av 15 möjliga.  

 

Den emotionella bildkategorin 
 

Uppmärksamheten för de emotionella bilderna (A-C 4) hamnade främst på omgivningen, 

helheten och möjligen personen, men inte främst på kläderna. Syftet var ganska samstämmigt, 

att det handlade om att visa produkterna i ett sammanhang och på en vanlig person samt att 

inspirera. Åsikten om typen av bild var bra för ett modeföretag att lägga upp på Instagram var 

delad. De som ansåg att det var en bra bild menar att bilden bör publiceras i kombination med 

andra bilder eller är mer legitim om den är en del av ett samarbete med exempelvis en 

influencer. De intervjupersoner som ansåg att det var en dålig bild för ett företag att lägga upp 

påstod likt Julia och Sara att “man ser inte så mycket utav kläderna överhuvudtaget” och 

“man ser ju inte hela tröjan så”. Bildkategorins förmåga att tilltala personerna var blandad, 

ungefär lika delning mellan ja och nej.  

 

En emotionell bild blev vald som en enskild kategoris mest tilltalande bild totalt sex gånger av 

21 möjliga samt vald att bringa mest köplust fem gånger av 21 möjliga tillfällen. 

 

Den extremt emotionella bildkategorin 
 

Vad som fångade uppmärksamheten i de extremt emotionella bilderna (A-C 5) var känslan, 

omgivningen och helheten i att det är en fin bild. Företagets syfte enligt intervjupersonerna 

var inspiration, placera produkterna i ett sammanhang samt för att publicera en generellt fin 

bild. Angående intervjupersonernas tycke om det var bra bilder för modeföretag att publicera 

på Instagram fanns det delade meningar. De som ansåg att det inte var en bra bild att lägga 

upp sa exempelvis “Det är inte så att man ser kläderna, över huvud taget liksom [...] det de 

säljer är ju typ såhär: ‘Åh du kan vara äventyrlig’”(Alva), “... det är nog mer lite feelgood. 

Där kanske det inte är mycket fokus på vad hon har på sig och hur hon ser ut [...] mer själva 

känslan i bilden” (Emma) och “man kan bli en viss tjej liksom om man köper deras kläder” 

(Sofie). De som ansåg att det är en bra sorts bild att publicera kunde tillägga att det beror på 

bildtexten och sammanhanget som bilden publiceras i. Sofie och Saga förklarar det med “Jag 

tycker det beror på vad man skriver under. Att om någon skriver, typ att de då har massa nya 

jeansskjortor inne typ, och inte bara skriver någon cheesy caption. Utan att de då visar så att 

man förstår ‘jaha de lägger upp den här bilden för att de har fått in blå skjortor eller 

jeansskjortor eller vad det är’. Och skriver så att man fattar varför de lägger upp en sådan 



 

- 20 - 

 

bild” (Sofie) och “det beror helt hållet på sammanhang, det kan ju vara en nice typ 

sommarfredag. Ja, bara ‘Trevlig helg’, typ, men inget så här, inte, just för att visa det här är 

kläderna vi har, utan för att interagera med sina användare i så fall, för att bryta från de här, 

bilderna” (Saga). Tilltalsfaktorn på bildkategorin var hög och ofta motiverad med 

kommentaren att det var en fin bild. Emma beskrev exempelvis bild C5, den mest tilltalande 

bilden i den gruppen, som att “här känns det ju också som en livsstilsgrej, man drömmer sig 

bort lite och blir lite avundsjuk. [...] man får en bra känsla, typ ‘titta vad bra dom har det’. 

Den är fin, den ger inspiration och inte så superstylat [...] utan det är mer vanliga 

människor”. Sista delen av Emmas påstående stämmer överens med vad intervjupersonerna i 

överlag sa att de uppskattar för element av innehåll i modebilder på Instagram. 

 

För de extremt emotionella bilderna blev totalt åtta av 21 möjliga valda som mest tilltalande 

vid uppvisandet av varje enskild kategori. Endast en person ansåg att en bildtyp som denna 

gav dem mest köplust. 
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5 Analys 
 

Följande analys är strukturerad efter samma disposition som empirin, med utgångspunkt i 

AIDA-modellen. Dispositionen är följande: mottagare och Instagram, uppmärksamhet, 

intresse och begär, agerande samt rationellt och emotionellt budskap.   

5.1 Mottagare och Instagram 

 

Manics (2015) hävdar att 90 % av all information en konsument tar in per dag är visuellt 

innehåll och då samtliga intervjupersoner uppgav att de är frekventa användare av Instagram 

så tolkar vi att det är troligt att våra intervjupersoner generellt tilltalas av visuellt innehåll och 

visuell kommunikation. Denna typ av innehåll är lättare att komma ihåg och lägger en bra 

grund till att skapa positiva åsikter om sändaren (Lin, Lu & Wu 2012). Intervjupersonerna 

hade lätt för att beskriva och diskutera hur de uppfattade olika bilder som visades, vilket får 

stöd i att konsumenter omedvetet skapar sig en uppfattning kring visuellt innehåll utan att 

vara särskilt insatt i det egentliga syftet bakom bilden (Schroeder 2005).  

 

Empirin visar att unga kvinnor med ett stort modeintresse tenderar att följa modeföretag på 

Instagram och i stor grad även de modeföretag som de själva handlar sina kläder från. Det här 

ger modeföretagen en konkurrensfördel, då att följa ett specifikt konto på Instagram betyder 

ett aktivt medgivande från konsumenten (att företaget får finnas med i personens flöde) och 

därmed gör konsumenten tillgänglig för uppdateringar (Tsang, Shu-Chun & Ting-Peng 2004; 

Mas Manchón, Morales Morante & Castellà-Mate 2014). Intervjupersonerna uppgav olika 

anledningar till att de använder Instagram, vilket var både i ett personligt syfte samt för att 

hålla sig uppdaterade inom eller bli inspirerade från särskilda områden. Detta, tillsammans 

med de liknande anledningarna till att intervjupersonerna följer modeföretag, stöds i teorin av 

Muntinga, Moorman och Smit (2011). Alla intervjupersoner förutom en sa att de följer både 

vänner och företagskonton, vilket betyder att ett modeföretag då får ett lika stort utrymme 

som en personlig kontakt. Bilder från modeföretag blandas ihop med bilder från vänner och 

andra Instagramkonton, vilket gör differentieringen mellan olika typer av konton svårare att 

se. Det här ger företaget nya möjligheter i att möta konsumenten, vilket får stöd i forskningen 

att användandet av sociala medier är ett passande tillvägagångssätt för att skapa förtroende 

hos konsumenten och utveckla en ny typ av djupare relation (Sashi 2012; Boateng & Okoe 

2015).  

5.2 Uppmärksamhet 

 

Perkins (1994) trycker på vikten av tillgängligheten i att använda bilder för att fånga 

mottagarens uppmärksamhet, vilket resultatet visade i intervjupersonernas frekventa 

användande av Instagram. Schramm (1955) samt Shannon och Weaver (1963) visar upp 

förekomsten av brus i den grundläggande kommunikationsmodellen och hur det påverkar 

mottagarens uppmärksamhet i kommunikationsprocesser. Resultatet visar att de personer som 

frekvent använder Instagram och följer flera olika slags konton således blir utsatta för 

frekventa uppdateringar. Det här kan i företagets perspektiv uppfattas som brus som de måste 

tränga igenom för att nå konsumenten. Intervjupersonerna nämner själva att de inte alltid 

stannar vid alla bilder och faktiskt tittar på bilden utan scrollar vidare i jakt på något annat, 

eftersom flödet har en tendens att upprepa sig i vilka typer av bilder som läggs upp. 
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Modeföretag möter en utmaning i att stå ut från bruset på Instagram och fånga 

uppmärksamheten hos konsumenterna (ibid).  

 

Bergströms (2016) olika faser visas tydligt i empirin. Intervjupersonerna fick först säga vad i 

bilden som fångade deras uppmärksamhet i den entydiga fasen. Resultatet överensstämmer 

med teorin om att intervjupersonerna först visade upp sin kognitiva förmåga och 

uppmärksammade färger, komposition och huruvida de förstod bildens grundbetydelse. 

Färgerna var något som ofta uppmärksammades i bilderna, både i egenskap av funktionellt 

och icke-funktionellt syfte. Exempelvis så uppgav intervjupersonerna att de i vissa fall tyckte 

att färgvalet bidrog till bildens förmåga att stå ut, medan de i andra fall kritiserade färgvalet. 

Det här får stöd i Bergströms (2016) teori om vikten av färgupplevelser. Därefter fördjupades 

tolkningsarbetet genom den mångtydiga fasen och vi ställde frågan om vad intervjupersonerna 

trodde syftet var med att lägga upp den här typen av bild.  

 

Flera forskare (Tsang, Shu-Chun & Ting-Peng 2004; Bergström 2016; Zhang et al. 2014) talar 

om svårigheten att få konsumenter att uppmärksamma rätt sak i meddelanden, vilket gav ett 

tydligt resultat i empirin. De extremt rationella bilderna har uppmärksammats på samma sätt 

och även i exakta detaljer, medan bilder i resterande kategorier uppmärksammades med större 

omväxling. Detta kan bero på individens preferenser, enligt Sojka och Gieses (2006) teori. 

Intervjupersonernas svar och åsikter differentierade sig både från varandra, samt att de 

verkade bli påverkade av att se så många olika bilder i följd. Samtliga intervjupersoner 

började upprepa sina formuleringar och svar på bilder som liknande de som de redan hade sett 

i intervjun, precis som ett Instagramflöde kan tendera att kännas upprepande. Empirin fick på 

så sätt en tydlig överensstämmelse med Bergströms (2016) uttalande om reklamtröttheten hos 

dagens konsumenter. Intervjupersonerna har således uppmärksammat olika saker i bilderna 

och reagerat olika på budskapen. Vi har inga data som visar om det är “rätt” sak som de 

uppmärksammat eller om de reagerat på rätt sätt, sett ur företagets (sändarens) perspektiv.  

 

Igenkänningsfaktorn kopplas ihop med företagets visuella profil och även om 

intervjupersonerna kunde uppfatta att vissa bilder hör ihop med vissa företag så var det inget 

som de uppmärksammade som viktigt för dem själva. Därför kan vår empiri inte styrka 

Sasmita och Mohd Sukis (2015) teori om att ju mer effektiv visuell profil ett företag har, desto 

större chans till positiva associationer till företag från konsumenten. Det är möjligt att vi hade 

kunnat se ett tydligare resultat av detta om vi hade låtit intervjupersonerna ta del av bildernas 

ursprung till specifika företag. Empirin visade inte heller att innehållets trovärdighet främst 

påverkade våra intervjupersoner i linje med Tsang, Shu-Chun och Ting-Pengs (2004) resultat, 

eftersom de inte hade möjlighet att sammankoppla vad innehållet skulle vara trovärdigt till.   

5.3 Intresse och begär 

 

Vår empiri visar att de Instagrambilder som ansågs vara av emotionell natur (bilderna A-C 4-

5) var mer tilltalande är de som var mer rationella (bilderna A-C 1-2), vilket stöds i teorierna 

av Lwin, et al. (2014), Mas Manchón, Morales Morante och Castellà-Mate (2014) och Panda, 

Panda och Mishra (2013). Det kan bero på att mottagaren får en positiv känsla av bilden 

överlag (Mas Manchón, Morales Morante & Castellà-Mate 2014; Lwin et al. 2014); att 

känslan den emotionella bilden förmedlar står för produkten själv, där den simulerade 

situationen och upplevelsen attraherar mottagaren (Schroeder 2005). Vad som även kunde 

utläsas av resultatet var att de mer rationella bilderna var de mest informativa, de bilder som 

enligt intervjupersonerna hade ett tydligare fokus på produkterna och visade hur de såg ut. 
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Empirin påvisar också för de rationella bilderna att de måste innehålla en produkt som 

personen attraheras av för att bilden i sig ska uppfattas som positiv och tilltalande.  

 

Att både rationella och emotionella bilder tilltalade intervjupersonerna av olika anledningar 

och vid olika tillfällen gör att Panda, Panda och Mishra (2013) och Zhang et al. (2014) 

argument får medhåll; att en blandning av bildtyper är fördelaktig där en balans finns med 

hänsyn till produkten eller tjänsten som marknadsförs, då olika strategier är effektiva i olika 

situationer. Det här finner stöd även i vår empiri där de bilder som har skapat mest köplust 

och begär är de bilder som besitter aspekter (mer eller mindre) av både rationell och 

emotionell natur, inte de bilder som tillhörde någon extrem sida.  

5.4 Agerande 

 

Det sätt som våra intervjupersoner tidigare agerat på efter att ha uppmärksammat en bild på 

det sociala mediet Instagram känns igen genom hela AIDA-modellen, steg för steg. Samtliga 

har tagit sig från Instagram till försäljningskanal, efter att ha observerat olika plagg. Det här 

kan liknas vid teorin om hur en bild i ett visuellt kommunikationsflöde kan uppfattas som ett 

incitament som kan leda till ett eventuellt köp (Dionyssopoulou, Pridezi & Mylonakis 2014). 

Enligt Bergströms (2016) teori, att konsumenter tenderar att ha större intresse för de medier 

de själva väljer att följa än de medier de blir påtvingade, så har våra intervjupersoner valt att 

följa konton på Instagram av en eller flera speciella anledningar. Våra intervjupersoners 

anledningar som tidigare nämnts i empirin, angående varför de följer vissa konton eller vilka 

attribut som skulle få dem att följa andra konton, visar att ett mer rationellt fokus skulle vara 

att föredra. Dock visade det sig att när vi visade de extremt rationella bilderna tycks de inte 

vara lika populära trots allt.  

 

Våra intervjupersoner indikerade att både de emotionella (A-C 4) och de extremt emotionella 

bilderna (A-C 5) var väldigt tilltalande, men enbart de emotionella bilderna framkallade 

köplust hos intervjupersonerna. Likt Saxena och Khannas teori (2013) uppgav 

intervjupersonerna att de bilder som är emotionella är både tilltalande och underhållande, men 

även informativa då de frammanar en köplust. De extremt emotionella bilderna är 

underhållande, men till den grad att de inte längre rymmer information och därmed inte 

skapar köplust. Vår empiri visar att bilderna som har ett rationellt fokus och ett emotionellt 

fokus, alltså bilderna A-C 2 och 4, är de bilder som mest troligt skulle ta sig igenom AIDA-

modellens samtliga steg. Dessa bilder är först och främst tilltalande för våra intervjupersoner 

och därmed sannolika att fånga uppmärksamheten hos en person, steg ett i AIDA-modellen. 

När de väl har fångat personens uppmärksamhet avgör personen om bilden är av intresse eller 

inte och huruvida det skapar ett begär. Eftersom att dessa bilder även var de som fick våra 

intervjupersoner att känna mest köplust, är de likaså de bilder som är mest troliga att 

framkalla en aktiv handling hos personen. Den aktiva handlingen kan både vara att ta sig till 

en försäljningskanal eller bestämma sig för att inte göra det. Även de bilder som är en mix 

mellan rationellt och emotionellt fokus, A-C 3, visar stor köplust hos våra intervjupersoner 

och är därmed är även de sannolika att framkalla ett enligt företagen positivt agerande, att ta 

sig vidare till en försäljningskanal. Eftersom dessa bilder inte visat sig tilltalande för våra 

intervjupersoner är det dock mindre chans att de fångar betraktarens uppmärksamhet, det 

första steget i AIDA-modellen.  

 

Det är under den kognitiva fasen där mottagarens tolkning sker som är avgörande för hur en 

konsument agerar, vilket även anses vara det mest komplicerade stadiet i kommunikationen. 

Om sändarens budskap uppfattas av mottagaren som sändaren har planerat, att attityd, 



 

- 24 - 

 

erfarenhet, värderingar samt produkt, källa och reklam överensstämmer mellan de två parterna 

så ökar chansen för det önskade agerandet. Från empirin kan vi utläsa att en viss typ av bild är 

mer tilltalande än andra men brister i egenskapen att frambringa köplust. Empirin visar också 

att en annan typ av bild fortfarande kan tilltala en person men skapar desto större köplust. 

Beroende på vad ett företags syfte är med publiceringen av sina bilder så kan dessa bilder 

uppnå olika ageranden från mottagarna. Ett företag kan ha som syfte att få många följare på 

Instagram och vill därmed publicera mer tilltalande bilder för att generera fler likes och på så 

sätt hoppas att strategin leder till följare. Ett annat syfte med Instagram kan vara för företag att 

med sina utsända bilder driva vidare mottagarna till en försäljningskanal för att agerandet ska 

skapa köptillfälle och lust. Om ett företag uppnår sitt mål har de skapat en effektiv 

kommunikation i motsats till om de inte möts av ett önskat beteende eller agerande vilket 

hade resulterat i en ineffektiv kommunikation. Med utgång i empirin misstänker vi att olika 

företag har olika motiv och strategier med sina publiceringar på just Instagram. De bilder där 

en stor majoritet har uppfattat syftet som säljfrämjande bör därmed ha varit publicerade med 

samma mål, om inte budskapet har blivit misstolkat. På samma sätt bör en bild som enligt 

våra intervjupersoner haft syftet att inspirera eller “lägga upp en fin bild” haft det som mål vid 

publiceringen. Det är i kommunikationens sista steg som mottagarna avgör sitt agerande, med 

ett positivt eller negativt resultat i förhållande till företagets mål. Detta resonemang stöds av 

teorierna av Schramm (1955), Shannon och Weaver (1963), Bergström (2016) samt 

Greenwald (1968). 

 

Att sex av våra sju intervjupersoner uppgav att de slutat följa något modeföretags 

Instagramkonto någon gång stämmer överens med vad Mas Manchón, Morales Morante och 

Castellà-Mate (2014) menar i sin teori om att för frekventa uppdateringar skapar en negativ 

effekt på konsumentens uppfattning om företags Instagramkonton. Enligt empirin menar 

intervjupersonerna att överdrivet frekventa uppdateringar och irrelevanta bilder är de två 

anledningar som främst leder till att de har valt att avfölja ett företag. Detta faktum får stöd i 

Tsang, Shu-Chun och Ting-Pengs (2004) resultat där risk för irritation var en av de främsta 

faktorerna som påverkade konsumenternas attityder.  

5.5 Rationellt och emotionellt budskap 

 

Empirin visar tydligt att de extremt rationella bilderna inte har genererat varken ett tilltalande 

eller en köplust hos våra intervjupersoner. Enligt Zhang et al. (2014) och Aydınoğlu och Cian 

(2014) ska denna bildtyp få konsumenter att associera till logiskt och förnuftigt tänkande, 

vilket våra intervjupersoner tydligt gjorde vid både de extremt rationella och de rationella 

bilderna. De såg och kommenterade produkterna och även detaljer som kunde avgöra deras 

tycke för produkten. Eftersom vi medvetet valde att inte ta med eventuella bildtexter kunde 

aspekter som pris och kvalité inte tas i hänsyn till som de viktiga funktioner författarna menar 

att de är, för att få budskapet att generera ett agerande hos konsumenten (ibid). Teorin av Mas 

Manchón, Morales Morante och Castellà-Mate (2014) angående att det tydliga och explicita 

budskapet skulle leda till fler köp kunde vår empiri däremot inte stödja, då våra 

intervjupersoner inte ansåg att de extremt rationella bilderna skapade köplust. Detta skulle 

kunna förklaras med att produkterna i de extremt rationella bilderna inte tilltalade 

intervjupersonerna, och att dessa hade svårt att se förbi produkterna och endast fokusera på 

bildspråket. Vad som dock kan förklara intervjupersonernas positiva inställning till att extremt 

rationella och rationella bilder publiceras är Lwin et als. (2014) forskning som påvisar att 

emotionella bilder kan skapa orealistiska förväntningar på produkterna. Vad vi då kan utläsa, 

som får stöd i Lwin forskning, är att de rationella bilderna borde ge upphov till färre 
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orealistiska förväntningar, vilket i sin tur resulterar i en stärkt relation mellan kund och 

företag tack vare det sanningsenliga budskapet.  

 

De tydligt positiva antydningar som empirin indikerar för både de emotionella och de extremt 

emotionella bilderna styrks av teorin av Mas Manchón, Morales Morante och Castellà-Mate  

(2014) där författarna menar att reklam med underhållningsvärde resulterar i fyra gånger så 

många positiva associationer som i en informativ reklam. Schroeder (2005) beskrev att bilder 

kan användas som verktyg för att visa en simulerad situation med att övertyga konsumenten 

som ändamål, och Zhang et al. (2014) menar att den emotionella bildtypen får betraktaren att 

förknippa bilderna och därmed företaget med självförverkligande, känslor och livstilar. De 

extremt emotionella bilderna visade sig vara väldigt tilltalande i empirin, liksom de 

emotionella. Våra intervjupersoner visade sig förstå företagens syfte som att skapa och sälja 

en känsla mer än faktiska modeprodukter, även om de själva inte uttryckte sig vara lockade av 

detta.  

 

För de bilder som kategoriserades som mixade visade empirin att uppfattningen kring 

bildernas syfte varierande, även om de rent generellt tolkades ha ett säljfrämjande syfte där 

intervjupersonerna uppmärksammade kläderna och modellen. Vi fick inte fram tillräckligt 

med tydliga mönster i empirin gällande dessa bilder, därför kan vi inte dra några slutsatser.  
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6 Diskussion 
 

Nedan presenteras slutsatser gällande marknadskommunikation, visuellt innehåll samt 

attityder till emotionella och rationella budskap som vi kan dra från empirin. Detta följs av 

rekommendationer vi tror skulle vara gynnsamma för företag gällande vilka sorts bilder de 

kan marknadsföra sig med i förhållande till vilket syfte varje enskild företag har med sin 

Instagram. Slutligen presenterar vi framtida forskningsförslag som vi anser vore intressanta 

och som är kopplade till studiens ämne. 

6.1 Slutsatser 

 

Uppsatsen ämnar besvara vilket typ av visuellt budskap som tilltalar konsumenten alternativt 

lockar konsumenten till köp. Vi kan konstatera att Instagram är en passande plattform för 

modeföretag att marknadsföra sig på, då majoriteten av intervjupersonerna gärna följer 

modeföretag och föredragsvis följer de modeföretag som de också handlar från. De följer 

modeföretag för att få uppdateringar om nya produkter och kampanjer samt för att få 

inspiration, vilket också gör Instagram till en passande plattform med fokus på visuellt 

innehåll. Vi kan även se att Instagram är ett effektivt medieverktyg för vår undersökta 

målgrupp då samtliga intervjupersoner någon gång har tagit sig vidare till en försäljningskanal 

efter att ha sett en produkt via Instagram. Från empirin kan vi dock inte dra slutsatsen att 

intervjupersonerna främst följer modeföretag på Instagram i syfte att köpa produkter, vilket 

gör Instagram tveksamt för modeföretag att använda i enbart försäljningssyfte. En fördel i 

marknadsföringssyfte med Instagram är att företaget har tillgång till mottagare som aktivt 

följer kontot och för att behålla dessa krävs en blandning av bilder som har syfte att sälja och 

inspirera. Empirin visade också att intervjupersonerna aktivt avföljer konton om innehållet 

upplevs irrelevant eller uppdateras för frekvent, därför bör företag ta hänsyn till dessa 

aspekter.  

 

Likt tidigare forskning visar empirin att valet av visuellt budskap inte alltid är självklart och 

att olika konsumenter föredrar olika. Studien visar att extremt rationella bilder inte var 

Instagramvänliga, eftersom det var den bildkategori som var minst tilltalande samt genererade 

ytterst lite köplust. Vad vi kom fram till gällande dessa bilder var att det måste vara rätt typ av 

person som gillar exakt den uppvisade produkten för att bilden i sig ska anses tilltalande samt 

kunna leda till en potentiell köplust. Baserat på den slutsatsen anser vi att den typen av 

marknadsföringsstrategi inte är optimal. Om företaget har en solklar målgrupp med stor 

kännedom om deras stilpreferens kan en sådan bild möjligen lyckas i ett säljfrämjande syfte. 

Men om ett företag har ett stort följarantal på Instagram är risken stor för delade åsikter. Ett 

alternativt scenario skulle vara ifall teknikutvecklingen styrdes mot mer personliga 

reklammeddelanden, exempelvis om dagens kundanpassade reklam utvecklas till att bli ännu 

mer personlig och att specifika produkter kan visas för bestämda konsumenter. De extremt 

emotionella bilderna ansågs i motsats till de extremt rationella bilderna vara väldigt 

Instagramanpassade, då det var dessa bilder som tilltalade flest antal personer. Däremot, likt 

de extremt rationella bilderna, skapades ingen vidare köplust. Denna typ av bild ansågs inte 

lämplig för företag att publicera i annat fall än för att inspirera. Resultatet indikerade att de 

extremt emotionella bilderna inte uppfattades att vara associerade till ett företag som säljer 

varor, än mindre kläder. Dessa två bildkategorier är enligt vår empiri inte lämpliga för 

modeföretag att publicera på Instagram av olika anledningar; inte tilltalande för den stora 

massan och mottagarna uppfattar inte att de kan köpa produkter. 
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Vi kan konstatera att de bilder som ansågs vara mycket tilltalande och samtidigt skapade stor 

köplust var bildkategorierna två och fyra, de rationella och de emotionella bilderna. Dessa 

bildkategorier innehöll flertalet av de egenskaper som intervjupersonerna ansåg som viktiga i 

bilder: annan färg på bakgrunden än vit, flera produkter i en outfit, exponerat i ett 

sammanhang och på en modell. Med detta som grund visade sig dessa två bildkategorier vara 

de mest lämpade samt effektiva som marknadsföringsinnehåll på Instagram riktat mot sagd 

målgrupp och för modeföretag. Mixkategorin visar på brister i jämförelse med de två tidigare 

nämnda kategorierna vilka är relaterade till bakgrunden och färgerna, som har resulterat i lågt 

tilltalande men en något högre köplust.  

6.2 Rekommendationer 

 

Vi anser att vårt resultat kan hjälpa modeföretag att fatta strategiska beslut kring budskapet i 

deras visuella innehåll på Instagram, beroende av företagets syfte att använda plattformen. 

Modeföretag bör satsa på ett varierat flöde, med bilder av olika karaktär. Under tiden vi 

genomförde vår undersökning släppte Instagram en ny funktion, där ett inlägg kan bestå av 

flera bilder i ett bildspel. Det betyder att modeföretag nu kan visa upp flera bilder på samma 

produkt, men i olika kompositioner och fokus mellan rationellt och emotionellt budskap. Den 

här funktionen är något vi rekommenderar företag att använda sig av, eftersom olika 

konsumenter föredrar olika typer av bilder. Dock kräver funktionen en viss prövoperiod, så 

konsumenter blir medvetna om hur företaget använder sig av den.  

 

Att använda sig av en blandning av budskapen emotionellt och rationellt har visat sig vara 

uppskattat bland intervjupersonerna, dock är det inte alltid självklart för modeföretag att välja 

den strategin. Det visuella innehållet som väljs att visas upp beror på företagets syfte med att 

använda Instagram, vilket kan skilja sig vida åt. Då vi inte har tagit reda på företagens egna 

formulerade syften, så kan vi inte ge rekommendationer till vilket budskap som bäst passar till 

företagets syfte. Som svar på forskningsfrågan kan vi konstatera att en blandning av budskap 

är att föredra, för att både ha chansen att tilltala konsumenterna och få dem att uppleva 

köplust.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Den här uppsatsen har inte tagit hänsyn till huruvida betraktaren påverkas av en bilds 

underliggande bildtext, eftersom vi avgränsade datainsamlingen till visuellt innehåll. Ett 

förslag till framtida forskning är att analysera om betraktaren lägger märke till bildtexter på 

Instagram och om dessa förändrar hens åsikt angående bildernas formspråk eller attityd. Vi la 

märke till att vissa intervjupersoner nämnde att de uppskattar bildtexter och att en bildtext kan 

avgöra om en bild är relevant för ett modeföretag eller inte. Bildtexten ger möjlighet för 

vidare information, speciellt gynnande för rationella budskap. Därför skulle det vara intressant 

att vidare undersöka det här på Instagram i konsumentens perspektiv.  

 

Empirin visade att samtliga intervjupersoner uppskattade när produkter visades på en person 

eller modell, samt att vissa tilltalades av att veta vem personen var som bar kläderna. Ett 

förslag till framtida forskning är att undersöka hur personer som fungerar som influencers 

påverkar konsumenternas uppfattning till bilder på Instagram. Det skulle vara till nytta för 

företag att veta i vilken utsträckning de bör använda sig av influencers i sin marknadsföring 

på Instagram för att fortsätta öka kundvärdet och stärka relationen. Det som kan bli 

problematiskt är innehållets relevans, det vill säga risken att överanvända influencers som inte 

blir relevanta till företagets profil och bildspråk. På samma sätt som intervjupersonerna 
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föredrar produkter som visas på en person, så kan “fel” person bidra till negativa 

associationer. Det kan vara intressant att vidare undersöka hur företag beslutar kring 

användandet av influencers för inte riskera att associeras med fel budskap.  

 

I vår sökning till den teoretiska referensramen fann vi att flertalet studier gjorts på vilken 

betydelse en konsuments självkänsla har, kopplat till vilket typ av bildbudskap de föredrar. Då 

den här uppsatsen är av begränsad omfattning hade vi inte möjlighet att undersöka det vidare, 

dock anser vi det vara av stor relevans och intresse för företag att känna till och forska vidare 

inom området.  



 

- 29 - 

 

7 Referenser 
 

Aydinoglu, N., & Cian, L. (2014). Show me the product, show me the model: Effect of 

picture type on attitudes toward advertising. Journal of Consumer Psychology, 24(4), ss. 506-

519. DOI: 10.1016/j.jcps.2014.04.002 

 

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation: Om nyheter, reklam, information och 

profilering i vår visuella kultur (10., [uppdaterade och utök.] uppl.. ed.). Stockholm: Carlsson. 

 

Boateng, H., & Okoe, A. (2015). Determinants of Consumers’ Attitude towards Social Media 

Advertising. Journal of Creative Communications, 10(3), ss. 248-258. DOI: 

10.1177/0973258615614417 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Cambridge Business English Dictionary (2017). "Influencer" i Cambridge Dictionary. 

Cambridge University Press.http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer 

[2017-04-25] 

 

Cambridge Business English Dictionary (2017). "Like" i Cambridge Dictionary. Cambridge 

University Press. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like [2017-05-02] 

 

Davidsson, P. (2016). Svenskarna och medierna 2016. Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige. 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf 

 

Davidsson, P., & Findahl, O. (2016). Svenskarna och internet 2016. Stockholm: 

Internetstiftelsen i Sverige. https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf 

 

DeMers, J. (2014). The Top Ten Benefits of Social Media Marketing. Forbes, 11 augusti. 

https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-

marketing/#3591b7f81f80 

 

Dictionary.com (2017). “Outfit” i Dictionary.com Unabridged. 

http://www.dictionary.com/browse/outfit [2017-04-25] 

 

Diener, E. & Crandall, R. (1978). Ethics in social and behavioral research. Chicago: 

University of Chicago Press.  

 

Dionyssopoulou, P., Pridezi A., Mylonakis, J., (2014). Visual communication management 

technologies in promoting tourism destinations. International Journal of Management 

Technology. 2(1). ss. 29-44.                 

 

Eftermiddag med Conny Emmelin (2015). Instagram ökar butikens försäljning. 

[Radioprogram]. Sveriges Radio, P4 7 december. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6320525     

 

Greenwald, A. G. (1968). Cognitive learning, cognitive response to persuasion, and attitude 

change. Psychological foundations of attitudes, ss. 147-170. DOI: 10.1.1.78.4545 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/#3591b7f81f80
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/#3591b7f81f80


 

- 30 - 

 

Harper, D. (1986). Meaning and work: A study in photo elicitation. Current Sociology, 34(3), 

 25. DOI: 10.1177/001139286034003006 

 

Instagram (2016). 600 Million and Counting. Blog Instagram [blogg ], 15 december. 

http://blog.instagram.com/post/154506585127/161215-600million [2017-02-18]  

 

Kietzmann, J.H, Hermkens, K., McCarthy, I.P. & Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get 

serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons 54, 

ss. 241-251. DOI: 10.1016/j.bushor.2011.01.005 

 

Kontu, H. & Vecchi, A. (2016). Why all that noise – assessing the strategic value of social 

media for fashion brands. Journal of Global Fashion Marketing, 5(3), ss. 235-250.  

DOI: 10.1080/20932685.2014.912443 

 

Latiffa, Z.A. & Safiee, N.A.S. (2015). New Business Set Up for Branding Strategies on Social 

Media - Instagram. Procedia Computer Science, 72, ss. 12-23. 

DOI: 10.1016/j.procs.2015.12.100 

 

Lea-Greenwood, G. (2013). Fashion Marketing Communications. Great Britain: John Wiley 

and Sons. 

 

Lin, T., Lu K., Wu J., (2012). The effects of visual information in eWOW communication. 

Journal of Research in Interactive Marketing, 6(1), ss.7-26, DOI: 

10.1108/17505931211241341  

 

Lwin, M., Phau, I., Huang, Y., & Lim, A. (2014). Examining the moderating role of rational-

versus emotional-focused websites: The case of boutique hotels. Journal of Vacation 

Marketing, 20(2), ss. 95-109. DOI: 10.1177/1356766713502485 

 

Manic, M. (2015). Marketing engagement through visual content. Bulletin of the Transilvania 

University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 8(2), 89-94.  

 

Mas Manchón, L., Morales Morante, F., & Castellà-Mate, J. (2014). Rational VS emotional 

content in mobile advertising. Pensar La Publicidad, 8(2), ss. 257-275. DOI: 

10.5209/rev_PEPU.2014.v8.n2.50736 

 

May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning (2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood, Ill., R.D. 

Irwin 

 

Montenegro, L. (2016). Why Instagram Is Social Media's Rising Star For Business. Forbes, 

16 november. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2016/11/16/why-instagram-

is-social-medias-rising-star-for-business/#40a16cd3af4e [2017-04-06] 

 

Muntinga, D., Moorman, M., & Smit, E. (2011). Introducing COBRAs. International Journal 

of Advertising, 30(1), ss. 13-46. DOI: 10.2501/IJA-30-1-013-046 

 

Panda, T. K, Panda, T. K och Mishra, K. (2013). Does Emotional Appeal Work in 

Advertising? The Rationality Behind Using emotional Appeal to Create Favorable Brand 

http://blog.instagram.com/post/154506585127/161215-600million
http://blog.instagram.com/post/154506585127/161215-600million
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2016/11/16/why-instagram-is-social-medias-rising-star-for-business/#40a16cd3af4e
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2016/11/16/why-instagram-is-social-medias-rising-star-for-business/#40a16cd3af4e


 

- 31 - 

 

Attitude. The IUP Journal of Brand Management, 10(2), 2013. ss 7-23. DOI: 10.1108/EJM-

10-2012-0613 

 

Perkins, D.N. (1994). The intelligent eye: learning to think by looking at art. Santa Monica, 

Calif.: Getty Center for Education in the Arts. 

 

Phua, J., Jin, S., & Kim, J. (2016). Gratifications of using Facebook, Twitter, Instagram and 

Snapchat to follow brands: influence on brand community-related outcomes. American 

Academy of Advertising. Conference. Proceedings (Online), s. 145. DOI: 

10.1016/j.tele.2016.06.004 

 

PostNord (2016). E-barometern Q1 2016. Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige. 

https://www.iis.se/docs/e-barometern-q1-2016.pdf 

 

Rowley, J. (2004). Just another channel? Marketing communications in e-business. Marketing 

Intelligence & Planning, 22(1), ss. 24-41. DOI: 10.1108/02634500410516896 

 

Sashi, C.M. (2012). Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media. 

Management Decision, 50(2), ss. 253-272. DOI: 10.1108/00251741211203551 

                 

Sasmita, J. & Mohd Suki, N. (2015). Young Consumers’ Insights on Brand Equity: Effects of 

Brand Association, Brand Loyalty, Brand Awareness, and Brand Image. International 

Journal of Retail & Distribution Management, 43(3), ss. 276-292. DOI: 10.1108/IJRDM-02-

2014-0024 

 

Saxena, A. & Khanna, U. (2013). Advertising on social network sites: A structural equation 

modelling approach. Vision, 17(1), ss.17-25. DOI: 10.1177/0972262912469560  

 

Schramm, W. (1955). How communication works. In W. Schramm (Ed.), Process and effects 

of mass communication (ss. 3–26). Urbana: University of Illinois Press. 

 

Schroeder, J. E. (2005). Visual Consumption. Psychology Press. 

 

Shannon, C.E. & Weaver, W. (1963). The Mathematical Theory of Communication. 

University of Illinois Press, 1949. ISBN 0-252-72548-4 

 

Smith, P. R., & Taylor, J. (2004). Marketing communications: an integrated approach. Kogan 

Page Publishers. ISO 690 

 

Sojka, J. Z., & Giese, J. L. (2006). Communicating through pictures and words: 

Understanding the role of affect and cognition in processing visual and verbal information. 

Psychology and Marketing, 23(12), ss. 995–1014. DOI: 10.1002/mar.20143 

                 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur 

 

Tsang, M., Ho, S., & Liang, T. (2004). Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An 

Empirical Study. International Journal of Electronic Commerce, 8(3), ss. 65-78. DOI: 

10.1080/10864415.2004.11044301 

 

 

https://www.iis.se/docs/e-barometern-q1-2016.pdf


 

- 32 - 

 

Wortzelius, C. (2014). En bild säger mer än tusen ord på sociala medier. 

http://www.onlinemarketingacademy.se/en-bild-sager-mer-an-tusen-ord-pa-sociala-medier/ 

[2017-04-06]  

 

Zhang, H., Sun, J., Liu, F., & Knight, J. G. (2014). Be rational or be emotional: advertising 

appeals, service types and consumer responses. European Journal of Marketing, 48(11/12), 

ss. 2105-2126. DOI: 10.1108/EJM-10-2012-0613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinemarketingacademy.se/en-bild-sager-mer-an-tusen-ord-pa-sociala-medier/


 

- 33 - 

 

8 Bilaga 1 – Visuellt material 
            A-kategorin                               B-kategorin                                  C-kategorin 

A1          B1           C1  

A2      B2          C2  

A3     B3             C3  

A4         B4        C4  

A5         B5      C5  
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9 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Ålder/Sysselsättning 

 

Hur ofta är du inne på Instagram? Hur många gånger per dag? 

 

Hur lång tid per besök?  

 

Varför använder du Instagram? 

 

Hur stort intresse har du för mode? (skala 1-5)  

 

Från vilka butiker/webbshops brukar du oftast handla dina kläder? Nämn ex 5. 

 

Följer du mode- och klädföretag på Instagram? 

 

Vad är anledningen till att du följer mode- och klädföretag? 

 

Kan du nämna några företag du följer? Varför?  

 

De du följer, skulle du normalt handla där? 

 

Letar du aktivt efter nya bilder/konton/användare? -om ja, hur då? 

 

Har du någon gång slutat följa ett företag? 

 

Vad är en möjlig anledning till att du skulle sluta följa ett? 

 

Har du någon gång sett ett plagg först på instagram och sedan tagit dig vidare till företagets 

försäljningskanal? 

 

Köpte du något? 

 

Om ja, vilket företag var det?  

 

Vad fick dig att ta dig vidare? 

 

Vad tycker du att modeföretag ska lägga upp för typ av bilder?  

            

Om du är på jakt efter att köpa ett plagg, vilket “innehåll” i en bild är intressant för dig?  

 

Känner du igen att vissa bilder tillhör ett företag?   

 

Är det bra/viktigt? 

 

Vet du något företag du tycker publicerar bra instagrambilder? Varför? 
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(Här visas bilder) 

 

Vad är det första du ser i bilden? 

 

Vad fångar din uppmärksamhet? 

 

Vad tror du företagets budskap är i den här bilden? Vad är syftet? 

 

Tilltalar bilden dig? Varför/varför inte? 

 

Är det en bra bild för ett modeföretag att lägga upp? 

 

Av alla dessa bilder, vilka lockar dig mest? 

 

Vilken typ av bild tilltalar dig mest? 

 

Vilken bild får dig mest “köpsugen”? 

 

Vilken bild skulle få dig att besöka en försäljningskanal? 

 

Efter du har sett dessa bilder, vad skulle du säga kännetecknar en bra Instagram-bild? 

 

Om du inte i huvudsak använder Instagram i ett shoppingsyfte, hur skulle Instagram behöva 

förändras så du skulle se det som en shoppingkanal?  
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