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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Att marknadsföra med hjälp av nyckelbegrepp  
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Louise Strand och Fanny Lind 
 
Handledare: Jonas Kågström 
 
Datum: 2019 – januari 
 
Syfte: Syftet med studien är att analysera influerares användande av nyckelbegrepp 
i icke-textuellt innehåll. 
 
Metod: Studien baseras på en datainsamling av 925 Instagraminlägg från två valda 
influerare under åren 2015–2018. Studien präglas av en flermetodsforskning där vi 
samlar statistiska data som bearbetas i SPSS och som sedan analyseras och tolkas.  
 
Resultat & slutsats: Resultatet visade att influerares användande av nyckelbegreppet 
@ har ökat under åren 2015–2018 och att användandet av nyckelbegreppet # har 
minskat under samma period på Instagram. Resultatet visade också att nyckelbegreppen 
bör användas enligt vissa restriktioner, för att budskapet i Instagraminlägget ska bli så 
tydligt som möjligt.  
 
Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse för företagen om 
hur influerare använder sig av nyckelbegrepp på Instagram och hur det påverkar 
varumärkespositioneringen. Studien grundas i det gap som tidigare forskning 
uppmärksammat.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Forskning bör vidare undersöka den ökade 
användningen av nyckelbegreppet @ och genom att studera det anser vi att det också 
skulle kunna bidrag till en tydligare förståelse om varför användningen av # har minskat 
över tid. Vi tror att detta kan bidra till en djupare förståelse för hur användningen av @ 
uppfattas av konsumenter och därmed även indirekt påverka uppfattningen av ett 
företag och dess varumärke.  
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ABSTRACT 
 
Title: To market using key concepts 
 
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Louise Strand och Fanny Lind  
 
Supervisor: Jonas Kågström 
 
Date: 2019 – january 
 
Aim: The aim of the study is to analyze the use of key concepts of influencers in non-
textual content 
 
Method: The study is based on a data collection of 925 Instagram posts from two 
selected influencers during the years 2015–2018. The study is characterized by a multi-
method research where we collected statistical data that is processed in SPSS and which 
are then analyzed and interpreted. 
 
Result & Conclusions: The result showed that influencers use of the key concept @ 
has increased during 2015–2018 and that the use of the key concept # has decreased 
during the same period on Instagram. The result also showed that the key terms should 
be used according to certain restrictions, so that the message in the Instagram post 
should be as clear as possible. 
 
Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding for the 
companies about how influencers use key concepts on Instagram and how it affects 
brand positioning. The study is based on the gap that previous research has highlighted. 
 
Suggestions for future research: Research should further investigate the increased use 
of the key concept @ and, by studying it, we believe that it could also contribute to a 
clearer understanding of why the use of # has decreased over time. We believe that this 
can contribute to a deeper understanding of how the use of @ is perceived by 
consumers and thus also indirectly affect the perception of a company and its brand. 
 
Key words: Brand positioning, Instagram, Influencers, Tags 
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1. Introduktion 
Detta delkapitel utgörs av en inledning och problemformulering, som leder till vårt 

ställda syfte för studien samt forskningsfrågor. Avslutningsvis diskuterar vi de 

avgränsningar som har kommit att göras i studien för att kunna erhålla ett resultat.  
 

1.1 Inledning  
Användningen av sociala medier fortsätter hela tiden att expandera (Pittman & Reich, 

2016, s. 155) och i takt med teknologins utveckling har de sociala medierna fått ett 

större fokus på de mobila enheterna (Latorre-Martínez, Iñiguez-Berrozpe & Plumed-

Lasarte, 2014, s. 17). Den genomsnittliga internetanvändaren nyttjar sina sociala 

nätverkskonton minst 14 gånger per dag (Bîja & Balaş, 2014, s. 155), samtidigt som det 

har skett en ökning i användarantalet under de senaste fyra åren motsvarande 15 procent 

(Breakit, 2018). Det audiovisuella språket har därmed kommit att bli avgörande för att 

styra människors konsumtionsmönster (Latorre-Martínez et al., 2014, s. 17). Denna 

vetskap har gjort det nödvändigt för företag att använda sig av sociala medier, eftersom 

syftet att sprida budskapet till andra användare (Nationalencyklopedin, 2018, stycke 2) 

vilket ger företaget en essentiell varumärkespositionering.  

 

Ett av de populäraste sociala medier plattformarna idag är Instagram som utgör en 

viktig icke-textuell plattform för att sprida budskap, enligt författarna (Djafarova & 

Rushworth, 2017, s. 1). Budskapen på Instagram kan sedan spridas genom bilder och/ 

eller videor med textuellt innehåll i form av att användare/ företag/ influerare som 

tillämpar sig av de olika nyckelbegreppen # och @ (Nam, Joshi, & Kannan 2017, s. 89). 

Influerare är det samlingsnamn som används för att beskriva en viss typ av användare, 

vars primära uppgift är att sprida information genom sociala medier. Detta i tron om att 

den spridda informationen ska leda till en beteendeförändring hos andra användare 

(Tanase, Tessone, & Algesheimer, 2018, s. 1).  

 

1.2 Problematisering 

Användargenererat innehåll (User Generated Content) är viktigt för marknadsförare att 

använda sig av eftersom det är en signifikant indikator om konsumenternas kunskaper 

och uppfattningar om ett varumärke (Nam & Kannan, 2014, s. 21). Utvecklingen av 

sociala medier har format användarna till att själva bli aktiva innehållsskapare av 

användargenererat innehåll, vilket tillåter det företagen att analysera det samband som 
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uppstår mellan nyckelbegreppen och ett varumärke (Nam et al, 2017, s. 88). De sociala 

medierna har fått en större inverkan på företag (Bîja & Balaş, 2014, s. 156) och en av de 

mest populära plattformarna är Instagram (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1). 

Plattformen grundades år 2010 (Chen, 2018, s. 23) och är en mobilapplikation som i 

första hand baseras på icke-textuellt innehåll (Nationalencyklopedin, 2018, stycke 1). 

Influerare använder sig främst av Instagram som sociala medier plattform (Casaló, 

Flavián & Ibáñez-Sánchez, in press, s. 1) eftersom plattformen tillåter dem att skapa 

olika samhällen (Tanase et al., 2018, s.1). 

 

Allt fler företag använder sig av influerare för att sprida budskap eftersom de är en 

effektiv marknadsföringsstrategi. Detta eftersom de fungerar som en mellanhand i 

kommunikationsflödet mellan massmedia och allmänheten. Detta sker genom deras 

dynamiska inflytande som väcker känslor hos användarna (Tanase et al., 2018, s.1–2). 

När företag önskar använda sig av en influerare är det av yttersta vikt att de hittar en 

lämplig sådan, som matchar företagets önskemål exakt (Veirman et al., 2017, s. 803; 

Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). Valet av influerare baseras utefter vilken produkt 

och/ eller tjänst som hen ska marknadsföra (Veirman et al, 2017, s. 803) samt att 

influeraren är pålitlig, tillgänglig och sociala (Veirman et al., 2017, s. 799). Influeraren 

behöver också tydligt markera sina sponsrade inlägg med reklam (Evans et al., 2017, s. 

139) och det sker genom användandet av textuellt innehåll, i form av nyckelbegrepp. 

Nyckelbegreppens syfte är att de fungerar som en aktiv innehållsskapare vilket uttrycker 

och särskiljer det användargenererade innehållet åt (Nam & Kannan, 2014, s. 21; Nam 

et al., 2017, s. 88).  

 

Trots de noga utvalda kriterier och egenskaper en influerare måste ha, saknas det 

forskning om hur dessa effektiva marknadsföringsstrategier fungerar som aktiva 

innehållsskapare åt företagen. Närmare bestämt hur och vilka nyckelbegrepp som 

influerarna använder sig av för att skapa varumärkespositionering. Tidigare forskning 

bekräftar också att vidare studier bör göras inom detta område i syfte att modellera 

kategoriseringsprocesser för icke-textuellt innehåll relaterat till ett varumärke och visa 

hur sådana nyckelbegrepp kan användas för varumärkesförvaltning (Nam et al., 2017, s. 

107).  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att analysera influerares användande av nyckelbegrepp i icke-textuellt 

innehåll. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Har det skett en förändring i influerares användning av nyckelbegrepp under 

åren 2015–2018 och på vilket sätt? 

2. Finns det något samband mellan en influerares användning av nyckelbegrepp 

och likes/kommentarer för privata och sponsrade inlägg?  

3. Leder en influerares användning av nyckelbegrepp till ett tydligare budskap? 

 

1.5 Avgränsning  
Denna studie riktar sig till personer som har en examen i företagsekonomi på 

kandidatnivå. Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera den sociala 

kommunikation som sker på sociala medier, närmare bestämt den icke-textuella 

plattformen Instagram. Denna avgränsning gör vi på grund av att den forskning som har 

gjorts om Instagram är väldigt begränsad, i jämförelse med andra sociala medier 

(MacDowall, 2018, s. 3). Trots det faktum att Instagram anses vara den snabbast 

växande plattformen i dagsläget (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1). Vad gäller den 

sociala kommunikation som sker på Instagram, har vi valt att avgränsa oss till att 

studera två influerare och deras användande av textuellt innehåll i form av 

nyckelbegrepp på plattformen. De nyckelbegrepp vi kommer att studera är @ och # 

publicerade under perioden 2015, 2016, 2017 och 2018 i syfte att erhålla ett resultat 

över tid. De utvalda influerarna för studien är avgränsade till att vara kvinnor, bosatta i 

Sverige samt arbeta med sociala medier.   
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2. Teori 
Detta delkapitel utgörs av den litterära undersökningen som vi har genomfört inom det 

företagsekonomiska ämnet, med inriktning marknadsföring. De aktuella områdena för 

denna studie inkluderar; varumärkespositionering, sociala medier, Instagram, sociala 

influerare och förmedla budskap. 

 

2.1 Varumärkespositionering 

Varumärkespositionering eller varumärkesbild som begreppet ofta är synonymt med 

(Lucy, Yukyoum & June, 2018, s. 450) handlar om att skapa en gynnsam plats i minnet 

hos de existerande och potentiella kunderna (Keller, 1999, s. 44; Lucy et al., 2018, s. 

450). Syftet med positionering för företagen är att få kunderna till att skapa positiva 

föreningar och värden kring varumärket, vilket bland annat kräver en omfattande analys 

över eventuella konkurrenter och konsumenter (Keller, 1999, s. 44). 

Varumärkespositionering utgör en nyckelroll i varumärkeshantering enligt författarna 

(Fayvishenko, 2018, s. 245; Lucy et al., 2018, s. 451) eftersom de anser att den utgör en 

central tillgång. 

 

2.1.1 Att skapa varumärkespositionering 

Grundligt analyserade positioneringar är utvecklande för företagen i många olika 

aspekter. Dessa utvecklingar kan bland annat handla om: nya produkter, prissättning, 

kommunikation och marknadsexpansion (Fayvishenko, 2018, s. 245). Den optimala 

positioneringen för företagen är när konsumenten med säkerhet har uppfattat de unika 

delarna med varumärket och är beredd att välja det specifika varumärket över andra 

konkurrenter. Positioneringen har för syfte att få kunden till att förhoppningsvis agera 

på ett visst sätt. De förhoppningar som företagen har om kunden är att hen ska; ha en 

hängivenhet till det specifika varumärket, ha en känsla av att produkten är nödvändig 

och sedan rekommendera produkten till andra konsumenter. På det viset skapas en 

känsla av gemenskap för de konsumenter som valt det specifika varumärket, vilket i sin 

tur innebär ett typ av utanförskap för de kunder som istället väljer andra varumärken 

(Fayvishenko, 2018, s. 246).  
 

Varumärkespositionering utgör grunden för varumärkets produktstrategier och 

marknadsaktiviteter vilket bidrar till företagets ekonomiska framgång (Lucy et al., 2018, 

s. 450). Det är dock viktigt att implementeringen av varumärkespositioneringen 
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genomföras enligt vissa regler. Dessa regler handlar bland annat om rättvis konkurrens 

och att vara i samklang med lagstiftningen om skydd för varumärket. Trots att 

positioneringen är en viktig strategi för företagen att arbeta med, är det viktigt att notera 

att det kräver konsekvent och kontinuerligt arbete (Lucy et al., 2018, s. 450; 

Fayvishenko, 2018, s. 246). Detta innebär att en framgångsrik varumärkesposition 

måste utvecklas efter vissa välarbetade principer. Dessa principer grundar sig från 

vetenskapliga-, systematiska- och processbaserade metoder. Positionering handlar även 

om att ha rätt marknadsföringsteori, sociologi, psykologi samt andra vetenskaper 

(Fayvishenko, 2018, s. 246). En nyckel till framgångsrik positionering handlar därför 

om att göra produkten differentierad i förhållande till konkurrenternas. Företagen vill 

därför att konsumenterna väljer det egna specifika varumärket framför konkurrenternas, 

vilket sker genom att deras produkter och/ eller tjänster framstår som unika 

(Fayvishenko, 2018, s. 246).  

 

Enligt tidigare forskare (Fayvishenko, 2018, s. 246) genomförs en positionering i nio 

olika stadier. Det första stadiet handlar om en samling och bearbetning om 

konkurrensmiljöer. Syftet är att utröna vad konkurrenten har för strategier när det 

kommer till marknadsföring, produkter och/ eller tjänster samt styrkor och svagheter. 

Det innefattar således en analys av interna och externa miljöer. Andra stadiet förefaller 

till att bilda en varumärkesmodell som handlar om varumärkesdesign, så som målgrupp, 

attribut och dess bild. I tredje stadiet görs olika urval för differentieringen gällande 

funktionen kring positioneringen, det fjärde stadiet fortsätter med att definiera olika 

positioneringsstrategier. Taktiska och strategiska positionerings mål utgör det femte 

stadiet utvecklingen av en strategi för genomförandet utgör det sjätte stadiet 

(Fayvishenko, 2018, s. 246). Det sjunde stadier innefattar strategiimplementering och 

stadie åtta ser till dess resultat från utvärderingen av olika kontroller. Det nionde och 

sista stadiet innefattar olika korrigerande åtgärder. Dessa åtgärder ger goda utsikter för 

vidare forskning (Fayvishenko, 2018, s. 247).  

 

Positioneringen innehar en central roll när det kommer till att differentiera sina 

produkter. När positioneringen är gjord, det vill säga att företaget har bestämt den 

specifika egenskapen för produkten och/ eller tjänsten, är nästa steg att utröna vilket 

kommunikationsmedel som når konsumenterna bäst. Emellertid är detta ett dilemma 

eftersom företagen givetvis vill kommunicera på de sätt som är framgångsrikt och som 
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når de tänkta kundsegmentet bäst (Pechmann & Ratneshwar, 1991, s. 145). Tidigare 

forskare anser att det mest effektiva kommunikationssättet är att ha en direkt eller 

indirekt jämförande annons, där det framgår vad det egna varumärket har som 

konkurrenterna saknar. Detta för att skapa gedigna associationer till varumärket i syfte 

att gynna företaget på sikt (Pechmann & Ratneshwar, 1991, s. 147). Att den nya 

produktens reklam ger associationer till andra kända varumärken ger många positiva 

effekter för marknadsföringen och detta har gjort oss intresserade av att studera vidare 

om just influerares marknadsföring på Instagram. Detta för att influeraren troligen själv 

representerar olika associationer till det valda varumärket. Vi kommer därför att utröna 

detta genom att studera influerares användande av nyckelbegrepp på Instagram.  

 

Illustrationen visar hur vi utifrån varumärkespositionering går vidare till att studera den 

del av positioneringen som innehåller de externa faktorerna.  

 
Figur 1: Definiera, överföra och fånga varumärkets betydelse (Keller, 1999, s. 50). Vi 

har endast tagit hänsyn till de externa faktorerna, därav har vi strukit över “Brand 

Mantra” i Kellers figur. 

 

2.1.2 Övergripande marknadsföringsstrategi 

I traditionell marknadsföring anses konsumenter vara passiva mottagare av tjänster och/ 

eller produkter. Internetanvändningen har lett till att både kund-leverantörsförhållande 

och marknadsföringsstrategierna har kunnat utvecklas (Aswani, Kar, Ilavarasan & 

Dwivedi, 2017, s. 107). En stor del av internetanvändning syftar till de sociala medierna 

som möjliggör det för konsumenter att aktivt delta vid olika event, exempelvis 

produktlanseringar (Kim & Chandler, 2018, s. 144). Produktlanseringar utgör en viktig 

del av en reklamplattform (Evans, Phua, Lim & Jun, 2017, s. 138). Denna vetskap 
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verifierar således att framkomsten av sociala medier har skapat nya tillvägagångssätt för 

kommunikation och marknadsföring att kunna ske på. Det som har visat sig vara 

avgörande för att en affär ska kunna ske är produktens varumärkespositionering, 

närmare bestämt, ju mer unik en produkt uppfattas av andra, desto enklare kommer 

företagen att få kunder och följare (Latiff & Safiee, 2015, s. 19).  

 

Allt flera företag har börjat använda sig av sociala medier som sin huvudsakliga 

kommunikationskanal (Colicev, Kumar & O’Connor, in press, s. 1), något som har 

blivit en central fråga vid marknadsundersökningar. Huvudsakligen styrs sociala medier 

av konsumenternas attityder och beteenden vilket leder till att marknadsföring av en 

produkt och/ eller tjänst inte alltid är lätt. Forskare har konstaterat att människor 

tenderar att motstå ett övertalningsförsök om de upplever en situation som just 

övertygande, vilket bidrar till att resultaten inte alltid blir som planerat (Evans et al., 

2017, s. 142).  

 

Marknadsföring via sociala medier är en oumbärlig del i dagens marknadsföring (Chen, 

2017, s. 22) och det beror på att marknadsföringsformen används för att locka till sig 

kunder (Azad, Pazouki & Hozour, 2013, s. 2531), få direktkontakt med dem samt 

påverka deras respons till varumärket (Barcelos, Dantas & Sénécal, 2018, s. 60). 

Instagram fortsätter att expandera, vilket gör plattformen till ett oumbärligt verktyg när 

det kommer till annonsering (Casaló et al., in press, s. 2). Siffror från 2017 visar att 

företag har investerat 1,07 biljoner dollar på annonsering (Casaló et al., in press, s. 2). 

Denna vetskap gör att många företag och personer idag använder Instagram för att 

bedriva affärsverksamhet (Latiff & Safiee, 2015, s. 19).  

 

2.2 Sociala medier 

2.2.1 Definition 

Sociala medier, även kallat ”the great equalizer” kan enligt en övergripande definition 

definieras som ett dynamiskt verktyg på internet, ämnad för individer och samhällen att 

använda sig av för att kunna sammanföra, kommunicera och samarbeta (Tutelman, Dol, 

Tougas & Chambers, 2018, s. 290). Begreppet sociala medier inkluderar sociala 

nätverk, mediadelning, bloggar och även så kallade “professionella nätverktyg” som 

Linkedin (Tutelman et al., 2018, s. 290). Det är tack vare de tekniska möjligheterna 
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(Kim & Chandler, 2018, s. 146) som de kan fungera som ett kommunikationsmedel på 

internet. Den som använder sig av sociala medier kan genom dess verktyg och 

kommunikationskanaler nå ut till flera mottagare, vilket tillåter dom att sprida budskap 

genom samma kanal (Nationalencyklopedin, 2018, stycke 2).  

 

Det innehåll som finns på sociala medier är ämnade för att vara genererade av, samt 

vara till för användare (Tutelman et al., 2018, s. 291). Det leder till att ett naturligt 

informationsflöde kan delas via nätverk, vilket främjar kunskap och möjliggör det för 

ett tvåvägs engagemang. Det kan exempelvis ske genom att en användare, via sociala 

medier kan engagera sig i andra användares livsstil oavsett vilken status de har eller vart 

i världen de befinner sig. Sociala medier används även för att skapa virtuella samhällen 

genom olika plattformar i syfte att påverka människors verkliga beteende (Foroudi, 

Dinnie, Kitchen, Melewar, & Foroudi, 2017, s. 533). Det har lett till en spridning av 

sociala medier eftersom de har en förmåga att påverka intressenternas perspektiv på 

företagens varumärken. Således är den sociala medieanalysen avgörande för företagen 

när de ska genomföra olika varumärkens kommunikationsstrategier (Rogers-Randolph, 

Lundy, Harsh & Rabon, 2017, s. 1).  
 

Sociala medier kan även användas för varumärkeskommunikation. Det sker genom de 

tre grundläggande metoderna: (1) lyssna på intressenter, (2) nå ut till sociala influerare 

och (3) kontrollera att kommunikationen stärker varumärket (Rogers-Randolph et al., 

2017, s. 3). Dessa grundläggande metoder används till stor del för att uppnå olika 

företagsmål, genom att nå ut till olika målgrupper och på så vis vidareutveckla 

kommunikationsstrategier. Sociala medier fungerar således som en intermediär mellan 

användare och olika marknader, vilket tillåter att relationer och konversationer kan ta 

form (Goodman, Booth & Matic, 2011, s. 19). Det i sig har engagerat företag till att 

följa den kommunikation som sker på sociala medier eftersom det även möjliggör det 

för dem att kunna påverka användarna. Av de 300 miljoner bilder som i genomsnitt 

läggs ut på Facebook varje dag, delas 80 miljoner av dem via Instagram (Giannoulakis 

& Tsapatsoulis, 2016, s. 115; Phua, Jin & Kim, 2017, s. 412).  

 

Användningen av sociala medier växer i en exponentiell takt och mer än två tredjedelar 

av alla vuxna internetanvändare använder sig av sociala nätverk (Tutelman et al., 2018, 



 

9 

s. 290). Nedanstående figur illustrerar hur stor ökningen har varit sedan år 2010 och 

fram till idag (Breakit, 2018). 

 

 

Figur 2: Andel i internetanvändare (12+år) som besöker sociala nätverksplatser minst 

någon gång i veckan respektive dagligen, 2010–2018. (Breakit, 2018). 
 

I takt med att sociala medier har ökat, har företag blivit alltmer medvetna om att 

varumärken är universella både på- och utanför internet (Rogers-Randolph et al., 2017, 

s. 2). En stor del av varumärket bygger, som tidigare nämnts, på samspelet mellan 

intressenterna och företagen. Det mest positiva verktyget för genomförandet av detta 

samspel är genom nätverket på sociala medier. Syftet med detta blir således att det ger 

en gedigen möjlighet till intressenter att kontinuerligt bidra och direkt vara med och 

påverka processen för varumärkesbyggandet. Intressenterna blir på så vis 

medproducenter av varumärkets värdegrund.  

 

Företagens behov att integrera med konsumenterna via sociala medier, är viktigt för att 

öka företagets trovärdighet samt stärka varumärkets budskap. Det kan i sin tur även 

bidra till att varumärkeslojaliteten ökar (Rogers-Randolph et al., 2017, s. 3). Det 

samband som finns mellan innehållet på sociala medier, märkesprofilering och 

företagens framgång, gör att det är avgörande för företagen att omvandla innehållet. Det 

kan göras i form av olika nyckelbegrepp, teman och information (Rogers-Randolph et 

al., 2017, s. 4).  
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2.2.2 Instagram 

Instagram lanserades den 6 oktober år 2010 (Giannoulakis & Tsapatsoulis, r2016, s. 

115; Phua et al., 2017, s. 412; Huang & Su, 2018, s. 1) och är den snabbast växande 

sociala bild- och videoinspelningsapplikationen i världen (Erz, Marder & Osadchaya, 

2018, s. 49; Baker & Walsh, 2018, s. 6; Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1). Appen 

tillåter användare att publicera bilder och videoklipp i upp till 15 sekunder (Limongi 

França Coelho, Santos de Oliveira & Severo de Almeida, 2016, s. 459). Redan den 1 

januari 2016 hade Instagram fått 400 miljoner aktiva användare (Giannoulakis & 

Tsapatsoulis, 2016, s. 115; Phua et al., 2017, s. 412), ett användarantal som idag uppgår 

till hela 1 miljard aktiva användare i månaden (Erz, Marder & Osadchaya, 2018, s. 49).  

 

Begreppet Instagram kommer från en kombination av orden direkt (instant) meddelande 

(telegram) (Huang & Su, 2018, s. 1). Instagram är en applikation som har ett flertal 

inbyggda fotofilter som användarna kan använda för att skapa visuella kvalitetseffekter 

för bilder. Det är denna form av visualiserings kommunikation som har visat sig vara 

det kommunikationsmedel som dagens ungdomar föredrar eftersom den har kommit att 

bli en viktig plattform för dem (Huang & Su, 2018, s. 2). De som främst använder sig 

av Instagram är mellan 18 till 34 år gamla, så kallade unga vuxna (Pittman & Reich, 

2016, s. 155) och är konsumenter, celebriteter och/ eller olika företag. 
 

Plattformen är populär för självpresentationer och identitetshandlingar (Matley, 2017, s. 

30) samtidigt som de på sin hemsida (Instagram, 2018) har publicerat anvisningar för 

hur marknadsföringen går till. Den kommunikation som sker är främst textuell (Baker & 

Walsh, 2018, s. 1), trots det faktum att plattformen främst är icke-textuell. Det beror på 

att Instagram uppmuntrar användarna till att presentera sina identiteter med ord. Dessa 

ord utgörs av nyckelbegrepp, så kallade taggar (Baker & Walsh, 2018, s. 6). Det är 

taggarna som möjliggör det att användarnas innehåll kan synas på en motsvarande sida 

för de nyttjade taggarna. 
 

Alla de taggar som nyttjas på Instagram samlas under fliken “Hashtaggar” (Instagram, 

2018) och är ett fördelaktigt verktyg att sprida information på. Det är via dessa som 

affärer på Instagram kan förekomma (Latiff & Safiee, 2015, s. 19) och som används när 

användare publicerar en bild och/ eller video på plattformen. Instagraminläggen visas då 

på deras profiler som sedan betraktas av dess “följare”. Eftersom användarna själva 
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bestämmer över vilka konton som hen vill följa och inte, samt om profilen ska vara 

privat eller offentlig, tyder det på att det inte finns några tekniska motkrav på 

ömsesidighet på Instagram (Baker & Walsh, 2018, s. 6).  

 

Instagram har ett stort antal celebriteter som har skapat profiler på plattformen vilket har 

öppnat upp för en stor marknad för företag att nyttja i sin marknadsföring (Latiff & 

Safiee, 2015, s. 18). Detta eftersom företagen, ofta mot en avgift, kan använda sig av de 

celebra personerna för att marknadsföra sina produkter. En förutsättning för att detta ska 

generera ett stort intresse från andra användare, är att de utvalda celebra personerna 

behöver vara anpassade efter den avsedda målgruppen. Detta kommer då att skapa ett 

viktigt samband mellan varumärket och de utvalda influerarna (celebriteterna) (Evans et 

al., 2017, s. 139). Tillfredsställelse har även visat sig vara ett gediget samband mellan 

rekommendation av- och att själv bli följare av andra användare (Casaló, Flavián & 

Ibáñez-Sánchez, 2017, s. 1064). Marknadsförare måste därmed finna en god balans 

mellan användbarhet och njutning i de publikationer som görs på Instagram (Casaló et 

al., 2017, s. 1065). 

 

2.3 Sociala influerare 

Det finns två grupper av användare på Instagram: potentiella influerare och “vanliga” 

användare (Erz et al., 2018, s. 57). Potentiella influerare på Instagram, till skillnad från 

"vanliga" användare, använder sig av väldigt många taggar. De anses även ha ett 

mycket mer gynnsamt förhållande mellan antalet användare som de själva följer och 

antalet som följer dem. Denna grupp är statussökande och drivs av hur de, med hjälp av 

nyckelbegrepp, kan presentera sig själva på Instagram. Deras användning av dessa 

taggar visar ofta på narcissistiska-, extroverta och självövervakande personlighetsdrag 

(Erz et al., 2018, s. 57). 

 

Instagram är den plattform som används mest av opinionsledare (Casaló et al., in press, 

s. 1) och 92% av alla influerare (Casaló et al., in press, s. 2). Det beror på att Instagram 

har många bra och kreativa verktyg som tillåter ett högre engagemang från användarna 

(Evans et al., 2017, s. 139). Ett av de kreativa verktygen som tenderar att öka 

engagemanget från användarna och därmed antalet “likes” på Instagram, är när 

varumärkesinlägg görs i form av en video eller en tävling. Forskning säger att dessa mer 

kreativa lösningarna genererar mer från användarna än vad interaktionsinlägg gör (de 
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Vries, Gensler & Leeflang, 2012, s. 89). Det är konstaterat att fler produktköp 

genomförs efter att ett varumärkesinlägg har publicerats och detta gör plattformen 

Instagram till ett av de mest framgångsrika verktygen för just “influencer-marketing” 

(Evans et al., 2017, s. 139). Men av den tidigare forskning som har tillägnats Instagram 

så har det funnits ett tydligt fokus på att försöka förstå hur kända personligheter på 

internet besitter förmågan att påverka andras köpbeteende (Djafarova & Rushworth, 

2017, s. 5).  
 

Köpbeteendet på Instagram har visat sig utgå från de recensioner (elektronisk mun till 

mun) som influerarna publicerar (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). Följarna ser 

därmed influerarens recensioner som en säkerhet för att den produkt de rekommenderar 

är trovärdig. Ofta avgörs köpen utifrån följarnas försök att efterlikna den livsstil som 

deras förebilder representerar. Följarna utgår ifrån att dem inte kommer att missbruka 

sitt inflytande genom att rekommendera en produkt som kan påverka deras rykte 

negativt. Forskning (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6) har visat att kvinnor är mer 

mottagliga för de åsikterna som cirkulerar på sociala medier och att de kvinnor som 

genomfört sina köp via sociala medier leder till en ökad självkänsla (Djafarova & 

Rushworth, 2017, s. 6).  
 

I de flesta artiklarna som vi har tagit del av blandar forskare begreppen opinionsledare 

och influerare. Det som dessa begrepp har gemensamt, är att de är användare med ett 

stort antal följare samt det faktum att när en influerare får sina följare att följa andra så 

kan det vara en indikation på sant opinionsledarskap (Veirman, Cauberghe & Hudders, 

2017, s. 799). Det sker med andra ord när en situation skapas som tillåter influeraren att 

se bortom sin egna sociala miljö och därmed visa sig vara fördelaktig för 

opinionsledarskapet. Detta har fått oss till att vidare specificera exakt vad som skiljer 

begreppen åt och varför de ibland används som synonymer.  

 

2.3.1 Influerare 

Ju mer avancerad dagens teknik blir, desto vanligare har det blivit för företag att arbeta 

med digitala marknadsföringstekniker. Ett exempel på en digital marknadsföring är just 

"influencer-marketing" (Arbani & Abdullah 2017, s. 515) och det har blivit en snabbt 

växande trend för företagen att arbeta med (Kemp, McDougal, & Syrdal, 2018, s. 1). 
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En influerare är en person som främst agerar på sociala medier och som på ett aktivt sätt 

kan beröra sin omgivning genom att dirigera folks köpbeteenden och 

konsumtionsmönster (Nationalencyklopedin, 2018, stycke 1). De är personer 

(användare) med många följare, som följer få användare på Instagram och som ofta 

uppfattas som pålitliga, tillgängliga och sociala (Veirman et al., 2017, s. 799). Det som 

gör en influerare värdefull bestäms utifrån dess relevans samt i vilken omfattning deras 

indirekta anslutningar utgör (Goodman et al., 2011, s. 20). När företag önskar använda 

sig av en influerare är det centralt att de hittar en lämplig influerare (Veirman et al., 

2017, s. 803; Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). En förutsättning för att det ska ske är 

att marknadsföraren måste veta exakt vilken produkt och/ eller tjänst som hen ska 

marknadsföra (Veirman et al, 2017, s. 803).  

 

Företagen arbetar med influerare genom flertalet olika metoder och tillvägagångssätt. 

De olika metoderna som finns är; delning, sponsrat innehåll, produktplacering, 

dokumentation av en händelse, event och/ eller inlägg på sociala medier (Evans et al., 

2017, s. 139). Flertalet av dessa metoder hoppas kunna generera en positiv "elektronisk 

mun till mun" (e-wow) som i sin tur ska ge det berörda varumärket ett positivt resultat. 

Företagen kan därmed via en influerare förbättra uppfattningen om varumärket eftersom 

de ofta har en naiv teori om exklusivitet (Veirman et al., 2017, s. 803). Det är dock 

viktigt att företagen har i åtanke att den uppfattade exklusiviteten som varumärket har, 

kan komma att förloras i och med att influeraren når ut till ett stort antal följare eftersom 

det bidrar till att produkten inte anses som unik. De företag som använder sig av 

influerare som en del av sin marknadsförings måste därför vara säkra på att det 

genomförs efter vissa kriterier (Evans et al., 2017, s. 139). Exempelvis måste 

influeraren alltid vara tydlig med att märka sina inlägg med reklam (förutsatt att det är 

ett reklaminlägg), för att inte förvirra allmänheten. Det måste således tydligt framgå vad 

som är ett betalt och sponsrat inlägg. Ett tillvägagångssätt är att låta influeraren 

använder sig av olika taggar och etiketter för att märka ut sin reklam, så kallade 

sponsrade inlägg (Evans et al., 2017, s. 139). 

 

2.3.2 Opinionsledare 

Det finns även influerare som har följare på grund av att de uppfattas som en värdefull 

informationskälla, dessa influerare kallas då istället för opinionsledare (Veirman et al., 

2017, s. 799). Det sägs att begreppet opinionsledare uppstår när vi aktivt söker 
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rekommendationer från en annan person och de personer som i sin tur följer 

rekommendationerna kallas för opinionssökare (Flynn, Goldsmith & Eastman, 1996, s. 

138). Opinionsledare anses vara inflytelserika medlemmar både på- och utanför internet 

samt fungerar som en källa för rådgivning åt andra konsumenter (Casaló et al., in press, 

s. 1). Ofta är de förknippade med att agera som förebilder eftersom de inspirerar andra 

personer genom sin livsstil och konsumtionsbeteende (Flynn et al., 1996, s. 137).  
 

Begreppet opinionsledare är ofta synonymt med ordet innovation och konsumentköp av 

olika slag (Flynn et al., 1996, s. 137). Vidare är det även ett faktum att människor 

tenderar att lita mer på andra människors åsikter, än vad de gör på de formella 

marknadsförarna. Detta har därmed bidragit till att opinionsledare har kunnat bli en så 

pass framgångsrik marknadsföringsstrategi. Viktigt att påpeka är att användare med 

många följare kan leda till en ökad uppfattning av popularitet, dock betyder det inte att 

individen ifråga automatiskt uppfattas som en opinionsledare (Veirman et al., 2017, s. 

803). 
 

Det är också möjligt för ett företag att själva bilda ett opinionledarskap (Rogers-

Randolph et al., 2017, s. 3). Det sker genom att företaget följer några strategier inom 

varumärkeskapital (brand equity) som omfattar; bygga varumärke genom 

innehållsmarknadsföring, personliga reflektioner och engagemang från allmänheten. En 

opinionledares syfte är, som vi tidigare nämnt, att generera en “mun till mun” 

marknadsföring. Detta för att på så vis kunna influera personer till att köpa, söka eller 

använda sig av någonting specifikt. Eftersom andra personer ofta beundrar dem, 

kommer opinionsledaren på ett framgångsrikt tillvägagångssätt kunna påverka 

personerna i sin omgivning. Opinionsledare på Instagram definieras just som de 

användare som genom sin popularitet har förmågan att kunna påverka andra (Casaló et 

al., in press, s. 2).  
 

Civila influerare (Citizen influencers, CI) är den nya formen av opinionsledare och 

definieras enligt att vissa konsumenter är influerare med en oproportionerlig grad av 

inflytande över andra, något som tidigare har kallats opinionledarskap (Martensen, 

Brockenhuus-Schack & Zahid, 2018, s. 336). De civila influerarna skiljer sig även från 

tidigare opinionsledare genom att de anses vara ”vanliga” konsumenter som genom sitt 

sociala engagemang och aktiviteter på internet, delar sitt användargenererade innehåll 
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med främmande människor (Martensen et al., 2018, s. 337). Vad som utmärker dem är 

deras förmåga att få sina följare att relatera till, identifiera, eftersträva samt skapa 

samhörighet till civila influerare.    
 

Eftersom Instagram möjliggör det för användare att skapa en virtuell verklighet, tillåter 

det dem att känna en personlig koppling till civila influerare eftersom det skapar 

trovärdighet (Martensen et al., 2018, s. 338). När trovärdigheten uppstår är användarna 

mer benägna att låta sig övertalas eftersom de civila influerarna uppfattas som 

uppriktiga, ärliga och pålitliga (Martensen et al., 2018, s. 338). En förutsättning för att 

de ska ha denna positiva inverkan hos användare förutsätter det att bilderna utstrålar 

personliga element, kompletterade med personliga uttryck och åsikter (Martensen et al., 

2018, s. 341). För visuellt drivna varumärken har det därför visat sig vara särskilt 

relevant att studera hur de civila influerarna använder sig av användargenererat innehåll 

inför en produktlansering (Martensen et al., 2018, s. 336). 

 

2.4 Förmedla budskap 

2.4.1 Definition 

Många företagsledare använder och förespråkar sociala medier som verktyg, detta 

eftersom kunderna ofta litar på de sociala medier plattformarna, för att integrera med 

varumärken och vänner (Limongi França Coelho et al., 2016, s. 458). Det gör således 

sociala medier till en central del i att kommunicera och förmedla budskap på, vilket kan 

göras i många olika former. Vi utrönar de centrala delarna i att kommunicera på sociala 

medier vilket utmynnar i information om elektronisk mun till mun, användandet av 

nyckelbegrepp (taggar) och dess bakomliggande faktor. Nyckelbegrepp är därmed 

samlingsnamnet för # och @ och användas som en funktion på Instagram och kallas då 

för taggar.  

 

2.4.2 Teknologisk utveckling 

I takt med att digital- och mobilkamerorna har blivit allt mer innovativa och enklare för 

privatpersoner att använda sig av, har det resulterat i ett ökat intresse för fotografering 

(Ames & Naaman, 2007, s. 971). Denna teknologiska innovation har också medfört 

stora mängder semantiska metadata vilket har skapat en efterfråga om att förbättra 

användningsområdena för den ökade mängden bilder och fotoalbum. Många sociala 



 

16 

nätverk utgörs både av ett visuellt- och textbaserat innehåll (Klostermann, Plumeyer, 

Böger, Decker, in press, s. 15). Genom att integrera bild-, text- och nyckelbegrepp från 

användargenererat innehåll kan företagen få en tydligare överblick över vad det är som 

användarna delar i sina bilder. Det beror på att bilderna kan tilldelas en specifik kontext 

samt ge en differentierad bild över hur exempelvis ett varumärke uppfattas av 

användarna. (Klostermann et al., in press, s. 15). 

 

2.4.3 Sökord 

Trendbaserade-sökord uppstår när ett flertal ämnen innehåller ett specifikt 

återkommande nyckelbegrepp (Alam, Ryu & Lee, S., 2017, s. 1528). En förutsättning 

för att det på ett meningsfullt sätt ska kunna gå att identifiera och följa utvecklingen av 

dessa ämnesinnehåll, är att de identifieras. Dessa likställs genom att tillämpa den 

metadata som finns tillgänglig i sociala medier. Den metadata som existerar, är en 

mycket viktig dimension och nära kopplat till taggning och bilder (Zappavigna & 

Martin, 2018, s. 4). 
Den metadata som finns på sociala medier påverkar ämnesinnehållet över tid eftersom 

den ständigt är i förändring (Alam et al., 2017, s. 1528). Taggar har visat sig förmedla 

mer semantik än andra typer av metadata och används därmed för att tagga olika ämnen, 

händelser eller teman. Denna enkla metod möjliggör det för användarna av taggar att på 

ett enkelt sätt kunna kategorisera, hitta samt delta i konversationer inom ett särskilt 

ämne. Aktiva användare har visat sig vara mer benägna att använda sig av enskilda eller 

mindre populära taggar i relation till de mer inaktiva användarna (Pan, He, Zhu, Fu, 

2016, s. 1133).  

 

2.4.4 Elektronisk mun till mun 
Begreppet elektronisk mun till mun (e-wow) innebär att användare på internet kan 

kommunicera med andra användare, i syfte att utbyta idéer om produkter och/ eller 

tjänster (Erkna & Evans, 2016, s. 618). En av nutidens kanske viktigaste elektroniska 

mun till mun är den som sker via sociala medier (Kim & Chandler, 2018, s. 146) 

eftersom plattformen tillåter och uppmuntrar konsumenternas engagemang (Mukherjee 

& Jansen, 2017, s. 1210). E-wow utgör därför en viktig del i att förmedla budskap på 

internet. Den vanligaste formen av e-wows utgörs av de frivilliga och obetalda. 

Frivilliga e-wows uppstår ofta av de kunder som vill sprida sina tankar om ett 

varumärke till sina bekanta. Detta skiljer sig från de betalda e-wows som istället är 
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gjorda efter uppmaningar från företaget, i syfte att förstärka meddelanden och 

uppmärksamhet kring varumärket. De e-wow som är betalda sker främst via olika 

opinionsledare i en process som kallas för “influencer-marketing” (Evans et al., 2017, s. 

138). Enligt en undersökning är cirka 81% av alla företag nöjda med att arbeta med 

“influencer-marketing” då de anser att det är en effektiv process. Redan under år 2016 

hade dessa företag investerat cirka 1,5 miljarder dollar och dessa intäkter förväntas stiga 

till 15–20 miljarder dollar år 2020 (Evans et al., 2017, s. 139).  

 

Det användargenererade innehållet (UGC) är en essentiell indikator på kundernas 

kunskaper om ett varumärke, vilket hjälper marknadsförare att kunna förutsäga en 

produktförsäljning. Denna vetskap skulle vara något som ger företagen en 

konkurrenskraftig marknadsstruktur (Nam & Kannan, 2014, s. 21).  Det innebär att 

taggar skulle kunna hjälpa företag att förstå vad kunderna tycker och hur de uppfattar 

olika varumärken eftersom de beskriver resurserna på internet (Chen, Feng & Liu, 2014, 

s. 16). Marknadsförare har även ett ökat beroende och intresse av att leverera 

varumärkesrelaterat innehåll, ett innehåll som även konsumenterna delar med andra 

(Chen, 2017, s. 22). Genom att använda olika taggar kan räckvidden för ett meddelande 

förlängas och därmed skapa en underförstådd konsumentanslutning av det associerade 

varumärket och dess innehåll. Då konsumenterna (användarna) taggar en metadatagrupp 

för en fras eller ett ord, leder det till att vissa av orden kan grupperas på ett bra och 

gediget sätt, vilket optimerar delningskapaciteten och visningarna för konsumenten 

(Nam & Kannan, 2014, s. 21).  

 

2.4.5 Nyckelbegrepp 
I januari 2011 införde Instagram en funktion som tillåter användare att använda olika 

nyckelbegrepp på plattformen och dessa utgjordes av; emojis, @ och # (Giannoulakis & 

Tsapatsoulis, 2016, s. 115).  Ord med symbolen ”#” framför, så kallade taggar, används 

för att indikera vad bilden innehåller och föreställer (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 

2016, s. 127; Hu, Manikonda & Kambhampati, 2014, s. 596) och @ används för att 

märka eller tagga andra användare i bilden (Hu et al., 2014, s. 596). Nyckelbegreppen 

har, med sina 15,75 miljoner delningar per dag (Erz et al., 2018, s. 48), blivit en 

kraftfull sändningsfunktion som kan användas för att öka det visuella innehållet.  
 

Dagens sökmotorer erhåller bilder via textbaserade förfrågningar till internetsidor och 
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digitala dokument (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 115). För att textbaserade 

förfrågningar ska kunna fungera, måste texten bestå av antingen specifika 

nyckelbegrepp eller textuell beskrivning. Detta har lett till skapandet av den specifika 

undersökningsmetoden AIA (Automatic Image Annotation), vars syfte är att para ihop 

en text med relaterade taggar. Den traditionella uppfattningen av taggar är att de kan 

användas för att fritt beskriva olika resurser (Strohmaier, Körner & Kern, 2010, s. 342). 
 

Nyckelbegrepp består oftast av ett ord eller en mening som karakteriseras på tre sätt; 

etiketter av användargenererat innehåll, meningsskapande resurser samt att de fungerar 

som en slags konversation (Lee, 2018, s. 2). Huvudsyfte med dem är att söka, märka 

och kategorisera olika innehåll (bilder, inlägg och webbplats) och fungerar därför som 

ett märkningssystem på internet (Nam & Kannan, 2014, s. 21; Bourlai, 2017, s. 46). Det 

ledde då till att taggarna började användas av olika användare med “IRC” (Internet 

Relay Chat) i syfte att just kategorisera objekt till olika grupper (Giannoulakis & 

Tsapatsoulis, 2016, s. 115). Användandet av dem fångar således den kollektiva 

kunskapen i samhället eftersom dom representerar en gemensam kunskap i prototypväg 

(Cress, Held & Kimmerle, 2013, s. 59) och binder samman likasinnade personer (Pan et 

al., 2016, s. 1121; Lee, 2018, s. 2). 

 

Chris Messina var den första personen som år 2007 började använda sig av 

nyckelbegrepp på det som vi idag anser vara sociala medier (Lee, 2018, s. 1). 

Nyckelbegrepp, så kallade taggar, handlar ursprungligen om att organisera- och 

underlätta kunskap samt att återhämta den lagrade informationen. Användare har dock 

kommit att utvidga taggars ursprungliga funktion till att även inkludera en 

metakommunikativ användning och emotionell information (Giannoulakis & 

Tsapatsoulis, 2016, s. 115). Taggar är som sagt därför ett mycket viktigt steg till att 

utveckla metoder för automatisk bildanonsering (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 

114) och för att kommunicera. Det fungerar genom att personer delar och kategoriserar 

innehållet på internetbaserade plattformar vilket gör det enklare att både följa och söka 

efter olika taggar (Lee, 2018, s. 2). Detta har även skapat nya möjligheter för 

marknadsföraren eftersom de kan utgå ifrån varumärkesrelaterade nätverk (Nam & 

Kannan, 2014, s. 21).  
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Nyckelbegreppen ger alla användare rätten att fritt kunna sprida dem till andra personer 

via informationsbaserade resurser på internet (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 

115). Taggar används i syfte för att organisera innehåll och kommunicera med andra 

(Nam & Kannan, 2014, s. 24). Taggar är en relativt ny funktion som ger plats åt 

interaktiv information, vilket har ökat användning av dem. En stor del av de taggarna 

som används på Instagram visar att de inte går att relatera direkt till innehållet av den 

bild som publiceras i inlägget, något som kan bero på de automatiserade urvalet av 

taggar som finns till förfogande (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 127). Det finns 

relativt få studier om taggarnas funktion som just etikett och en av de första studierna 

som gjordes om detta genomfördes år 2011 (Lee, 2018, s. 3). Studierna visade på att 

taggarna fungerade som ett slags samtal på internet, så kallad diskurs, som sprids 

mycket snabbt och ter sig samtida. Detta har bidragit till att denna sociala märkning, 

taggar, har fått stor uppmärksamhet och blivit mycket populär på Instagram (Bourlai, 

2017, s. 46).  

Taggarna på Instagram är ett sätt att kategorisera och organisera videoinnehåll och olika 

bilder på plattformen. Ofta publiceras en bild/video på Instagram med diverse text och 

taggar under eller i inlägget, vilket fungerar genom två olika funktioner. Dessa 

funktioner är att de; definierar bilden och sedan kategoriserar inlägget så att den 

relateras till andra liknande bilder och videor under samma tagg (Baker & Walsh, 2018, 

s. 6). Taggar är således ett bra och effektivt sätt att göra inlägg synliga för allmänheten 

(Baker & Walsh, 2018, s. 6). Den vetskapen tyder på att taggar är en bra 

marknadsföringsstrategi, vilket därav förespråkar användandet av dem. 

 

Nyttjandet av taggar är självmedvetet eftersom användaren väljer om inlägget är 

offentligt eller privat (Baker & Walsh, 2018, s. 7). Det finns olika taggar beroende på 

vilken publik de önskar nå ut till (Baker & Walsh, 2018, s. 6). Det primära syftet för en 

tagg kallas gemensamma-taggar ("Community hashtags") och används för att öka 

inläggets räckvidd bland andra användare som har samma smaker, åsikter och intressen. 

Detta sker i syfte att skapa olika samhällen/ grupper på internet där likasinnade samlas 

på en gemensam plattform. En mätning visar att 66% av alla användare väljer att 

beskriva bildens visuella innehåll på samma sätt som skaparen av inlägget gjorde, 

kombinationen av bild och tagg (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 127).  
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Det finns även taggar som kallas för varumärkes-taggar och de innehåller en slogan 

eller ett varumärke vars syfte är att synas för att marknadsföra olika kampanjer eller 

produkter (Baker & Walsh, 2018, s. 7). 

 

2.4.6 Motiverande faktorer till användandet av nyckelbegrepp 
Instagram använder sig av olika faktorer för att kunna förutse en persons 

bakomliggande motiv för användandet av taggar (Erz, Marder & Osadchaya, 2018, s. 

57). Det har lett till att Instagram kan styra den faktiska användningen av taggar 

eftersom de själva lägger till taggar, studerar ”klick-frekvensen” samt det använda 

antalet taggar i en post. Det finns också flera faktorer till varför en användare väljer att 

tagga en bild (Ames & Naaman, 2007, s. 977). De primära faktorerna som ligger till 

grund för att motivera en användare att använda sig av en tagg, är den sociala- och 

funktionella dimensionen.  

 

 

Figur 3: En taxonomi av taggmotivationer i ZoneTag/ Flickr (Ames & Naaman, 2007, 

s. 977). 
 

Enligt ovanstående tabell består kategorin ”jag själv/ företag” av både de sökningar och 

hämtningar som har genomförts för personliga bildsamlingar (Ames & Naaman, 2007, 

s. 977). Användarna för denna kategori nyttjar därför ofta taggar som uttrycker 

personliga kommentarer. Kategorin ”jag själv/ kommunikation” handlar om minnen och 

kontext. Det som motiverar dessa användare till att tagga en bild är att de vill skapa 

kontext till bilden genom att låta exempelvis personerna på bilden bli taggade. 

Kategorin ”social/ företag” representerar offentliga sökningar och bildsamlingar (Ames 

& Naaman, 2007, s. 978). Det som motiverar en användare till att andra ska kunna finna 

varandras bilder beror på att dom anses vara sociala- och affektiva bilder, snarare än 
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funktionella. Kategorin ”social/ kommunikation” representerar kontext och signalering. 

Denna kategori utgörs av de taggar som används för att kommunicera information till 

andra gällande en specifik bild och om dem själva som fotograf.  
 

Det finns sex stycken faktorer som motiverar utövare att använda sig av taggar (Erz et 

al., 2018, s. 57) och dessa har vi specificerat enligt nedan:  

1. Självpresentation, syftar på de primära motiven för att marknadsföra sig själv och 

det egna varumärket. 

2. Uppfinningsförmåga, relaterar till det humoristiska eller underhållande aspekten av 

att lägga till och använda sig av taggar. 

3. Notering, inkluderar dokumentering- och kontextualisera erfarenheter genom att 

lägga till taggar. 

4. Informationssökning, finna information och inspiration genom att ”klicka” på 

taggar. 

5. Ventilera, ge uttryck för negativa känslor genom att lägga till taggar. 

6. Etiketter, att lägga till taggar eftersom det är vad personer gör på Instagram. 

 

Faktorerna självständig presentation, uppfinningsförmåga och notering avser den 

medieproducerande roll som konsumenterna har i sociala media (Erz et al., 2018, s. 57). 

Det som skiljer dessa faktorer från informationssökning är att den kategorin avser det 

konsumerade medieinnehållet.  

 

2.4.7 Nyckelbegrepp inom marknadsföring  

Instagraminlägg som är sponsrade, är konsumentgenererade inlägg som innehåller 

information om ett varumärke som avser reklam (Hwang & Jeong, 2016, s. 529). De 

sponsrade inläggen kan betalas genom en direkt- och indirekt kompensation. Direkt 

kompensation är när influeraren erhåller en penningkompensation för utfört uppdrag 

och indirekt kompensation innebär att de istället erhåller diverse gratis produkter. 

Företagets syfte med att skicka ut gratisprodukter är att uppmuntra influeraren till att 

skapa inlägg om gratis produkterna för att rekommendera dem och således uppmana till 

köp. Det är dock mycket viktigt att influerare taggar (sätter etiketter) de inlägg som är 

sponsrade. Det beror på att det måste framgå om ett publicerat inlägg har betalats av en 

tredje part (Hwang & Jeong, 2016, s. 528). Det finns olika sätt för en influerare att visa 

för allmänheten att inlägget är sponsrat. Det kan göras genom att de skriver: “detta är ett 
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sponsrat inlägg” eller “alla åsikter är mina egna, även om det här är en sponsrad post” 

(Hwang & Jeong, 2016, s. 528). Genom att förmedla ärliga åsikter gällande reklamen, 

har stora fördelar visat sig förekomma för de kunder som redan är skeptiska till 

innehållet (Hwang & Jeong, 2016, s. 534).  

 

Det är dock inte alltid en fördel för företagen att sponsrade inlägg märks, då tidigare 

forskning också visar på att upplysningar om sponsorskapet ibland kan ge vissa 

negativa effekter. Om ett inlägg märks ut med reklam, finns det nämligen en risk för att 

konsumenternas attityd och tankar om varumärket påverkas negativt (Hwang & Jeong, 

2016, s. 529). Skulle det dock framgå att ett inlägg underförstått handlar om reklam, 

utan att det har märkts ut, kommer det att bidra till sämre trovärdighet för varumärket 

(Hwang & Jeong, 2016, s. 529). För att undvika detta bör därmed de sponsrade inläggen 

markeras ut. Då forskning har visat på att 34% av de personer som använder sig utav 

taggar gör det för att antingen söka och följa olika varumärken och/ eller kategorier 

(Chen, 2017, s. 23), tydliggör det att taggar är en positiv marknadsföringsfunktion.  
 

2.5 Sammanfattning av teori 

Vi har valt att sammanställa ovan teorikapitel genom att göra en hypotetisk modell 

(Figur 4) över de samband som vi har funnit mellan varumärkespositionering, 

Instagram, influerare och nyckelbegrepp. Vi har i enlighet med tidigare forskning 

kommit fram till att det forskningsgap vi har funnit och studerat är mycket aktivt. 

Närmare bestämt har vi kunnat konstatera att det finns ett forskningsgap gällande 

studier av influerares användande av nyckelbegrepp i icke-textuellt innehåll och om det 

har visat sig generera i fler “likes” och kommentarer vid användande av nyckelbegrepp 

(#, @). 
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Figur 4: Samband mellan varumärkespositionering-Instagram-influerare-

nyckelbegrepp (Källa: egen) 

 

Varumärkespositionering 

1. Sociala medier kan användas som varumärkeskommunikation genom tre 

grundläggande metoder (Rogers-Randolph et al., 2017, s. 3). 

2. Den viktigaste elektroniska mun till mun (e-wow) är den som sker via sociala 

medier (Kim & Chandler, 2018, s. 146). 

 

Sociala Medier 

1. Sociala medier används för att skapa virtuella samhällen genom olika 

plattformar i syfte att påverka människors beteende och intressenternas 

perspektiv på företagets varumärke (Foroudi et al., 2017, s. 533). 

2. Sociala medieanalysen är avgörande för företagets varumärke, när de ska 

genomföra olika kommunikationsstrategier (Rogers-Randolph et al., 2017, s. 1). 

3. Social marknadsföring är en essentiell komponent för företag när det gäller 

marknadsplanering (Azad et al., 2013, s. 2531). Det möjliggör det också för 
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företagen att få direktkontakt med kunderna (Barcelos et al., 2018, s. 60) och 

påverka deras respons till varumärket. 

4. Även om varumärket är oberoende av miljön, har det visat sig vara av stor vikt 

för varumärket att se till hur dess essens utförs, samspelet mellan intressenterna 

och företagen - sker genom nätverk på sociala medier (Rogers-Randolph et al., 

2017, s. 2).  
 

Sociala influerare  

1. Influerare är en person som främst agerar på sociala medier som kan beröra sin 

omgivning genom att dirigera folks köpbeteenden och konsumtionsmönster 

(Nationalencyklopedin, 2018, stycke 1). 

2. Företag samarbetar med influerare på många olika sätt och dessa är; delning, 

sponsrat innehåll, produktplacering, dokumentera en händelse eller vissa event 

och leda till en positiv e-wow som gynnar varumärket (Evans et al., s. 139). 

3. Opinionsledare är inflytelserika medlemmar både på- och utanför internet samt 

verkar som en källa för rådgivning åt andra konsumenter (Casaló et al., in press, 

s. 1). 

4. Opinionledares skapar “mun till mun” för att influera andra till att köpa, söka 

eller använda sig av ett specifikt varumärke (Rogers-Randolph et al., 2017, s. 3). 

5. För visuellt drivna varumärken är det särskilt relevant att studera hur civila 

influerare använder sig av användargenererat innehåll för produktplacering 

(integrera bild-, text- och sociala taggdata) för att företagen ska få en tydligare 

överblick om vad det är som användarna delar (Martensen et al., 2018, s. 336).  

 

Förmedla budskap - nyckelbegrepp 

1. Det användargenererade innehållet (UGC) är en viktig indikator på kundernas 

kunskaper/ uppfattningar om ett varumärke. Det hjälper marknadsförare 

(företag) att kunna förutsäga en produktförsäljning, något som ger dem en 

konkurrenskraftig marknadsstruktur (Nam & Kannan, 2014, s. 21). 

Nyckelbegreppen är därför en hjälp för företag i att förstå vad kunderna tycker 

om olika varumärken, genom att de beskriver resurserna på internet (Chen et al., 

2014, s. 16). De fungerar därmed som ett märkningssystem på internet och visar 

bland annat om de är sponsrade (reklam) eller privata (Nam & Kannan, 2014, s. 

21; Bourlai, 2017, s. 46).  
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2. Ett nyckelbegrepp består av ett ord eller en mening som karakteriseras på tre 

sätt; etiketter av användargenererat skrivande, meningsskapande resurser samt 

fungerar som konversation (Lee, 2018, s. 2). De fångar det kollektiva kunnandet 

i samhället eftersom dem representerar gemensam kunskap i prototypväg (Cress 

et al., 2013, s. 59). 

3. De två primära faktorerna som ligger till grund för att motivera en användare att 

bruka nyckelbegrepp, är den sociala- och funktionella dimensionen (Ames & 

Naaman, 2007, s. 977). 

4. Sponsrade inlägg är konsumentgenererade inlägg som innehåller information om 

ett varumärke, det vill säga reklam (Hwang & Jeong, 2016, s. 529). 

5. 34% av de personer som använder sig utav nyckelbegrepp (taggar) gör det för att 

söka och följa varumärken och kategorier för personligt intresse (Chen, 2017, s. 

23). 

 

Instagram 

1. Instagram lanserades den 6 oktober år 2010 (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, 

s. 115; Phua et al., 2017, s. 412) och är den mest expanderande sociala bild- och 

videoinspelningsapplikationen i världen (Erz et al., 2018, s. 49; Baker & Walsh, 

2018, s. 6; Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1).  

2. De som främst nyttjar Instagram är mellan 18 till 34 år (Pittman & Reich, 2016, 

s. 155) och är konsumenter, celebriteter och/ eller olika företag.  

3. Kommunikationen är framförallt textuell (Baker & Walsh, 2018, s. 1), trots det 

faktum att plattformen främst är visuell.  

4. Instagram uppmuntrar användarna till att presentera sina identiteter med ord 

(Baker & Walsh, 2018, s. 6) och det görs främst genom nyckelbegreppen. 

5. Instagram har ett stort antal profiler på plattformen, som utgörs av celebriteter 

och det har öppnat upp för en stor marknad för företag (Latiff & Safiee, 2015, s. 

18). Marknadsförare (företagen) måste därmed finna en god balans mellan 

användbarhet och njutning i de publikationer som görs på Instagram (Casaló et 

al., 2017, s. 1065). 
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3. Metod 
Detta delkapitel utgörs av metodiken där vi går igenom olika de stegen för den 

datainsamlingen som gjorts. Vi beskriver hur vi genom flermetodsforskning erhåller 

kvantitativa data, för att sedan tolka dess innehåll med hjälp av ett kvalitativt synsätt.  

 

3.1 Forskningsmetodik 
Metoden utgör en central del i en studie eftersom dess syfte är att spegla 

tillvägagångssättet, det vill säga hur forskarna har valt att genomföra något (Åsberg, 

Hummerdal & Dekker, 2011, s. 408). Den största skillnaden mellan en kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod handlar om hur forskare väljer att hantera och analysera 

den insamlade informationen. Det som främst skiljer forskningsmetoderna åt är att den 

kvantitativa metoden bygger på siffror medan den kvalitativa metoden handlar mer om 

bilder och ord (Kanis, 2004, s. 511). Den kvantitativa forskningen använder olika 

statistiska metoder för att analysera innehållet, en forskningsmetod som bygger på en 

positivistisk teori om vetenskapen (Åsberg et al., 2011, s. 412). Några exempel på 

kvantitativa metoder är att arbeta med empirisk observation, experiment och statistiska 

data (Åsberg et al., 2011, s. 409).  
 

Vår studie präglas av en flermetodsforskning, som är vanligt förekommande och 

allmänt accepterad inom företagsekonomi (Bryman & Bell, 2013, s. 632). Vi söker 

kunskap i den datainsamling som vi erhållit, likt den kvantitativa forskningsmetoden 

(Åsberg et al., 2011, s. 413) för att sedan övergå till en mer kvalitativ inriktning i syftet 

att tolka erhållna data. Vi arbetar således genom en så kallad triangulering (Bryman & 

Bell, 2013, s. 633), eftersom vi med ett kvalitativt synsätt kommer att bekräfta den 

kvantitativa data.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Vår datainsamling har skett genom att vi har studerat två influerares Instagraminlägg 

under en bestämd tidsperiod. Perioden som studerats är mars och oktober månad, under 

åren 2015, 2016, 2017 och 2018. Den data som samlades in från Bianca Ingrosso och 

Isabella Löwengrips Instagram, genererade i totalt 925 stycken inlägg. All data som vi 

erhållit från de studerade Instagraminläggen lade vi in i en tabell i Microsoft Excel, 

baserat på olika rubriker och kategorier. Nyckelbegreppen # och @ studerade vi genom 
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att dokumentera informationen från respektive Instagraminlägg samt huruvida inlägget 

var sponsrat, eller av privat karaktär och ifall vi uppfattat reklamen som tydlig eller 

otydligt markerat. Detta gjorde vi för att på ett enkelt sätt kunna överföra vår data till 

statistikprogrammet SPSS, för att sedan kunna erhålla våra slutgiltiga resultat för 

studien.  

 

3.2.1 Val av plattform för icke-textuellt innehåll  
Vi har för avsikt att studera de textuella nyckelbegrepp som utgörs i form av # och @ på 

den icke-textuellt plattformen Instagram. Instagram är ett av de sociala medierna som 

expanderar snabbast (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1) och den plattform som 

majoriteten av alla influerare föredrar att använda sig av (Casaló et al., in press, s. 1). Vi 

anser därför att det var ytterst relevant för oss att studera Instagram som plattform för 

icke-textuellt innehåll.   

 

3.2.2 Val av influerare 

När det gäller valet av de två influerare som vi skulle studera, var det viktigt för oss att 

de skulle var jämförbara. Vi beslutade att båda influerarna skulle vara bosatta i Sverige 

samt att de skulle vara kvinnor. Detta val har vi baserat utifrån att majoriteten av 

användarna på Instagram är just kvinnor (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 1) och för 

att utröna de som bor i Sverige möjliggör det för oss att kunna genomföra studien. Vi 

kom också fram till att vi ville att influerarna skulle tillhöra generation Y, som utgörs av 

“unga vuxna” mellan 18–34 år gamla (Svenskt Näringsliv, 2018; Pittman & Reich, 

2016, s. 155). Varför vi valde just generation Y är för att den generationen är uppväxt 

med sociala medier (Svenskt Näringsliv, 2018) och är den främsta åldersgruppen som 

nyttjar Instagram (Pittman & Reich, 2016, s. 155; Latiffa & Safiee, 2015, s. 21). Vi 

visste också att influerare ofta är konsumenter, celebriteter och/ eller företag (Pittman & 

Reich, 2016, s. 155) något vi behövde ha i beaktning gällande valet.  

 

Vidare har vi även valt att ha i åtanke att de influerare vi väljer ska kunna uppfylla de 

krav som finns för influerare på Instagram. Det innefattar att de genom sin popularitet 

ska kunna påverka andra användare samt uppfattas som pålitliga, tillgängliga och 

sociala (Veirman et al., 2017, s. 799).  
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Vi valde att använda oss av två influerare som vi känner till sedan tidigare, vilket 

utmynnade i Bianca Ingrosso och Isabella Löwengrip. Vi såg snabbt att de hade 

liknande aktiviteter på sociala medier genom att vi undersökte att de “postade” ungefär 

samma mängd Instagraminlägg per dag. Detta för att den insamlade data skulle ha en 

någorlunda lika uppdelning mellan influerarna och vara jämförbara. Vi fann också att 

båda började sina karriärer med att skapa varsina bloggar på sociala medier (Bianca 

Ingrosso, 2013; Isabella Löwengrip, 2018). De båda uppfyller också våra satta kriterier 

om att vara bosatta i Sverige (Hitta, 2018) samt tillhöra generation Y (Bencsik, 

Horváth-Csikós & Juhász, 2016, s. 92; Pittman & Reich, 2016, s. 155). Influerarna är 

även tv-personligheter (Aftonbladet, 2018), designers (Alla bolag, 2018), entreprenörer 

(Instagram, 2018) och “podcastare” (Poddtoppen, 2017, 2018). De har hundratusentals 

följare på Instagram med verifierade varumärken (Instagram, 2018). Ett verifierat 

varumärke innebär att deras Instagramkonton är autentiserade för att vara celebra och 

offentliga personligheter och/ eller ett globalt varumärke (Instagram, 2018). Vi har 

baserat på ovan, gjort bedömningen att dessa två influerare är relevanta och jämförbara 

kandidater för oss att använda i studien.  

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

En primäranalys analyserar den insamlade data med hjälp av statistiska metoder och är 

den ursprungliga analysen i en forskningsstudie (Glass, 1976, s. 3). Den primärdata som 

vi har använt oss utav i denna studie är insamlad från Instagram (Instagram, 2018). 

Genom att använda oss av Instagrams sökfunktion, kunde vi få åtkomst till samtliga av 

de publicerade inläggen på influerarnas användarkonton. Datainsamlingen från Isabella 

Löwengrips användarkonto (Instagram, 2018) genomfördes av oss den 18 november 

2018 medan datainsamlingen för Bianca Ingrosso användarkonto (Instagram, 2018) 

samlades in den 17 november 2018. Den primärdata vi hämtade dokumenterade vi i ett 

Excel-ark i programmet Microsoft Excel.  

 

Datainsamlingen som vi genomförde från respektive influerares Instagraminlägg, har vi 

dokumenterat efter nedan tabell:  
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1. År 

2. Månad mars (1) oktober (2) 

3. Vilket Instagraminlägg  

4. Influerare: Bianca Ingrosso (1) Isabella Löwengrip (2) 

5. Kategorival Fanny 

6. Kategorival Louise 

7. Fanny - Louise = skillnad i val av kategori (1) ingen skillnad (0) 

8. Finns nyckelbegrepp # ja (1) nej (0) 

9. Finns nyckelbegrepp @ ja (1) nej (0) 

10. Finns text i inlägget ja (1) nej (0) 

11. Antal kommentarer från följare 

12. Bild (0) video (1) 

13. Hur många “likes” 

14. Hur många visningar (video) 

15. Antalet följare  

16. Är inlägget sponsrat ja (1) nej (0) oklart/vet ej (2)  

17. (Like/Följare) x 100= procentuell andel 

18. (Visning/följare) x 100 = procentuell andel 

19. (Kommentar/följare) x 100 = procentuell andel 

 

Anledningen till varför vi valde att göra datainsamlingen till Microsoft Excel beror på 

att det är ett program som är vanligt att nyttja när det kommer till statisk. Programmet 

har även intelligenta funktioner som gör att den har kapacitet att lösa komplexa och 

enkla ekvationer av data. Programmet kan sedan presentera data genom att utföra de 

flesta grundläggande analyserna samt skapa diverse grafer (Warner & Meehan, 2001, s. 

295). Microsoft Excel anses vara ett mycket tidseffektivt program och det var en de 

bidragande faktorerna att vi valde det för insamling och kalkylering av vår data. 

 

3.3.2 Sekundärdata  

En sekundärdataanalys utgör en viktig del av en studies forskning och utvärdering 

(Glass, 1976, s. 3). Den sekundära analysen sker genom att data åter analyseras, vilket 

kan bidra till kompletterande information och/ eller säkerställning av den tidigare data. 

Vi har använt oss av tre stycken olika källor vid vår insamling av sekundärdata. Dessa 

består av akademiska tidskrifter, litteratur och webbaserade hemsidor. 
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Akademiska tidskrifter 

Vår datainsamling av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar inledde vi genom att 

göra en sökning via Discovery på Högskolan i Gävle (Högskolan i Gävle, 2018). 

Sökningen valde vi att avgränsade till akademiska tidskrifter begränsade till “Peer 

Reviewed” i “fulltextformat”. De sökord vi använde oss av var: “Brand positioning” - 

Instagram - Influencers - tags”. Den första sökning vi utförde gav oss ett sökresultat 

motsvarande 311 stycken artiklar. Vi har valt att använda oss av både nutida och äldre 

artiklar, publicerade mellan år 1976 och 2018 eftersom vi anser att det bidrar till teorins 

kredibilitet. De äldre artiklarna som vi har använt oss, det vill säga de artiklar som är 

publicerade innan 2000-talet, har vi valt ut i syfte att finna de ursprungliga 

definitionerna av begreppen samt hur dessa kan ha utvecklats över tid. Viktigt att notera 

att all statistik som vi har redovisat i studien, har kommit från nya uppdaterade källor.  

Vidare använde vi oss även av sökningsmotorn “Google Scholar” som bidrog till vårt 

sökande efter väsentliga vetenskapliga artiklar. Vi använde oss även här av sökorden; 

“Brand positioning” - Instagram - Influencers - tags”, vilket gav oss ett sökresultat på 

464 stycken artiklar. Vi har dock noterat en ökning under de senaste månaderna i antalet 

artiklar. Detta tolkar vi som något positivt, då det torde innebär att vårt valda 

forskningsområde fortfarande är högst aktuellt.  
 

Vi har valt att använda oss av avgränsningen “Peer-Reviewed” och “fulltextformat” 

eftersom Peer-reviewed utgör en viktig del för det bedömningssystem som används för 

att fastställa hur akademiska inlägg och bidrag ska fördelas (Goldbeck-Wood, 1999, s. 

44). Genom att använda vetenskapliga artiklar med Peer-reviewed, resulterar det i att vi 

kan säkerställa att källorna har verifierats som legitima vetenskapliga tidskrifter.  

 

Webbaserade hemsidor 

Den grundläggande definitionen av kognitiv auktoritet är det inflytande man själv har 

över sina egna tankar, mer specifikt de tankar som man medvetet uppfattar som korrekta 

(Fritch & Cromwell, 2001, s. 499). Kognitiv auktoritet kan därmed relateras till vad vi 

anser vara trovärdigt. Det vi anser vara trovärdigt grundar sig utifrån individens egna 

kompetens och pålitlighet, likväl som den institution som informationen hämtas ifrån. 

Datainsamling via internet sker ofta direkt från källor med anknytning till olika företag 

och/ eller institutioner. Avsaknaden av andra tillförlitliga källor kan då bero på att en 

avsaknad av nödvändig kunskap och indikationer. 
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Den information som vi har hämtat direkt från olika hemsidor och som därmed inte ses 

som vetenskapliga artiklar, har vi valt att definiera som ”direkta källor”. Det har skett 

genom att vi varit noggranna med att undersöka vart informationen har blivit hämtad 

ifrån. Det i syfte att vi ska kunna avgöra om de är tillförlitliga källor. Exempelvis har vi 

valt att använda oss av Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2018) eftersom 

informationen som publiceras på hemsidan är skriven av antingen ämnesexperter eller 

skribenter med tillgång till facklitteratur och referensverk. Vi har även tagit i beaktning 

den kognitiva auktoritet som dessa personer har och kommit fram till att deras 

kompetens bör kunna verifiera källans trovärdighet. Ett annat exempel på detta är 

Instagrams egen hemsida (Instagram, 2018). Anledningen till varför vi har valt att 

använda den hemsidan beror på att Instagram har en direkt tillgång till väsentlig 

kunskap om plattformen och goda indikationer för att kunna producera data. 

 

Litteratur 

Den litteratur som har nyttjas i denna studie som sekundärdata, är skriven av författarna 

Bryman och Bell. Boken riktar sig bland annat till studenter inom de ekonomiska 

ämnesområdena, som behöver kännedom kring olika vetenskapliga metoder (Bryman & 

Bell, 2013, s. 11). Då denna bok tar upp de främsta metoderna som nyttjas av erfarna 

forskare i deras studier, anser vi det vara ett mycket tillförlitligt verk för oss att nyttja. 

Vi har främst använt denna bok när vi har behövt avhandla metodkapitlet för vår studie 

eftersom författarna givit oss central information om diverse tillvägagångssätt.   

 

3.3.3 Datainsamling av potentiella influerare 

Vi påbörjade vår datainsamling genom att skriva upp namnen för de influerare som vi 

båda kände till sedan tidigare. Flertalet av dem nämns i media och vissa har även 

klassats som nutidens makthavare (Dagens analys, 2018). För oss var det viktigt att de 

influerare vi valde skulle vara verifierade på Instagram (Instagram, 2018) och uppfylla 

de tidigare forskarnas definition av begreppet influerare (Veirman et al., 2017, s. 799). 

Det ledde till att vi noterade deras ålder och antalet följare, vilket kan utläsas i nedan 

tabell. Detta utmynnade således i ett bekvämlighetsurval, vilket utgör en form av icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Viktigt att notera dock, är att dessa 

siffror endast är relevanta under en begränsad tid, främst eftersom antalet följare 

ständigt är i förändring.  
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Influerare   Ålder Antal följare  

1. Bianca Ingrosso   23 829 000     

2. Therése Lindgren   31 873 000      

3. Isabella Löwengrip  28 449 000      

4. Kenza Zouiten   27               1 700 000   

5. Jonna Lundell  24 725 000   

6. Alexandra Nilsson  27 265 000      

7. Foki Soirak   27   31 000        

8. Janni Deler Olsson  28               1 400 000   

9. Tova Helgesson   19 542 000   

10. Michaela Forni  29   95 400        

11. Ebba von Sydow   37 105 000      

12. Carolina Gynning   40 292 000      

13. Camilla läckberg   44 220 000      

14. Laila Bagge   45 345 000      

15. Pernilla Wahlgren   50 411 000  

    

3.3.4 Problem vid datainsamling  
Internetbaserade studier har idag blivit allt vanligare att använda sig av när det kommer 

till datainsamling (Al-Salom & Miller, 2017, s. 1). Trots detta, kan det vara svårt att 

avgöra om den data som samlat in, faktiskt är validerad (Al-Salom & Miller, 2017, s. 2). 

Det är därför viktigt att forskarna tillämpar ett kritiskt tänkande gällande den insamlade 

data, i syfte att minimera eventuella felaktigheter. Efter att ha analyserat vår lista med 

influerare, bestämde vi att Bianca Ingrosso skulle utgöra den ena influeraren och att 

Therese Lindgren skulle vara den andra. Vi tyckte att dessa två skulle vara lämpliga att 

jämföra eftersom de visade sig ha ungefär lika många följare.  

 

Vi påbörjade arbetet med datainsamlingen genom att kolla hur många Instagraminlägg 

Bianca Ingrosso "postade" per dag, detta för att sedan jämföra denna data med Therese 

Lindgren. Vi kunde snabbt se att Bianca Ingrosso laddade upp cirka två bilder per dag 

medan Therese Lindgren endast laddade upp cirka två bilder i veckan. Denna vetskap 

ledde till att vi fick omvärdera valet av influerare till att finna en mer lämplig kandidat 

att jämföra Bianca Ingrosso med. Vi fann då att Isabella Löwengrip också laddade upp 

cirka två bilder om dagen. Detta gjorde att vi valde Bianca Ingrosso och Isabella 
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Löwengrip eftersom vi ville finna två influerare med någorlunda liknande profiler. 

 

3.3.5 Kodning av varumärkesinlägg 

När vi samlade in data från Instagraminläggen, kategoriserade vi samtidigt inläggen 

enligt Tafesse & Wien (2017, s. 9–10) tabell om hur man bör implementera en 

systematisk kodning av varumärkesinlägg. Vi har enskilt kategoriserat inläggen efter 

hur vi har tolkat dess innehåll, likt den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell, 

2013, s. 717). Detta innebär att vi har kategoriserat de 925 inläggen vid olika tillfällen, 

utan vetskap om vad den andra har kategoriserat inlägget som. När vi har kategoriserat 

ett inlägg har vi utgått ifrån Instagraminläggets bild/video samt eventuellt tillhörande 

text och nyckelbegrepp. Dessa tre har då givit oss en indikator om vad det är 

Instagraminlägget försöker förmedla. De kategorier som forskarna (Tafesse & Wien, 

2017, s. 9–10) hänvisar till är: (1) Emotionella varumärkesinlägg, (2) Funktionella 

varumärkesinlägg, (3) Utbildande varumärkesinlägg, (4) Varumärkes resonans, (5) 

Erfarenhetsinlägg, (6) Event, (7) Personliga inlägg, (8) Anställdas varumärkesinlägg, 

(9) Varumärkesgrupp, (10) Kundrelationer, (11) Orsaksrelaterade varumärkesinlägg och 

(12) Sponsrat inlägg (Tafesse & Wien, 2017, s. 9–10).   
 

Av dessa kategorier valde vi att använda oss av sex stycken eftersom de resterande 

kategorierna, kategori 1, 3, 4, 5, 8 och 11 inte var direkt applicerbara för vår studie. Vi 

valde också att lägga till ytterligare en kategori, som vi kallade för kategori 0. Denna 

kategori fick representera de varumärkesinlägg som vi inte kunde tyda, vilket vi ansåg 

kunna utgöra en kombination av de exkluderade kategorierna. Vi valde sedan att döpa 

dessa olika kategorier efter siffror, för att underlätta dataöverföringen till 

statistikprogrammet SPSS. Nedan är de kategorier som vi valt att applicera för studien.  
 

0. Otydligt för konsumenten vad som försöker förmedlas 
Denna kategori har vi själva valt att skapa, inspirerade av tidigare forskares sätt att 

kategorisera varumärkesinlägg och innehåll (Tafesse & Wien, 2017, s. 9–10). Kategorin 

skapades eftersom vi anser att det ibland är otydligt för konsumenten att utröna vad som 

vill förmedlas i det postade Instagraminläggen.   

 

2. Funktionella varumärkesinlägg  
Denna kategori utgör en funktion i att markera de inlägg som handlar om olika typer av 
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märkningar och recensioner. Märkningarna består av olika typer av rekommendationer, 

utmärkelser, produktrecensioner och andra etiketter som förmedlar något specifikt 

(Tafesse & Wien, 2017, s. 9).  
 

6. Event  
Syftet med denna kategori är att fånga olika typer av event i form av olika tv-serier, 

sport och filmer. Eventen kan också handla om olika lanseringar, semestrar eller bilder 

om väder. Intentionen med kategorin blir sammanfattningsvis att fånga olika sociala 

arrangemang (Tafesse & Wien, 2017, s. 10).  

 

7. Personliga inlägg  
Inläggen syftar till att visa det personliga och privata som händer i personens liv och 

inläggen präglas av innehåll på vänner, familj och olika framtidsplaner. Inget i inlägget 

ska ha med reklam att göra (Tafesse & Wien, 2017, s. 10).  

 

9. Varumärkesgrupp  
I denna kategori ber man följarna att göra vissa saker (Tafesse & Wien, 2017, s. 10). 

Exempelvis ber man användarna att följa ett visst varumärke och/ eller tagga 

varumärket. Kategorin syftar till att främja en viss grupp för att skapa en gemenskap, 

ofta genom att kunderna ska följa en specifik person eller företag.  

 

10. Kundrelationer  
Dessa inlägg handlar främst om relationen till kunderna, i det här fallet följarna. Man 

uppmanar till olika typer av återkoppling från följarna genom att exempelvis be dem 

tycka till om specifika saker genom att gilla eller rösta om något. En uppmaning som 

kräver att följarna agerar på något (Tafesse & Wien, 2017, s. 10).  

 

12. Sponsrade inlägg 
Dessa Instagraminlägg handlar om de inlägg som är sponsrade, det vill säga, de betalda 

inläggen. Dessa inlägg präglas ofta av en tydlig text och/ eller rubrik där det framgår att 

det antingen är reklam, eller att det är ett samarbete med ett företag. Ofta innehåller 

inläggen även uppmaningar till följarna att köpa något specifik genom en tilldelad 

rabattkod eller andra typer av förmåner vid köp (Tafesse & Wien, 2017, s. 10). 
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3.3.6 Tydlig eller otydlig marknadsföring 
Det är viktigt att influerare tydligt markerar sponsrade inlägg med reklam (Hwang & 

Jeong, 2016, s. 528) eftersom trovärdigheten för ett varumärke kan minska om inlägget 

handlar om reklam utan att det har märkts ut (Hwang & Jeong, 2016, s. 534). Därav var 

det viktigt för oss att utröna denna aspekt eftersom det besvarar vår forskningsfråga om 

huruvida nyckelbegrepp leder till ett tydligare budskap eller inte. Vi ville därmed utröna 

om detta genomfördes i praktiken, vilket resulterade i att vi vid datainsamlingen valde 

att vidareutveckla huruvida de sponsrade Instagraminläggen var tydligt markerade som 

reklam eller om det stundtals var oklart. Ett “otydligt budskap” var de gånger som 

influerarna publicerat ett inlägg med angivna varumärken och/ eller gett diverse 

rekommendationer men utan att markera inlägget som reklam. Ett “tydligt budskap” var 

när det på ett tydligt sätt framgick att ett inlägg var markerat som reklam. 

 

3.4 Urval  

3.4.1 Urvalskriterier 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval för studien, vilket är en form av 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Ett bekvämlighetsurval 

definieras som ett urval baserat på de personer som varit tillgängliga för forskarna att 

studera (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Vårt urval har även baserat på att det vore svårt 

för oss att få fram ett representativt stickprov för studien, främst på grund av 

tidsbegränsningen. Detta eftersom vi inte hade kunnat genomföra en studie av den 

omfattningen som i sådant fall hade krävts. Icke-sannolikhetsurval är därmed ett 

stickprov som inte uppfyller de principer som gäller för ett sannolikhetsurval (Bryman 

& Bell, 2013, s. 185). Det var gynnsamt för oss att inte förbise de influerare som vi 

känner till sedan tidigare och därför valde vi att studera Bianca Ingrosso och Isabella 

Löwengrip. Det beror på en medvetenhet från vår sida om att våra resultat inte kommer 

att anses som några slutliga resultat, utan istället visa på ett samband mellan de 

existerande resultaten. De resultat som bekvämlighetsurval presenterar används därmed 

som förslag till framtida forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 205).  

 

3.4.2 Urvalets storlek  
Många forskare fokuserar på att skapa det optimala urvalet eftersom man vill erhålla 

hög kvalité och noggrannhet på den forskning som görs (Škunca & Dessimoz, 2015, s. 
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9). När utformandet av datainsamlingen sker, uppstår det ofta frågor som rör just 

urvalets storlek, närmare bestämt, hur mycket data ska samlas in och hur förbättrar man 

kvalitén på den insamlade data (Dominitz & Manski, 2017, s. 1583)   

 

Mycket av den forskning och utveckling som finns idag fokuserar på de metodiska 

förbättringar som bör genomföras för att höja kvalitén på studien. Däremot finns det 

endast lite forskning om den exakta storleken på urvalet, det vill säga om den insamlade 

data är tillräcklig för att generera kvalité (Škunca & Dessimoz, 2015, s. 1). För att 

kunna avgöra om datamängden är tillräckligt stor, dras ofta slutsatsen att noggrannheten 

i testet ökar om datamängden är större (Škunca & Dessimoz, 2015, s. 3). Det finns en 

tydlig enighet bland forskare i att ju större datamängd man har, desto bättre är det. Dock 

är det både tid och resurser som i slutändan avgör storleken på den insamlade data 

(Piovesana & Senior, 2018, s. 793).  

 

Tidigare forskning visar också på att konfidensintervallet varierar mycket om det är så 

att den insamlade data är liten (Piovesana & Senior, 2018, s. 794). Datamängdens 

betydelse styrs dock av exakt vad man ska undersöka och hur exakt resultatet måste 

vara. En insamlad datamängd på exempelvis 100 anses som en liten mängd data 

(Piovesana & Senior, 2018, s. 794) och vi hade därmed för avsikt att ha mer än 100 data 

för vår studie och erhöll totalt 925.  

 

3.5 Bortfall 

3.5.1 Fel vid bearbetning av data 

Den datainsamling vi gjorde skedde under en tidsperiod på tre dagar. Till följd av detta 

kan resultatet därmed ha påverkats en aning i och med att antalet följare, kommentarer 

och “likes” kan ha hunnit förändrats. Det finns också en risk att forskare missar viktiga 

data eller kodar något felaktigt, vilket kallas för fel vid bearbetning av data (Bryman & 

Bell, 2013, s. 211). Då vi själva har samlat in data manuellt från influerarnas 

Instagraminlägg, finns det en risk att vi vid något tillfälle skrivit in felaktiga uppgifter. 

För att minimera risken för att dessa fel skulle kunna uppstå, delade vi upp 

datainsamlingen mellan oss. Detta resulterade i att en av oss samlade in och 

kategoriserade alla inlägg för mars och oktober år 2015 och 2016 och den andre för 

mars och oktober år 2017 och 2018. När datainsamlingen för samtliga Instagraminlägg 
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genomförts, gick vi igenom den andres registrerade inlägg i syfte att både kategorisera 

samtliga inläggs innehåll enskilt men också för att fungera som en slags 

kontrollfunktion för att korrigera eventuella fel.  

3.6 Statistiska metoder 

3.6.1 SPSS 

Vi har valt att använda oss av ett välkänt statistikprogram som heter SPSS (Weaver & 

Wuensch, 2013, s. 880). SPSS står för Statistical Package for the Social Sciences. 

Programmet har funnit sedan 1960-talet och har sedan dess moderniserats och förbättras 

(Bryman & Bell, 2013, s. 365). Statistikprogrammet är välkänt för flertalet forskare och 

förmodligen den mest användbara mjukvaran när det kommer till att genomföra 

analyser inom den kvantitativa forskningsmetoden (DiTrapani, Rockwood & Jeon, 

2018, s. 82).  

 

Vi valde att använda oss av detta statistiska program vid inläsning av den insamlade 

data (n=925). Vår datainsamling inleddes med att vi laddade ner programmet SPSS 

(IBM SPSS Statistics 24) genom Gävle Högskolas databas. Sedan lade vi in vår 

insamlade data från Excel-arket i programmet eftersom dess funktioner tillät oss att 

skapa den genomgående klusteranalys som vi var i behov av för studien. 

 

3.6.2 Klusteranalys 

Att genomföra en klusteranalys innebär att man gör en sökning efter grupper som 

innehar relaterade observationer från en stor mängd insamlade data (Fraley & Raftery, 

2002, s. 611). Dessa observationer kan bland annat vara mönsterigenkänning, 

informationsinhämtning och bildbehandling (Jain, Murty & Flynn, 1999, s. 269). 

Huvudsyftet med att göra en klusteranalys är att klassificera data från en okänd struktur, 

i syfte för att generera meningsfulla värden och mönster. Detta är något som gör 

klusteranalysen till en mycket uppskattad metod (Fraley & Raftery, 2002, s. 615; Jain et 

al., 1999, s. 264).  
 

Klusteranalys är en vanligt förekommande metod inom många områden och ett av dessa 

områden är marknadsföring (Jain et al., 1999, s. 269). Intresset för att göra en 

klusteranalys har ökat i takt med att det har uppstått flera nya tillämpningsområden. Ett 
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av dessa tillämpningsområden är när data har samlats in i syfte att söka grupperingar 

inom området för användningsdata från webben (Fraley & Raftery, 2002, s. 611).  

 

Figur 5: En taxonomi av klustringsmetoder (Jain et al., 1999, s. 275) 
 

I denna studie har vi valt att arbeta med kluster genom att genomföra en djupgående 

analys, baserat på “k-means” enligt ovan figur. Det beror på att "k-means" är den 

enklaste och mest användbara algoritmen som kan användas för att skapa maximal 

skillnad utanför klustret och minimal skillnad inom klustret. Det innebär som sagt att 

"k-means" hjälper till att sortera slumpmässiga data till att bilda mer förståeliga mönster 

(Jain et al., 1999, s. 278). Anledningen till varför vi har valt att basera vår studie på en 

djupgående klusteranalys är för att vi ska kunna erhålla den statistiska data som krävs 

för att kunna tolka dess innehåll. 

 

3.7 Wordcloud 
En visualiseringsstrategi som har blivit allt mer vanlig när det kommer till att skapa 

tilltalande och tydliga illustrationer av text, är verktyget “Wordcloud” (Kabir, Karim, 

Newaz & Hossain, 2018, s. 25). Wordcloud är ett konfigurerbart nätverk, som är fritt 

tillgängligt att nyttja och används i syfte för att generera ett visuellt “ordmoln” för att 

skapa en semantisk sammanfattning av olika nätverk. Ordmolnet, även kallat 

“taggmoln”, genereras med hjälp av att specifik text matas in i programmet, i syfte för 

att generera ett ordmoln baserat på de ord som använts mest, en så kallad visuell 

sammanfattning. Teckenstorleken för orden i ordmolnet beräknas sedan proportionellt 

till ordfrekvensen från den inmatade texten, vilket innebär att de mest återkommande 

orden får ett större typsnitt i molnet (Oesper, Merico, Isserlin & Bader, 2011, s. 4). 
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Ordmolnet genererar således ett visuellt kluster baserat på ord och skapar därmed en 

gedigen och tydlig sammanfattning av de anteckningar som är återkommande i en viss 

kontext (Oesper et al., 2011, s. 1). 

 

3.8 Kvalitetskriterier  

Det är centralt för forskning att de metoder som har använts också kritiseras, detta för 

att kvaliteten på studierna ska kunna mätas och hela tiden förbättras (Heale & 

Twycross, 2015, s. 66). För att ett begrepp ska kunna användas i en kvantitativ studie, 

måste det kunna gå att mäta begreppen. Måtten har för syfte att senare värderas utefter 

olika kriterier, bland annat om de är hållbara och reliabla (Bryman & Bell, 2013, s. 

170). De kriterier inom företagsekonomisk forskning som vi har valt att studera är; 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013, s. 62–63). Vi har också 

valt att diskutera kriteriet generaliserbarhet i enligt med tidigare forskare (Bryman, 

Becker & Sempik, 2008, s. 265) eftersom vi har för avsikt att generalisera våra resultat. 

 

3.8.1 Reliabilitet 

Syftet med att studiens forskningsmetod ska uppfylla kriteriet reliabilitet är för att andra 

forskare ska kunna erhålla samma resultat som tidigare forskare (Heale & Twycross, 

2015, s. 66). Begreppet reliabilitet handlar därmed om att mätningarna ska vara logiska 

och pålitliga (Bryman & Bell, 2013, s. 170). Vi anser att vår studie har reliabilitet, trots 

att det finns vissa begränsningar. Begränsningarna består av att vi har valt att endast 

studera två influerares historik på Instagram i form av gamla och nya inlägg. De resultat 

vi har erhållit är därmed baserat på antalet “likes”, kommentarer, nyckelbegrepp och 

följare som förekom när studien genomfördes. Detta innebär att mätningen är som mest 

pålitlig i den stund den utfördes eftersom det finns en risk att antalet “likes”, 

kommentarer och följare kommer att förändras, vilket då kan komma att påverka den 

nya mätningen. Vi har också valt att kategorisera innehållet i Instagraminläggen baserat 

utifrån vår tolkning av de angivna beskrivningarna, något som kan leda till att framtida 

forskare kommer att kategorisera Instagraminläggen annorlunda.   

 

3.8.2 Validitet 

Validiteten i en studie definieras som att man studerar det som faktiskt ska mätas för att 

sedan bedöma till vilken grad det studerade underlaget har mätts (Heale & Twycross, 
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2015, s. 66). Detta förklarar bland annat varför validitet ibland uttrycks som 

mätningsvaliditet (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Syfte med att mäta studiens 

trovärdighet, är för att forskarna ska kunna dra meningsfulla slutsatser ifrån det som har 

studerats, för att på så vis kunna ange resultatet som giltigt (Mohamad, Sulaiman, Sern 

& Salleh, 2015, s. 165).  

 

Vi anser att validiteten i vår studie är hög eftersom vi med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS, erhållit väsentlig information för studien och därmed pålitliga data. SPSS är ett 

bekant och lätthanterligt system för flertalet forskare (DiTrapani et al., 2018, s. 82) 

vilket vi anser har bidragit till att vår studie har kunnat erhåll en hög validitet. Vi har 

också valt att implementera systematisk kodning av varumärkesinlägg genom att 

använda oss av kategorier för att strukturera data. Detta gör vi enligt tidigare forskares 

tillvägagångssätt (Tafesse & Wien, 2017, s. 9–10) och stärker således studiens validitet.   

 

3.8.3 Replikerbarhet  

Reliabilitet och replikerbarhet är två snarlika och viktiga kriterier inom forskning. 

Begreppet replikerbarhet handlar om forskares krav om att kunna upprepa tidigare 

utförda studier och utgör en av de tre viktigaste kriterierna inom forskningsdesign 

(Bryman & Bell, 2013, s. 62). Det finns många olika anledningar till varför forskare vill 

kunna göra detta och det är för att de vill kunna säkerhetsställa att det erhållna resultatet 

är korrekt (Bryman & Bell, 2013, s. 63). För att en replikation ska vara genomförbar för 

studien så måste forskarna ange en detaljerad beskrivning över vilket tillvägagångssätt 

de använt sig utav (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Vi har därmed valt att beskriva vår 

metoddel detaljerat, i syfte för att andra forskare ska kunna replikera vår studie. Detta 

har skett genom att vi specificerar alltifrån urvalsprocessen till vilket statistikprogram 

som vi har använt oss av. I och med detta anser vi att vår studie har en hög 

replikerbarhet.  

 

3.8.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innehar en viktig roll i den kvantitativa forskningsmetoden eftersom 

man vill kunna generalisera det erhållna resultatet (Polit & Beck, 2010, s. 1452). Då vår 

studie grundar sig på en flermetodsforskning inom både den kvantitativa och kvalitativa 

metoden, har vi valt att inkludera detta kriterium. Detta sker i syfte att vi ska kunna göra 

breda slutsatser, baserat på särskilt utförda observationer (Polit & Beck, 2010, s. 1451) 
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men också för att vi genom vårt icke-sannolikhetsurval har velat få fram ett så 

representativt svar som möjligt. Det beror på att denna studies resultat inte ska anses 

vara unika för den utvalda gruppen (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Vi är dock medvetna 

om att det optimala urvalet för att möjliggöra en generalisering av denna studie hade 

varit att välja ett sannolikhetsurval. Detta eftersom det hade gett gedigna möjligheter för 

oss att eliminera eventuell bias eller skevhet, eftersom influerarna då hade valts ut 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Trots att vi har valt ett urval som är ett 

icke-sannolikhetsurval, anser vi ändå att det är möjligt att generalisera våra resultat till 

viss del. Det beror på att vi har funnit en relativt stor datamängd (n=925) samt att de två 

utvalda influerarna, bör kunna representera de influerare som arbetar på ett liknande 

tillvägagångssätt.   

 

3.9 Metodkritik  

Det har funnits ett stort motstånd mot kvantifiering av ekonomiska företeelser (Radović-

Marković, 2015, s. 6). Det har skapat diskussioner kring vilka begränsningar som kan 

komma att uppstå vid användandet av vetenskapliga metoder inom ämnesområdet för 

ekonomi (Radović-Marković, 2015, s. 7). Trots detta har kvantifiering inom det 

ekonomiska området lett till nya möjligheter i form av att logiska och matematiska 

metoder har kunnat tillämpats. Detta har visat sig vara väldigt användbart eftersom det 

bidrar till matematisk logik med ett högt praktiskt värde. Trots att vi valt att kvantifiera 

våra resultat i denna studie har vi även haft i beaktning att det riktas kritik mot både de 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderna. En del av den kritik som diskuteras är 

att de kvantitativa studierna tenderar att förlita sig på de mätinstrument och 

mätprocedurer som använts, vilket ofta utesluter tolkningsprocessen (Bryman och Bell, 

2016, s. 182). De kvalitativa studierna kritiseras ofta för att vara subjektiv och sakna 

transparens (Bryman och Bell, 2013, s. 416–418).  

 

Vi har båda två studerat samtliga 925 Instagraminlägg enskilt vid olika tillfällen. Det 

har vi gjort i syfte för att minska risken för att vår studie skulle bli subjektiv, eftersom 

de resultat vi erhåller är från de insamlade bilderna och data vi har. Vad gäller avsaknad 

av transparens, har vi arbetat aktivt med att löpande beskriva vår studie för att framtida 

forskare ska kunna replikera den samt se hur vi har erhållit våra resultat. Kritik inom 

den kvantitativa forskningsmetoden har vi bemött genom att vi på ett indirekt 

tillvägagångssätt har valt att arbetat med kvalitativa metoder. Vi inkluderar således 
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tolkningsprocessen i vår studie, specifikt när vi i vår visuella klusteranalys diskuterar 

och tolkar innehållet som den kvantitativa data presenterat.  

 

Vi kan därmed slutligen konstatera att vi löpande i arbetet tagit hänsyn till den kritik 

som finns för respektive metod, i syfte att kunna nå ett så bra resultat som möjligt. Vårt 

beslut om att använda oss av en flermetodsforskning, har därmed varit mycket lämplig 

för denna studie, eftersom det har bidragit till vårt sökande efter ett svar på det ställda 

syftet och forskningsfrågorna.  
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4. Resultat & Analys 

Detta delkapitel utgörs av de resultat som vi har fått fram från datainsamlingen och 

därmed klusteranalysen som SPSS genererat.  

 

4.1 Klusteranalys  
Vi har genomfört en mycket omfattande klusteranalys för de utvalda influerarna Bianca 

Ingrosso och Isabella Löwengrip. Den klusteranalys som vi har genomfört är baserad på 

åren 2015, 2016, 2017 och 2018, med tre klustergrupper per år, i syfte att ta reda på om 

det går att urskilja några mönster. Vidare har vi även valt att redogöra för 

klusteranalysen genom att presentera den statistiska-, visuella- och Wordcloud analysen 

separat. Syftet med att dela upp dem i tre enskilda analyser (data, icke-textuell och 

nyckelbegrepp) är för att vi på ett tydligare tillvägagångssätt ska kunna knyta an till vårt 

syfte; att analysera influerares användande av nyckelbegrepp på icke-textuellt innehåll.  

 

4.1.1 Statistisk analys 

Den statistiska klusteranalysen präglas av en kvantitativ forskningsmetod där vår 

tillämpning av SPSS har resulterat i att statistiska data har samlats in från de olika 

klustren. Denna data har vi genom ett metodiskt tillvägagångssätt samlat in och 

bearbetat, i syfte att presentera resultaten för respektive kluster och år. Analysen präglas 

av ett deduktivt synsätt med en objektivt presenterad data, likt den kvantitativa 

forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Detta innebär att vi endast presenterar 

den statistiska data utan intention att tolka dess innehåll.  

 

År 2015 
Den klusteranalys som vi har genomfört för år 2015 har baserats utifrån det totala 

antalet om 278 stycken Instagraminlägg. 
 

Grupp 1 
Denna grupp utgör den som har ett har mest representativa mönstret för år 2015 och 

utgörs av 128 stycken Instagraminlägg. Genomsnittet för denna grupp är att de tillhör 

kategori sex, “event” och utgörs av mestadels bilder. Det går även att konstatera att 

denna grupp har använt nyckelbegrepp, i form av både # och @ samt att det finns text 

till bilderna. I genomsnitt har bilderna cirka 16 kommentarer och 3845 “likes” och det 

visar sig också att dessa inlägg är sponsrade och att det tydligt framgår. “Likes” per 
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följare är 0,459% och kommentarer per följare är 0,002%.   
 

Grupp 2 
Denna grupp har totalt 106 stycken Instagraminlägg och det framgår att denna grupp 

tillhör kategori sju, det vill säga ”personliga inlägg”. Inläggen i denna grupp har 

nyckelbegrepp som utgörs av @ och text finns även med i inläggen. Det har visat sig att 

genomsnitts kommentarerna för bilderna är 46 stycken. Bilderna i denna grupp har cirka 

4590 “likes” i genomsnitt och dessa inlägg är inte sponsrade och det framgår tydligt. 

Genomsnittet för gruppen har visat att det är cirka 1,015% “likes” per följare och 

0,010% kommentarer per följare. 
 

Grupp 3 
Denna grupp har totalt 44 inlägg och utgör således den minst representativa gruppen för 

2015 men inte tillräckligt liten för att vi ska kalla dem för extremvärden. Genomsnittet 

för dessa inlägg är att de tillhör kategori sju, vilket innebär “personliga inlägg”. 

Bilderna innehåller nyckelbegrepp i form av @ och text har använts i samband med 

inlägget. Inläggen har cirka 8689 stycken “likes” per bild. Det framgår tydligt att dessa 

bilder inte är sponsrade och genomsnittet visar att kommentarerna är 111 stycken per 

inlägg. “Likes” per följare är 1,922% och kommentarer per följare är 0,024%.  
 

Sammanfattning år 2015 
Vi har kunnat konstatera att grupp 1 är den mest representativa gruppen för år 2015. 

Våra resultat visar på att samtliga av de tre grupperna har använt sig av nyckelbegrepp 

och text till inläggen. Grupp två och tre har dock endast använt sig av nyckelbegreppet 

@ i samband med text, vilket skiljer sig från kluster 1 som använde sig av både @ och 

#. Vidare går det även att utläsa att kluster två och tre är bilder av kategori sju, 

“personliga inlägg” och att de inte utgörs av sponsrade inlägg. Även detta skiljer sig 

från kluster 1 då gruppen präglas av att tillhöra kategori sex “event” samt innehöll 

inlägg i form av reklam.   

 

Resultatet visar också på att samtliga klustergrupper utgörs av bilder och att alla dessa 

inlägg har varit mycket tydliga i sitt budskap. Det har alltså inte varit någon ovisshet för 

året 2015 vilka inlägg som har avsett reklam och vilka som inte gjort det. Grupp ett 

visade sig dock ha erhållit 16 stycken kommentarer (0,002% kommentarer per följare), 
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vilket är betydligt lägre än grupp två som erhöll 46 kommentarer (0,010% kommentarer 

per följare) och grupp tre som erhöll 111 stycken kommentarer (0,024 kommentarer per 

följare). Grupp ett hade även ett lägre antal ”likes” motsvarande 3845 stycken (vilket 

ger 0,459% per följare) än grupp två och tre. Det beror på att grupp två hade fått 4590 

stycken “likes” (1,015% per följare) och grupp tre som hade fått 8689 stycken “likes” 

(1,922% per följare).  
 

År 2016 
Den klusteranalys som vi har genomfört för år 2016 har baserats utifrån det totala 

antalet om 228 stycken Instagraminlägg. 
 
Grupp 1 
Denna grupp innehåller 99 stycken inlägg och de tillhör kategori sju, "personliga 

inlägg”. Bilderna i denna grupp har nyckelbegrepp och det är @ och text används i 

samband med inläggen. Genomsnittet för kommentarerna är 48 stycken per bild. Det 

framgår tydligt att dessa inlägg inte är sponsrade och “likes” per bild är 5217 stycken. 

Gruppen innehåller ett fåtal videoinlägg och dessa har i genomsnitt 3937 visningar per 

video, vilket ger 0,871% visningar per följare. “Likes” per följare är 1,154%, 

kommentar per följare är 0,010%.  

 

Grupp 2 
Denna grupp innehåller så kallade extremvärden då de utgörs av endast tre stycken 

Instagraminlägg. Dessa inlägg är av typen videor och tillhör kategori sex, vilket innebär 

“event”. Gruppen innehar har samtliga nyckelbegrepp, det vill säga @ och # samt att 

även text finns i inläggen. Gruppen har ett genomsnitt på 399 kommentarer per inlägg. 

Vi kan se att inläggen i denna grupp främst utgörs av sponsrade inlägg men att dessa 

inte är tydligt markerade som reklam (marknadsföring). Genomsnittet har visat på att 

visning per följare är 24,657% och kommentar per följare är 0,047%.  

 

Grupp 3 
Denna grupp har 126 antal Instagraminlägg, vilket gör klustergrupp tre till den mest 

representativa för året 2016. Resultaten visade att det inte fanns någon representativ 

kategori för denna grupp, vilket tyder på att vi var oense om kategorivalet. I genomsnitt 

har inläggen 32 kommentarer per bild. Det visar sig också att det har använts 
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nyckelbegrepp i inläggen och dessa är @ samt att text förekommer också. Det är bilder 

som representerar denna grupp och det framgår tydligt att dessa bilder är sponsrade. 

Bilderna har i genomsnitt 7595 “likes” vilket ger 0,908% “likes” per följare och 

kommentar per följare är 0,003%.  

 

Sammanfattning år 2016 
Vi har kommit fram till att grupp tre är den mest representativa gruppen för år 2016. De 

resultat vi erhållit visar att samtliga kluster har använt sig av nyckelbegrepp och text i 

inläggen. Grupp ett och tre har dock endast valt att använda sig av nyckelbegreppet @, 

vilket skiljer sig från grupp två som har använt sig av samtliga nyckelbegrepp, det vill 

säga @ och #. Vi har även kunnat utläsa att grupp ett och tre främst har bestått av bilder 

samt att budskapen i dessa inlägg har varit tydliga, vilket innebär att vi har kunnat 

avgöra om det avser marknadsföring eller inte. Dessa kluster har även erhållit 5217 

stycken “likes” (vilket ger 1,154% per följare) för kluster 1 och 7595 stycken “likes” för 

grupp tre (0,908% per följare). 
 

Resultaten för grupp två visar att de har representerats av videor och att dessa har haft 

ett otydligt budskap. Detta innebär att vi inte har kunnat avgöra om det är 

marknadsföring eller inte. Denna grupp har även visat sig ha erhållit ett högre antal 

kommentarer än grupp ett och tre. Det kan utläsas genom att grupp två har erhållit 399 

stycken kommentarer (0,047% kommentar per följare) medan grupp ett endast fått 48 

kommentarer (0,010% kommentar per följare) och grupp tre som har erhållit 32 stycken 

kommentarer (0,003% kommentar per följare). 

 

Grupp ett och två har, till skillnad från grupp tre, haft flertalet videor. Det visar sig 

genom att grupp två har ett resultat motsvarande 206140 stycken visning per video och 

24,657% visningar per följare. Grupp ett visar sig ha haft totalt 3937 stycken visningar 

per video och 0,871% visningar per följare. Resultaten visar att grupp två och tre har 

haft sponsrade inlägg, vilket inte grupp ett har haft. Resultaten visar även att det inte har 

funnits några samband mellan kategorivalen för år 2016. Det har visat sig genom att 

grupp ett har varit av kategori sju “personliga inlägg”, grupp två av kategori sex “event” 

och grupp tre som visade på ett oförenligt kategorival. 
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År 2017 
Den klusteranalys som vi har genomfört för år 2017 har baserats utifrån det totala 

antalet om 225 stycken Instagraminlägg. 

 

Grupp 1  
Det första klustret utgörs av totalt 98 stycken Instagraminlägg. Resultatet visade att 

samtliga nyckelbegrepp, det vill säga @ och #, likväl som text har använts. Vi kunde 

även konstatera att antalet gjorda kommentarer motsvarade 50 stycken. Resultatet 

visade också att detta kluster huvudsakligen representerades av kategori sju, “personliga 

inlägg” och främst av bilder. Antalet “likes” motsvarade 6515 stycken, medan 

visningsantalet för videor motsvarade 984 stycken. Vi kunde också se att gruppen 

präglades av en viss otydlighet gällande marknadsföringen, då vi hade svårt att tyda om 

inläggen avsåg just reklam eller inte. “Likes” per följare var 1,441%, antalet 

videovisningar per följare var 0,217% och kommentar per följare 0,011%.  

 

Grupp 2  
Våra resultat visar att denna grupp är mest representativt för år 2017 med totalt 121 

stycken Instagraminlägg. Det fanns inte någon representativ kategori för denna grupp, 

eftersom vi var oense om kategorivalet. De nyckelbegrepp som har använts i inläggen 

utgörs av @ och i genomsnitt 75 stycken kommentarer per bild. Den genomsnittliga 

formen som har använts för Instagraminläggen är bilder. Antalet “likes” motsvarar 

25741 stycken och visningarna per videor är 2872 stycken. Resultatet har även visat att 

inläggen i genomsnitt är tydligt markerade som sponsrade inlägg. Vidare har vi även 

kunnat utläsa att antalet “likes” per följare är 3,079% antalet videovisningar per följare 

är 0,343% samt att antalet kommentarer per följare motsvarar 0,008% 

 

Grupp 3  
Det tredje klustret för år 2017 har grupperats efter endast sex stycken Instagraminlägg 

och vi kallar de därmed för extremvärden. Det har inte funnits något entydigt resultat 

gällande kategorival för gruppen då vi inte har varit eniga om det. Nyckelbegreppen 

som har förekommit är både @ och # och text används till inläggen. Det antalet 

kommentarer som har gjorts motsvarar 551 stycken och klustergruppen utgörs 

huvudsakligen av videor. Det erhållna resultatet visade på 314236 stycken visningar per 

video med visning per följare på 37,588% och kommentarerna per följare 0,066%. 
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Däremot var det svårt för oss att tyda huruvida inläggen i denna klustergrupp var 

sponsrade eller inte. 
 

Sammanfattning år 2017  
Det vi har kommit att konstatera är att det kluster som är representativt för år 2017 är 

grupp två. Vi har vidare noterat att båda resultaten från grupp ett och tre visar att de 

nyckelbegrepp som har använts är @ och # samt att inläggen innehåller text. I dessa fall 

har vi inte heller kunnat avgöra om inläggen är präglade av marknadsföring eller inte. 

Detta skiljer sig från grupp två som endast använt sig av nyckelbegreppet @ samt att 

inläggen uppfattades som tydliga i sitt budskap. Vi har även noterat att det inte har gått 

att fastställa ett representativt kategorival för två av de tre klustergrupperna då grupp ett 

är den enda gruppen som representerades av en kategori, sju “personliga inlägg”. 
 

Resultaten visade att grupp ett och två främst bestod av bilder och att de båda var 

sponsrade. Grupp tre skiljer sig därmed åt från detta resultat eftersom den istället 

representerades av en video och att det var oklart budskap gällande om det faktiskt var 

sponsrat eller inte. Vidare visade även resultaten på att det var grupp ett och två som 

erhållit, i genomsnitt flest “likes”. Antalet “likes” för grupp ett var 6515 stycken (vilket 

per följare ger 1,441%) och för grupp två 25741 stycken “likes” (3,079% per följare). 

Grupp ett och två visade sig även ha ett betydligt lägre antal kommentarer än grupp tre. 

Grupp ett hade 50 stycken (0,011% antal kommentarer per följare), grupp två hade 75 

stycken (0,008% antal kommentarer per följare) medan grupp tre hade hela 551 stycken 

kommentarer (0,066% antal kommentarer per följare). Grupp tre har även visat sig 

representera ett högre antal visningar per video än grupp ett och två. Det visar sig 

genom att grupp tre hade 314236 stycken visningar medan grupp ett bara hade 984 och 

kluster 2 2872 stycken visningar. Vi kan även konstatera att antalet visningar per följare 

var 37,588 för grupp tre, 0,217% för grupp ett och slutligen 0,343% för grupp 2. 
 

År 2018 
Den klusteranalys som vi har genomfört för år 2018 har baserats utifrån det totala 

antalet om 194 stycken Instagraminlägg.  
 

Grupp 1 
Det första klustret utgörs av totalt 80 stycken Instagraminlägg hämtade från 2018. 
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Resultaten kom att visa på att det inte fanns någon representativ kategori för denna 

grupp, eftersom vi var oense om kategorivalet. Nyckelbegrepp har använts i form av @ 

samt text. Antalet kommentarer uppgår till 170 stycken och 42557 stycken “likes”. 

Denna grupp har även visat sig utgöras av sponsrade inlägg och influerarna tydligt har 

markerat inläggen som sponsrat, det vill säga reklam. “Likes” per följare är 5,090% och 

kommentarer per följare har visat sig motsvara 0,020%. 

 

Grupp 2  
Denna grupp grundar sig på totalt 105 stycken inlägg och är därmed den mest 

representativa gruppen för år 2018. Kategorivalet som vi har gjort för gruppen är sex, 

det vill säga “event”. Nyckelbegreppet som har använts är @. Antalet kommentarer för 

denna grupp är i genomsnitt 66 stycken per inlägg. Bild är den form som 

Instagraminläggen huvudsakligen representeras av och antalet “likes” är i genomsnitt 

8504 stycken per bild. Antalet visningar per video är totalt 1467 stycken. Resultatet för 

denna grupp visar på att de flesta inläggen är sponsrade men att marknadsföringen inte 

har varit tillräckligt tydlig om det. Antalet “likes” per följare motsvarar 1,881%, 

videovisning per följare är 0,324% och kommentarer per följare visar på ett resultat 

motsvarande 0,014%. 

 

Grupp 3 
Den tredje gruppen utgörs endast av nio stycken Instagraminlägg vilket gör att vi kallar 

dem för extremvärden. Det fanns inte någon representativ kategori för denna grupp, 

eftersom resultatet visade att vi var oense om kategorivalet. Samtliga inlägg har text och 

nyckelbegreppen som har använts är både @ och #. Antalet kommentarer är 418 

stycken och video är det format som huvudsakligen har utgjort detta kluster. Det resultat 

som vi har erhållit gällande antalet visningar per video motsvarar 365907 stycken. 

Inläggen har även visat sig vara sponsrade men det har varit en ovisshet kring det, då 

marknadsföringen inte tydligt har markerats i inläggen. Antalet videovisning per följare 

motsvarar 43,768% och antalet kommentarer per följare motsvarar 0,059%. 
 

Sammanfattning år 2018 

Resultatet säger att grupp två är den mest representativa gruppen för år 2018. Det mest 

använda nyckelbegreppet är @ samt att text till inläggen finns i två av de tre 
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klustergrupperna. De grupper som har använt denna kombination av nyckelbegrepp är 

grupp ett och två. Det skiljer sig därmed från grupp tre, som har använt samtliga 

nyckelbegrepp, det vill säga @ och # och innehar text till inläggen. Grupp ett hade 

42557 antal “likes” (vilket ger 5,090% per följare) och grupp två hade 8504 antal 

“likes” (1,881% per följare). Bilder var representativa för både grupp ett och två. Dessa 

två klustergrupper visade sig även vara präglade av reklam. Grupp tre var av formatet 

video och både grupp två och tre har en viss ovisshet om det avser marknadsföring eller 

inte.  
 

Resultatet visade att det inte fanns någon representativ kategori för grupp ett och tre till 

skillnad från grupp två som utgjordes av kategori sex, “event”. Grupp ett och tre visade 

sig även ha fler kommentarer än grupp två. Grupp ett hade 170 stycken kommentarer 

(0,020% kommentarer per följare) och grupp tre hade 418 kommentarer (0,059% 

kommentarer per följare), medan grupp två hade 66 kommentarer (0,014% 

kommentarer per följare). Grupp två hade 1467 stycken visningar per video och 0,324% 

visningar per följare, medan grupp tre hade 365907 stycken visningar per video och 

43,768% antal visningar per följare.  

 

Analysering för åren 2015 - 2018 
Baserat utifrån den statistiska data vi erhållit för åren 2015 - 2018, har vi kunnat 

fastställa att samtliga klustergrupper har använt sig av nyckelbegrepp och text till 

inläggen. Det finns dock en skillnad i användandet av nyckelbegrepp under åren och det 

är att influerarna har, under tre av fyra år (2015, 2016 och 2018), huvudsakligen valt att 

endast använda sig av nyckelbegreppet @ i samband med text i Instagraminlägget. Det 

innebär att år 2017 var det enda år som tydligt representerade ett användande av 

samtliga nyckelbegrepp (@ och #) i samband med text. 
 

Resultaten visar också att när influerarna väljer att använda sig av nyckelbegreppet @ i 

samband med text tenderar det att generera i ett högre antal “likes” per följare än om de 

hade valt att använda sig av båda nyckelbegreppen @ och #. Vidare har vi även noterat 

att när en influerare använder sig av samtliga nyckelbegrepp @ och # i samband med 

text, har Instagraminläggen uppfattas som otydliga av oss eftersom vi inte har kunnat 

avgöra om det rör sig om marknadsföring eller inte. Detta resultat har vi noterat 

överensstämma för tre av de fyra åren (år 2016, 2017 och 2018). Resultaten har även 
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visat att det för år 2016, 2017 och 2018 har förekommit minst en klustergrupp som 

utgjorts av bilder och nyckelbegreppet @ i samband med text och klustret i fråga har då 

även visat sig bestå av sponsrat inlägg.  

 

4.1.2 Visuell analys 

Vi har i tidigare avsnitt precis definierat de statistiska likheter och skillnader som vi har 

funnit mellan klustergrupperna över tiden 2015–2018. Nu specificerar vi det ytterligare 

genom att studera de bilder som har lägst avstånd till klustergruppen. Detta har utgjorts i 

fyra utvalda bilder per klustergrupp. Det innebär alltså att dessa fyra utvalda bilder, är 

mest representativ för varje klustergrupp och kommer totalt att generera i 48 stycken 

bilder från olika Instagraminlägg. Vi vill genom denna kvalitativa analys tolka 

innehållet (Bryman & Bella, 2013, s. 49) genom att se de visuella likheter och skillnader 

för klustergrupperna över tid. Vi har därför valt att placera de utvalda bilderna på 

samma sida, detta för att tydligare kunna få en generaliserad uppfattning om vad de fyra 

bilderna förmedlar. Det är således medvetet att enkom bilderna är i fokus, då denna 

analys fokuserar på det visuella.  
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År 2015  
Grupp 1 

 

Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp ett för år 2015 präglas endast av bilder på Bianca Ingrosso och dessa fyra bilder 

representerar alltså de bilder som har lägst avstånd till kluster ett för år 2015. Den 

sammanfattande visuella uppfattningen över bilderna är att de känns personliga. På tre 

av fyra bilder är Bianca själv med, och den fjärde innehåller en matbild, gissningsvis 

något hon gillar. Av att studera bilderna anser vi att de representerar kategori sju, vilket 

är “personliga inlägg”. Vid närmare studerande av bilderna, ser vi att den fjärde bilden 

känns sponsrad, eftersom hon poserar med ett ångjärn från Philips. Övergripande 

intrycket är dock att klustergrupp ett inte präglas av sponsrade Instagraminlägg eftersom 

tre av fyra saknar reklam.   
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År 2015 
Grupp 2  

 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 
Grupp två för år 2015 präglas av bilder från Isabella Löwengrip Instagram och dessa 

fyra bilder representerar alltså de bilder som har lägst avstånd till klustergrupp två för 

2015. Den sammanfattande visuella uppfattningen av bilderna är att de är personliga. 

Hälften av bilderna är på barn och den andra hälften är på Isabella själv. Det ser också 

ut som att samtliga bilder är tagna i hennes hemmiljö vilket förstärker bilden av att de 

tillhör kategori sju, “personliga inlägg”. Vi anser också att det är tydligt att inläggen inte 

innehåller någon form av reklam.   
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År 2015 
Grupp 3 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp tre för år 2015 är endast bilder från Isabella Löwengrips Instagram och dessa 

fyra bilder representerar alltså de bilder som har lägst avstånd till klustergrupp tre för 

2015. Samtliga bilder är på Isabella själv, även om de är variation på dem. Det ser också 

ut som att tre av fyra bilder är tagna i hemmiljö. Dessa iakttagelser gör att vi anser att 

inläggen är personliga och tillhör således kategori sju, “personliga inlägg”. Vi anser 

också att ingen av inläggen känns sponsrade, vilket gör att vi tolkar att det som att det 

inte rör sig om marknadsföring.  
 

Sammanfattning år 2015 
Två av de tre klustergrupperna för året, har bilder som kommer i från Isabella 

Löwengrips Instagram. Överlag kan vi även se att de bilder som presenteras för 2015 

nästan enkom är personliga inlägg, då endast en av bilderna handlar om reklam och 

marknadsföring. Resultatet visar också tydligt på att inga nyckelbegrepp har markerats i 

bilderna under detta år. Även om klustergrupp två och tre känns mer lika varandra 

visuellt än vad ettan gör, har samtliga gemensamt att de visar personliga inlägg och 

miljöer som ger en visuell självpresentation. Grundläggande antaganden för Instagram 
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är att den nyttjas främst för självpresentationer och identitetshandlingar (Matley, 2017, 

s. 30) och det visas tydligt under år 2015.  

 

År 2016 
Grupp 1 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp ett för år 2016 präglas återigen av inlägg från Isabella Löwengrips Instagram och 

dessa fyra bilder representerar alltså de bilder som har lägst avstånd till klustergrupp ett 

för 2016. Den visuella sammanfattningen av samtliga bilder är något splittrad, då varje 

enskild bild verkar representera något särskilt. Det är svårt att sätta en kategori på 

inläggen i och med att de inte är jättelika varandra men vi kan konstatera att tre av 

bilderna fångar något slags event eller äventyr och bild nummer två visar ett citat. 

Generellt sätt, känns inte bilderna sponsrade och de har en viss personlig prägel. Det är 

dock inte lika självklara att bedöma som de tidigare klustergrupperna som känns ganska 

familjära.  
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År 2016 
Grupp 2 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp två för år 2016 präglas av videor som samtliga är publicerade av Bianca 

Ingrosso. Dessa tre videor representerar alltså de videor som har lägst avstånd till 

klustergrupp två för 2016. Anledningen till att dessa endast är tre stycken inlägg i detta 

kluster och inte fyra som alla övriga kluster har, är för att grupp två för 2016 endast 

innehöll dessa tre. Detta innebär således att gruppen också präglas av så kallade 

extremvärden. Den visuella sammanfattningen av dessa videor är att två av tre känns 

sponsrade och det innebär också att översikts intrycket är att de inte är personliga 

inlägg. De två videor som vi anser vara sponsrade, representerar båda program på TV 

som Bianca medverkar i. Sammantaget anser vi att denna klustergrupp tillhör kategori 

sex, det vill säga “event”.  
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År 2016 
Grupp 3 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp tre för år 2016 är samtliga av bilderna från Bianca Ingrosso Instagram och dessa 

inlägg representerar alltså de inlägg som har lägst avstånd till klustergrupp tre för 2016. 

Tre av de fyra inläggen är bilder på olika byggnader, bilar och platser. Vi anser det som 

troligt att Bianca har varit på semester eller liknande och den sista bilden är på Bianca 

själv men tre andra tjejer. Sammantaget av dessa fyra bilder är att de hamnar under 

kategori sju, som är “personliga inlägg”. Vi anser inte heller att bilderna representerar 

någon marknadsföring i form av reklam, vilket gör att vi inte anser dem som sponsrade.  
 

Sammanfattning år 2016 
För detta år kan vi konstatera att två av tre klustergrupper är från Bianca Ingrossos 

Instagram. Vi kan också se att influerarna har börjat att markera sina bilder med att ange 

nyckelbegrepp i dem. Resultatet visar på att detta år präglas av Instagraminlägg som 

handlar mer om event och marknadsföring än tidigare år och ett av tre grupper endast 

innehåller videor.  
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År 2017 

Grupp 1 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp ett för år 2017 präglas samtliga av bilder från Isabella Löwengrips Instagram och 

dessa inlägg representerar alltså de bilder som har lägst avstånd till klustergrupp ett för 

2017. Samtliga Instagraminlägg är bilder på Isabella själv. I tre av fyra bilder ser vi 

också att hon har använt sig av nyckelbegrepp i bilden (dessa illustreras som de svarta 

taggarna) och den vetskapen gör att vi kallar inläggen för sponsrade. I och med att 

Isabella har taggat diverse varumärken i bilden, gör att vi associerar henne till 

varumärket och vi antyder således en tydlig varumärkespositionering. Huruvida hon har 

fått betalt från varumärkena för att göra reklam för dem på detta vis är inget vi vet men 

sammantaget skulle denna grupp tillhöra kategori tolv, vilket är “Funktionella 

varumärkesinlägg”. Syftet med denna kategori är att göra olika märkningar/ etiketter 

(nyckelbegrepp) i bilden vilket hon tydligt gör.  
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År 2017 

Grupp 2 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp två för år 2017 präglas samtliga av bilderna från Bianca Ingrossos Instagram och 

dessa inlägg representerar alltså de Instagraminlägg som har lägst avstånd till 

klustergrupp två för 2017. Tre av fyra bilder är på Bianca själv och den sista bilden är 

på mat gissningsvis på en restaurang. Det är endast en av bilderna som är taggad med 

nyckelbegrepp (bild tre) så sammantaget av samtliga fyra bilder är att de inte är 

sponsrade, det vill säga har inget med reklam att göra. Vi anser också att inläggen känns 

personliga och de tillhör således kategori sju, det vill säga “personliga inlägg”.   
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År 2017 

Grupp 3 

 
Källa: Instagram, 2018.  

 

Grupp tre för år 2017 präglas samtliga av videor från Bianca Ingrossos Instagram och 

dessa inlägg representerar alltså de videor som har lägst avstånd till klustergrupp tre för 

2017. Samtliga av videorna ser nästan likadan ut, då de är tydligt markerade med 

“Wahlgrens Värld” och kanal 5. Detta gör att vi anser att denna klustergrupp är mycket 

tydlig, då den präglas av reklam för programmet “Wahlgrens värld”. Detta gör också att 

denna grupp tillhör kategori sex “event” och där omfattas av bland annat olika tv-serier. 

Marknadsföringen uppmanar också till att personer ska se programmet, genom att de 

visar de roliga inläggen från programmet, med exakt tid och kanal/ webbsida var man 

sedan kan se hela avsnittet. Samtliga videor ser ut att präglas av skratt och positivitet, 

vilket gör att programmet associeras till humor och glädje. Således kan vi konstatera att 

varumärkespositioneringen för videorna är tydlig.  
 

Sammanfattning år 2017 
Resultatet för detta år visar på att nyckelbegrepp taggat i bilden används betydligt fler 

gånger än tidigare. Återigen kan vi konstatera att Bianca Ingrossos Instagraminlägg är 

mest representativa för året. Marknadsföringen för TV-serien Wahlgrens värld tar upp 
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hela klustergrupp tre i form av videor. De andra två klustergrupperna innehåller många 

nyckelbegrepp och överlag känns året som att det präglas av mycket sponsrade inlägg. 

Vi vet sedan tidigare att influeraren som företagen använder i sin marknadsföring, måste 

representera varumärket och vara väl anpassade till målgruppen, för att det ska generera 

ett stort intresse från andra (Evans et al., 2017, s. 139). Vi anser att detta görs till fullo 

när Bianca Ingrosso gör reklam för sin TV-serie Wahlgrens värld. Positioneringen är väl 

genomtänkt eftersom den når ut till den avsedda målgruppen, till de som följer Biancas 

liv.  

 

År 2018 
Grupp 1 

 
Källa: Instagram, 2018.  

 

Grupp ett för år 2018 präglas samtliga av bilder från Bianca Ingrossos Instagram och 

dessa inlägg representerar alltså de inlägg som har lägst avstånd till klustergrupp ett för 

2018. Tre av fyra bilder i denna grupp är tydligt markerade med nyckelbegrepp (de 

svarta som är markerade i bilderna) och dessa tillhör kategori två, så kallade 

“funktionella varumärkesinlägg”. Nyckelbegreppen i denna grupp, gör de tydligt för oss 

att förstå syftet i att hon försöker förmedla budskap genom att sätta olika etiketter för 

inlägget. Även om Bianca själv syns på de två första bilderna, anser vi ändå inte att den 
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klustergruppen präglas av personliga inlägg. Det visuella förmedlar 

varumärkespositionering och vi tolkar dessa inlägg som marknadsföring för något.  

 

År 2018 

Grupp 2 

 
Källa: Instagram, 2018.  
 

Grupp två för år 2018 präglas samtliga av bilder från Isabella Löwengrips Instagram 

och dessa inlägg representerar alltså de inlägg som har lägst avstånd till klustergrupp två 

för 2018. Två av bilderna är på Isabella själv som inte är hemmamiljöer. De andra två 

bilderna verkar vara på byggnader och platser som inte är Sverige och kan således 

indikera på att det är semesterbilder av något slag. Inläggen representeras av kategori 

sju, det vill säga “personliga inlägg” även om vi uppfattar den första bilden som reklam. 

Troligen beror det på att Isabella har använt nyckelbegrepp i bilden som gör att vi tror 

det. Sammantaget av bilderna är dock att det inte är sponsrade. 
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År 2018 

Grupp 3 

 
Källa: Instagram, 2018.  

 

Grupp tre för år 2018 präglas samtliga av videor från Bianca Ingrossos Instagram och 

dessa inlägg representerar alltså de inlägg som har lägst avstånd till klustergrupp tre för 

2018. Två av videorna är från “Wahlgrens värld” och Kanal 5 och de andra två verkar 

vara på Bianca själv. De videor som är på Bianca själv tror vi dock har att göra med 

någon slags marknadsföring, med tanke på att hon inte befinner sig i hemmiljö samt att 

hon är iordninggjord. Vi anser således att denna grupp tydligt representerar reklam och 

tillhör kategori sex, “event”. Hade det dock inte tydligt stått text “Wahlgrens värld” och 

Kanal 5, hade vi haft mycket svårare att tyda denna klustergrupp. Markeringen i detta 

fall hjälper oss att tydligare se innehållet, utan att ens klicka på videon för att se den.  

 

Sammanfattning år 2018 
Resultatet visar på att även år 2018 präglas mest av Instagraminlägg från Bianca 

Ingrosso. Detta år innehåller mycket videor och nyckelbegrepp markerade och taggade i 

inläggen. När ett Instagraminlägg handlar om reklam måste influeraren tydligt markera 

detta, vilket görs med hjälp av att de sätter ut etiketter på inlägget (Evans et al., 2017, s. 

139).  
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Detta ger oss en tydlig antydan om att det rör sig om mycket reklam under år 2018 i och 

med att de båda influerarna sätter ut etiketter (nyckelbegrepp) på bilderna.   

 

Analysering av åren 2015 - 2018 

Totalt sett har vi i detta avsnitt analyserat 48 stycken bilder, i klustergrupper om fyra 

stycken per år. Detta har gjort att vi har erhållit en sammantagen bild över vad vår 

klusteranalys säger oss visuellt och inte bara statistikmässigt. Vi kan 

sammanfattningsvis se i uppdelningen av klustergrupperna att Bianca Ingrossos bilder 

utgörs i sju klustergrupper och Isabella Löwengrips bilder av fem stycken. Detta gör att 

Bianca Ingrossos Instagraminlägg är de mest representativa i vår klusteranalys över åren 

2015–2018. Sammantaget kan vi också se att nyckelbegreppen som är markerade i 

bilderna (svarta markeringen) gör att vi har lättare uppfattat inläggen som sponsrade, det 

vill säga präglas av marknadsföring. Vi kan också se att videoinlägg är mer vanligt än 

vad vi kanske trodde från början. En av de stora skillnaderna mellan influerarna är att 

Bianca Ingrosso har postat mycket fler videor än Isabella Löwengrip och de flesta av de 

videorna har gjorts i marknadsföringssyfte, då de är för Wahlgrens Värld och Kanal 5. 

Resultatet visar således att de flesta videor som publicerats under 2015–2018 utgörs av 

så kallade sponsrade inlägg. Vi kan också se i vår analys, att 2015 innehåller nästan 

enkom personliga inlägg, till att sedan minska år för år. Vi tror att detta kan ha att göra 

med att ju mer deras följarskara på Instagram ökar, desto fler företag vill samarbeta med 

dem och därmed torde de sponsrade Instagraminläggen också öka.  

 

4.1.3 Wordcloud analys  

Vi har också genomfört en fördjupad klusteranalys med hjälp av det internetbaserade 

verktyget "Wordcloud". Ordmolnet har genererats utifrån de 48 stycken presenterade 

Instagraminläggen ovan. Detta beror på att samtliga av de 48 bilderna är framtagna från 

vår klusteranalys och är därmed representativa för vår studie och således väsentliga för 

oss att studera vidare. I nedan presenterade illustration har vi alltså sammanställt de 48 

bildernas nyckelbegrepp (# och @) och de mest återkommande nyckelbegreppen får ett 

större typsnitt i ordmolnet.  
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Figur 6: Ordmoln av använda nyckelbegrepp (Wordcloud, 2018). 

 

Enligt ordmolnet ovan kan vi tydligt konstatera vilka de fem största nyckelbegreppen 

är; Wahlgrensvärld, kanal5sverige, robinkadir, idealofsweden och stjernsund. Det vi kan 

utläsa är att Wahlgrensvärld och kanal5sverige är de mest frekvent använda 

nyckelbegreppen från det 48 bilderna. Dessa nyckelbegrepp följs av; idealofsweden, 

robinkadir och stjernsund. En intressant iakttagelse är att samtliga av dessa fem 

nyckelbegrepp har alla med marknadsföring att göra. Det innebär alltså att samtliga av 

dem används i reklamsyfte, så kallade sponsrade inlägg. Fyra av fem nyckelbegrepp är 

direkt reklam då det är varumärkena i sig som har markerats (Wahlgrensvärld, 

kanal5sverige, idealofsweden och stjernsund).  

 

Det femte nyckelbegreppet är en fotograf (robinkadir), som indirekt har använts i 

marknadsföringssyfte då hen har skapat diverse reklamfilmer och/ eller bilder. 

Resultatet från ordmolnet visar också att samtliga av dessa fem nyckelbegrepp har 

använts av influeraren Bianca Ingrosso. Varför Bianca Ingrossos nyckelbegrepp är de 

som är mest frekvent återkommande torde bero på att hon är den influeraren som har 

flest bilder av de 48 stycken som klusteranalysen givit oss. Det kan också bero på att 
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Bianca Ingrosso har använt samma nyckelbegrepp för hennes samarbeten till skillnad 

från Isabella Löwengrip och därav visas de orden som mest frekventa i ordmolnet.  
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5. Diskussion 
Detta delkapitel utgörs av en diskussion baserat på den tidigare forskningen och de 

resultat som vi har erhållit från klusteranalysen. Diskussionen avser att besvara 

studiens forskningsfrågor och därmed valda syfte.   
 

Vår studie riktar sig huvudsakligen till marknadsföringschefer, alternativt andra 

anställda som arbetar med influerare utifrån ett marknadsföringssyfte. Då vårt syfte var 

att analysera influerares användande av nyckelbegrepp i icke-textuellt innehåll har vi 

skapa en djupare förståelse om hur varumärkespositionering påverkas av nyckelbegrepp 

på Instagram. Vi anser därmed att vår studie bidrar med mer fördelaktiga 

positioneringar och samarbeten mellan marknadsföringschefer och influerare.  

 

Har det skett en förändring i influerares användning av nyckelbegrepp under åren 

2015–2018 och på vilket sätt? 

De likheter vi funnit för åren 2015–2018 är att samtliga klustergrupper har använt sig av 

nyckelbegrepp och text i inläggen. Det finns dock en skillnad i användandet av 

nyckelbegrepp under åren och det är att influerarna har, under tre av fyra år (2015, 2016 

och 2018) tillämpat nyckelbegreppen @ i samband med text. År 2017 var därmed det 

enda år där majoriteten av alla kluster representerades av samtliga nyckelbegrepp (@ 

och #) i samband med text. Vidare har vi även utifrån vår klusteranalys, kunnat utläsa 

att Bianca Ingrossos Instagraminlägg är de mest representativa för åren. Detta anser vi 

bero på att hennes inlägg har varit välstrukturerade. Den struktur vi har funnit är att de 

utvalda bilderna, placeringen av de använda nyckelbegreppen och de textuella 

beskrivningarna som förmedlats via Instagraminläggen ter sig väldigt lika. Vi anser att 

detta tyder på att hon har lyckats utveckla en framgångsrik varumärkespositionering 

(Fayvishenko, 2018, s. 246) och i enlighet med tidigare forskning, skapar hon gedigna 

associationer till varumärken (Pechmann & Ratneshwar, 1991, s. 147).  

 

Våra resultat överensstämmer med den tidigare forskning som fastställts, att olika 

former av nyckelbegrepp, teman och information möjliggör det för ett företag att stärka 

varumärkets budskap (Rogers-Randolph et al., 2017, s. 3–4). I enlighet med tidigare 

forskning kan vi också se att # har använts för att indikera vad influerarnas inlägg 

innehåller (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 127; Hu, Manikonda & 

Kambhampati, 2014, s. 596) och @ har använts för att tagga andra användare och 
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varumärken (Hu et al., 2014, s. 596). Vi har också funnit stöd för detta ifrån ordmolnets 

fem största nyckelbegrepp. Dessa nyckelbegrepp använde Bianca Ingrosso för att märka 

ut de inlägg som var avsedda för reklam. Vi anser att detta, i enlighet med tidigare 

forskning (Chen, 2017, s. 23), tyder på ett intresse om att markera varumärkesrelaterat 

innehåll. Detta eftersom nyckelbegreppet har använts i ett marknadsföringssyfte att 

sprida information om varumärket. Vidare möjliggör det även för andra användare att 

kunna följa och söka efter denna märkning vilket är önskvärt för företagen.  
 

Baserat utifrån de resultat vi har erhållit, har vi också sett att influerare föredrar att 

använda sig av @ och detta i syfte att länka andra användare och/ eller varumärken i 

sina inlägg, istället för att förtydliga vad det publicerade inlägget förmedlar genom att 

använda #. Resultatet tyder även en taxonomi av vad det är som motiverar användare att 

bruka nyckelbegrepp (Ames & Naaman, 2007, s. 977). Dessa motiv har visat sig främst 

utgöras av kategorierna ”jag själv/ kommunikation” och social/ kommunikation”. Det 

beror på att influerarna främst har valt att använda nyckelbegrepp @ genom att tagga 

användare till bilden och samtidigt sprida information.  
 

För tre av de fyra studerade åren (år 2016, 2017 och 2018), har det förekommit minst ett 

kluster för respektive år som utgjorts av bilder och nyckelbegreppet @ och klustret i 

fråga har då även visat sig representeras av sponsrade inlägg. Enligt tidigare forskning 

bidrar användargenererat innehåll till att företagen kan få en tydligare inblick över hur 

exempelvis ett varumärke uppfattas av användarna (Klostermann et al., in press, s. 15). 

Vi anser att även detta verkar gälla för hur användare uppfattar influerares 

Instagraminlägg, det vill säga om en influerare använder sig av många nyckelbegrepp, 

blir inläggen otydliga. Enligt de resultat vi erhållit, bör en influerare vara selektiv i hens 

användning av nyckelbegrepp när det integreras med en bild. Dock förutsätter detta att 

influeraren då har för avsikt att publicera ett inlägg som användarna ska uppfatta 

huruvida det är sponsrat eller inte.  

 

Finns det något samband mellan en influerares användning av nyckelbegrepp och 

likes/kommentarer för privata och sponsrade inlägg?  

Resultatet visar att Isabella Löwengrip interagerar mer med användarna än vad Bianca 

Ingrosso gör. Detta visar sig bland annat genom att Isabella Löwengrip ställer många 

aktiva frågor, som söker svar från följarna. I enlighet med tidigare forskning, har ett 
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samspel mellan företaget, (i detta influeraren) och användarna resulterat i att de tillåts 

vara medproducenter av varumärkets värdegrund. Det beror på att influeraren tillåter 

användarna att vara med och påverka processen för varumärkesbyggandet (Rogers-

Randolph et al., 2017, s. 2). Vi anser att Isabella Löwengrip gör detta eftersom hon 

löpande söker respons och bekräftelse från följarna. Det bekräftar också den tidigare 

forskningen om att kommunikationen på Instagram främst är textuell eftersom 

användare på olika vis presentera sina identiteter med ord (Baker & Walsh, 2018, s. 1).  

 

Resultaten visar att om influeraren väljer att använda sig av nyckelbegreppet @, 

tenderar det att generera i ett högre antal “likes” per följare än om hen hade valt att 

använda sig av båda nyckelbegreppen @ och #. Detta anser vi kunna bero på att tidigare 

forskning har visat att om andra uppfattar en produkt som unik, kommer det att bli 

lättare att få kunder/ följare (Latiff & Safiee, 2015, s. 19). Antalet “likes” antar vi 

därmed, baserat utifrån de resultat vi erhållit, kunna tyda på att om influeraren är tydlig 

med vad hen försöker förmedla, tenderar det att lättare accepteras av andra. Med andra 

ord, om influeraren presenterar ett inlägg där det tydligt framgår att det är unikt, det vill 

säga genom nyckelbegrepp, bör det leda till fler kunder/följare, som i sin tur bör 

generera i ett högre antal ”likes”.  

 

Vi kan även i enligt med de resultat vi erhållit från ordmolnet tydligt se att de fem 

största nyckelbegreppen utgjordes av sponsrade Instagraminlägg. Detta anser vi tyda på 

att influeraren i dessa fall, har varit tydlig med att sätta etiketter på de inlägg som har 

varit sponsrade. Anledningen till varför vi kan dra denna slutsats beror på att det tydligt 

framgår att nyckelbegreppen nämner att de är betalda av tredje part (Hwang & Jeong, 

2016, s. 528). Vi kan också konstatera att nyckelbegreppen därmed främst har använts i 

marknadsföringssyfte. Detta skulle således betyda att nyckelbegreppen har en stor 

betydelse för marknadsföringen och utgör ett viktigt bidrag till forskningen.  

 

Resultaten från den visuella klusteranalysen visar på att Bianca Ingrosso, publicerar 

betydligt fler videor är vad Isabella Löwengrip gör, främst i reklamsyfte. Vi ser också 

att antalet “likes” per följare är som högst, när Instagraminlägget är en video, istället för 

en bild. Vi anser att det har en tydlig koppling till tidigare forskning om att 

varumärkesinlägg i form av en tävling eller video, genererar i ett högre antal “likes” än 

interaktions inlägg (de Vries et al., 2012, s. 89). “Likes” blir således en tydlig indikator 
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på att ett inlägg är uppskattat och vi tror i enlighet med tidigare forskning att det i sig 

sedan genererar en typ av gemenskap mellan följarna och varumärket (Fayvishenko, 

2018, s. 246). Dessa inlägg utgör därmed också ett bra exempel på en lyckad 

varumärkespositionering, eftersom syftet med att få kunden att agera på vissa sätt 

uppfylls. Vi kan också se, att antalet kommentarer per följare har visats sig vara högst, i 

de kluster som utgörs av främst videor vilket vi anser torde innebära att inlägget är 

uppskattat.  

 

Resultatet visar att det är enklare att mäta ett videoinläggs framgång på Instagram 

eftersom de indikerar antalet visningar, till skillnad mot bildinlägg som enkom mäts i 

“likes” och inte registrerar hur många som sett den. Enligt den statistiska 

klusteranalysen kan vi också se att antalet “likes” per bild tenderar att vara väldigt låg, 

detta tror vi kan vara en stor anledning till varför Bianca Ingrosso marknadsför 

Wahlgrens värld genom videor. Instagraminläggen för Wahlgrens värld och kanal 5 

präglas alltså tydligt av marknadsföring och går hand i hand med tidigare forskning som 

bekräftar de stora fördelarna med att tydligt markera ut att det avser reklam (Hwang & 

Jeong, 2016, s. 534). Särskilt effektivt är det också för de kunder som redan är skeptiska 

till innehållet (Hwang & Jeong, 2016, s. 534). Detta tror vi alltså är en genomtänkt 

strategi av Bianca Ingrosso, att löpande marknadsföra Wahlgrens värld och kanal 5 i 

den utsträckning som hon gör och varför hon gör det i videor.  

 

Antalet kommentarer per följare är som absolut lägst när inläggen präglas av 

kategorival "event" och/ eller när vi har varit oense om kategorivalet och budskapet 

således blivit ovisst. Följarna är inte lika intresserade av att integrera med influerarna 

när de inte kan uppfatta inläggets budskap, vilket vi anser vara en fullt rimlig slutsats. 

Resultaten visar också på att om ett bildinlägg görs, genererar det i flest antal “likes” 

om inlägget är personligt. När det dock kommer till videor, ökar “likes” per följare 

drastiskt och i dessa inlägg är det mindre viktigt om det är personligt eller inte. Vi kan 

också se en viss förändring under åren med att antalet “likes” per följare ökar.  

 

Klusteranalysen visar också att när ett Instagraminlägg är en video, används nästan 

alltid samtliga nyckelbegrepp, # och @. Företagen är måna om att kommunicera på de 

sätt som når de tänkte kundsegmentet bäst och mest framgångsrikt (Pechmann & 

Ratneshwar, 1991, s. 145). Denna vetskap gör att vi har sett att följarna är som mest 
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aktiva när inlägget är en video och gör således till att vi rekommenderar företag att 

marknadsföra sig genom videor.   

 

Resultatet från ordmolnet visar att de fem största nyckelbegreppen utgjordes av 

influeraren Bianca Ingrosso. Då taggar fungerar som ett märkningssystem på internet 

(Nam & Kannan, 2014, s. 21; Bourlai, 2017, s. 46) som sprider information (Latiff & 

Safiee, 2015, s. 19), tillåter det henne att skapa metoder för automatisk bildannonsering 

(Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2016, s. 114) vilket vi anser skulle kunna tyda på den 

kontinuitet som återspeglas i hennes sätt att använda sig av nyckelbegreppen. Detta 

anser vi därmed tillåter Bianca Ingrosso att, likväl som för märkningen om 

”robinkadir”, underlätta sökningen/ följningen av denna specifika märkning (Lee, 2018, 

s. 2) samt därmed leda till ett tydligare budskap. Våra resultat bekräftar tidigare 

forskning som säger att nyckelbegreppen utgör en viktig funktion när det kommer till 

affärsverksamhet på Instagram (Latiff & Safiee, 2015, s. 19). Vi ser nämligen att de 

flesta av de sponsrade inläggen som görs i marknadsföringssyfte innehåller 

nyckelbegrepp. 

 

Leder en influerares användning av nyckelbegrepp till ett tydligare budskap? 

Vi kan konstatera, att när en influerare använder sig av samtliga nyckelbegrepp i form 

@ och # har Instagraminläggen uppfattas som otydliga. Detta innebär att vi inte har 

kunnat konstatera om inlägget handlar om reklam eller inte, vilket visar på att 

nyckelbegreppen @ och # i kombination inte har lett till ett tydligare budskap. Tidigare 

forskning säger att upplysningar om marknadsföring i ett inlägg, kan komma att bidra 

till att konsumenternas attityd om företaget påverkas negativt (Hwang & Jeong, 2016, s. 

529). Vi anser dock att ett otydligt budskap inte heller är att föredra, eftersom 

varumärkespositioneringen i dessa inlägg inte blir lyckad. Företagen vill med sin 

positionering få kunden att agera på vissa sätt (Fayvishenko, 2018, s. 246) och detta 

anser vi att företagen inte kommer att lyckas med, så länge budskapet för konsumenten 

förblir otydligt.  
 

Vi tror att en stor anledning till att budskapet blir otydligt vid användandet av både @ 

och # har att göra med att influerarna inte har varit konsekventa nog, i den text eller 

varumärke som de har taggat i inlägget. I vissa fall har vi sett Instagraminlägg där @ 

och # säger emot varandra och detta har således lett till att vi har uppfattat innehållet 
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som otydligt. Vi rekommenderar att företagen i framtiden inte bara tar hänsyn till 

influerarens egenskaper (Veirman et al., 2017, s. 799) vid marknadsföringen utan att de 

också har en tydlig struktur om hur influeraren måste arbeta vid ett sponsrat 

Instagraminlägg. Detta eftersom vår studie visar på vikten av nyckelbegreppen och hur 

de bör användas.  

 

Nedan visar vi två exempel från vår studie som visar på hur ett tydligt och ett otydligt 

inlägg kan se ut.  

 
Källa: Instagram, 2018.  

 

Ovan inlägg är ett explicit Instagraminlägg på så vis att det tydligt framgår att det är 

sponsrat, det vill säga att betalt samarbete. Det går också att se att de båda 

nyckelbegreppen som anges i Instagraminlägget är likadana (@idealofsweden och 

#idealofsweden), vilket gör att det inte skapas någon ovisshet för konsumenterna 

(följarna).   
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Källa: Instagram, 2018.  

 

Ovan Instagraminlägg är ett exempel från vår studie där användandet av flera 

nyckelbegrepp gör budskapet otydligt. Isabella Löwengrip har taggat flertalet 

varumärken i bilden men i texten har hon taggat; #energy. Detta Instagraminlägg är ett 

ypperligt exempel på hur flera nyckelbegrepp gör ett inlägg otydligt om @ och # inte 

används konsekvent. Som läsare är det svårt att avgöra om ovan bild avser reklam för 

varumärkena i bilden eller om hon har postat en personlig semesterbild. Det är 

essentiellt för varumärket att kommunikationen som sker har för avsikt att stärka det 

(Rogers-Randolph et al., 2017, s. 3). I dessa exempel är det snarare tvärtom, eftersom 

ett icke konsekvent användande av nyckelbegrepp skapar en ovisshet hos konsumenten.  

 

I enlighet med tidigare forskning (Hwang & Jeong, 2016, s. 534) kan vi se att det finns 

stora fördelar med att influerarna är tydliga gällande om ett inlägg avser reklam eller 

inte. Vi anser att detta beror på att influerarna har varit noga med att markera 

Instagraminlägget som sponsrat genom att använda sig av nyckelbegreppet @ och på 

detta vis meddelas användaren om att det avser marknadsföring (Hwang & Jeong, 2016, 

s. 529). Vi kan därmed konstatera att när nyckelbegreppet @ används ensamt, genererar 

det i ett tydligare budskap.  

 

Tidigare forskning har fastställt att det är viktigt att den marknadsföring som sker 

genom influerare, måste uppfylla vissa kriterier (Evans et al., 2017, s. 139). Baserat på 
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våra resultat, verkar de influerare som vi har valt, inte kunnat uppfylla dessa krav till 

fullo. Det beror på att det enligt tidigare forskning alltid måste framgå, på ett tydligt sätt 

vilka inlägg som är sponsrade. Detta kan ske genom att influeraren använder sig av 

nyckelbegrepp. Våra resultat tyder dock på att om en influerare använder sig av flera 

nyckelbegrepp (@, #) leder det istället till att det inte på ett tydligt sätt framgår vilka 

inlägg som är sponsrade (Evans et al., 2017, s. 139). Det tyder också på att 

varumärkeskommunikationen inte är en tillräckligt välfungerande intermediär mellan 

användarna och den avsedda marknaden (Goodman, Booth & Matic, 2011, s. 19). Vi 

anser att det främst verkar bero på att den tredje grundläggande metoden som handlar 

om, att kontrollera att kommunikationen faktiskt stärker varumärket (Rogers-Randolph 

et al., 2017, s. 3) inte är uppfyllt. Vi anser därmed att de inlägg som har uppfattats som 

otydliga, inte säkerställer varumärkeskommunikationen mellan användarna och 

marknaden och vi tror att influerare endast bör använda sig av ett nyckelbegrepp för att 

förmedla budskapet i inlägget.  

 

Från ordmolnet kan vi konstatera att de nyckelbegrepp som har nyttjats, främst utgörs 

av namn på personer och diverse varumärken. Vi kan också se att nyckelbegreppen 

används i en positiv anda, då inte ett enda av de erhållna nyckelbegreppen är negativt 

laddat. Vi tror att det har att gör med den tidigare forskningen som säger att en bra 

varumärkespositionering skapas av positiva föreningar och värden runt varumärket 

(Keller, 1999, s. 44). Detta gör att vi anser att nyckelbegreppen har en betydande roll 

när det kommer till varumärkespositioneringen, eftersom det skapar just positiva 

associationer till varumärket.  
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6. Bidrag 
Detta delkapitel utgörs av vårt bidrag till forskningen då vi har funnit svar på vårt 

ställda syfte och de specificerade forskningsfrågorna. Det har i sin tur genererat i både 

teoretiska och praktiska bidrag, vilket har utmynnat i relevanta bidrag för framtida 

forskare att utröna. 

 

6.1 Teoretiska bidrag 

Vår studie bekräftar att det har skett en förändring i influerares användning av 

nyckelbegrepp under åren 2015–2018. Det vi har kunnat konstatera är att användningen 

av # har minskat under åren samtidigt som användningen av @ istället har ökat. Det 

finns därmed ett ökat behov hos influerarna att tagga andra användare och/ eller 

varumärken i sina inlägg, vilket utifrån ett marknadsföringssyfte visar på ett ökat behov 

att sprida information om varumärket. Studien bekräftar även hur och vilka 

nyckelbegrepp som genererar i en gynnsam varumärkespositionering (Nam et al., 2017, 

s. 107). Vidare har vi även kunnat konstatera att influerare verkar som en effektiv 

marknadsföringsstrategi, om de är konsekventa i sitt användande av nyckelbegrepp. 

Detta eftersom de är aktiva innehållsskapare åt företagen (Nam et al., 2017, s. 107).  

 

Studien bekräftar också att det finns ett samband mellan influerares användning av 

nyckelbegrepp och likes/kommentarer för privata och sponsrade inlägg. Det samband vi 

har funnit är att nyckelbegreppet @ genererar ett högre antal “likes” per följare när 

inlägget är en bild.  Vår studie visar även att varumärkesinlägg (video) genererar ett 

högre antal “likes” än interaktionsinlägg (bilder) oavsett om de avser reklam eller inte. 

Detta tror vi kan bero på att den information som influerarna sprider via 

varumärkesinläggen, skapar en beteendeförändring hos användarna (Tanase, Tessone, & 

Algesheimer, 2018, s. 1). Denna beteendeförändring anser vi kunna vara orsakad av att 

varumärkesinläggen är mindre förekommande än interaktionsinläggen och uppfattas 

därmed som mer intressanta.  

 

Det har visat sig finnas stora fördelar med att influerarna är tydliga med att markera om 

ett inlägg är sponsrat eller inte. Det beror på att ett företags varumärkespositionering går 

ut på att styra konsumenten till det specifika företaget, något som troligen inte kommer 

att ske om budskapet är tvetydigt. Influeraren bör därför använda sig av 

nyckelbegreppet @, för att på ett enkelt sätt kunna förmedla till användaren att 
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Instagraminlägget avser marknadsföring. Detta skulle skapa ett tydligare budskap, vilket 

överensstämma med tidigare forskning (Evans et al., 2017, s. 139). Vår studie har även 

resulterat i att ett tydligt budskap genererar i en fungerande varumärkeskommunikation 

mellan användarna och den avsedda marknaden. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Vår studie visar att företag borde skapa varumärkespositionering i form av videor samt 

vara konsekventa i hur användandet av nyckelbegreppen ska nyttjas. Företagen bör ha i 

åtanke att nyckelbegreppen kan skapa stor förvirring när det kommer till budskapet, om 

de inte nyttjas på rätt sätt. För att nyckelbegrepp ska kunna generera i ett tydligt 

budskap tyder våra resultat på att det finns två tillvägagångssätt som influeraren kan 

använda sig av. Det första tillvägagångssättet är att influeraren endast använder sig av 

ett nyckelbegrepp för att undvika förvirring. Det andra tillvägagångssättet handlar om 

att vid tillämpning av fler än ett nyckelbegrepp, måste de användas på ett konsekvent 

sätt samt vara synonyma. Genom att influeraren tillämpar nyckelbegrepp enligt ovan 

tillvägagångssätt, tyder våra resultat på att det ska gynna företagen i sina 

marknadsföringsstrategier. 

 

Slutligen kan vi konstatera att en influerares användning av nyckelbegrepp på en icke-

textuell plattform, har en betydande roll när det kommer till varumärkespositioneringen. 

Det är därför bra att influeraren är konsekvent i sitt användande av nyckelbegrepp så att 

de kan skapas en positiv varumärkespositionering. Vår rekommendation är därför att 

företag inte enbart tar hänsyn till influerarens egenskaper vid marknadsföringen, utan att 

de även har en tydlig struktur gällande hur de ska arbeta med de sponsrade 

Instagraminlägg.  

 

6.3 Bidrag till framtida forskning  
Vårt bidrag till framtida forskning är att studier bör göras gällande den ökade 

användningen av nyckelbegreppet @. Det beror på att vi har funnit en markant ökning 

av detta nyckelbegrepps användning av influerare mellan åren 2015–2018. Genom att 

studera användningen av endast nyckelbegreppet @ anser vi att det också skulle kunna 

bidrag till en tydligare förståelse om varför användningen av # har minskat över tid. Vi 

tror att detta kan bidra till en djupare förståelse för hur användningen av @ uppfattas av 

följare, konsumenter och därmed även indirekt påverka uppfattningen av ett företag och 
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dess varumärke. Det i sin tur anser vi därmed kunna innefatta att anpassade förändringar 

och vidare teoretisk kunskap måste finnas så att marknadsföring av företag via 

nyckelbegreppet @ kan anpassas korrekt.  
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