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Sammanfattning 

 

Titel: Instagram - vår tids hyperverklighet 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Jenny Sjödin och Ksenia Barazi 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2016-05 

 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att förstå hur små symbolförändringar påverkar konsumentens 

uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på Instagram.  

 

Metod: I denna studie har en kvantitativ undersökning genomförts. Vår empiri har samlats in 

genom en enkätundersökning och därefter analyserats i statistikprogrammet SPSS. I programmet 

utfördes en korrelationsanalys, faktoranalys samt en klusteranalys. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att små symbolförändringar i en bostadsannons påverkar 

konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på 

Instagram. Av symbolerna exteriör, interiör, trendig inredning, naturligt ljus och gröna växter som 

finns i bostadsannonser är trendig inredning den symbol som har störst påverkan på 

konsumenternas uppfattning av den hyperverklighet som presenteras. Vår slutsats är att 

fastighetsmäklare och marknadsförare därför främst bör fokusera på att bostadsannonsen innehåller 

trendig inredning. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra denna studie med hjälp av en ögonskanner som 

mäter vad ögat tittar på i en bostadsannons. Detta skulle ge en djupare förståelse för vilka symboler 

som ögat dras till. 

 

Uppsatsens bidrag: Bostadsannonser som publiceras av marknadsförare på Instagram är idag 

väldigt likartade. Vår studie visar att det är de små subtila symbolförändringarna som har en 

påverkan på konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare presenterar.  

 

Nyckelord: Visuell marknadsföring, emotionell marknadsföring, postmodernism, symboler, 

hyperverklighet, symbolförändringar, bostadsannons, konsument. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Instagram - our time´s hyperreality 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Jenny Sjödin and Ksenia Barazi 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2016-05 

 

Aim: Our aim with this study is to understand how small symbolic alterations affect the consumer's 

perception of the hyperreality that marketers are trying to portray on Instagram. 

 

Method: In this study, a quantitative survey was carried out. Our empirical data were collected 

through a questionnaire and then analyzed in the statistical program SPSS. The program conducted 

a correlation analysis, factor analysis and a cluster analysis. 

 

Result & Conclusion: The results show that small symbol alterations in a real estate ad affect 

consumers' perception of the hyperreality that marketers are trying to portray on Instagram. Of the 

symbols exterior, interior, trendy decor, natural light and green plants found in real estate ads are 

trendy decor the symbol that has the greatest impact on consumers' perception of the hyperreality 

presented. Our conclusion is that real estate agents and marketers, therefore, should primarily focus 

on residential image contains trendy decor. 

 

Suggestions for further research: To carry out this study, using an eye scanner that measures what 

the eye is watching in a image that represents a real estate ad. This would provide a deeper 

understanding of the symbols that appear in a real estate ad that the eye is drawn to. 

 

Contribution of the thesis: Today real estate ads posted by marketers on Instagram is very similar. 

Our study shows that it´s the small symbolic alterations that have an impact on the consumer's 

perception of the hyperreality presented. 

 

Key words: Visual marketing, emotional marketing, postmodernism, symbols, hyperreality, 

symbolic alterations, real estate ad, consumer. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problematisering 

“Where the eye stops, the sale begins” så förklarar Pieters, Wedel och Batra (2010, s. 48) 

reklamens roll hos konsumenter. På grund av det ökade mediabruset har det blivit allt svårare för 

marknadsförare att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Individer har lättare att känna igen och 

komma ihåg reklam som innehåller bilder än reklam utan bilder. Visuell marknadsföring är även 

mer effektiv vid skapandet av konsumenternas positiva inställning till företaget (Lin, Lu & Wu 

2012, s. 8). 

 

Beroende på individens bakgrund så föredrar individen antingen visuell eller verbal information. 

Individens bakgrund kan vara påverkad av kulturella skillnader, utbildningsskillnader eller 

individuella skillnader (Sojka & Giese 2006, s. 995). För att en konsument ska bli intresserad av 

reklambudskapet krävs det mer än att bara fånga konsumentens uppmärksamhet. För att företag ska 

lyckas nå ut till konsumenterna med sin reklam så krävs det att produkten möter konsumenternas 

efterfrågan. Den information som konsumenten finner intressant bearbetas och lagras därefter i 

minnet (Lee & Ahn 2012, s. 122). 

 

Patel, Clawson, Voida och Lyons (2009, s. 1048) hävdar att målet med att använda sig av bilder 

alltid har varit att berätta en historia och förmedla en känsla. Bilder återskapar verklighetens 

utseende men kan även framkalla olika känslomässiga associationer hos konsumenten. Detta 

använder marknadsförare och reklammakare eftersom de med små medel kan skapa olika känslor 

hos konsumenten (Messaris 1997 s. xiii). 

 

Albers-Miller och Stafford (1999, s. 44) hävdar att emotionell marknadsföring har som mål att 

konsumenten ska få en positiv känsla kring företagets produkt eller tjänst genom att använda sig av 

reklam som bidrar till att skapa känslor hos konsumenten. Dessa känslor skapar ett köpbehov och 

påverkar konsumentens köpbeslut. Emotionell marknadsföring har som syfte att få konsumenten att 

känna hur det skulle kännas om han eller hon ägde produkten (Bagozzi, Gopinath & Nyer 1999, s. 

193). Reklam som väcker positiva känslor hos konsumenten får personen intresserad vilket bidrar 

till att han eller hon söker mer information om produkten (Poels & Dewitte 2006, s. 6). 

 

Rytels (2010, s. 31) postmoderna tolkning av emotionell marknadsföring pekar på vikten av hur det 

skulle kännas för konsumenten om han eller hon ägde produkten. Dessa känslor skapas genom olika 

symboler som bilden eller annonsen innehåller. I samma forskningstradition som Rytel (2010), 

förklarar Venkatesh (1999, s. 4) symbol-systemet som en ständig kommunikation mellan 

människor. Ett tecken skapas normalt sett av ett ord och en mental bild och förknippas med en 

referent, alltså en “fysisk sak” i den “riktiga världen”. När tecken därefter byts mellan människor 

blir de symboliska och får betydelse. På grund av detta har symboler en viktig roll inom reklam, 

vilket enligt Venkatesh (1999, s. 4) är det ultimata symbol-systemet. 

 

Genom symbol-systemet skapar människor sin egen hyperverklighet som återspeglar den “riktiga 

världen” som de lever i. Inom marknadsföring handlar begreppet hyperverklighet om möjligheten 

att tillfredsställa enskilda individers förväntningar genom att skapa en illusion. Därför är 
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marknadsföring idag ett verktyg som tillfredsställer konsumentens illusion (Venkatesh 1999, s. 4; 

Rytel 2010 s. 33). En postmodern tolkning av marknadsföring är att konsumenten ska identifiera sig 

med symboler för att stimulera sina behov vilket ger ett ökat värde. Värdet skapas således genom att 

tillfredsställa konsumentens känslomässiga drag (Firat och Venkatesh 1995, s. 249; Rytel 2010, s. 

34).  

 

Utifrån Rytels (2010) resonemang, handlar marknadsföring via Instagram1 om att skapa en 

individuell och socioemotionell upplevelse. Ett foto på Instagram skapar en hyperverklighet som 

baseras på en bildskapande process som replikerar verkligheten. Hyperverkligheten är således ett 

rörligt mål som förändras löpande och är ofta likartad på grund av marknadsföringens inneboende 

logik. Därför blir det de små subtila symbolerna i en bild eller annons som har en väsentlig inverkan 

på konsumentens övertygelser (McQuarrie & Phillips 2005, s. 8). 

 

För att fånga den hyperverklighet som rådde i början av 2016 valde vi att genomföra en förstudie 

(se kapitel 3.6 val av symboler) som visade att gröna växter, trendig inredning, naturligt ljus, 

interiör och exteriör var de mest aktuella symbolerna i en bostadsannons på Instagram. Detta 

utmynnar i ett antal små symboliska skillnader som kan förklara skillnader i konsumentens 

upplevda hyperverklighet. Instagram är således bara en av konsumenternas hyperverklighet, i 

endast en bransch, och Instagram är bara ett av många sätt att framföra reklam på. Dessa små 

skillnader i symboliken har inte tidigare studerats i den ovan beskrivna kontexten vilket vi finner 

intressant att studera. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att förstå hur små symbolförändringar påverkar konsumentens 

uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på Instagram.  

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till att endast undersöka symbolerna; interiör, exteriör, trendig 

inredning, gröna växter och naturligt ljus som finns i bostadsannonser samt hur små förändringar i 

dessa symboler påverkar konsumenten. Dessa symboler valde vi eftersom de är de vanligaste 

förekommande symbolerna som finns i de bostadsannonser som Notar fastighetsförmedling Gärdet 

publicerar på sitt konto på Instagram (se kap 3.6 samt bilaga 2). Därför ämnar vi inte studera hur 

andra symboler påverkar konsumenten.  

 

Med andra ord har vi valt att avgränsa oss mot bostadsannonser som marknadsförs av 

fastighetsmäklarföretaget Notar Fastighetsförmedling Gärdet på Instagram. Detta företagskonto 

valde vi utifrån att de är väldigt aktiva användare och har ett stort antal följare. Instagram som 

marknadsföringsplattform valde vi eftersom det idag är ett vanligt sätt att dela med sig av bilder 

(Hu, Manikonda & Kambhampati 2014, s. 1-2; Bakhsi, Shamma & Gilbert 2014, s. 966; Mills & 

Plangger 2015, s. 525). Det är även mest populärt bland yngre människor mellan 18-29 år och vi 

ville undersöka vana Instagramanvändare (Tekulve & Kelly 2013, s. 1). Utifrån detta resonemang 

                                                 
1 Se bilaga 1 för förklaring – Introduktion till Instagram 
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har vi därför bestämt att även ta med personer upp till 35 år för att utöka vår urvalsgrupp då vi tror 

att dessa personer också är aktiva och därmed med stor sannolikhet har ett Instagramkonto. 
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2. Teori 
 

2.1 Visuell marknadsföring 

Schroeder (2001, s. 3) hävdar att vi idag lever i en visuell kultur där dagens konsumenter ständigt 

blir exponerade av visuell marknadsföring. På grund av det ökade mediabruset samt en ökad 

konkurrens har det blivit allt svårare för företag att nå ut med sin marknadsföring till 

konsumenterna (Pieters et al. 2010, s. 48).  

      

Lee och Ahn (2012, s. 121) uppger att på grund av att uppmärksamheten hos en person är selektiv 

innebär det att företag bara kan fånga en del av konsumenternas uppmärksamhet med sin 

marknadsföring. Det har visat sig att större, ljusare och snabbare rörliga objekt eller unika objekt 

lättare kan fånga uppmärksamheten hos en konsument hävdar forskarna. Människor känner lättare 

igen och kommer ihåg reklam bättre med bild än reklam utan bild. Visuell reklam är mer effektiv 

vid skapandet av en positiv inställning till varumärket. Under en köpprocess söker konsumenter 

ständigt visuell information (Lin et al. 2012, s. 8). 

 

För att ett reklambudskap ska nå konsumenten och få han eller hon övertygad krävs det mer än bara 

konsumentens uppmärksamhet. Konsumenten måste även bearbeta vad han eller hon har sett för att 

kunna bli påverkad av reklam. Det innebär att genom uppmärksamhet kan konsumenten ta emot 

information som han eller hon finner intressant för att därefter bearbeta och lagra informationen i 

minnet. Utifrån denna mottagningsprocess kan man se en positiv relation mellan uppmärksamhet 

och minne. Under bearbetningen av den uppmärksammade informationen framkallas kognitiva och 

affektiva processer. Detta medför förändringar hos mottagarens beteende samt det psykiska 

tillståndet inklusive minne, inställning och önskemål. Därför har reklam en positiv påverkan på 

konsumentens uppmärksamhet. För att företag ska kunna få ett framgångsrikt resultat med sin 

marknadsföring så krävs det att resurserna möter konsumenternas efterfrågan (Lee & Ahn 2012, s. 

122). 

 

Olika människor ser saker annorlunda och det kan sammanfattas med att “beauty lies in the eye of 

the beholder”. Ord kan framkalla bilder för vissa människor, medan andra människor kan föredra 

bilder framför ord. Med andra ord föredrar vissa individer visuell information och andra föredrar 

verbal information. Det kan ha sin orsak i antingen kulturella skillnader, utbildnings skillnader eller 

individuella skillnader (Sojka & Giese 2006, s. 995). 

 

Kön och ålder är exempel på demografiska variabler som påverkar inställningen till reklam (Wang, 

Zhang, Choi & DíEredita 2002, s. 1145). Känslor påverkar många av de beslut som människor 

fattar och kvinnor och män upplever sina känslor på olika sätt. Kvinnors känslor är av en mer 

komplex och emotionell art än männens. Dock är kvinnors känslor mindre kraftfulla men desto mer 

positiva än männens känslor (Lively 2008, s. 911). 

     

Det finns två olika typer av människor som är varandras motsatser. Kognitiva människor 

kännetecknas av att de förlitar sig på logik och föredrar rationell data när de ska ta ett beslut. Andra 

individer har en mer känslomässig påverkan när de ska ta ett beslut och låter känslorna påverka 

dom. De ställer sig frågan: “Hur känner jag för det?” innan de tar ett beslut. Individer som är 
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känsliga för känslomässig påverkan reagerar mer fördelaktigt till visuell reklam än andra grupper. 

Individer som är högkänsliga för att påverkas av både kognition och känslor reagerar mer till en 

kombinerad reklam som består av både ord och bild. Allting kan alltså inte vara vackert för alla 

människor (Sojka & Giese 2006, s. 995).  

 

McQuarrie och Phillips (2005, s. 8) förklarar att: 

 

“det är väl etablerat att bildelement i annonser, så som färg och layout kan påverka en mängd 

olika reklamutfall. Till exempel har det visat sig att en bild kan användas för att övertyga en särskild 

uppfattning, och att små förändringar i en bild kan ha en väsentlig inverkan på en konsuments 

övertygelser. I vissa situationer har det till och med visat sig att foton i reklam och annonser kan vara 

mer minnesvärda än ord”. 

 

2.2 Bilder återspeglar verkligheten 

Babin och Burns (1997, s. 34) definierar en bild som en ”tvådimensionell representation där 

stimulanssamling innehåller åtminstone ett element som inte är alfabetisk, numerisk, eller 

aritmetisk”. Bildens starka effekt blir till följd av att människor bättre kommer ihåg visuell 

information än verbal information eftersom bilder skapar en visuell och verbal kodningsprocess hos 

mottagaren. 

 

En bild kan variera från mycket konkret och realistisk till abstrakt. I en konkret bild är grundtanken 

att man lätt ska känna igen eller förstå en person, plats eller ett föremål, medan det är svårare att 

förstå en abstrakt bild. Detta eftersom en abstrakt bild framkallar svagare stimuli som ger 

mottagaren få eller inga ledtrådar alls relaterade till produkten. Människor har lättare att beskriva 

och berätta om en konkret bild eftersom de kan relatera till bilden. Konkreta bilder innehar en stark 

stimuli som skapar ett visuellt bildspråk eftersom det framkallar visuella bilder hos betraktaren och 

starkare signaler som därav bidrar till bildbearbetning (Babin & Burns 1997, s. 34). 

 

Syftet med fotografier har alltid varit att skapa minnen och förmedla historier till andra (Patel et al. 

2009, s. 1048). Bilder ger mottagaren möjlighet att engagera sig i bildens upplevelse och förmedla 

en känsla. Bilder används inte bara för att fånga speciella händelser utan också för att visa upp det 

vardagliga livet. En bild kan säga mycket mer än ett skrivet meddelande (Mäkelä, Giller, Tscheligi 

& Sefelin 2000, s. 551, 553).  

 

Messaris (1997) har undersökt bildens roll i reklam. När vi ser världen omkring oss, registreras inte 

det vi ser som värderingsfri och neutral data. Istället ser vi alla visuella faktorer, så som 

ansiktsuttryck till hur människor och platser ser ut vilket kan ge en ökning av våra 

känsloassociationer. Människor får olika associationer beroende på vilken erfarenhet individen har. 

Exempelvis spelar olika bakgrunder inom exempelvis kultur roll och även en individs biologi har en 

viss påverkan (Messaris 1997, s. xiii). 

 

Vidare hävdar forskaren att det faktum att bilder kan återge verklighetens utseende innebär också att 

det kan framkalla olika förprogrammerade känslomässiga reaktioner som människor har inom sig. 

Annonsörer och marknadsförare använder sin instinktiva förståelse om att sambandet mellan visuell 
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information och känslor kan framkalla starka känslomässiga associationer. Detta bidrar till att de 

med relativt enkla medel kan skapa en känsla av ödmjukhet mot ett offer av hungersnöd eller få en 

politikers utseende att inge en känsla av värdighet i en annons. För att parafracera Messaris (1997, 

s. xii-xiv) bidrar foton till att med relativt enkla medel skapa en känsla av hemtrevnad i en 

Instagrambild eller att få ett annars trist sovrum att få en känsla av värme2. Dessa känslor är inte 

lätta att skapa om marknadsförarna inte använder bilder i sin marknadsföring. Kort sagt ger det 

tillgång till ett brett spektrum av känslomässiga associationer som fördelaktigt kan användas av 

annonsörer i sin reklam. 

 

Positiva känslor som framkallas av nostalgisk reklam påverkar konsumentens inställning till 

annonsen positivt. Nostalgi är en del av människors tidigare erfarenhet och därför en del av deras 

preferenser eller val. Konsumenter kan inte återvända till det som varit, men de kan försöka bevara 

det genom nostalgiska handlingar. Följaktligen kan marknadsförare dra nytta av att använda 

nostalgiska annonser när emotionella produkter marknadsförs (Bambauer-Sachse & Gierl 2009, s. 

396). 

 

2.3 Emotionell marknadsföring 

Niazi, Siddiqui, Alishah och Hunjra (2012, s. 114) hävdar att dagens marknad flödar av ett stort 

utbud av olika produkter och tjänster som gör det svårt för företag att skilja sig ur mängden då de 

flesta företag använder produkter och tjänster med liknande funktionella egenskaper. Företag som 

marknadsför produkter eller tjänster genom att enbart visa skillnaden i produktens funktionella 

egenskaper är aldrig långvariga eftersom konkurrenterna kan kopiera samma funktioner för sina 

produkter eller tjänster. För att företag ska kunna åstadkomma framgång i sin marknadsföring ska 

de använda sig av reklam som väcker känslor hos konsumenten. Därför är det mer sannolikt att 

konsumenter minns de företag som skapar emotionella värden och budskap i sin reklam. Wang et 

al. (2002, s. 1143) skriver att för att förstå konsumenternas inställning till reklam, kan designers och 

marknadsförare förbättra strategier för sin reklamdesign. 

 

Även Albers-Miller och Stafford (1999, s. 44) hävdar att emotionell marknadsföring har som syfte 

att skapa en bra känsla kring företagets produkt eller tjänst genom emotionell reklam som därmed 

skapar känslor hos konsumenten. Även Bagozzi et al. (1999, s. 193) kan styrka detta och skriver att 

emotionell markandsföring riktar sig mot köparens känslor som konsumenten kommer att känna när 

han eller hon äger produkten. Dessa känslor skapar köpbegär hos konsumenten och genom 

användning av emotionell marknadsföring har företag som avsikt att påverka konsumenten och hans 

eller hennes beslut (Albers-Miller & Stafford 1999, s. 34). 

 

Poels och Dewitte (2006, s. 6) framhåller att reklam som framkallar positiva känslor hos en 

konsument får personen intresserad vilket leder till att konsumenten söker mer information om den 

specifika produkten. Det berör enbart produkter och tjänster med ett högre värde. Produkter med ett 

lågt värde får oftast direktacceptans som innebär att konsumenten inte söker mer information. 

                                                 
2 Messaris (1997, s. xiii-xiv) ”…Genom att utnyttja sin intuitiva förståelse samt växande mängd forskning om 

sambandet mellan vision och känslor, kan annonsörer framkalla starka reaktioner - önskan om en viss typ av sexig 

modell; respekt för ett visst utseende som gör att en politiker verkar värdig; synd för ett patetisk utseende av ett offer i 

hungersnöd - som kanske inte är så lätt att bedöma genom andra medel som inte innehåller bilder. 
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Fredrickson (1998, s. 307) hävdar att positiva känslor frambringar mer uppmärksamhet och får en 

konsument att agera. Positiv reklam är lättare att komma ihåg för en konsument. Det är även en 

större möjlighet att personen köper produkten (Bagozzi et al. 1999, s. 187). 

 

2.4 Emotionell marknadsföring inom postmodernismen 

Rytel (2010, s. 31) beskriver emotionell marknadsföring inom postmodernismen som en 

marknadsföringstyp vars avsikt är att skapa känslor hos konsumenten och ge konsumenterna en 

känsla av hur det skulle vara om de ägde produkten. Det har blivit allt viktigare med olika symboler 

och hur de uppfattas. Dessa symboler är de som forskaren kallar för Key Consumption Stimulating 

Factors (KCSF). Dessa KCSF:er utlöser förändringar i hur saker marknadsförs.  

 

Venkatesh (1999, s. 3) specificerar fem postmoderna faktorer som utgör ramen för 

postmodernismen: Symbol-systemet, hyperverklighet, partikularism, fragmentering, och de 

symboliska konsumtionsprocesserna. Vi har valt att endast fokusera på begreppen symbol-system 

och hyperverklighet då det är dessa två begrepp som berör den visuella världen3 (Rytel 2010; 

Venkatesh 1999; Baudrillard 1981; Goulding 2000).  

 

Symbol-systemet förklarar att vi människor är i ständig kommunikation med varandra hävdar 

Venkatesh (1999, s. 3-4). Tecken och symboler används i vårt vardagliga liv och ger vår 

kommunikation betydelse. Förutom att vi använder symboler som en del av vårt språk i både tal och 

skrift, kan vi även se symboler i andra sammanhang som exempelvis ett vägmärke, ett varumärke 

eller en flagga. Vissa symboler har djupare betydelse jämfört med vissa andra symboler och de kan 

vara visuella eller inbäddade i språket. Baudrillard (1981, s. 1, 6) kopplar samman 

postmodernismens symbol-system med konsumtion och betonar dess roll för vårt dagliga tal. För 

marknadsförare spelar symbolerna således en mycket viktig roll, särskilt i reklam, vilket enligt 

Venkatesh (1999, s. 4) är det ultimata symbol-systemet. 

 

Poster (1990)  i Venkatesh (1999, s. 4) förklarar att  

 

 “...ett tecken normalt sett bildas av ett ord och en sinnebild och associeras med en 

referent, dvs en “fysisk sak” i den “riktiga” världen. När tecken utbyts mellan individer, blir de 

symboliska; deras betydelser flyter på ett mångtydigt sätt mellan individerna, ihopkopplat på 

samma sätt som deras inbördes relationer i övrigt. Ordet har inte bara en “mening”; det är också 

delat mellan talare, utbytt som gåvor som berikar eller minskar den sociala kontakten.”  

 

Rytel (2010, s. 33) hävdar att symboler får unika betydelser som är separerade från sina 

ursprungliga betydelser. Den postmoderna marknaden genomsyras av en simulerad verklighet som 

är skapad av symbolernas betydelse och som tjänar till att uttrycka den personliga identiteten. 

 

                                                 
3Partikularism är åsikten att det inte finns några allmänna eller generella moraliska principer (Venkatesh 1999, s. 4). 

Fragmentering syftar till en speciell känsla som berör det enskilda identitetsskapandet. Konsumenterna är segmenterade 

men den enskilda individen är också själv ”splittrad” (Venkatesh 1999, s. 5). De symboliska konsumtionsprocesserna 

handlar om att symboler skapar betydelser och har framkommit av personer via deras kulturella tillhörighet (Venkatesh 

1999, s. 5-6). 
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Hyperverklighet, som är den andra bildrelaterade postmoderna faktorn förklarar Venkatesh (1999, s. 

4), som att vi människor skapar våra egna verkligheter och att dessa verkligheter är en produkt av 

vår fantasi, påhitt och pragmatiska behov. Även Rytel (2010, s. 33) skriver att begreppet 

hyperverklighet är “bildskapande” baserat på innebörden av processen som återskapar verkligheten. 

Dessa bilder återspeglar konsumenternas verklighet och vardagen som de lever i. I 

marknadsföringssammanhang handlar hyperverklighet om möjligheten att tillgodose enskilda 

konsumenters förväntningar genom att skapa en illusion. Därför kan marknadsföring idag definieras 

som ett verktyg för att tillfredsställa konsumenternas illusioner (Rytel 2010, s. 33). 

Detta styrks även av Baudrillard (1981, s. 5) som diskuterar hyperverklighet och hävdar att världen 

nu konstrueras genom simuleringar, en hyperverklighet eller en värld av självrefererande symboler. 

Enligt Venkatesh (1999, s. 4) består konsumtion av utbyte av symboler. Symboler och bilder 

ersätter materialitet och användarvärdet. Forskaren skriver inte att de produkter som vi konsumerar 

inte har någon funktionell nytta; snarare att funktionaliteten i sig är att betrakta som en symbol. Den 

moderna konsumentkulturen är fylld med hyperverkliga objekt, symboler och platser. Venkatesh ser 

överdrivna former av hyperverklighet i nöjesparker, i köpcentrum och på olika kommersiella platser 

som besöks av konsumenter över hela världen. I detta avseende kan även Instagram ses som en 

överdriven hyperverklighet. Designad för att omvandla funktionalitet (lägenhet) till en symbol 

(hemtrevnad). Detta visar således att vi lever i en visuell kultur där konsumentbilder är förpackade i 

symboler, eller rättare sagt i en ändlös kedja av symbolik.  

Målet med marknadsföring (Firat & Venkatesh 1995, s. 249) är att konsumenterna ska identifiera 

sig med symboler för att tillfredsställa sina behov som i sin tur bidrar till ett ökat värde. Rytel 

(2010, s. 34) förklarar att ett värde för konsumenterna skapas genom att stimulera deras 

känslomässiga drag. Konsumenterna är inte lojala mot en specifik produkt eller tjänst, utan de är 

lojala mot symboler och deras skapade bilder och visioner. Särskilt de symboler som 

konsumenterna själva skapat vid användning av produkterna. Människors behov är baserade på 

känslor på grund av den individuella värld vi lever i. Individer uppfattar produkten eller tjänsten 

utifrån vilken kunskap och erfarenhet konsumenten har. Detta innebär att produkter och tjänster 

skapar värde för kunden genom att tillfredsställa deras psykologiska behov.  

Tidigare agerade människor utifrån ett rationellt tankesätt, nu handlar konsumenter produkter och 

tjänster på ett mer emotionellt sätt. Konsumenternas val är inte baserade på ett rationellt beslut utan 

påverkas av det överflöd av information som finns på dagens marknad. På grund av detta har 

konsumenterna svårt att komma ihåg alla alternativ och förlitar sig därför på det sista intrycket. En 

viktig aspekt i marknadsföring är att skapa speciella och ibland chockerande budskap, vilket kan 

stärka konsumentens intryck och handlingssätt. Av denna anledning väcker symboler människors 

känslor, vilket i sin tur ger uppmärksamhet. Detta främjas av symboler som består av känslor och 

upplevelser och som påverkar förbrukningsfenomenet eftersom symbolerna tjänar till att 

tillfredsställa konsumentens emotionella behov (Rytel 2010, s. 33). Även Goulding (2000, s. 838) 

håller med om detta resonemang eftersom forskaren hävdar att konsumtionen av symboler blir den 

största källan av tillfredsställelse för konsumenten. När det övergripande reklambudskapets 

symbolik är väldigt likriktad, till exempel för att budskapet riktar sig till en och samma marknad, 

blir det de små subtila symbolerna som blir avgörande (McQuarrie & Phillips 2005, s. 8). 
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Vidare förklarar Rytel (2010, s. 33) att varje produkt har ett visuellt mål med sin marknadsföring. 

Marknadsföringens syfte är att konsumenten ska kunna föreställa sig hur han eller hon använder 

produkten och tillfredsställer sina egna behov. Firat, Dholakia och Venkatesh (1995, s. 45) skriver 

att det postmoderna tillvägagångssättet innebär att bilden har en marknadsmässig funktion och att 

produkten strävar efter att representera bilden. I dagens samhälle utgör bilden grunden och 

produkten behandlas endast som en symbol bland många. 

 

Rytel (2010, s. 32) hävdar att dagens konsumenter speglar en dynamisk förändring av marknaden. I 

marknadsföringssammanhang leder denna utveckling till att konsumenterna inte anser att värdet 

ligger i saker, deras funktioner eller egenskaper utan det handlar om sakernas betydelse för den 

enskilda individen. Detta innebär att dagens konsumtion påverkas av konsumentens känslomässiga 

grunder. 

 

Sammantaget kan postmoderna perspektiv på emotionell marknadsföring förklara varför viss 

marknadsföring blir likriktad och använder samma symbolspråk om och om igen. En viss produkt 

eller tjänst förknippas i hyperverkligheten med en viss typ av symboler. Den pekar även på vikten 

av att identifiera de små subtila skillnader i symbolspråk som utlöser den emotionella respons i 

individen som i sin tur väcker ett köpbehov. För att förstå hur individen skapar sin hyperverklighet 

måste vi alltså reda ut vilka små subtila skillnader av symboler som reklambilder inom vårt område 

innehåller. 

 

2.5 Hyperverklighetens minsta beståndsdelar  

2.5.1 Interiör som symbol 

Att äga och upprätthålla ett attraktivt hem blir allt viktigare i de skandinaviska länderna. Detta går 

att se i dagens heminredningstidningar samt att människor lägger en stor del av sin inkomst på 

konsumtion som är relaterade till bostäder. För människor är huset mer än ett funktionellt skydd, det 

är ett hem (Gram-Hanssen & Bech-Danielsen 2004, s. 17). 

 

Lees-Maffei (2008, s. 1) skriver att flertalet författare anser att ett antal faktorer gör det svårt att 

analysera interiör eftersom det sällan är designat av en person för en annan person. Inredning är 

föremål för kontinuerlig användning och modifiering. Mot detta kan man ställa Venkatesh (1999, s. 

4) som hävdar att konsumtion består av ett utbyte av symboler. Symboler och bilder ersätter 

materialitet och användarvärdet samt att produktens funktionalitet är att betrakta som en symbol. 

 

Machin (2004, s. 321) förklarar att en annan viktig faktor som ofta används inom marknadsföring är 

att bilden bör vara stilren och undvika rörighet för att få personer att lättare föreställa sig utrymmet 

som deras egna. Inom postmodernismen hävdar Rytel (2010, s. 31) att marknadsföringens avsikt är 

att ge konsumenterna en känsla av hur det skulle vara om de ägde produkten. Dessa bilder 

förmedlar oftast en känsla av välstånd genom att exempelvis medvetet visa de dyra trägolven, ljus 

belysning, minimalistiskt med möbler samt en eller ett fåtal väl valda färger (Machin 2004, s. 321). 
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2.5.2. Färg som symbol 

Beroende på var en person kommer ifrån, så uppfattar han eller hon fysisk miljö på sitt sätt. 

Exempelvis har färg olika påverkan på en person beroende på individens kultur, trender, ålder samt 

egna preferenser. Färg kan även omfattas av symboliska betydelser i olika kulturer. Samtidigt kan 

samma färg ha olika betydelser beroende på vilken plats som färgen finns på. Ett rött inomhustak 

kan exempelvis skapa en känsla av intrång och tyngd samtidigt som röd färg på väggarna ger en 

aggressiv känsla. Varma färger är att föredra i en bostadsmiljö för att skapa komfort och en mer 

hemlik miljö. Färg kan även öka och minska på rummets läsbarhet. Det är en primär aspekt som 

skapar illusioner samt påverkar den visuella bilden av en bostad hos en observatör. Därför bör färg 

väljas med omsorg (Reddy, Chakrabarti & Karmakar 2012, s. 1073). 

 

Detta torde alltså avspeglas i de övergripande färgval som reklammakare och marknadsförare gör i 

sina kampanjer. De färgval som visas upp för konsumenten i olika medier skapas för att de har en 

koppling till den övergripande hyperverklighet som marknadsföraren anser är mest gynnsam för att 

uppmuntra ett önskat köpbeteende. Marknadsföraren kan förmodas välja färger för att matcha den 

hyperverklighet som konsumenten anser är önskvärd (Rytel 2010, s. 33; McQuarrie & Phillips 

2005, s. 8). 

 

Meyers-Levy och Peracchio (1995) har studerat användandet av färg i annonser och hur det 

påverkar konsumentens uppfattning. Annonser som innehåller färg kommer troligtvis bidra till att 

föremålen i annonserna upplevs mer tilltalande. Konsumenter blir mer troligt påverkade och 

övertygade när de ser annonser i färg än de annonser som endast är i svartvitt (Meyers-Levy & 

Peracchio 1995, s. 121). Å andra sidan hävdar Childers och Houston (1984, s. 653) att det finns ett 

svagt samband som visar att färg påverkar minnet på ett negativt sätt då bearbetningen saktas ner. 

 

Meyers-Levy och Peracchio (1995, s. 122) hävdar att färg i annonser genererar i att tiden som 

konsumenten lägger på att bearbeta informationen ökar då färg kan avleda uppmärksamheten från 

de viktiga och relevanta aspekterna. Bearbetningen underlättas först när få färger läggs till i en 

svartvit bild. Annonser som är helt i färg ökar produktens ställning mer än annonser i svartvitt. 

2.5.3 Textur som symbol      

Textur är en annan viktig aspekt inom interiör. Det skapar liv i ett rum och det är en faktor som går 

att se och känna på. Olika material skapar olika karaktärer åt rummen och bygger ett direkt 

samband mellan de människor som bor i rummen och själva byggnaden. Det är viktigt att ha en 

balans mellan texturen i rummet och färgen i rummet för att frambringa en harmonisk miljö. Grova 

texturer ger en tung känsla av ett objekt medan mjuka texturer ger en lätt känsla av ett objekt. Till 

exempel ger vitt marmorgolv en lättare känsla åt rummet än ett mörkt trägolv fast marmorgolv är 

betydligt tyngre. Ett annat exempel kan vara en stor soffa eller ett piano som oftast ger en känsla av 

stabilitet. Uppfattningen av känslan kan dock variera beroende på objektets färg och struktur 

(Reddy et al. 2012, s. 1074). Detta kan styrkas av McQuarrie och Phillips (2005, s. 8) resonemang 

om att små förändringar i en bild kan ha en väsentlig inverkan på en konsuments övertygelser. 
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2.5.4 Trendig inredning som symbol 

Wang, Song och Li (2015, s. 95) skriver att det finns olika typer av inredning. Den klassiska stilen 

är av traditionell art med eleganta och vackra färger och textilier. Den trendiga stilen kännetecknas 

av enkelhet och har sitt ursprung i den västerländska modernismen i början på 2000-talet. Den 

förespråkar en enkel stil med syfte att minimera element så som färger, saker och belysning men det 

ställer högre krav på att kvalitén på det som väljs ut ska vara hög. 

 

Trendig inredning beskrivs som enkel och praktisk med raka linjer och fokuserar främst på funktion 

och undviker överdriven dekoration med många detaljer. Trendig inredning kännetecknas av en 

minimalistisk stil. Färgskalan för den trendiga inredningen består för det mesta av vita, gråa och 

andra neutrala färger. Öppna ytor är också en förekommande aspekt vid trendig inredning (Sandeva 

och Despot 2013, s. 1). Utifrån McQuarrie och Phillips (2005, s. 8) diskussion går det att relatera 

till de små skillnaderna i den trendiga inredningen och det är dessa små subtila symboler som blir 

avgörande i konsumentens ögon. 

2.5.5 Exteriör som symbol 

Luttik (2000, s. 161) har studerat vilka miljöfaktorer som gör en plats attraktiv att leva i samt 

undersökt effekten av olika miljöfaktorers påverkan på fastighetspriser. Resultatet i studien visade 

ett samband till en ökad prisnivå om fastigheten är belägen nära ett grönområde. En annan 

komplicerande faktor var sambandet mellan social status och attraktiv läge. Människor som har de 

ekonomiska förutsättningarna har en tendens att välja fastigheter i attraktiva grönområden vilket 

resulterar i att sådana stadsdelar har blivit kända som en plats för de rika. Fastigheter som har utsikt 

över vatten eller områden som innehåller vatten ger en ökad prisnivå vilket tyder på att dessa 

faktorer är mer eftertraktade.  

 

Machin (2004, s. 329) hävdar att exteriörer såsom vatten ger en känsla av frihet, hälsa och 

avkoppling. Bilder som föreställer vatten är ofta förekommande i marknadsföring där 

marknadsföraren vill ge ett lugnt intryck. Detta innebär att exteriören utgör en viktig beståndsdel av 

betraktararens förståelse av den hyperverklighet som presenteras i bilden (Rytel 2010, s. 32). 

2.5.6 Gröna växter som symbol 

På grund av dagens kontinuerliga utveckling av stadsbebyggelsen, är grönområden reducerade till 

en viss grad. Fördelen med att placera ut gröna växter inomhus är för att förbättra miljökvaliten och 

ge viss garanti för människors fysiska och mentala utveckling. Detta eftersom människor tillbringar 

sina liv till stor del inomhus (Fu 2015, s. 105). Även Lohr, Pearson-Mims och Goodwin (1996, s. 

97) hävdar att gröna växter har en lugnande effekt på människor. Växter skapar en positivare syn 

till rummen och förknippas med positiva egenskaper såsom glad, lugnande och attraktiv. Dessa 

egenskaper kan kopplas ihop med Rytels (2010, s. 33-34) och Baudrillards (1981, s. 5) beskrivning 

av att symboler består av känslor och upplevelser. Dessa symboler skapar en hyperverklighet som 

är “bildskapande” och baserat på processen som återskapar verkligheten.  

 

Förutom det tillför gröna växter och blommor även vacker dekoration. Vi kan fördelaktigt placera 

ut gröna växter på båda sidor av tvn, angränsade ytor till hallen, nära byråer eller invid soffan. 

Gröna växter ger visuell skönhet i annars tråkiga utrymmen. Rummets nivå kan berikas med hjälp 
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av gröna växter i kombination av inredning och möbler vilket kan skapa en integrerad struktur som 

tillsammans bildar mönster. Andra fördelar med att använda sig av växter i inredning är att de även 

hjälper till att separera ytor, de kan användas som riktmärke samt utgör ett mjukgörande intryck (Fu 

2015, s. 105).  

2.5.7 Naturligt ljus som symbol 

Otillräckligt eller olämpligt ljus kan rubba en persons rytm som kan leda till negativa konsekvenser 

såsom försämrad prestanda, säkerhet och hälsa. Naturligt ljus ger oss möjlighet att utföra lättare 

uppgifter, vilket i sin tur skapar säkerhet och en bekvämare känsla. Detta bidrar till att en person 

kan njuta av boytan till det maximala samtidigt som det påverkar personens uppfattning av miljön 

(Reddy et al. 2012, s. 1075). Fu (2015, s. 104) instämmer att ljus har en stor påverkan på hur ett 

rum uppfattas. 

 

Med andra ord är bildens utformning viktig då det ger olika slags budskap. Fönster är en favorit för 

fotografer att ha med i bilden, särskilt när det som är utanför fönstret är ljust och diffust, dvs med 

svag skärpa. Det ger en känsla av luftighet och optimism. Fönster som skapar ett naturligt ljus är 

således en viktig nyckelingrediens för att visa bilden från dess bästa sida (Machin 2004, s. 328). 

 

Dravigne, Waliczek, Lineberger och Zajicek (2008, s. 185) genomförde en studie på en arbetsplats 

för att ta reda på hur de anställda upplevde den fysiska arbetsmiljön. Forskarna kom fram till att alla 

deltagare föredrog nya arkitekturer som i allmänheten hade flera fönster och var mer öppna och 

luftiga i jämförelse med äldre arkitektur som normalt består av färre fönster och därmed uppfattas 

mörkare. Av denna anledning kan vi se en koppling till Rytels (2010, s. 33) resonemang om att 

symboler väcker människors känslor som i sin tur påverkar konsumenternas köpbeteende eftersom 

symbolerna tjänar till att tillfredsställa konsumenternas emotionella behov. 

 

2.6 Teorisammanfattning 

Idag lever i en visuell kultur där dagens konsumenter ständigt blir exponerade av visuell 

marknadsföring (Schroeder 2001, s. 3). Messaris (1997, s. xiii) förklarar att det faktum att bilder 

kan återge verklighetens utseende innebär också att det kan framkalla olika förprogrammerade 

känslomässiga reaktioner som människor har inom sig. Annonsörer och marknadsförare använder 

sin instinktiva förståelse om att sambandet mellan visuell information och känslor kan framkalla 

starka känslomässiga associationer.  

 

Rytels (2010, s. 31) postmoderna tolkning av emotionell marknadsföring pekar på vikten av hur det 

skulle kännas för konsumenten om han eller hon ägde produkten. Dessa känslor skapas genom olika 

symboler som bilden eller annonsen innehåller. I samma forskningstradition som Rytel (2010), 

förklarar Venkatesh (1999, s. 3-4) symbol-systemet som en ständig kommunikation mellan 

människor. Ett tecken skapas normalt sett av ett ord och en mental bild och förknippas med en 

referent, alltså en “fysisk sak” i den “riktiga världen”. När tecken därefter byts mellan människor 

blir de symboliska och får betydelse. På grund av detta har symboler en viktig roll inom reklam, 

vilket enligt Venkatesh (1999, s. 4) är det ultimata symbol-systemet. 
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Utifrån Rytels (2010) resonemang, handlar marknadsföring via Instagram om att skapa en 

individuell och socioemotionell upplevelse. Ett foto på Instagram skapar en hyperverklighet som 

baseras på en bildskapande process som replikerar verkligheten. Hyperverkligheten är således ett 

rörligt mål som förändras löpande och den hyperverklighet som mötte en konsument under vintern 

och våren 2016 var en vitmålad trendkänslig miljö som är uppbyggd av olika symboler vilket Rytel 

(2010, s. 31) benämner som “culture of consuming symbols”. Dessa symboler förändras över tiden 

men i den studerade hyperverkligheten med bostadsbilder på Instagram var det aktuellt med 

symboler så som gröna växter, trendig inredning, naturligt ljus, interiör och exteriör.  

 

Tidigare forskare (Lees-Maffey 2008; Machin 2004; Reddy et al. 2012; Meyers-Levy et al. 1995; 

Childers och Houston 1984; Wang et al. 2015; Sandeva et al. 2013; Luttik 2000; Fu 2015; Lohr et 

al. 1996; Dravigne et al. 2008) har studerat dessa symboler i andra sammanhang och det har visat 

sig att de har olika påverkan på betraktarens eller konsumentens intryck av omgivningen eller 

bilden. Detta utmynnar i ett antal små symboliska skillnader som kan förklara skillnader i 

konsumentens upplevda hyperverklighet. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av forskningsdesign 

Ursprungligen valde vi att utgå från ett deduktivt synsätt med abduktiva inslag. Detta innebär att 

utgångspunkten i vår studie blir den tillgängliga teori som vi sedan ska jämföra med vår empiriska 

samlade data och på så sätt försöka hitta samband i vår undersökning (Bryman & Bell 2014, s. 31). 

När arbetet sedan fortskred styrdes vi mer in i det postmoderna synsättet. 

 

Vi bestämde oss tidigt för att genomföra en enkätundersökning för att samla in information 

eftersom det finns många fördelar med att använda sig av enkäter i kvantitativa undersökningar. Att 

använda sig av enkäter är både tidseffektivt och billigare än intervjuer samt att de går snabbare att 

administrera, vilket är något som vi tog i beaktning eftersom vår studie är inom en relativt 

begränsad tidsperiod (Bryman & Bell 2013, s. 246-247). Huvudsyftet med en surveyundersökning 

är att få fram en uppsättning av kvantitativ data som behandlar två eller fler variabler och som 

därefter analyseras för att få fram olika samband (Bryman & Bell 2013, s. 187) 

 

Inom den kvantitativa forskningen finns fyra huvudsakliga fokus: mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Det viktigaste intresseområdet är mätning, eftersom det bidrar till att 

vi även kan beskriva de små skillnaderna mellan människor för de variabler som är aktuella. Vidare 

hävdar forskarna att mätning hjälper oss att utföra mer exakta skattningar eller beräkningar av 

vilken relation som finns mellan begrepp. Kausalitet är en annan viktig faktor som behandlar 

orsakssambandet mellan teori och empiri och är av en förklarande art (Bryman & Bell 2013, s. 176-

177). Oberoende och beroende variabler är termer som återges som orsak och verkan (Bryman & 

Bell 2013, s. 177). 

 

Inom kvantitativ forskning vill alltså forskarna ha möjlighet att uttrycka sig om i vilken 

utsträckning som resultatet kan generaliseras till andra områden eller grupper. Eftersom det sällan 

går att skicka ut enkäter till en hel population är forskarna i behov av att göra ett urval som i sin tur 

ska vara så representativt som möjligt. Sannolikhetsurval är även den viktigaste tekniken för att ha 

möjlighet att få fram ett representativt urval. Som tidigare nämnt är det ett tillvägagångssätt för att 

minimera risken för att skevhet eller “bias” ska uppstå. Replikation innebär att studiens resultat bör 

vara opåverkat av forskarens egna förväntningar och åsikter. Studiens tillvägagångssätt ska vara 

noggrant beskriven så tillvida att en upprepning av studien går att genomföra (Bryman & Bell 2013, 

s. 177) 

 

Vår studie kommer även att omfattas av experimentella inslag där vi ska undersöka vilka oberoende 

variabler som påverkar våra beroende variabler. Kjellberg och Sörqvist (2015, s. 15) definierar ett 

experiment som ett test, prov eller försök. För att en undersökning ska betraktas som ett experiment 

krävs det en jämförelse inom undersökningen för att kunna få fram orsakssambandet. Trots att vi 

använder oss av en enkätstudie så utgör vissa delar ett experiment, eftersom det uppfyller kraven på 

kontroll för oberoende variabler (OBV). Detta innebär att forskaren själv kan styra (Kjellberg och 

Sörqvist 2015, s. 18, 26). 
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3.2 Population 

Patel och Davidsson (2011, s. 44) beskriver population som den större avgränsande gruppen som 

studien ämnar undersöka. Vår population består av både män och kvinnor som studerar på campus 

på Högskolan i Gävle. Denna summa uppgick den 13 april 2016 till totalt 5646 campusstudenter (K. 

Ågren, personlig kommunikation, april 13, 2016). Att undersöka hela populationen, det vill säga att 

göra en totalundersökning som de tidigare forskarna beskriver, har vi inte tillräckliga resurser till 

och har därför valt att följa Trost (2012, s. 29) råd och genomföra ett urval.  

 

3.3 Urval 

Kvantitativa forskningsundersökningar ställer ofta krav på att göra ett urval utifrån den totala 

populationen (Bryman och Bell 2013, s. 189). Det är ofta både för dyrt och tidskrävande att samla 

in data från hela den population man valt (Trost 2012, s. 29). Även Bryman och Bell (2013, s. 188) 

styrker detta och påpekar att det ofta finns tusentals studenter på Högskolor och att det är nästintill 

omöjligt att skicka ut och få tillbaka enkäter till och från alla. Eftersom vår totala population är för 

stor sett till våra resurser har vi valt att genomföra undersökningen på en mindre andel av denna.  

 

Vi kan beskriva våra val i vår population och vårt urval som en “flerstegsraket”. Ett första steg i 

vårt urval var att genomföra vår undersökning på de som har en användare på Instagram eftersom 

det är bostadsbilder på Instagram som vi undersöker. Därför har vi valt att ta hänsyn till att 

Instagram trots allt är populärast bland den yngre målgruppen, mellan 18-29 år (Tekulve & Kelly 

2013 s. 1). Utifrån detta resonemang har vi valt att vårt urval ska bestå av campusstudenter mellan 

18-35 år, då vi själva även tror att studenter upp till 35 år är aktiva på Instagram, samt att det är de 

som med största sannolikhet har ett Instagramkonto.  

 

Ett sannolikhetsurval, även kallat för slumpmässigt urval är starkt förknippad med god 

forskningspraxis. Inom kvantitativa studier bör ett slumpmässigt urval vara ett huvudalternativ. 

Med stöd av detta valde vi att använda oss av ett slumpmässigt urval för att öka studiens 

trovärdighet. Ett sådant urval skulle i praktiken innebära att varje individ i populationen har samma 

möjlighet att bli vald (Bryman & Bell 2013, s. 185, 194). 

 

I enlighet med god forskningspraxis valde vi därför att välja ut respondenterna på ett slumpmässigt 

sätt genom att räkna “1, 2, 3” och tillfråga den tredje personen om han eller hon ville svara på vår 

enkät. Trost (2012, s. 35) instämmer med att detta styrda slumpmässiga urval i statistisk mening ger 

ett representativt urval. Detta resulterar i att man generellt sett får fram ett representativt urval samt 

att målet är att minimera risken för sampling eller urvalsfel. Sampling eller urvalsfel kan vara att det 

finns en överrepresentation av en variabel som bidrar till att studien inte blir representativ (Bryman 

& Bell 2013, s. 194). 

 

Enligt Banerjee och Chaudhury (2010, s. 61) är en viktig del i kvantitativ forskning att urvalet kan 

bli generaliserat gentemot den population man valt ut. Därför är det är viktigt att få ner skevheten i 

sin population för att urvalet ska bli så representativt som möjligt. Om populationen inte är 

representativ är det ett skevt urval (Bryman & Bell 2013, s. 190). Därför är det enligt Trost (2012, s. 

37) viktigt att välja ett område där de invånare man letar efter finns tillgängliga.  
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Vi har därför valt att förhålla oss till Gävle Högskola för att nå ut till vår population och få 

respondenter som är representativa för vår studie. På Högskolan i Gävle studerar totalt 4837 stycken 

campusstudenter mellan 18-35 år varav 2719 är kvinnor och 2118 är män (K. Ågren, personlig 

kommunikation, april 13, 2016). Vi ser även en jämn representation av åldersfördelningen på 

Högskolan. Vi valde att endast ta hänsyn till de som studerar på campus eftersom det högst troligt är 

dom som besvarar vår enkät.  

 

3.4 Generalisering 

Inom kvantitativ forskning har generaliserbarhet ett huvudfokus. Begreppet generaliserbarhet 

innebär att resultatet som framkommit måste ha möjlighet att generaliseras till andra grupper och 

situationer. Ett verktyg som bör användas inom kvantitativa studier för att få så hög 

generaliserbarhet som möjligt är mätning (Bryman & Bell, 2013, s. 176-177). En av de viktigaste 

faktorerna vid framtagning av generaliserbarhet är att använda sig av en slumpmässig urvalsteknik 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 158) 

 

Esaiasson et al. (2012, s. 171-172) hävdar att ett slumpmässigt urval inte innehåller några 

systematiska fel som kan beräknas. Om man istället använder sig av ett icke slumpmässigt urval 

innehåller det systematiska fel om inte kan beräknas. På grund av att vi har använt oss av ett 

slumpmässigt urval anser vi att vi har minskat risken för systematiska fel som inte kan beräknas. 

Konkret innebär detta en större möjlighet till att vår studie blir generaliserbar och att studien har en 

ökad möjlighet till att bli representativ för en större population.  

 

3.5 Bortfall 

Vid genomförandet av en undersökning brukar det alltid förekomma två grupper av individer. De 

som är villiga att besvara frågor och de individer som kommer med i stickprovet men som vägrar att 

besvara frågorna. Individer som nekar till frågorna tillhör bortfallsgruppen. Hänsyn ska även tas till 

att inte alla individer som besvarar frågorna kan anses som lämpliga respondenter (Bryman & Bell 

2013, s. 202). 

 

För att räkna ut svarsfrekvensen utförs en beräkning genom att dividera antalet användbara enkäter 

med det totala urvalet minus de respondenter som man inte kan räkna med eller får tag på. Därefter 

multipliceras detta med talet hundra för att räkna ut en procentsats (se bild 1). Den beräknade 

procentsatsen blir då den andel inom urvalet som valt att medverka i undersökningen (Bryman & 

Bell 2013, s. 203). 

 

 
Bild 1. Bortfall (Bryman & Bell, 2013) 
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Vårt totala antal av tillfrågade respondenter var 325 personer varav 130 svar var användbara. 175 

respondenter tackade nej till att medverka i vår studie på grund av tidspress och ytterligare 20 svar 

fick vi räkna bort på grund av att personerna inte ingick i vårt urval samt att de besvarat enkäten 

ofullständigt. Detta innebär att vi fick en svarsfrekvens på 40% (se bild 2 nedan). 

 

 
Bild 2. Svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2013) 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) är den acceptabla svarsfrekvensen mellan 60% och 70%. Vi är 

fullt medvetna om att vår svarsfrekvens hamnar lite under kategorin oacceptabel, men på grund av 

den korta tiden och vår kostnadssituation hade vi inte möjlighet att nå ut till fler personer.  

 

3.6 Val av symboler 

I början av vår studie (15 mars 2016) utförde vi en mindre förstudie för att ta reda på vilka symboler 

som är de vanligaste förekommande symbolerna i bostadsannonser som fastighetsmäklarföretag 

lägger ut på Instagram. Vi valde att utföra denna förstudie på Notar fastighetsförmedling Gärdet 

Instagramkonto eftersom det var det kontot vi valde våra tre bostadsbilder ifrån (se kap 3.10). Vi 

valde alltså att undersöka Instagramkontot “notarmaklaregardet” senaste 100 bilder för att se hur 

stort antal bilder som symbolerna förekommer i. Detta utfördes med hjälp av att vi observerade 

bilderna och förde noteringar över hur ofta symbolerna förekom (se bilaga 2). Vidare resulterade 

detta i att vi fann nio utmärkande symboler som oftast fanns med i bilden. Dessa var: gröna växter, 

naturligt ljus, trendig inredning, interiör, exteriör, belysning, uteplats, öppen spis och ljusa golv. I 

modellen nedan kan vi utläsa att interiör som symbol återfanns i alla bilder, alltså till 100%. 

Naturligt ljus återfanns till 94%, gröna växter till 92%, trendig inredning till 77%, exteriör till 69%, 

belysning till 60%, öppen spis till 16%, ljusa golv till 16% och uteplats återfanns till 7% i 

“notarmaklaregardets” 100 senaste bilder. Vi valde dock att fokusera på fem av de mest 

förekommande symbolerna som då var naturligt ljus, gröna växter, trendig inredning, exteriör samt 

interiör.  
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Bild 3. Symbolstatistik (Egen). 

 

Inom vår teoretiska referensram har vi även funnit tidigare forskning som styrker att dessa symboler 

i verkligheten förmedlar olika känslor vilket kan kopplas ihop med bland annat Messaris (1997, s. 

xiii) resonemang om att bilder framkallar olika känslomässiga associationer (som vi nämnt mer i 

kap. 2.2). Emotionell marknadsföring bygger också på att konsumenterna ska få en positiv känsla 

om företagets produkt eller tjänst (Albers-Miller & Stafford 1999, s. 44). Emotionell 

marknadsföring riktar sig således mot köparens känslor som konsumenten kommer att känna när 

han eller hon äger produkten (Bagozzi et al. 1999, s. 193). Av bildernas symboler skapar vi 

människor vår egna hyperverklighet genom vår fantasi, påhitt och pragmatiska behov (Venkatesh 

1999, s. 4; Rytel 2010 s. 33).  

 

I bild 4 nedan kan vi i den vänstra bilden se den övergripande hyperverkligheten som användaren 

“notarmaklaregardet” har publicerat på Instagram. I den vänstra bilden kan vi urskilja ett vitt-hav av 

symboler med endast små subtila symbolförändringar som går att koppla ihop med McQuarrie och 

Phillips (2005, s. 8) resonemang om att när reklambudskapets symbolik blir enformig blir de små 

skillnaderna i symbolerna avgörande. I den högra bilden syns även de fem symboler som vi valt att 

undersöka vidare. 
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Bild 4. Hyperverklighet (Egen). 

 

Förutom ett vitt-hav av interiör syns även mindre bruna inslag, vilket är lägenheternas trägolv. 

Medvetet valde vi att bortse från trägolv som symbol eftersom golvet nästan är konstant. Om vi 

jämför trägolvet med våra andra symboler som vi valt ut så går den vita interiören att måla om 

relativt enkelt, inredning går att köpa nytt, de gröna växterna går också lätt att variera och man kan 

även få naturligt ljus i bilden genom att företaget väljer att fotografera på dagtid. I jämförelse med 

det går inte ett trägolv att förändra lika lätt, vilket är anledningen till att vi valde att bortse från den 

symbolen. 

 

3.7 Operationalisering av mätinstrument 

 

Kategori Vad frågan syftar 

till 

Frågeställning/ 

Påstående 

Teoretisk grund 

Eget intresse Undersöka om 

någon specifik 

faktor har betydelse 

för vårt resultat 

Kön - 

 Undersöka om 

någon specifik 

faktor har betydelse 

för vårt resultat 

Ålder  - 

Kännedom och 

kunskap 

 Har du ett 

Instagramkonto? 

Hu et al. (2014), 

Tekulve och Kelly 

(2013) 

  Hur pass van 

Instagramanvändare 

är du? 

Hu et al. (2014), 

Tekulve och Kelly 

(2013) 
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Påverkan/uppfattning Undersöka 

deltagarnas 

uppfattning av 

naturligt ljus 

Jag anser att bilden 

har ett naturligt ljus 

Machin (2014), 

Reddy et al. (2012), 

Fu (2015), Dravigne 

et al. (2008) 

 Undersöka 

deltagarnas 

uppfattning av 

interiör 

Jag anser att bilden 

har tilltalande 

interiör 

Lees-Maffei (2008), 

Machin (2004), 

Reddy et al. (2012), 

Meyeers-Levy et al. 

(1995), Childers och 

Houston (1984) 

 Undersöka 

deltagarnas 

uppfattning av 

trendig inredning 

Jag anser att bilden 

har trendig inredning 

Wang et al. (2015), 

Sandeva och Despot 

(2013) 

 Undersöka 

deltagarnas 

uppfattning av 

gröna växter 

Jag anser att de 

gröna växterna i 

rummet har en 

positiv inverkan på 

bilden 

Fu (2015), Lohr et 

al. (1996) 

 

 Undersöka 

deltagarnas åsikt om 

symbolerna i 

bilderna 

Var det något annat i 

bilden som du tycker 

stack ut? 

McQuarrie och 

Phillips (2005) 

Åsikt Undersöka 

deltagarnas åsikt? 

Vilken bild tror du 

hade flest likes? 

- 

 

Tabell 1. Operationalisering (Egen). 

 

Utöver tidigare forskning har vi även valt att använda oss av Google som sökmotor för att på ett bra 

sätt ha möjlighet att se vad som kännetecknar trendig inredning för sovrum 2016. Vi har då använt 

oss av sökorden “trendig inredning sovrum 2016” vilket då visade bilder som innehåller en grå-vit 

färgskala med inslag av pasteller och mjuka toner. Mer specifikt kan vi även se att en minimalistisk 

stil med gröna växter och sängkläder av linne är dominerande (se bilaga 3). 

 

3.8 State of the art 

För att visa vår teoretiska styrka och relevans har vi valt att använda oss av State of the art (se 

bilaga 4). Genom State of the art kan vi resonera kring de valda vetenskapliga artiklarna och dess 

pålitlighet (Philipson 2014, s. 7). Vi valde att ta med alla våra vetenskapliga artiklar för att på så sätt 

öka vår transparens i studien. Nedan kan vi se tabell 2 med en skala för referensernas validering och 

relevans.  
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Citeringar 

 

Validitet 

 

Teorins styrka Antal 

< 100 

 

Begränsad Föreslagen ny teori 23 

>100, < 500 

 

Viss Växande teori 21 

>500 

 

Väl validerad Dominerande teori 11 

 

Tabell 2. State of the art (Philipson, 2014) 

 

3.9 Genomförande 

En av våra ursprungsidéer med denna studie var att vi skulle använda oss av en så kallad 

ögonskanner för att på det sättet mäta vilka små symbolförändringar i bilden som påverkar 

konsumenten. Ögonskannern finns på Högskolan i Gävle men av diverse praktiska skäl valde vi att 

inte genomföra det. Istället valde vi att genomföra en enkätundersökning. 

 

Vi valde att stå i “Rävhallen” som är en lång korridor med stor genomströmning av studenter då den 

ligger på en central del av Högskolan med närhet till både bibliotek och kafeteria, samt att det finns 

fyra ankomstvägar. Eftersom de flesta av studenterna går förbi “Rävhallen” någon gång under 

dagen såg vi det som den mest optimala platsen att genomföra vår undersökning på. Vi genomförde 

undersökningarna mellan den 4-5 april 2016 mellan kl 9:30-14.00 eftersom vi av egen erfarenhet 

vet att majoriteten av studenter passerar “Rävhallen” under den tidpunkten. 

 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt så valde vi att locka till oss studenterna med kaffe och 

bulle som tack för att de besvarade vår enkät. Innan respondenterna började besvara vår enkät 

informerade vi noggrant och konsekvent om syftet med vår studie och varför den är viktig, likt 

Bryman och Bell (2013, s. 249) rekommendationer. Vi berättade också att alla svar besvaras 

konfidentiellt. 

 

För att komplettera de svar vi fått genom att stå i “Rävhallen” valde vi också att skapa ett nytt konto 

på Instagram som fick användarnamnet “higstudent”. Där lade vi upp en länk till vår enkät samt en 

qr-kod (se bilaga 5) som även den gick till vår enkät. Därefter taggade4 vi cirka 700 följare av deras 

1500 följare som “notarmaklaregardet” hade den 5 april i kommentarsfältet till bilden på qr-koden 

som vi lade upp. I detta inlägg skrev vi även att vi är två studenter på Högskolan i Gävle som just 

nu skriver vår C-uppsats samt berättade om vårt syfte med studien. 

 

Den 12e april hade vi fortfarande inte fått några svar via Instagram så vi valde därför att inte 

fortsätta tagga resten av “notarmaklaregardet” följare. Såhär i efterhand kan vi därför säga att 

använda sig av Instagram för att skicka ut enkäter till användare inte är ett effektivt 

tillvägagångssätt, så detta rekommenderar vi inte till någon annan forskare.  
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3.10 Enkätutformning 

Vår enkät skapades i Google forms och består av 21 frågor (se bilaga 5). Av dessa frågor är 20 

stycken slutna frågor eftersom det bland annat är lättare att bearbeta svaren samt att det ökar 

jämförbarheten (Bryman & Bell 2013, s. 263). Vi valde dock att ha med en öppen fråga i slutet då 

vi ville fråga respondenterna om det var något som stack ut. 

 

I början av vår studie valde vi att ha personliga faktafrågor som exempelvis berör respondenternas 

ålder och kön samt om de har ett Instagramkonto. Därefter valde vi att ha en kunskapsfråga: “Hur 

pass van Instagramanvändare är du?” Eftersom vi ville ta reda på vilken kunskap respondenterna 

anser sig ha om Instagram. När vi sedan formulerade våra resterande frågor hade vi vårt syfte samt 

våra symboler i åtanke. Vi försökte även undvika mångtydiga och oklara termer som Bryman och 

Bell (2013, s. 269) beskriver. 

 

I vår enkät har vi valt att ta med tre olika bostadsbilder som föreställer sovrum. Bilderna vi valde 

har vi tagit från Instagramkontot “notarmaklaregardet” som drivs av Notar fastighetsförmedling på 

Gärdet i Stockholm. Kontot valdes på grund av att de hade många följare, ett stort antal bilder samt 

att bilderna var väldigt fina och professionella. När vi valde bilder hade vi som utgångspunkt att alla 

skulle ha stora skillnader gällande antalet likes som bilden fått. En bild skulle ha väldigt många 

likes, en bild lite färre och den sista bilden skulle ha få likes. Andra faktorer var att vi ville att 

bildernas symboler skulle vara väldigt lika, innehålla liknande färgskala samt inte vara uppladdade 

med för lång tidsperiod dem emellan. I “notarmaklaregardets” flöde5 hittade vi tre bilder som alla 

var väldigt lika varandra sett till de faktorer vi precis nämnt. De tre bilderna hade också fått olika 

antal likes; bilden med flest antal likes som senare fick namnet “bild 3” hade fått 231 likes på 

Instagram, “bild 2” hade fått 95 likes och ”bild 1” hade fått 75 likes. 

 

Respondenterna besvarar våra frågor i enkäten genom en likertskala eftersom detta anses vara ett 

uppskattat tillvägagångssätt (Forza, 2002, s. 169). Likertskalan består av ett antal påståenden som 

respondenten får ta ställning till (Olsson & Sörensen 2011, s. 169). Funke (2015, s. 7) hävdar att 

likertskalor bör vara unipolära och innehålla minst fem steg men helst sju eller nio steg eftersom 

forskaren funnit att fler skalsteg minskar respondenternas användning av mittpunkten. Utifrån detta 

resonemang har vi valt att använda oss av sju steg i vår likertskala. 

 

3.11 Omkodning 

Efter att vi genomfört vår enkätundersökning började vi sammanställa de svar som erhållits i 

mjukvaruprogrammet SPSS. Majoriteten av svarsalternativen till våra frågor var utformade på en 

sjugradig likertskala med påståenden på vardera sida om respondenten håller med eller inte. I början 

av enkäten valde vi att ha med frågor som besvarades med hjälp av intervaller. Sista delen i vår 

enkät bestod av en öppen fråga där respondenten själv fick fylla i om det var något som han eller 

hon tyckte stack ut i bilderna. För att vi skulle ha möjlighet att analysera frågorna i enkäten i SPSS 

kodade vi om svaren till siffror (Bryman & Bell 2013, s. 345). Vi valde att använda siffran 0 för 

kvinna, siffra 1 för man samt siffran 2 för alternativet “vill ej uppge”. Nedan ser vi tabell 3 som 

visar det resterande av kodningen.  
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Fråga: Kön  

Svarsalternativ innan kodning 

 

Svarsalternativ efter kodning 

Kvinna 

 

0 

Man 

 

1 

Vill ej uppge 

 

2 

Fråga: Ålder  

Svarsalternativ innan kodning 

 

Svarsalternativ efter kodning 

18-25 år 

 

1 

26-35 år 

 

2 

36-45 år 

 

3 

46-55 år 

 

4 

56-65 år 

 

5 

65 + 

 

6 

Fråga: Vilken bild tror du hade flest likes?    

Svarsalternativ innan kodning 

 

Svarsalternativ efter kodning 

Bild 1 

 

1 

Bild 2 

 

2 

Bild 3 

 

3 

 

Tabell 3. Omkodning (Bryman & Bell, 2013). 

 

De öppna frågorna som respondenterna fick möjlighet att fylla i gav oss tyvärr inget analyserbart 

resultat och därför valde vi att bortse från dessa. 

 

3.12 Pilotstudie 

Syftet med en pilotstudie är att säkerställa att alla frågor fungerar och förstås av respondenterna 

men även att enkäten ska fungera i sin helhelt. En pilotstudie är en viktig aspekt när forskarna 

använder sig av en enkätundersökning då det inte finns några intervjuare som kan hantera 

eventuella oklarheter och därför är det fördelaktigt att pröva enkäten innan den sänds ut till verkliga 

respondenter (Bryman & Bell 2013, s. 276).  
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Vi har därför valt att genomföra en pilotstudie där vi skickade ut cirka 10 enkäter till ett antal 

personer som fick besvara enkäten och ge feedback. Vissa av frågorna som ställdes tolkades på 

olika sätt hos respondenterna. Därför bestämde vi oss för att byta ut vissa begrepp så att de inte 

skulle vara svårtolkade.  

 

3.13 Analysmetod 

3.13.1 Faktoranalys 

En faktoranalys skiljer sig från andra analystekniker eftersom den är väldigt svår att utföra med bara 

ögats hjälp (Pallant 2010, s. 181). Denna analys är en teknik man använder för att avgöra om olika 

grupper har samband med varandra så att de bildar kluster, som i detta fall benämns som faktorer 

skriver Bryman och Bell (2013, s. 184). Det huvudsakliga målet är att minska antalet variabler för 

forskaren. Enligt Pallant (2010, s. 104) passar denna analys väldigt bra att använda sig av om man 

använt sig av mått och skalor för att få fram datan, vilket vi i vår studie använt oss av. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) är ett mått som bedömer om den data man uppnått är av tillräcklig 

kvalitet för att ha möjlighet att utföra en faktoranalys. För att kunna utföra denna analys krävs det 

att KMO-värdet minst är 0,6. Ett annat mått som bör kontrolleras är Bartlett’s test som visar 

signifikansvärdet som ska vara 0,05 eller mindre för att den ska vara användbar (Pallant 2010, s. 

183). Korrelationskoefficienterna ska uppgå till ett värde av minst 0,3 för att ge det mest optimala 

utfallet (Pallant 2010, s. 192). Nedan visas vårt KMO-värde i bild 5 och vårt signifikansvärde som 

båda uppfyller dessa krav eftersom vårt KMO-värde uppgår till 0,690 samt vårt signifikansvärde 

som uppgår till 0,000.  

 

 
Bild 5. KMO (Bryman & Bell, 2013). 

 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 79) förklarar att urvalets storlek och styrkan mellan variablerna är 

andra förutsättningar för att ha möjlighet att genomföra en faktoranalys. Urvalet bör bestå av minst 

100 respondenter men får inte vara mindre än 50 respondenter. Å andra sidan är forskare inte alls är 

överens om storleken på urvalet utan anser att ju större urval desto bättre istället. Dock har man 

ändå försökt komma fram till riktlinjer som säger att urvalsstorleken bör uppgå till minst 300 

respondenter men att 150 respondenter kan godkännas i vissa fall (Pallant 2010, s. 182). Vårt urval 

bestod av 4837 stycken campusstudenter mellan 18-35 år vilket innebär att studien är kvalificerar 

för att genomgå en faktoranalys. 
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Djurfeldt och Barmark (2009, s. 84) skriver att ett primärt syfte i en faktoranalys är att ett så litet 

antal faktorer ska sammanfatta en så stor del av variansen som möjligt. Det finns olika regler vid 

valet av vilka faktorer som ska bevaras. Att använda sig av ett egenvärde (eigen value) som är större 

än 1 är det vanligaste tillvägagångssättet. Egenvärden (eigen values) är den varians som faktorerna 

förklarar och storleken på värdet visar förklaringsgraden hos varje faktor (Henson & Roberts 2006, 

s. 399). Våra sex faktorer har alla ett större egenvärde (eigenvalue) än 1, vilket innebär att alla 

uppfyller det ovan nämnda kravet och detta var även anledningen till varför vi valde att ta med alla 

sex faktorer. 

3.13.2 Klusteranalys  

Klusteranalys är en statistisk teknik som sorterar respondenters svar i liknande uppsättningar eller 

grupper som därefter sammankopplas i olika kluster (Ketchen & Shook 1996, s. 441). Skillnaden 

mellan en faktoranalys och en klusteranalys är att en klusteranalys grupperas utifrån respondenter 

medan en faktoranalys grupperas utifrån variabler (Djurfelt & Barmark 2009, s. 77). Detta ger oss 

möjlighet att finna ett beteendemönster hos de olika individgrupper då dataanalysen identifierar de 

olika respondenternas svar i värden. Genom att respondenterna delas in i olika kluster kan vi lättare 

se likheter och skillnader mellan de olika individgrupperna och även se förekommande 

beteendemönster. 

 

Utförandet av en klusteranalys består av två olika metoder, en hierarkisk och en icke-hierarkisk 

metod (Ketchen & Shook 1996, s. 444). Den icke-hierarkiska metoden är den vanligaste och kallas 

även för K-mean (Fraley & Raftery 2002, s. 611). Den samlade datan fördelas i ett visst antal 

kluster. För att få ett användbart resultat bör fördelningen av kluster bli så jämn som möjligt. Detta 

utförs manuellt i mjukvaruprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) där 

fördelningen av antal kluster kan väljas beroende på vad forskaren föredrar (Ketchen & Shook 

1996, s. 445). Vi valde att dela in vår klusteranalys i fyra kluster.  

 

3.14 Kvalitetsmått 

3.14.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet, överensstämmelse och följdriktighet av begrepp (Bryman & Bell 

2013, s. 170). Även Cronbach (1951, s. 297) hävdar att all forskning som består av någon slags 

mätning bör kontrollera reliabiliteten, dvs hur pålitlig undersökningen är. Vid bestämmandet av 

huruvida mått på begreppen är reliabla ska hänsyn tas till tre viktiga faktorer: stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabiltet (Bryman & Bell 2013, s. 170-172). 

 

Stabilitet är begreppets hållbarhet över tid, det vill säga resultatet ska inte skilja sig i större 

utsträckning om undersökningen skulle göras om med förnyade mätningar. Intern reliabilitet 

framställer överrensstämmelse och följdriktighet genom indikatorer som utgör en skala eller ett 

index. Respondenters svar relateras alltså till andra indikatorer som också blivit besvarade av 

respondenter för att ta fram trovärdigheten för respondenternas svar. Intern reliabilitet kan mätas 

med hjälp av Cronbach´s alpha och är ett mycket vanligt förekommande mått. Alphakoefficienten 

som är Chronbach´s mått varierar mellan 1 och 0. En perfekt inre reliabilitet har ett mått på 1 och ett 

mått på 0 innebär ingen reliabilitet alls. Den acceptabla siffran varierar bland olika forskare men 
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siffran 0,8 brukar användas som en tumregel även om det finns forskare som hävdar att en siffra på 

0,7 är en acceptabel nivå. Interbedömarreliabilitet används vid observation av data där flera 

observatörer är inblandade och när deras tolkning av data inte överensstämmer med varandras 

(Bryman & Bell 2013, s. 171-172). 

     

 
 

Tabell 4. Riktlinjer reliabilitet (Gliem & Gliem, 2003).  

 

Vårt alphavärde uppfyller Gliem och Gliem (2003, s. 86) riktvärde om ett acceptabelt alphavärde. 

Vår undersökning har således ett acceptabelt inre reliabilitetsvärde. 

 

 
Bild 5. Cronbach’s Alpha (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.14.2 Validitet 

Trost (2012, s. 63) hävdar att validitet handlar om huruvida frågan eller instrumentet mäter det den 

är avsedd att mäta. Det finns flera olika former av validitet, exempelvis ytvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet (Bryman & Bell 2013, s. 

173). I vår studie har vi dock bara valt att ta hänsyn till ytvaliditet och begreppsvaliditet. 

 

Ytvaliditet innebär att måttet verkar kunna spegla innehållet i det begrepp som är aktuellt. Man kan 

avgöra ytvaliditeten genom att till exempel fråga andra personer om hur de uppfattar begreppet och 

om man verkar ha fångat begreppet. Vi utförde en pilotstudie för att se om våra begrepp och 
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påståenden tolkades på det sätt som vi var ute efter. Detta resulterade i ett antal ändringar (se kap 

3.12 pilotstudie). 

 

Begreppsvaliditet är en annan form av validitet som är ett samförstånd mellan teoretisk definition 

och operationell indikator och detta diskuteras först när man bestämt de teoretiska begreppen och 

utformat de operationella mätverktygen. Detta handlar om att ställa sig på tidigare forskares axlar 

(Esaiasson, 2012, s. 57). Vi har valt att hämta inspiration från tidigare studier inom vårt 

forskningsområde och se vilka mått och begrepp de använder sig av för att vi ska få så hög validitet 

som möjligt.  

 

I en studie är det är viktigt att konstruera en eller flera olika indikatorer för begrepp som ska mätas 

(Bryman & Bell, 2013, s. 173). Vi tog fram fem frågor till var och en av våra symboler som vi ville 

undersöka. För att skapa information från begrepp som inte är klara i sin mätbarhet tillämpas 

indikatorer (Bryman & Bell, 2013, s. 173). 

 

3.14.3 Generaliserbarhet 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 43) förekommer generaliserbarhet ofta inom den kvantitativa 

forskningen och innefattar att resultatet av undersökningen även gäller för den delen av 

populationen som inte ingick i urvalet. Enligt Krejcie och Morgan (1970, s. 608) ska en population 

bestående av 5000 personer erhålla 357 svar för att ha möjlighet att generalisera utfallet till hela 

gruppen. Vår population bestod den 13 april 2016 av totalt 5646 campusstudenter. Totalt förvärvade 

vi 150 svar varav 130 svar var användbara för vårt resultat och analys vilket innebär att vi inte har 

möjlighet att generalisera vårt resultat för vår totala population. 

 

Målet med vår undersökning var att kunna generalisera för vår totala population. Därför valde vi att 

använda oss av flera faktorer som skulle hjälpa oss uppnå detta mål. En av dessa faktorer var att vi 

använde oss av en slumpmässig urvalsteknik som Esaiasson et al. (2012, s. 158) hävdar är en av de 

viktigaste faktorerna vid framtagning av generaliserbarhet. Att urvalet ska vara representativt var 

även något vi undersökte genom att kontakta Gävle Högskolas studentcentrum för att få fram 

statistik om antalet campusstudenter samt antalet kvinnor och män. För att nå ut till 

campusstudenterna valde vi också att genomföra enkätundersökningen på skolans område för att 

kunna nå ut till vår population som Trost (2012, s. 37) rekommenderar. Vi hävdar också att vi gjort 

allt vi kan får att få ett generaliserbart resultat utifrån vår tid- och kostnadssituation. 

 

3.15 Metodkritik 

Från början var vår grundtanke med studien att använda oss av en ögonskanner som skulle 

dokumentera ögats rörelse hos våra respondenter och på så sätt visa vad människor tittar på i en 

bild. Dock fick vi inte tillgång till ögonskannern och valde därför att använda oss av en 

enkätundersökning. Trots att vi fick in bra med empiriskt material så tror vi att resultatet kunde 

blivit djupare och tydligare med hjälp av ögonskannern. 
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En annan sak som vi i efterhand har funderat på är om resultatet blivit tydligare om vi valt att ha 

med färg som en egen symbol istället för att sätta ihop färg under symbolen interiör där även andra 

symboler ingår. Detta är dock inget som vi tror har påverkat vår studie avsevärt. 

 

Genom att skicka ut enkäter online på exempelvis Facebook hade vi eventuellt kunnat få en högre 

svarsfrekvens. Dock valde vi att inte göra det eftersom det även där finns ett antal nackdelar att ta 

hänsyn till. Bland annat att motivationen hos respondenterna behöver vara hög (Bryman & Bell 

2013, s. 672). En annan faktor som vi hade i åtanke var att om vi lägger ut vår enkätundersökning 

på Facebook så blir det naturligt att det är vår familj, släktingar och vänner som besvarar 

enkätundersökningen vilket vi tror kan vara negativt i det avseendet att de har insyn om vad vår 

studie går ut på. 

 

I vår enkätundersökning hade vi ett påstående som löd: “jag anser att bilden har ett naturligt ljus”. 

Begreppet naturligt ljus reagerade ett fåtal respondenter på och kopplade ihop det med begreppet 

“filter”6, vilket tyder på att vi borde ha haft en förklaring av vad vi syftar på med att använda oss av 

“naturligt ljus”. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 167-169) rekommenderar att man i en undersökning använder sig av 

multipla indikatorer för ett begrepp. Eftersom de hävdar att det kan bli problem om man bara 

förlitar sig på en indikator. Vi är dock medvetna om att vi endast använt oss av en indikator per 

begrepp (se operationalisering 3.7). Detta är ett medvetet val av oss eftersom flera indikatorer på ett 

begrepp i vårt fall skulle bli överdrivet eftersom vi frågar om respondenterna håller med eller inte 

om påståenden så som: “jag anser att de gröna växterna i bilden är tilltalande”. 

  

                                                 
6 Se bilaga 1 för förklaring – Introduktion till Instagram 
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4. Resultat och Analys 
 

4.1 Faktoranalys 

Tabellen Total Varianced Explained visar våra 19 frågor, varav sex av dessa sammanfattar 59,6% 

av allt vårt material. Resterande frågor har ett egenvärde (eigen value) som är lägre än 1, så dessa 

har vi valt att inte ta hänsyn till. Nedan framställs de sex faktorerna som vi även valt att namnge. 

Faktorerna har vi även valt att färgmarkera för att tydliggöra symbolernas samband. (Se bilaga 6) 

4.1.1 Faktor 1: Överraskande favorit 

Faktor 1 förklarar 21% av hur respondenterna ser på bilderna. Den är den mest dominerande faktorn 

och består av följande påståenden: 

 

 Bild 2: “Jag anser att bilden har trendig inredning”. 

 Bild 2: “Jag anser att bilden har tilltalande interiör”. 

 Bild 1: “Jag anser att bilden har trendig inredning”. 

 Bild 2: “Jag anser att de gröna växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden”. 

 Bild 3: “Jag anser att den exteriör som syns genom fönstret i bilden är tilltalande”. 

 

I denna faktor kan vi se att det finns ett starkt samband mellan att respondenterna anser att bild 2 

har trendig inredning, då anser de också att bild 2 har tilltalande interiör. Vi kan även se ett svagare 

samband till att respondenterna anser att de gröna växterna i bild 2 har en positiv inverkan på 

bilden. Resultatet visar också ett starkt samband till att dessa respondenter även anser att bild 1 har 

trendig inredning samt ett väldigt svagt samband till att exteriören i bild 3 är tilltalande. 

 

Sandeva och Despot (2013, s. 1) hävdar att trendig inredning kännetecknas av ett stilrent och 

minimalistiskt intryck. Resultatet i bild 2 stärks även av att forskarna skriver att färger som vitt, 

grått och andra neutrala färger ingår i den trendiga inredningen. Forskarna hävdar även att öppna 

ytor är en uppskattad faktor vid trendig inredning och tilltalande interiör. 

 

Enligt Lohr et al. (1996, s. 97) bidrar gröna växter till en positivare syn av rummen samt att det ger 

rummet ett attraktivare intryck, vilket resultatet i bild 2 också visar. Bilden består av gröna växter 

(symboler) som förmedlar en attraktiv känsla som i sin tur startar en bildskapande process och 

återger verkligheten för konsumenten (Rytel 2010, s. 33; Baudrillard 1981, s. 5). Fu (2015, s. 1) 

skriver också att gröna växter och blommor ger en vacker dekoration till rummet och att dessa 

fördelaktigt kan placeras på byråer och andra möbler. Detta är ett relativt enkel medel att använda 

sig av för att tillföra visuell skönhet i liknande utrymmen. Vi kan även utläsa ett svagt samband att 

respondenterna även svarat att den exteriören i bild 3 är tilltalande.  

4.1.2 Faktor 2: Kvinnornas favorit 

Faktor 2 förklarar 10 % av hur respondenterna ser på bilderna och består av följande påståenden och 

frågor:  

 

 Bild 3: “Jag anser att bilden har tilltalande interiör” 

 Bild 3: “Jag anser att bilden har ett naturligt ljus” 
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 Bild 1: “Jag anser att den exteriör som syns genom fönstret i bilden är tilltalande.” 

 Bild 2: “Jag anser att den exteriör som syns genom fönstret i bilden är tilltalande.” 

 Bild 1: “Jag anser att bilden har tilltalande interiör” 

 Kön 

 

I denna faktor kan vi se ett starkt samband mellan att respondenterna anser att bild 3 har tilltalande 

interiör och att de anser att bild 3 har ett naturligt ljus. Vi kan utläsa att respondenterna i denna 

faktor främst består av kvinnor som inte är så vana Instagramanvändare. Bild 3 visar ett smalt men 

avlångt fönster som sträcker sig från golvet upp till taket. Då fönstret är en nyckelingrediens hävdar 

Machin (2004, s. 321) att detta kan skapa ett naturligt ljus i rummet och en känsla av luftighet och 

optimism. Inom emotionell marknadsföring får positiva känslor en människa att agera och det ger 

ett ökat köpbehov hos konsumenten (Fredrickson 1998 s. 307; Bagozzi et al. 1999, s. 187). Ljus är 

en viktig aspekt i ett rum då det påverkar personens välmående och personens uppfattning av miljön 

(Fu 2015, s. 104; Reddy et al. 2012, s. 1075).  

 

Reddy et al. (2012, s. s. 1074) betonar även vikten av att ha en balans i rummets textur. Textur 

anses vara en faktor som skapar liv och karaktär åt rummen. För att kunna åstadkomma en 

harmonisk miljö i rummet ska en balans mellan rummets textur och färg förekomma. Stora föremål 

som exempelvis en stor soffa kan ge en känsla av stabilitet. Det går relatera till sängen i bild 3 som 

tar upp en stor del av rummet.  

 

Resultatet visar också ett samband mellan att respondenterna anser att exteriören är tilltalande i 

både bild 1 och bild 2. Vi kan även se ett svagt samband till att respondenterna anser att bild 1 har 

tilltalande interiör. Exteriören i bild 1 och bild 2 genomsyras av ljus och visar båda delar av en 

fasad av ett hus mittemot, genom fönstren syns även träd och himmel. Machin (2004, s. 320) styrker 

vårt resultat eftersom han hävdar att om det som syns utanför fönstret är ljust ger det en positiv och 

öppen känsla. Bild 1 innehåller interiör i varma färger vilket enligt Reddy et al. (2012, s. 1073) är 

att föredra eftersom det ger en mer hemlik miljö och en känsla av bekvämlighet. Detta kan kopplas 

till vår parafracering av Messaris (1997, s. xiv) som vi nämnde i kapitel 2.2. om att en känsla skapar 

associationer hos en konsument.  

4.1.3 Faktor 3: Det naturliga ljuset fungerar 

Faktor 3 förklarar 8,5% av hur respondenterna ser på bilderna och består av följande påståenden och 

frågor: 

 

 Bild 1: “Jag anser att bilden har ett naturligt ljus” 

 Bild 2: “Jag anser att bilden har ett naturligt ljus” 

 “Hur pass van Instagramanvändare är du?” 

 

Resultatet visar att respondenterna främst består av ganska vana Instagramanvändare. Vi kan utläsa 

ett väldigt starkt samband mellan att respondenterna anser att bild 1 och bild 2 har ett naturligt ljus. 

Både bild 1 och bild 2 innehåller stora fönster som ger mycket ljusinsläpp. Vi kan också se att båda 

bilderna har balkong, varav bild 1 har balkongdörren stängd och bild 2 har balkongdörren öppen. 

Machin (2004, s. 321) påpekar att fönster är en nyckelingrediens i en bild för att få den mest 
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optimala bilden. Även Dravigne et al. (2008, s. 185) hävdar att människor föredrar ny arkitektur 

som kännetecknas av flera och större fönster som därför ger större ljusinsläpp än äldre arkitektur 

som oftast består av färre fönster vilket ger ett mindre ljusinsläpp. Eftersom människor föredrar 

större fönster, bidrar det till att konsumenterna får en bra känsla för bostaden vilket ger 

konsumenter en känsla av hur det skulle vara om han eller hon ägde produkten (bostaden), med 

stora fönster (Albers-Miller & Stafford 1999, s. 44; Bagozzi et al. 1999, s. 193). 

4.1.4 Faktor 4: Något som sticker ut 

Faktor 4 förklarar 7% av hur respondenterna ser på bilderna och består av följande påstående och 

fråga: 

 

 Bild 3: “Jag anser att bilden har trendig inredning”.  

 Ålder 

 

Resultatet i denna faktor visar ett väldigt starkt samband till att respondenterna anser att bild 3 har 

trendig inredning. Vi kan även se att dessa respondenter är medelålders kvinnor. Enligt Sandeva och 

Despot (2013, s. 1) kännetecknas trendig inredning av enkelhet och raka linjer. Andra faktorer är att 

man är sparsam med dekoration för att få ett minimalistiskt intryck samt att färgskalan ofta består 

av vitt, grått och andra neutrala färger. Wang et al. (2015, s. 96) påpekar också att kvalitén på 

inredningen ska vara hög. 

 

Dessa medelålders kvinnor som anser att bild 3 har trendig inredning, kan kopplas ihop med Firat 

och Venkatesh (1995, s. 249) diskussion om att konsumenter identifierar sig med symboler (trendig 

inredning) för att stimulera sina behov vilket ger ett ökat värde. Ett värde skapas alltså genom att 

tillfredsställa konsumentens känslomässiga drag (Rytel 2010 s. 34). 

 

4.1.5 Faktor 5: Små förändringar påverkar 

Faktor 5 förklarar 6% av hur respondenterna ser på bilden och består av följande påstående och 

fråga: 

 

 Bild 1: “Jag anser att de gröna växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden”. 

 “Vilken bild tror du fick flest likes?” 

 

Resultatet visar ett starkt värde för att respondenterna anser att de gröna växterna i bild 1 har en 

positiv inverkan på bilden. Vår fråga om vilken bild som fått flest likes blir i detta fall svårtolkad 

eftersom svarsalternativen för frågan inte utgör någon skala. Vi har därför valt att inte ta hänsyn till 

denna i vår analys. I bild 1 kan vi se de lite diffusa gröna växterna som står på fönsterbrädan. Som 

vi tidigare nämnt skriver Fu (2015, s. 105) att gröna växter kan berika rummet tillsammans med 

andra faktorer som exempelvis möbler. Forskaren hävdar också att gröna växter tillför visuell 

skönhet och höjer rummets dekorationsnivå. Även detta kan kopplas till McQuarrie och Phillips 

(2005, s. 8) resonemang om att de små subtila symbolerna (de gröna växterna) har en påverkan på 

konsumenten. 
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4.1.6 Faktor 6: Grönt är skönt 

Faktor 6 förklarar 5% av hur respondenterna ser på bilden och består av följande påstående: 

 

 Bild 3: “Jag anser att de gröna växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden”. 

 

Resultatet i denna faktor visar ett väldigt starkt samband till att respondenterna anser att de gröna 

växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden. Bild 3 innehåller två gröna växter som står på 

byrån i sovrummet och spelar en central roll. Som vi tidigare nämnt påpekar Lohr et al. (1996, s. 

97) att växter tillför rummet positiva egenskaper så som lugnande och mer attraktiv. Fu (2015, s. 

105) betonar att det är fördelaktigt att just placera ut växter på exempelvis byråer. 

 

4.2 Klusteranalys 

I klusteranalysen har vi med hjälp av SPSS tagit fram fyra kluster som visar olika beteendemönster 

hos våra respondenter. Två kluster representerar män och två kluster representerar kvinnor. 

Samtliga kluster domineras av studenter mellan 18-25 år. I tabell 5 nedan kan vi se fördelningen 

mellan klustren. Vi kan bland annat se att klustren totalt består av 130 respondenter. De fyra 

klustren har vi valt att namnge utifrån deras svar; Positiva Paulina, Neutrala Niklas, Oerfarna Olof 

och Försiktiga Freja. (Se klusteranalys i bilaga 8). 

 

 

 
 

Tabell 5. Antal respondenter per kluster (Egen). 

 

4.2.1 Kluster 1: Positiva Paulina 

Detta kluster kännetecknas av yngre kvinnor, 18-25 år, som anser sig vara väldigt vana 

Instagramanvändare. Positiva Paulina har höga värden på samtliga symboler, vilket innebär att hon 

håller med om alla våra påståenden. Särskilt höga värden har dock bild 2, som fått sexor på alla sina 

symboler. Resultatet visar att det lägsta värdet i detta kluster är 4 för påståendet: “Jag anser att den 

exteriör i bild 3 som syns genom fönstret i bilden är tilltalande”. Det innebär att de unga kvinnorna i 

detta kluster är neutrala till detta påstående. Även påståendet “jag anser att bild 1 har ett naturligt 

ljus” har fått värdet 4 vilket innebär att kvinnorna i detta kluster är neutrala även för detta 

påstående.  
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Lively (2008, s. 911) hävdar att kvinnor är mer positiva än män, vilket vi kan se i detta kluster. 

Enligt Sandeva och Despot (2013, s. 1) kännetecknas den trendiga inredningen av bland annat vita 

och gråa färger. Wang et al. (2015, s. 96) betonar även att man inom denna stil förespråkar enkelhet 

med syfte att minimera antalet saker. Det som väljs ut ska vara av hög kvalitet. Öppna ytor är en 

annan faktor som är vanligt förekommande vid trendig inredning hävdar Sandeva och Despot 

(2013, s. 1). Resultatet för bild 2 visar som sagt att Positiva Paulina instämmer om att bilden har 

trendig inredning. Vi kan även utläsa att Positiva Paulina håller med om att bild 2 innehåller 

tilltalande interiör. 

 

Respondenterna anser också att bild 2 har ett naturligt ljus. Detta kluster innehåller det högsta 

värdet för symbolen naturligt ljus vilket innebär att bild 2 är den bild som Positiva Paulina anser har 

det mest naturliga ljuset. I denna bild kan vi se att sovrummet har stora fönster och en öppen 

balkongdörr. Reddy et al. (2012, s. 1075) skriver att ljuset i ett rum har en stor påverkan på hur 

människor uppfattar miljön. Även Fu (2015, s. 104) instämmer om att ljus är en viktig aspekt. Även 

Dravigne et al. (2008, s. 185) styrker detta och påpekar att människor föredrar nya arkitekturer som 

kännetecknas av flera fönster som bidrar till en mer öppen och luftig känsla. 

 

Bild 2 i detta kluster har fått högst värde för påståendet “jag anser att den exteriör som syns genom 

fönstret i bilden är tilltalande”. Genom fönstret i bilden syns den öppna balkongdörren och man kan 

se växterna på balkongen. Man kan även se den blåa himmeln och grönska från träd på marken. 

Enligt Luttik (2000, s. 166) kan utsikt från en fastighet mot ett grönområde bidra till ett ökat 

attraktivt läge vilket också ger en ökad prisnivå. Människor som har de ekonomiska 

förutsättningarna har en benägenhet att bosätta sig i stadsdelar som har mycket grönområden vilket 

tyder på att denna faktor är eftertraktad. Bild 2 har även fått ett högt värde för påståendet “jag anser 

att de gröna växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden”. Fu (2015, s. 105) skriver att 

eftersom stadsbebyggelsen idag har ökat och grönområden därmed minskat samt att människor idag 

tillbringar mer tid inomhus är det viktigt att placera ut gröna växter inomhus. Det bidrar till en 

bättre miljökvalitet och påverkar människors utveckling. 

 

Med tanke på att alla symboler fick höga värden i detta kluster kan det kopplas ihop med Firat och 

Venkatesh (1995, s. 249) som hävdar att målet med marknadsföring är att konsumenten ska 

identifiera sig med symboler för att tillfredsställa sina behov. För Positiva Paulina har alla dessa 

symboler skapat en association och en känsla vilket bidragit till att Positiva Paulina håller med om 

bildernas påståenden (Rytel 2010 s. 34). 

4.2.2 Kluster 2: Neutrala Niklas 

Kluster 2 består till stor del av män i en ålder mellan 18-25 år som anser sig vara väldigt vana 

Instagramanvändare. Neutrala Niklas har besvarat relativt neutralt på de flesta symbolerna med ett 

värde på 4 eller 5. Det vi kan se i bild 3 är ett sovrum med ljust interiör och inredning som sträcker 

sig i en vit-grå skala med endast några utstickande detaljer som exempelvis en röd matta och en 

kopparfärgad lampa. Ett smalt och avlångt fönster med utsikt över en vit fasad samt två gröna 

växter stående på en byrå. 
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Om vi jämför Neutrala Niklas med Positiva Paulina så anser inte Neutrala Niklas att bild 3 har ett 

naturligt ljus. En orsak till detta kan vara att kvinnor och män upplever känslor på olika sätt (Sojka 

& Giese 2006, s. 995; Wang et al. 2002, s. 1145). Machin (2004, s. 321) förklarar att fönster är en 

viktig faktor för att kunna skapa ett naturligt ljus i rummet och för att kunna visa bilden från dess 

bästa sida. Reddy et al. (2012, s. 1075) och Fu (2015, s. 104) styrker detta genom hävda att ljus har 

en stor påverkan på hur människor ser och uppfattar miljön. Neutrala Niklas anser inte att exteriören 

som syns i bild 3 är tilltalande. Dravigne et al. (2008, s.185) studie visade att människor föredrar 

arkitektur med fler fönster som därmed uppfattas mer öppet och luftigt. 

 

Neutrala Niklas är även tveksam till om bilden har tilltalande interiör. Reddy et al. (2012, s. 1073) 

hävdar att uppfattningen av den fysiska miljön kan bero på personens bakgrund. Exempelvis beror 

personens uppfattning av rummets färg på individens kultur, trender, ålder samt egna preferenser. 

Människors behov är baserade på känslor på grund av den individuella värld vi lever i. Beroende på 

vilken kunskap och erfarenhet konsumenten har uppfattar individen produkten eller tjänsten olika. 

Detta innebär att produkter och tjänster skapar värde för kunden genom att tillfredsställa deras 

psykologiska behov (Rytel 2010 s. 34). 

 

De flesta föredrar varma färger i en bostadsmiljö då det framkallar komfort och en hemtrevlig miljö. 

Färg påverkar en människas syn på rummet och därför bör val av färg tas omsorgsfullt. Det är även 

viktigt skapa balans mellan textur och färg för att åstadkomma en fridfull miljö (Reddy et al. 2012, 

s. 1074).  

4.2.3 Kluster 3: Oerfarna Olof 

Kluster 3 består till stor del av män i en ålder mellan 18-25 år som inte anser sig vara så vana 

Instagramanvändare. Oerfarna Olof har angivit ett värde på 4 eller 5 på de flesta påståenden. Det 

som urskiljer sig mest i detta kluster är att Oerfarna Olof inte anser att bild 1 har ett naturligt ljus. 

Oerfarna Olofs uppfattning kan styrkas av Reddy et al. (2012, s.  1075) som förklarar att ljus 

påverkar människors uppfattning av miljön. Ett otillräckligt eller olämpligt ljus kan rubba en 

persons rytm.  

 

Oerfarna Olof har på samma sätt som respondenterna i andra kluster angivit ett lågt värde för 

påståendet: “Jag anser att den exteriör som syns genom fönstret i bilden är tilltalande” för bild 3. 

Bild 3 innehåller ett smalt och avlångt fönster med lite utsikt över en vit fasad. Detta resultat stärker 

Dravigne et al. (2008, s. 185) slutsats om att människor inte föredrar arkitektur med färre och 

mindre fönster. Detta resonemang går att koppla ihop med att exteriören utgör en viktig beståndsdel 

av betraktarens förståelse inom den postmoderna hyperverkligheten som presenteras i bilden (Rytel 

2010, s. 32). 

4.2.4 Kluster 4: Försiktiga Freja 

Detta kluster representeras av yngre kvinnor, 18-25 år, som anser sig vara vana 

Instagramanvändare. Försiktiga Freja förhåller sig relativt neutral till de olika påståenden om bild 1. 

Bild 2 har i detta kluster besvarats med högst värden, främst fem-sex vilket tyder på att det är den 

bild som Försiktiga Freja anser är mest tilltalande. Bild 3 har överlag fått höga värden, också 
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mestadels 5-6 men respondenterna anser inte att den exteriör som syns genom fönstret är tilltalande, 

de har gett denna symbol en trea. 

 

Det som är värt att påpeka i detta kluster är att Försiktiga Freja besvarat bild 2 med högst värden 

vilket tyder på att de genomgående anser att den bilden är den mest tilltalande för alla symboler. 

Detta kluster har fått det lägsta värdet av alla för bild 1 och påståendet: “jag anser att de gröna 

växterna i rummet har en positiv inverkan på bilden”. Vilket innebär att Försiktiga Freja inte anser 

att de gröna växterna har en positiv inverkan på bilden. I bild 1 kan vi se att de gröna växterna 

består av en vas med snittblommor som står i fönstret. Detta kan ha påverkats av att Försiktiga 

Frejas önskan inte blev uppfylld och därför har det inte utlöst några emotionella känslor (Lee & 

Ahn 2012, s. 122). 

 

Även symbolen som mäter om exteriören i fönstret är tilltalande i bild 3 har fått ett lågt värde. Det 

innebär att Försiktiga Freja inte anser att den exteriör som syns genom fönstret i bilden är 

tilltalande. Bilden innehåller ett mindre fönster jämfört med de övriga bilderna vilket ger mindre 

sikt till eventuella grönområden. I detta fall syns enbart en fasad av huset mittemot vilket enligt 

Luttik (2000, s. 161) studie inte ger någon ökad attraktiv känsla. 

 

Sammanfattningsvis är det bild 2 som tillfredsställer Försiktiga Frejas preferenser om vilka 

symboler hon anser är mest tilltalande i en bild och som skapar emotionella känslor (Venkatesh 

1999 s. 4; Rytel 2010, s. 34). 
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5. Diskussion 

 

5.1 Exteriör som symbol 

I vårt resultat ser vi att respondenterna anser att exteriören i bild 1 och bild 2 är tilltalande. Positiva 

Paulina anser specifikt att bild 2 är mest tilltalande. Enligt Luttik (2000, s. 161) ökade prisnivån för 

bostäder som hade utsikt över grönområden eftersom det upplevs som mer tilltalande av de flesta 

människor. Gemensamt för de båda bilderna är att vi kan se att de har balkong med stora fönster 

som bidrar till en ökad utsikt och i båda fallen består utsikten av vad som ser ut att vara 

grönområden då delar av trädkronorna syns. Bilderna består även av en blå himmel samt delar av en 

husfasad mittemot. Fu (2015, s. 105) tillägger att på grund av stadsbebyggelsens utveckling minskar 

våra grönområden. Detta tror vi är ännu en bidragande faktor till att människor idag vill bosätta sig 

på platser som består av grönska. Vilket troligtvis leder till att bilder som föreställer grönområden är 

tilltalande. 

 

Bild 3 å andra sidan, har troligtvis en fransk balkong, eftersom vi kan se skymten av ett 

balkongräcke genom den smala och avlånga glasdörren. Genom glasdörren kan vi endast se en vit 

husfasad mittemot. I jämförelse med bild 1 och bild 2, har bild 3 mindre utsikt och den utsikt som 

finns består inte av någon grönska eller himmel. Detta tror vi är en bidragande faktor till att bild 3 

inte har fått höga värden för denna symbol. Alltså anser konsumenterna att exteriör som återfinns i 

bild 1 och bild 2, så som trädkronor, balkong och fin arkitektur på fastigheten mittemot är tilltalande 

vilket innebär således att konsumenternas emotionella behov har blivit tillfredsställda (Luttik 2000, 

s. 161; Firat och Venkatesh 1995, s. 249; Venkatesh 1999, s. 4). Den tilltalande exteriören väcker i 

sin tur emotionella känslor hos konsumenten som då skapar sin egna postmoderna hyperverklighet 

(Rytel 2010, s. 33). Med detta i åtanke kan vi säga att det är viktigt med tilltalande exteriör som 

syns genom fönster i bostadsbilder på Instagram. 

 

5.2 Interiör som symbol 

Vårt resultat visade att respondenterna i faktor 1 anser att bild 2 har tilltalande interiör. I faktor 2 

kan vi utläsa att respondenterna består av kvinnor som inte är så vana Instagramanvändare och de 

anser att bild 3 har tilltalande interiör. Enligt Reddy et al. (2012, s. 1074) är det viktigt med textur 

och färg på rummet för att skapa balans och en harmonisk miljö. Grova texturer ger en tyngre 

känsla medan enkla texturer ger ett lättare intryck. Vi kan se att bild 2 innehåller väldigt vit och ljus 

interiör. Textilierna består av vita enkla gardiner, en lampa i vitt material samt sängkläder av ett lätt 

och ljust material. Mattan som skymtar på golvet består av en brun/beige färg och går i samma ton 

som trägolvet. Denna bild består med andra ord av mestadels lätta material. 

 

Färgmässigt så kan vi se att bild 2 består av interiör i en grå-vit skala. Både väggar och tak är vita 

och så även den övriga interiören. Enligt Reddy et al. (2012, s. 1073) bidrar mörka färger till att 

rummet känns mindre och vi drar då slutsatsen att det även är tvärtom, alltså att ljusa färger bidrar 

till att rummet känns större. I vårt kluster Positiva Paulina och i vår faktor “överraskande favorit” 

kan vi se att människor föredrar ljus interiör med lätt textur. 

 

Även bild 3 innehåller ljus interiör. I jämförelse med bild 2 innehåller bild 3 inslag av grövre 

material så som ett grått sängöverkast samt en fåtölj med mörka träben och ett grövre grått tyg. 
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Mattan går i en vinröd ton och lampan är svart med kopparinslag. Reddy et al. (2012, s. 1073) 

skriver att varma färger ger en känsla av en ombonad och mer hemtrevlig miljö. Att bilder kan 

återge olika känslomässiga reaktioner som människor har inom sig bidrar till att annonsörer 

använder sig av den vetskapen för att få konsumenten att vilja äga produkten (Messaris 1997, s. xiii; 

McQuarrie och Phillips 2005, s. 8). För att marknadsförare ska kunna stimulera konsumentens 

känslomässiga drag krävs det att de genom sin marknadsföring förmedlar en känsla som tilltalar 

konsumenten. Vi tror att bildens symboler har haft en påverkan på kvinnorna som besvarat vår 

undersökning. Troligen föredrar kvinnorna ett sovrum som ger en mer ombonad och möblerad 

känsla vilket är därför denna grupp prefererar bild 3. 

 

5.3 Trendig inredning som symbol 

Vårt resultat visade att respondenterna anser att bild 2 har den trendigaste inredningen men att 

respondenterna även anser att bild 1 innehåller trendig inredning. Bild 1 särskiljer sig lite från de 

andra två bilderna eftersom den innehåller mer varma färger så som exempelvis lila pastellfärger. 

Bild 1 och bild 2 innehåller som tidigare nämnt väldigt ljus inredning, mestadels vitt. Sandeva och 

Despot (2013, s. 1) hävdar att trendig inredning kännetecknas av en minimalistisk stil och främst en 

grå-vit färgskala. Detta styrker även Wang et al. (2015, s. 96) som förklarar att trendig inredning 

innebär en enkel stil med syfte att minimera sakerna i rummet men att denna stil istället ställer krav 

på att kvalitén ska vara hög på de fåtal objekt som väljs ut.  

 

Utifrån detta resonemang och vårt resultat kan vi anta att unga Instagramanvändare håller med om 

att bild 1 och bild 2 kännetecknar trendig inredning och att marknadsförarna då har lyckats 

tillfredsställt deras känslomässiga drag och därmed deras preferenser (Sandeva och Despot 2013, s. 

1; Rytel 2010 s. 34). 

 

5.4 Naturligt ljus som symbol 

Vårt resultat visar att det finns två olika grupper som har olika syn på denna symbol. I faktor 2 som 

förklarar 10% av hur respondenterna ser på bilden visar resultatet att bild 3 har ett naturligt ljus. 

Faktor 3 “det naturliga ljuset fungerar”, förklarar 8,5% av hur respondenterna ser på bilden och 

visar att respondenterna anser att bild 1 och bild 2 har ett naturligt ljus. Till vår förvåning ansåg 

alltså många respondenter att bild 3 har ett naturligt ljus. Om vi utgår från tidigare forskning 

(Machin 2004, s. 320; Dravigne, 2008, s. 185) kan vi se att naturligt ljus skapas i samband med 

stora fönster och dess ljusinsläpp. Därför var detta ett oväntat resultat för oss eftersom bild 3 har ett 

smalt och avlångt fönster vilket enligt oss inte släpper in så mycket naturligt ljus. Vi tror att dessa 

respondenter bedömde det naturliga ljuset utifrån om de trodde att bilden innehöll filter eller inte. 

Dock var inte filter något vi hade i åtanke när vi utformade denna fråga utan för oss var det mer en 

fråga om fönstrens storlek i förhållande till bildens ljus. Det oväntade resultatet kan vi koppla ihop 

med Messaris (1997, s. xiii) samt Rytels (2010, s. 34) resonemang om att individer uppfattar 

produkten olika utifrån vilken kunskap och erfarenhet konsumenten har.  

 

Som vi tidigare nämnt har både bild 1 och bild 2 en balkong med stora fönster. Detta tror vi kan 

vara en orsak till att respondenterna anser att bilderna har ett naturligt ljus och det kan styrkas av 

Machin (2004, s. 320) som säger att fönster skapar en känsla av luftighet och rymd. Fönster är en 

viktig beståndsdel för att bilden ska visa sig från sin bästa sida. Detta resultat var väntat eftersom vi 
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anser att både bild 1 och bild 2 har stora fönster och därför ger det ett större ljusinsläpp vilket bidrar 

till det naturliga ljuset. 

 

5.5 Gröna växter som symbol 

I faktor 1 “överraskande favorit” kan vi se ett svagt värde för att respondenterna anser att de gröna 

växterna i bild 2 ger en positiv inverkan på bilden. I faktor 5 “små förändringar påverkar” fick de 

gröna växterna ett högt värde för bild 1 och i faktor 6 “grönt är skönt” fick de gröna växterna ett 

högt värde för bild 3. Vi ser med andra ord ett svagt samband till att de gröna växterna i bild 2 har 

ett samband med de andra symbolerna som visas i faktor 1 “överraskande favorit”. I bild 2 kan vi se 

att det står en krukväxt på fönsterbrädan. 

 

I faktor 5 som behandlar bild 1 och i faktor 6 som berör bild 3 kan vi ur vår faktoranalys se att 

symbolen gröna växter inte har något samband med någon annan symbol som är möjlig att 

analysera. I bild 1 kan vi se en vas med några snittblommor i och bild 3 innehåller två gröna växter 

på byrån som står centralt i bilden. Troligtvis innebär detta att gröna växter varken påverkar eller 

blir påverkade av några andra symboler. Utifrån detta resonemang hävdar vi att större krukväxter i 

en bostadsbild har en större påverkan på konsumentens uppfattning av hyperverkligheten än vad 

exempelvis snittblommor och mindre krukväxter har. 

 

Med detta i åtanke samt tidigare forskning (Fu 2015; Luttik 2000) tror vi att gröna växter har en 

positiv effekt på respondenternas uppfattning av bilden men att den inte har något tydligt samband 

med någon annan symbol. 

 

Enligt vår egen erfarenhet vet vi att inför en bostadsförsäljning, när det är dags för fotografering så 

förbereds bostaden med styling. Vi har då förstått att det är viktigt med färska snittblommor och 

andra gröna växter för att framhäva bostaden på bästa möjliga sätt. Vi trodde därför att vårt resultat 

skulle visa att gröna växter hade en större påverkan på konsumentens uppfattning av bilden än vad 

det i slutändan visade. 
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5.6 Allmän diskussion 

 
Bild 7. Antal likes (Egen) 

 

Bild 3 var som sagt den bild som fått flest likes på “notarmaklaregardets” Instagramkonto men efter 

att vi genomfört vår empiriska studie blev vi överraskade att se att bild 1 var den bild som 

respondenterna trodde hade fått flest likes. En av anledningarna till detta resultat är att vi i 

faktoranalysen kan utläsa att respondenterna anser att symbolen trendig inredning är en avgörande 

faktor för bild 1. En annan orsak till att respondenterna trodde att bild 1 fick flest likes tror vi kan 

vara att bild 1 är det första svarsalternativet i vår enkät (Oppenheimer, Meyvis & Davidenko 2009, 

s. 867). 

 

Resultatet pekar på att studenter mellan 18-35 år, på Högskolan i Gävle som använder Instagram 

främst rangordnar symbolerna trendig inredning och interiör som de viktigaste och mest avgörande 

symbolerna i en bostadsbild. Troligen beror detta på att våra respondenter är medvetna om dagens 

bostadstrender och därför fokuserar mycket på om inredningen är trendig eller om interiören är 

tilltalande. Detta resulterar således i att respondenterna anser att dessa två symboler är de som 

påverkar konsumenternas uppfattning mest. Wang et al. (2015, s. 96) hävdar att trendig inredning 

kännetecknas av en minimalistisk stil.  

 

Förutom det Instagramkontot vi valde; “notarmaklaregardet”, så har vi själva märkt av att andra 

fastighetsmäklarföretag använder sig väldigt mycket av Instagram i marknadsföringssyfte. De 

lägger upp foton på bostäder som ofta är stylade och har en trendig inredning. Utifrån detta tror vi 

att utöver användare som följer mäklarföretag i syfte att köpa bostad, så finns det även användare 

som enbart följer dessa företag i syfte att få inspiration till inredning. Vi tror därför att detta kan 

vara grunden till varför bild 3 har fått flest likes på Instagram. Vårt resultat visade att det var 

mestadels medelålders kvinnor som ansåg att bild 3 har trendig inredning och på grund av det kan 

vi därför anta att det främst är medelålders kvinnor som följer mäklarkontor på Instagram i 

inspirationssyfte. Detta tror vi är den främsta anledningen till att bild 3 har fått flest likes på 

Instagram. 
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Inom emotionell marknadsföring hävdar Sojka och Giese (2006, s. 995) att det finns två typer av 

människor. Kognitiva människor som förlitar sig på logik och föredrar att förlita sig på rationell 

data innan de tar ett beslut. Den andra typen är människor som har en mer känslomässig påverkan 

när de ska ta ett beslut. Rytel (2010, s. 33) hävdar att människor tidigare agerade utifrån ett 

rationellt tankesätt men att detta har förändrats och idag agerar konsumenter på ett mer emotionellt 

sätt. Dagens marknadsförare har tagit till sig detta och använder sig idag av olika symboler som ska 

förmedla en känsla. Detta kan vi se återspeglas i vår studie där de olika symbolerna skapar olika 

känslor hos observatörerna. Exempelvis gröna växter vars syfte är att frambringa en glad, lugn och 

attraktiv känsla eller naturligt ljus som ger människor en känsla av luftighet och optimism. De olika 

symboliska beståndsdelarna medför att människor som ser bilderna kan skapa sin egen 

hyperverklighet. Genom att företag använder sig av emotionell marknadsföring så kan de framkalla 

känslor hos konsumenterna och få konsumenterna att känna hur det skulle vara ifall de själva ägde 

produkten (Rytel 2010, s. 31).  

 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att symboler i bilder återger verklighetens utseende och det 

vardagliga livet samt framkallar olika känslor och associationer som människor har inom sig 

(Messaris 1997, s. xiii; Mäkelä et al. 2000, s. 551, 553). I detta avseende tolkar vi Instagram som en 

överdriven hyperverklighet som är skapad av olika symboler. De små förändringarna i symbolerna i 

bostadsannonserna har i vår undersökning visat sig påverka konsumentens uppfattning av den 

hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på olika sätt. 
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6. Slutsats 
 

Vår faktoranalys visade ett starkt samband för att respondenterna anser att trendig inredning 

återfinns i bild 2 samtidigt som respondenterna även anser att bild 1 innehåller trendig inredning. 

För att återknyta till vårt syfte är således de små förändringarna i symbolen trendig inredning de 

som har störst påverkan på konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare 

försöker framställa på Instagram. 

 

Interiör som symbol anser respondenterna är mest tilltalande i bild 2 vilket vi kunde utläsa i vår 

faktoranalys. Interiör har med andra ord ganska stor påverkan på konsumentens uppfattning av 

hyperverkligheten. 

 

I vår faktoranalys ser vi även ett starkt samband till att respondenterna anser att de gröna växterna i 

bild 2 har en positiv inverkan på bilden. I bild 2 består de gröna växterna av en krukväxt som står på 

fönsterbrädan samt större krukväxter som står på balkongen. Gröna växter har således påverkan på 

konsumentens uppfattning av hyperverkligheten. 

 

Faktoranalysen visar ett svagt samband till att respondenterna anser att exteriören i bild 3 är 

tilltalande men vi kan även se ett starkt samband till att respondenterna anser att exteriören i bild 2 

är tilltalande. Detta innebär att exteriör är den symbol som har mindre påverkan (av de symboler 

som vi har undersökt) på konsumentens uppfattning av hyperverkligheten. 

 

Naturligt ljus som symbol anser respondenterna förekommer mest i bild 3 vilket vi kan utläsa i vår 

faktoranalys. I relation till de andra symbolerna är det naturligt ljus som har minst påverkan på 

konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på 

Instagram. 

 
Bild 8. Symbolernas påverkan (Egen). 
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6.1 Uppsatsens bidrag  

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Vårt teoretiska bidrag till ämnesområdet företagsekonomi och marknadsföring är en djupare 

förståelse för hur små symbolförändringar påverkar konsumentens uppfattning av den 

hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa.  

 

Tidigare forskning har visat att trendig inredning förknippas med en minimalistisk stil. Ljusa färger 

är också förknippade med denna symbol (Sandeva & Despot 2013, s.1; Wang et al. 2015, s. 95). 

Vårt resultat styrker således detta eftersom vi kan se att respondenterna anser att trendig inredning 

kännetecknas av det ovan nämnda.  

 

Annonser som består av färg upplevs mer tilltalande av konsumenten (Meyers-Levy et al. 1995, 

s.122). Reddy et al. (2012, s. 1073) hävdar att varma färger är fördelaktigt i en bostadsmiljö för att 

ge en känsla av en mer hemlik miljö. Vår studie visar dock inget samband till att varma färger i 

interiören skulle vara mer fördelaktigt i en bostadsbild. Därför kan vi inte instämma i Reddys (2012, 

s. 1073) resonemang om att varma färger i interiören är att föredra i en bostadsbild. 

 

Tidigare forskare (Fu 2015, s.105; Lohr et al. 1996, s. 97) skriver att gröna växter tillför en bättre 

miljökvalitet samt att det ger människor en positivare känsla till rummen. Gröna växter förknippas 

med glädje, lugn och attraktion. Fu (2015, s. 105) förklarar även att gröna växter och blommor ger 

en vacker dekoration samt att det kan stimulera tråkiga utrymmen. Vårt resultat visar att gröna 

växter som symbol har en positiv inverkan på konsumenten i en bostadsbild. På grund av det 

instämmer vi med Fu (2015) och Lohr et al. (1996) resonemang om att gröna växter har en positiv 

effekt i bostadsannonser. 

 

Exteriör, så som grönområden, hävdar Luttik (2000, s. 161) är eftertraktade och oftast stiger 

prisnivån på bostäder i dessa områden. Bild 1 och bild 2 i vår enkätundersökning visade mer 

exteriör så som trädkronor och husfasader vilket var mer tilltalande för konsumenterna. Vi håller 

med Luttik (2000) till viss del eftersom exteriör har en viss påverkan men inte i lika stor grad som 

forskaren hävdar. 

 

Det mest optimala ljuset går att skapa genom ett fönster vilket gör ljuset till en viktig grundsten för 

att framhäva bilden på bästa sätt (Machin 2004, s. 328). Reddy et al. (2012, s. 1073) hävdar att 

ljuset i ett rum har en avgörande roll i hur människor uppfattar miljön runt omkring. Vår studie 

visade att naturligt ljus har en viss påverkan på konsumenternas hyperverklighet i en bostadsbild. 

Dock hävdar vi att i jämförelse med de andra symbolerna har naturligt ljus inte lika stor påverkan 

på konsumenternas uppfattning i en bostadsbild. Detta resulterar i att vi inte håller med Machin 

(2004) resonemang om att naturligt ljus är en nyckelingrediens i en bild. Vi hävdar dock att det har 

en viss påverkan på konsumenternas uppfattning av en bostadsbild. 

 

Slutligen kan vi konstatera att alla dessa symboler kan appliceras på Rytel (2010, s. 33-34), 

Baudrillard (1981, s. 5), Venkatesh (1999, s. 4), Goulding (2000, s. 838) samt Venkatesh och Firats 

(1995, s. 249) resonemang om att symboler i bilder förmedlar olika känslor och associationer till 
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konsumenten vilket bidrar till att konsumenten skapar sin egen hyperverklighet. Vår studie visar att 

de små subtila symbolförändringarna har en avgörande roll i hur konsumenten uppfattar reklamens 

budskap. Vi håller därför med McQuarrie och Phillips (2005, s. 8) om att foton i reklamannonser är 

mer minnesvärda än ord och att förändringar i en bild har en väsentlig inverkan på konsumentens 

övertygelser. 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Vårt praktiska bidrag är att vi tydligt kan se vad en fastighetsmäklare, marknadsförare samt fotograf 

bör fokusera på i en bostadsbild för att påverka konsumentens uppfattning av den hyperverklighet 

som presenteras. Av alla de symboler vi har undersökt så är trendig inredning den symbol som hade 

störst påverkan på våra respondenter. Därför anser vi att trendig inredning är den symbol som 

fastighetsmäklare bör fokusera på vid marknadsföringen av en bostad på Instagram. På grund av det 

så anser vi att fastighetsmäklare bör anlita en inredningsstylist för att ha möjlighet att ge bostaden 

ett trendigt intryck.  

 

Andra symboler som fastighetsmäklare med fördel bör ta hänsyn till är bostadens interiör samt 

gröna växter. Dessa symboler visade sig ha ganska stor påverkan på konsumentens uppfattning av 

den hyperverklighet som presenteras i en bostadsbild. Med detta i åtanke hävdar vi att 

fastighetsmäklare bör ta hänsyn till bostadens interiör, utöver att den ska vara trendig. Beroende på 

vilken målgrupp fastighetsmäklaren vill nå ut till kan bostadens interiör variera. Om 

fastighetsmäklaren har alla målgrupper i fokus bör inredningen vara vit och minimalistisk som 

skapar en öppen och luftig känsla (se bilaga 9 - bild 2). Om fastighetsmäklaren istället vill nå ut 

specifikt till kvinnor kan bostadens interiör bestå av fler färger jämfört med bild 2 samt en mix av 

flera texturer (se bilaga 9 - bild 3). De gröna växterna får gärna bestå av större krukväxter som 

placeras på fönsterbrädan. Om bostadsbilden innehåller en balkong ser vi även att krukväxterna 

fördelaktigt kan placeras där ute. 

 

Exteriör är en symbol som fastighetsmäklare och marknadsförare har svårt att påverka i en 

bostadsbild. Det de kan ha i åtanke är att få med utsikten från bostaden ur dess bästa vinkel, för att 

på så sätt få med så mycket som möjligt av eventuella grönområden. Naturligt ljus går att påverka 

till viss grad. Vi anser att fastighetsmäklaren fördelaktigt kan ta bilder på dagtid när det naturliga 

ljuset är som bäst, exempelvis vid fint väder och när solen lyser. Vi har av egna erfarenheter förstått 

att man i fastighetsmäklarbranschen försöker undvika att fotografera när det är dåligt väder så långt 

det är möjligt. 

6.1.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom vår ursprungsidé var att använda oss av en ögonskanner som mäter vad ögat tittar på i en 

bostadsbild så anser vi att det hade varit intressant att använda den som ett förslag på fortsatt 

forskning. Detta skulle ge en djupare förståelse för vilka symboler i en bostadsbild som ögat dras 

till.  

 

Förutom att undersöka de symboler som vi valt ut skulle man kunna välja andra symboler i en 

bostadsbild för att se hur mycket de påverkar en konsuments hyperverklighet. Exempel på detta 

skulle vara symboler så som färg, filter och hashtags. 
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Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka skillnader i hur ett större företag, exempelvis 

H&M, framställer sig själva jämfört med hur konsumenterna ser på företagets hyperverklighet på 

det sociala mediet Instagram. En sådan studie skulle även vara intressant att utföra på andra 

branscher.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Introduktion till Instagram 

Instagram är ett populärt socialt medie där användaren kan ladda upp och dela med sig av egna 

bilder och videos (Hu et al. 2014, ss. 1-2). Sedan Instagram startades i Oktober 2010 har fler än 150 

miljoner användare registrerat sig vilket genererar i 1,2 miljarder likes per dag hävdar Bakhsi, 

Shamma och Gilbert (2014, s. 966). Instagram är mest populärt bland unga mellan 18-29 år 

(Tekulve och Kelly 2013, s. 1). Hu et al. (2014, s. 2) skriver att Instagram ger användare 

möjligheten att genom sin smartphone ladda upp bilder och videos samtidigt som de kan välja 

mellan olika verktyg för att förändra bilden.  

 

För att förändra bilden kan användaren välja mellan olika filter innan bilden laddas upp (Bakhsi, 

Shamma, Kennedy och Gilbert 2015, s. 1). Filter på Instagram är de olika ljus- och färg justeringar 

skapade för att ha möjligheten att ändra på fotot skriver Manikonda, Hu och Kambhampati (2014, s. 

4). De flesta filter manipulerar färger, mättnad, ljusexponering eller ändrar fokus. Filter kan även 

föråldra bilden, göra färgerna starkare eller ändra bilden till en svalare färgtemperatur (Bakhsi et al. 

2015, s. 1). 

 

För att beskriva inlägget och för att få en ökad spridning kan användaren lägga till hashtags (#) (Hu 

et al. 2014, s. 2). Hashtags har stor betydelse då det är ett sätt för användare att söka efter bilder som 

innehåller dessa nyckelbegrepp eftersom dessa bilder även kommer upp på något som kallas för 

“public timeline search”. Användningen av hashtags ökar också möjligheten att hitta människor 

med lika intressen och utöka sitt sociala nätverk (Manikonda et al. 2014, s. 4). 

 

Användare kan också nämna andra genom att tagga användare i både bilden och texten genom att 

använda sig av symbolen: “@”, följt av användarens namn. Den taggade användaren får då ett 

meddelande om att han eller hon blivit taggad i inlägget. Instagram erbjuder social aktivitet likt 

exempelvis Twitter, som tillåter användaren att följa andra användare. Dock behöver användarna 

inte följa varandra tillbaka utan alla får fritt följa vem eller vilka dom vill. Om en användare väljer 

att ha en “privat profil” så måste en följ-förfrågan godkännas innan någon annan användare kan titta 

på han eller hennes bilder. I annat fall är användarens bilder och videos öppen och kan därmed ses 

av alla användare (Hu et al. 2014, s. 2). 

 

Användare på Instagram tittar på bilder och videos genom ett “flöde” som visar de senaste 

uppladdade inläggen i kronologisk ordning från de användare som de valt att följa. Användarna kan 

även kommentera eller gilla inlägg vilket då visar sig som en händelse för den användaren som fått 

en kommentar eller like (Hu et al. 2014, s. 2). 
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Bilaga 2 

Länk till vår förstudie om vilka symboler som är vanligast förekommande i bostadsannonser på 

Instagram: 

https://drive.google.com/file/d/0B4DMms8Yl4c7N202eUxNTWRwRXc/view?usp=sharing 

 

Bilaga 3 

Vårt sökresultat på Google för: ”Trendig inredning sovrum 2016”: 

 

 

 
 

 

Bilaga 4 

 

Länk till vår state of the art: 

https://drive.google.com/file/d/0B4DMms8Yl4c7bWtpekRhZjltbEU/view?usp=sharing 

 

Bilaga 5 

 

Länk till vår enkätundersökning: http://goo.gl/forms/ldlNsks0gxJb9jAF3 

 

Bilaga 6 

Qr-kod till vår enkät 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4DMms8Yl4c7N202eUxNTWRwRXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4DMms8Yl4c7bWtpekRhZjltbEU/view?usp=sharing
http://goo.gl/forms/ldlNsks0gxJb9jAF3
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Bilaga 7 

Faktoranalys 
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Bilaga 8  

Klusteranalys 
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Bilaga 9 

 

Bild 1: 

 

 
 

 

Bild 2: 
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