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Sammanfattning 
Titel Sambandet mellan konsumenters engagemang på Instagram och 

företags försäljning 
 

Datum 2017-01-10 
 

Kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på̊ 
kandidatnivå 
 

Författare Juhlin, Linus & Swietlicki, Daniel 
 

Handledare Gustafsson, Clara 
 

Nyckelord Engagemang, sociala medier, ROI, content marketing, word of mouth 
och köpprocessen 
 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband 
mellan konsumenters engagemang på Instagram och företags 
försäljning inom modebranschen. 
 

Metod Uppsatsen har byggts på en kvantitativ metod där hypoteser 
formulerats med hjälp av tidigare teori och testats med insamlad data 
från Instagram och kvartalsrapporter. 
 

Teoretiskt 
perspektiv 

Uppsatsens teori baseras på ett antal olika teorier från författare som 
Dahlén och Lange, Oh et al, Minard angående bl.a. engagemang, 
content marketing och köpprocessen. 
 

Empiri Empirin bygger på insamlad data från H&Ms Instagram konto och 
kvartalsrapporter för företaget. 
 

Slutsats De hypoteser och teorier vi hade om existensen av ett samband 
mellan likes/kommentarer på Instagram och försäljning kunde i 
slutändan bekräftas. Detsamma gäller vår hypotes om att 
kommentarer har en starkare påverkan på försäljning än likes. I vår 
analys kunde word of mouth kopplas till detta samband och vi kunde 
tydligt följa konsumenternas tankegångar genom köpprocessen. 
Kopplingen till content marketing var mycket tydlig där H&M 
producerar innehåll intressant för användarna för att öka 
engagemanget.  
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Abstract	 	

Title The relationship between consumer engagement on Instagram and 
corporate sales 
 

Date 2017-01-10 
 

Course FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, 
Undergraduate Level 
 

Authors Juhlin, Linus & Swietlicki, Daniel 
 

Advisor Gustafsson, Clara 
 

Key words Engagement, social media, ROI, content marketing, word of mouth 
and buying decision process 
 

Purpose The purpose of this paper is to examine whether there is any 
connection between consumer engagement on Instagram and 
corporate sales in the fashion industry.   
 

Methodology The thesis uses a quantitative method, where hypotheses formulated 
using previous theories were tested using data collected from 
Instagram and quarterly reports.  
 

Theoretical 
perspectives 

The essay's theoretical perspective is based on a number of different 
theories from writers such as Dahlén and Lange, Oh et al, Minard 
regarding engagement, content marketing and the buying decision 
process. 
 

Empirical 
foundation 

The empirical foundation is based on data collected from H&M's 
Instagram account and quarterly reports from the company.  
 

Conclusion The hypothesis and theories we had about the existence of a 
connection between the likes/comments on Instagram and corporate 
sales could ultimately be confirmed. The same applies to our 
hypothesis that comments have a stronger impact on sales than likes. 
In our analysis word of mouth could be linked to this connection and 
we could clearly follow the consumer's thoughts through the buying 
decision process. The connection to Content Marketing was very 
clear where H&M produces content interesting to the users to 
increase engagement. 



 4 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Clara Gustafsson för bra handledningsmöten och rådgivning kring 

vårt arbete. Vi vill också tacka Johan Jansson för diskussion och vägledning angående 

datainsamlingsmetod och undersökningsdesign. 

 
Lund, 2017-01-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Linus Juhlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Daniel Swietlicki 

 

  



 5 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning 2 
Abstract 3 
Förord 4 
1. Inledning 7 

1.1. Bakgrund och problemformulering 7 
1.2. Syfte 11 
1.3. Avgränsningar 11 

2. Teori 12 
2.1. Sociala medier 12 

2.1.1. Vad är Instagram? 13 
2.1.2. Varför använder människor Instagram? 14 

2.2. Return on Investment 15 
2.3. Engagemang 15 
2.4. Content marketing 19 
2.5. Word of mouth 20 
2.6. Köpprocessen 21 

2.6.1. Behovsidentifikation 21 
2.6.2. Informationssökning 22 
2.6.3. Alternativutvärdering 22 
2.6.4. Köp 23 
2.6.5. Utvärdering 24 

3. Metod 25 
3.1. Introduktion och val av metod 25 
3.2. Vetenskapligt förhållningssätt och forskningsansats 25 
3.3. Primär- och sekundärdata 26 
3.4. Val av undersökningsdesign 27 
3.5. Datainsamlingsmetod 27 
3.6. Operationalisering 28 
3.7. Hypoteser 29 
3.8. Datanivåer 30 

3.8.1. Antal likes 30 
3.8.2. Antal kommentarer 30 
3.8.5. Inläggets tid 30 
3.8.6. Försäljning 30 

3.9. Population och urval 31 
3.10. Dataanalys 32 

3.10.1. Regressionsanalys 32 
3.10.2. Minsta-kvadratmetoden 32 

3.11. Reliabilitet och validitet 32 
3.12. Litteraturval och källkritik 33 

4. Resultat 35 
4.1. Statistiska begrepp 35 

4.1.1. Regressionslinje 35 
4.1.2. ANOVA-tablå 35 
4.1.3. Determinationskoefficient 35 
4.1.4. Korrelationskoefficienten 36 
4.1.5. Residualspridning 36 

4.2. Presentation av data 36 



 6 

4.3. Hypotestest 40 
4.3.1. Test av H1 40 
4.3.2. Test av H2 42 
4.3.3. Test av H3 46 

5. Analys 48 
5.1. Analys av H01: Det existerar ett samband mellan likes och försäljning 48 
5.2. Analys av H02: Det existerar ett samband mellan kommentarer och försäljning 49 
5.3. Analys av H03: Kommentarers påverkan på försäljning är större än likes påverkan på 
försäljning 49 
5.4. Övrig analys 50 

6. Slutsats och diskussion 53 
6.1. Slutsats och diskussion 53 
6.2. Teoretiskt bidrag 55 
6.3. Förslag på vidare forskning 55 
6.4. Rekommendationer till praktiker 56 

7. Referenser 58 
 

 

  



 7 

1. Inledning 

I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till ämnet och problemformuleringen beskrivs. Därefter 

presenteras uppsatsens syfte och kapitlet avslutas sedan med att de avgränsningar som gjorts 

förklaras. 

 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
Sociala medier är idag en självklar del av vår vardag och används av hela 77 % av befolkningen 

i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Men det som brukar kallas för det första sociala 

nätverket startade faktiskt redan 1997 och hette Six Degrees. Namnet kom från teorin om att 

det finns en koppling mellan alla människor på maximalt sex steg. Six Degrees var ett av de 

första sociala nätverken där användarna kunde skapa profiler, bjuda in vänner och skapa 

grupper (Digital Trends, 2016). När de var som störst hade de 3,5 miljoner registrerade 

användare, men de lade till slut ner 2001 när de inte klarade av att behålla sina användare längre 

(Daily Dot, 2016).  

 

År 2002 startade Friendster, en tjänst som liknade det Facebook skulle bli med funktioner som 

bl.a. Friendster College och ett nyhetsflöde. Tjänsten nådde tre miljoner användare inom det 

första året men hade också stora tekniska problem och användare hade t.ex. svårt att logga in 

på sidan många gånger (Digital Trends, 2016). När de hade lyckats lösa sina tekniska problem 

och få en stabil tjänst fanns redan andra alternativ så som Facebook och Myspace som hade 

tagit stora delar av Friendsters marknad. Efter att inte ha lyckats i den hårda konkurrensen som 

nu finns så stängde Friendster ner sin tjänst i juni 2015 (Daily Dot, 2016). I januari 2004 

startades Myspace efter att ha inspirerats av Friendster. Efter en månad hade tjänsten redan en 

miljon användare. Myspace var den mest besökta hemsidan i USA i juli 2006 och värderades 

till hela 10 miljarder dollar år 2007 (Daily Dot, 2016). När Facebook öppnade sin tjänst utanför 

de amerikanska collegeskolorna 2006 (Facebook, 2016) fick Myspace en stark konkurrent och 

efter det började de tappa användare. Idag har Facebook tagit över Myspace titel som världens 

största sociala nätverk och Myspace lever kvar som ett socialt nätverk riktat till musiker och 

band (Digital Trends, 2016). 
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Sociala medier har sedan Facebook öppnade sin tjänst för alla år 2006 (Facebook, 2016) haft 

en snabb framväxt, både i Sverige och i världen. Hela 58 % av befolkningen använde sociala 

medier dagligen år 2016, att jämföra med bara 28 % år 2010 (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Kvinnor använder sociala medier i genomsnitt 1,5 timmar mer per vecka än män, 7,8 timmar 

respektive 6,3 timmar. Den största skillnaden hittas i åldern 16–25 år där kvinnor använder 

sociala medier hela 12,1 timmar per vecka medan män använder sociala medier 9,7 timmar. 

Skillnaden är stor även när man kollar på hur många som postar meddelanden dagligen på 

sociala medier. Bland kvinnor postar 25 % meddelande dagligen men enbart 15 % av männen 

postar dagligen. Facebook öppnade upp för allmänheten i september 2006 och hade bara tio år 

senare, i september 2016, i genomsnitt 1,18 miljarder användare per dag i världen (Facebook, 

2016). I Sverige är Facebook det största sociala nätverket och 71 % av befolkningen använder 

tjänsten år 2016 (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Instagram startade år 2010 och har nu 300 

miljoner dagliga användare och ägs av Facebook (Instagram, 2016). I Sverige används 

Instagram av 44 % av befolkningen, vilket gör det till det näst största sociala nätverket 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016).  

 

Diagram 1. Andelen svenska internetanvändare som använder Instagram dagligen respektive 

någon gång (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

 

Det är vanligast att använda Instagram i de yngre åldersgrupperna där t.ex. 61 % av människor 

mellan 12–15 år använder det dagligen. En tydlig brytpunkt är mellan åldersgrupperna 26–35 
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och 36–45 där det dagliga användandet går ned från 43 % till 22 %. Precis som sociala medier 

överlag är Instagram vanligast bland kvinnor. 52 % av kvinnor i alla åldrar använder Instagram 

och 37 % av männen (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

 

Sociala mediers tillväxt har gett företag en ny sorts kanal att nå ut till sina kunder på. 

Svårigheten ligger i hur de ska använda denna kanal på bästa sätt. Traditionella medier har till 

stor del bestått av envägskommunikation, medan sociala medier ger en möjlighet att 

kommunicera med och engagera sina kunder på ett annat sätt (Singhal, 2016). Med dessa sätt 

att engagera sina kunder kan de sociala medierna få en bättre genomslagskraft än de andra 

traditionella medierna om de fullföljs på rätt sätt. Dahlén och Lange (2009) pratar om graden 

av aktivitet ett medie kräver för att budskapet ska uppfattas eller ej och menar att högre aktivitet 

ökar chansen för att kunden kommer ihåg budskapet. Sociala medier hör även till den grupp 

medier som har hög genomslagskraft vilket innebär att budskapet inte behöver upprepas i lika 

hög frekvens utan uppmärksammas snabbare. Även om sociala medier idag har fått en naturlig 

plats i företags marknadsstrategier och i forskningsvärlden finns det ännu ett behov av 

operationalisering av konsumenters engagemang på sociala medier (Schivinski, 

Christodoulides & Dabrowski, 2016). 

 

I en artikel av Oh et al (2016) så beskriver författarna hur tidigare studier har delat upp online 

CE (consumer engagement) i sociala och konventionella kategorier. De sociala kategorierna är 

sidor som Facebook, Twitter och liknande medier medan de konventionella åsyftar företagens 

egna hemsidor. Det har visat sig enligt en artikel av Braojos-Gomez (2015) att de sociala 

sidorna riktar sig mer till konsumenter och har en bättre påverkan på dessa, till skillnad från 

företagens hemsidor som är mer viktiga när det kommer till kommunikation mellan företag och 

inom B2B-branscher. Det nya begreppet CEB (customer engagement behavior), föreslaget av 

Van Doorn et al (2010), syftar till att beskriva hur konsumenter beter sig gentemot företaget 

samt attityden kring företaget och deras produkter. Van Doorn et al (2010) hävdar också att 

CEB är ett större begrepp som går bortom CE, såväl som vanligt köpbeteende. Van Doorn et al 

(2010) definierar begreppet som konsumenternas beteende uttryck mot ett företag som ett 

resultat av köpdrivande faktorer. De exempel på CEB-aktiviteter som ges är saker som Word-

of-mouth-aktiviteter och rekommendationer. På sociala medier är kommentarer och delaktighet 

i diskussioner exempel på liknande aktivitet. I artikeln av Oh, et al (2016) har författarna även 

delat upp engagemang i två olika delar, ”personliga” och ”interaktiva”. Till vår undersökning 

har vi valt att fokusera på den interaktiva delen då den handlar om konsumenters delaktighet i 
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gemenskap och grupper i form av kommentarer, likes och andra aktiviteter. Via de sociala 

kanalerna så kan de interagera med andra med liknande intresse och köpvanor som de själva 

har. Den personliga delen handlar istället om hur konsumenter passivt tar del av företags 

material på sociala medier, t.ex. genom att kolla på deras bilder på Instagram eller läsa deras 

inlägg på Facebook. Detta är saker som är mycket svårare att mäta än det interaktiva 

engagemanget. 

 

Bland de största och mest populära företagskontona på Instagram är olika modeföretag den 

mest representerade branschen. Olika modeföretag med olika prisklasser och målgrupper, t.ex. 

både H&M och Chanel, är bland de största företagskontona på Instagram (Statista, 2016). Av 

de globala modeföretagen använder hela 98 % Instagram; bara bilbranschen är bättre med 100 

% (Statista, 2016). Köp av modeprodukter motiveras ofta till stor del av hedoniska behov, så 

som social acceptans, eller för att förstärka den bild av sig själv som man vill stå för (Dahlén & 

Lange, 2009). Många av de som använder Instagram gör det just för att komma bort från 

verkligheten en stund och till exempel följa andra människors liv eller kolla på inspirerande 

bilder (Lee et al, 2016). Därför passar Instagram väldigt bra som marknadsföringskanal för 

modeföretagen. De har vana av att ta fram material och reklam som grundar sig i dessa 

hedoniska köpmotiv, t.ex. genom att använda sig av modeller och professionella fotografer för 

att ta fram bilder som kan hjälpa konsumenter att fly från sin egen verklighet en stund. Med 

Instagram får de dessutom en kanal där konsumenter själva letar aktivt efter denna typ av 

reklam. Instagram blir en naturlig mötesplats för konsumenter och modeföretag där båda sidor 

får ut något bra av situationen. Konsumenterna får fly från verkligheten en stund och titta på 

fina bilder, och företagen får en möjlighet att nå ut och interagera med sina kunder. 

 

I en artikel beskriver författarna hur dagens marknadsförare fortfarande inte riktigt förstår sig 

på hur en film med hög budget ibland kan dra in lägre intäkter än en lågbudgetfilm och ställer 

sig frågan om det finns bättre indikatorer på en films framgång än budgetstorleken (Oh et al, 

2016). Som exempel beskrev de hur en film med hög budget hade mycket färre följare på sociala 

medier som Facebook än en med låg budget som hade haft stor framgång och menade på att 

detta kanske kunde vara ett bättre mått på framtida intäkter. Efter en statistisk analys kom de 

till slut fram till att mätvärden så som följare och antal visningar på sociala medier hade ett 

starkt samband med filmens bioförsäljning. De beskriver närmare hur ett företags framgång 

beror på kundernas köpbeslut och företagets förmåga att påverka dem och kommunicera med 
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möjliga köpare. Sociala medier har med detta blivit ett viktigt verktyg för företag att påverka 

kundernas attityder och köpbeteende. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters 

engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen. 

 

1.3. Avgränsningar 
Studien är avgränsad till det sociala nätverket Instagram. Detta för att Instagram är ett av 

världens största sociala nätverk idag, samtidigt som de årligen ökar sitt användarantal. 

Instagram har även ett verktyg som gör det lätt att hämta data i stora mängder på ganska kort 

tid. Det förenklar vid datainsamlingen jämfört med att manuellt behöva samla in och sortera all 

data. På Instagram är majoriteten av de stora och populära företagskontona inom 

modebranschen. Därför avgränsas studien till modebranschen och det företag som studien 

kommer baseras på är H&M. H&M verkar på en global marknad och finns i hela världen. De 

riktar sig till en målgrupp som består av främst yngre människor som är ute efter prisvärt mode 

med högt trendvärde. Det är även dessa yngre människor som är de mest aktiva användarna på 

Instagram, vilket gör H&M till ett intressant företag att analysera. 
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2. Teori 

I följande kapitel gås de relevanta teorierna igenom som vi kommer använda oss av i analysen. 

De teorier och begrepp som är relevanta för uppsatsen presenteras och förklaras. Teorierna 

och begreppen som presenteras är bl.a. engagemang, köpprocessen och sociala medier.  

 

2.1. Sociala medier 
Forskning inom sociala medier är fortfarande i ett tidigt stadie och det finns ännu inte någon 

allmän definition av vad sociala medier är (Coelho, Oliveira & Almeida, 2016). Ett förslag på 

en definition är ”Websites and applications that enable users to create and share content or to 

participate in social networking” av Oxford Dictionary (2016). Ett annat förslag är ”They are 

defined as spaces where users create profiles, articulate themselves, and interact in different 

levels with other people, brands, and companies” (Boyd and Ellison, 2007). Trots bristen på 

definition ses sociala medier idag som ett viktigt verktyg för företags kommunikation och 

marknadsföring. De stora sociala nätverken så som Facebook och Instagram har idag väldigt 

stora användarbaser. Facebook har 1,18 miljarder användare per dag i världen (Facebook, 2016) 

och Instagram har 300 miljoner dagliga användare (Instagram, 2016). Människor går i hög 

utsträckning bort från traditionella medier för att övergå till sociala medier där de har större 

kontroll över innehållet och när och hur de konsumerar det. Konsumenter använder numera 

också sociala medier för att söka information vid olika köpbeslut (Oh et al, 2016). 

 

Sociala medier används främst av företag för att kunna interagera med sina kunder på olika sätt. 

Detta kan t.ex. ske genom likes, kommentarer eller delningar av företagets publicerade inlägg. 

Det finns därför många mätpunkter för att mäta effekten av sociala medier och det forskas 

mycket kring vilka som är lämpligast att titta på (Coelho, Oliveira & Almeida, 2016). I en studie 

från 2016 ville författarna undersöka ifall mätpunkter på sociala medier påverkade en films 

bioförsäljning under öppningshelgen (Oh et al, 2016). De hittade ett positivt samband och såg 

att ju bättre en film presterade på sociala medier desto fler besökare fick den under 

öppningshelgen. Detta visar att arbete på sociala medier kan ge verkligt resultat för företags 

försäljning och ger ett nytt sätt att tänka kring ROI vad gäller marknadsföring på sociala medier. 
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2.1.1. Vad är Instagram? 
Instagram startades år 2010 som en app för iPhone. De nådde en miljon användare redan efter 

två månader och inom ett år hade Instagram 10 miljoner användare. År 2012 köptes de upp av 

Facebook och tillväxten har bara fortsatt sedan dess. Idag har Instagram 300 miljoner dagliga 

användare och är världens näst största sociala nätverk, efter Facebook. 80 % av användarna är 

från utanför USA, vilket visar på Instagrams globala räckvidd. Dagligen sker 4,2 miljarder likes 

på bilder av Instagrams användare och över 95 miljoner foton eller videor laddas upp varje dag 

(Instagram, 2016). I Sverige används Instagram av 44 % av befolkningen och 26 % använder 

tjänsten dagligen. Användningen av Instagram är vanligast i de yngre åldersgrupperna men ökar 

även bland äldre (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

 

Instagram är designat för att användas på smartphones och finns t.ex. inte som ett program till 

datorer. I appen går det inte att dela enbart text, som på t.ex. Facebook och Twitter, utan en bild 

eller video krävs alltid (Lee et al, 2016). I Instagram-appen kan användare både ta foto, redigera 

dem och ladda upp dem. Detta gör det enkelt och snabbt att skapa och dela material med 

världen. När man tagit ett foto finns det flera färdiga filter att använda eller så kan man själv 

redigera bilden med ett antal parametrar. Hela processen är väldigt smidig och möjliggör hög 

kvalitet på bilder och video utan allt för hög ansträngning eller krav på kunskap från 

användaren. 

 

På Instagram kan man interagera med andra användare bl.a. genom att följa deras konton, trycka 

på like på deras bilder eller kommentera deras bilder. Att följa någon innebär att man alltid får 

den personens nya bilder i sitt flöde. När man går in på Instagram möts man därför av bilder 

och videor från de konton man följer. Följer man inte ett konto kommer man därför inte att se 

deras innehåll till skillnad mot t.ex. Facebook där innehåll som ens vänner gillat även kan dyka 

upp i ens eget flöde. När en bild eller video dyker upp finns alternativen att trycka på like eller 

att kommentera den om man vill. Ett tryck på like innebär att man gillar bilden och ett rött hjärta 

dyker då upp. Det går alltid att se hur många som har gillat en enskild bild. En kommentar 

innebär helt enkelt att man skriver en text som hamnar under bilden i ett kommentarsflöde. Där 

går det t.ex. att diskutera bilden med andra användare och det ger också inläggets 

kontoinnehavare en chans att prata med sina följare. 
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Instagram är numera också väldigt populärt bland kändisar och företag. De använder Instagram 

för att stärka sin varumärkesbild och för att kunna interagera med och engagera sina kunder 

(Lee et al, 2016). T.ex. använder 100 % av de globala bilföretagen Instagram och 98 % av de 

globala modeföretagen (Statista, 2016). 

 

2.1.2. Varför använder människor Instagram? 
Instagrams tillväxt och stora popularitet i många åldersgrupper gör det till ett väldigt intressant 

socialt nätverk. Men det finns än så länge inte så mycket forskning kring varför människor 

väljer att använda just Instagram. En av de studier som finns är skriven av Lee et al (2016). I 

studien tillfrågades 239 koreanska Instagram-användare och 212 av dessa gav data som gick att 

använda för studien. Eftersom en stor andel av Instagrams användare är yngre människor 

tillfrågades människor i åldrarna 20–39 år, vilket gav en snittålder på 28,8 år i studien. 

Könsfördelning var även den relativt representativ med 110 kvinnor och 102 män. 

Respondenterna hade använt Instagram i snitt 10,8 månader och loggade in i snitt fyra gånger 

per dag. 38 anledningar till att använda Instagram valdes ut av författarna och respondenterna 

svarade på hur väl varje anledning stämde efter en 7-gradig skala (1=”strongly disagree”, 

7=”strongly agree”). 

 

Utefter dessa svar kunde författarna komma fram till fem komponenter som beskriver varför 

användare använder Instagram. De fem komponenterna är ”Social interaction”, ”Archiving”, 

”Self-expression”, ”Escapism” och ”Peeking”. Den första komponenten är den som var den 

vanligaste anledningen till att använda Instagram och sedan följer de andra fyra i fallande skala. 

”Social interaction” handlar t.ex. om att interagera med många människor och behålla en bra 

relation med dem för bl.a. nätverkningssyfte. Det handlar också om att se vad ens vänner och 

familj gör och hålla kontakten med dem. ”Archiving” handlar om att kunna spara sina foton 

och se vad man gjort tidigare på ett enkelt sätt. ”Self-expression” handlar om att få 

uppmärksamhet från andra och kunna uttrycka sig själv och visa vem man är. ”Escapism” 

handlar om att fly från verkligheten en stund för att kunna ta det lugnt eller glömma sina 

problem. ”Peeking” handlar om att kolla på foton rörande ens intressen, följa kändisar eller 

andra människors liv i världen. Denna studie kan hjälpa oss att bättre förstå varför konsumenter 

följer modeföretag på Instagram och hur deras behov och beteende kan påverka företags 

försäljning. 
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2.2. Return on Investment 
Return on investment förkortas ofta till ROI och är ett avkastningsmått som t.ex. kan användas 

vid olika typer av investeringar (Yard, 2001). På svenska kan det översättas till t.ex. avkastning 

på investering eller kapitalavkastning (Bab.la, 2016). Med hjälp av ROI går det att beräkna hur 

lönsamheten beräknas påverkas av en investering eller hur den har påverkats av en tidigare 

investering, t.ex. hur mycket ens lönsamhet har ökat p.g.a. en ny maskin, eller hur lönsamheten 

kan påverkas av en ny marknadsföringsåtgärd. ROI beräknas genom att dividera vinsten från 

en investering med kostnaden för samma investering, vilket illustreras i nedanstående formel 

(E-conomic, 2016). ROI beräknas alltid i procent och desto högre tal desto högre avkastning 

har det varit. 

 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔	 = 	𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

 

Formel 1. Formel för beräkning av ROI. 

 

På sociala medier kan det vara svårt att beräkna ROI. Det finns många mätpunkter för att mäta 

effekten på lönsamheten som sociala medier kan ge (Coelho, Oliveira & Almeida, 2016). 

Många forskare försöker komma fram till hur sociala medier kan påverka lönsamheten för ett 

företag och t.ex. har Oh et al (2016) kommit fram till att många likes och kommentarer på 

sociala medier ledde till en högre bioförsäljning under öppningshelgen för de filmer de studerat. 

Detta visar på att likes och kommentarer på sociala medier kan öka lönsamheten för ett företag 

och därför är ett relevant mått för att mäta ROI. Svårigheten ligger i att mäta hur mycket en like 

eller kommentar kan öka lönsamheten eftersom denna koppling kan vara svår att göra. Med 

denna uppsats hoppas vi kunna komma ett steg närmre hur det går att beräkna ett värde på 

konsumenternas engagemang på sociala medier. 

 

2.3. Engagemang 
För att kunna uppfylla vårt syfte och kunna organisera och analysera vår data behöver vi en 

definition eller synsätt på vad engagemang är och hur det kan mätas. Många forskare har tagit 

sig an detta på olika sätt och tagit fram egna modeller för att mäta och på något sätt definiera 

vad engagemang betyder i deras studie. Tidigare har vi nämnt hur några forskare gjorde sin 
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uppdelning (Oh et al, 2016) av CEB (consumer engagement behavior) i personliga och 

interaktiva delar. De personliga i det här fallet beskrev hur individer använder hemsidor för att 

söka stimulation och inspiration från sidor som ökar deras egenvärde men som även gör det 

möjligt att interagera med andra människor. De beskriver hur sidor som Facebook, Youtube 

och Twitter möjliggör passiv sökning av information, läsa kommentarer men även gilla företags 

sidor. Genom detta så associeras de med företagen och bygger upp sitt egenvärde. 

 

De interaktiva CEB som beskrevs innan innebär att vara social och vara med i en community 

som värdesätter folks synpunkter. Istället för att fokusera på egenvärde som i det personliga 

engagemanget så värdesätter man samarbete med andra, vilket enligt forskare har haft positiva 

effekter på försäljning (Calder, Malthouse, Schaedel, 2009). Via de sociala kanalerna kan 

individerna interagera med andra med liknande intresse och köpbeteende som de själva. 

Interaktiv CEB ämnar öka märkets igenkänning, och att kommunicera med andra förbättrar 

detta, men skapar även en känsla av att vilja ha märket och därmed en köpvilja. Enligt Kozinets 

et al (2010) så spelar det stor roll att folk litar på sina vänners åsikter när det gäller köp av 

produkter. När då individer interagerar med sina medmänniskor på sociala nätverk så skapas en 

word-of-mouth-effekt som resulterar i högre försäljning. 

 

En annan artikel skriven av Jiang et al (2016) diskuteras hur man tänker kring engagemang vid 

användandet av sociala media för att kontrollera en företagskris. De tog fram en modell för att 

granska engagemang i vanliga situationer och krissituationer. I och med att fler och fler 

människor använder sociala medier så finns ett behov av att mäta just engagemang (Paine, 2008 

och Paine, 2011). Detta gör det möjligt att sedan försöka förklara hur kunders engagemang på 

sociala medier kan påverka köpbeteende och liknande. Författarna tog sedan fram en modell 

uppdelad i fyra delar med involvement, interaction, intimacy och influence. Involvement syftar 

på faktorer som trafik på hemsidor, sedda sidor, tid spenderad och liknande. Interaction liknar 

Oh et al uppdelning och innebär skrivna kommentarer, ladda upp videos och foton men även 

skriva upp sig på maillista och andra köpbeteenden. Intimacy syftar på konsumenternas sätt att 

visa känslor genom t.ex. kommentarer, bakomliggande budskap, recensioner med mera. Den 

fjärde delen, influence, handlar om sannolikheten att en individ sprider budskap vidare till 

vänner och bekanta och gör rekommendationer. 

 

Vidare har även andra forskare som Schivinski et al (2016) tagit sig an engagemangsfrågan och 

tagit fram en skala för att mäta konsumenters engagemang med märkesrelaterat innehåll på 
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sociala medier. Även de delade upp engagemang i olika delar som consumption, contribution 

och creation byggt på Muntinga et al (2011) modell och utökade den med sin egen definition 

nedan. 

 

"A set of brand-related online activities on the part of the consumer that vary in the degree to 

which the consumer interacts with social media and engages in the consumption, contribution, 

and creation of media content." (Schivinski et al, 2016) 

 

Consumption är den enklaste formen av engagemang och exemplifieras som att konsumenten 

passivt tar in ett budskap genom att bara titta utan att delta. Contribution precis som interaktiva 

handlar om hur individer bidrar till upplagt innehåll av antingen företag eller annat 

företagsrelaterat innehåll genom t.ex. kommentarer eller gillande av sådant innehåll. Sist 

kommer creation som går ut på att konsumenter skapar eget företagsrelaterat innehåll snarare 

än att företaget själva gör det och sprider det vidare. Enligt forskare så är creation den starkaste 

formen av engagemang som också kan leda till ytterligare konsumtion (Muntinga et al, 2011). 

Författarna vill även understryka att en person kan falla in under alla dessa kategorier och det 

beror mycket på situationen.  

 

 
Figur 1. Engagemangsmodell som illustrerar dess uppdelning och innehåll för respektive del. 

 

 

Engagemang

Consumption
Se & ta till sig 

material

Contribution
Kommentarer & likes

Creation
Konsumentproducerat 

material
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Det finns således flera olika forskare som undersökt definitionen och mätandet av engagemang 

på olika nivåer för att få fram medgörligt resultat. Det finns många likheter mellan artiklarna 

gällande deras modeller och särskilt om man ser på den interaktiva delen. För vår egen del 

kommer vi som vi nämnt i bakgrunden använda och mäta det som de flesta benämner interaktivt 

engagemang eller contribution som det betecknades i sista artikeln. Detta gör vi mestadels på 

grund av att tillgången av data inte tillåter oss att göra någon meningsfull analys av de andra 

delarna. I metodkapitlet beskrivs insamlingen av material och även anledningen till att analys 

av creation material valdes bort till fördel för interaktiv/contribution material. Vi tänker då 

fokusera på hur konsumenter kommenterar och gillar inlägg från företag för att sedan 

sammanställa våra fynd.  
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2.4. Content marketing 
Det finns många definitioner på vad content marketing är, men Content Marketing Institute 

definierar det på följande vis: “content marketing is the marketing and Business Process for 

creating and distributing relevant and valuable content to attract, acquire, and engage a clearly 

defined and understood target audience - with the objective of driving profitable customer 

action” (Content Marketing Institute, 2015). En annan definition framförs av Michael Brenner, 

Sr. Director of Global Marketing hos SAP: “content marketing is about delivering the content 

your audience is seeking in all the places they are searching for it. It is the effective combination 

of created, curated and syndicated content” (Content Marketing Institute, 2015). Ytterligare en 

definition görs av Sam Decker, VD på Mass Relevance, som säger att “content marketing is 

creating or curating non-product content — be it informational, educational, entertaining, etc. 

— and publishing it to contact points with customers to get their attention, to focus on the topic 

around your solution, and pull them closer to learning more about you” (Content Marketing 

Institute, 2015). De gemensamma nämnarna för dessa definitioner är att content marketing 

handlar om att sprida material som ens kunder är intresserade av. Detta innebär att sprida 

material som inte nödvändigtvis fokuserar på ens egna produkter så mycket, det är viktigare att 

innehållet är relevant och intressant för ens målgrupp. Det är en stor skillnad mot klassisk 

säljande reklam, där produkten oftast tar upp stor plats i reklammaterialet. 

 

Även om begreppet content marketing är relativt nytt så har företag använt sig av liknande 

strategier i över hundra år. Redan 1891 sålde August Oetker sitt Backin bakpulver med recept 

på baksidan av förpackningen. Han publicerade även en kokbok 1911 som numera är en av 

världens mest sålda kokböcker med över 19 miljoner sålda exemplar (Schmidtke, 2015). År 

1900 började bildäcksföretaget Michelin publicera sin bok Michelin Guide. Den var en guide 

för bilägare med information om t.ex. hur man reparerade däck, var det fanns bensinmackar, 

hotell, restauranger eller mekaniker. Idag säljs guiden i 90 länder och är välkänd framförallt för 

sina restaurangrecensioner (Le Guide Michelin, 2009). 

 

Idag använder de flesta större företag sig av content marketing, men även många mindre företag 

har börjat använda sig av det. 70 % av B2B marknadsförare skapade 2015 mer innehåll än de 

gjorde ett år innan. En anledning till att arbetet med content marketing har ökat så mycket är att 

60 % av beslutsfattarna inom B2B säger att innehåll från varumärken hjälper dem att göra 

inköpsbeslut (Patrutiu Baltes, 2015). Content marketing ger därför företag en stor möjlighet att 
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påverka beslutsfattarna och få dem att välja sitt eget företag när de ska köpa in tjänster eller 

produkter. Genom att skapa och sprida värdefullt innehåll får företag en möjlighet att bygga en 

långsiktig relation med sina kunder som baseras på mer än bara reklamutskick för de nyaste 

produkterna. 

 

2.5. Word of mouth 
Word of mouth (WOM) handlar om att föra vidare information eller rekommendera något från 

en person till en annan. Kotler & Keller (2015) beskriver det som ett kraftfullt 

marknadsföringsredskap och ger sociala medier som exempel på sådan aktivitet. De menar dock 

att ca 90 % av all WOM inte sker på nätet utan personligen eller över telefon och att WOM är 

starkt länkat till försäljning. De för även fram hur forskning visat att konsumenter tenderar att 

dela positiva erfarenheter de själva varit med om, men samtidigt har en viss tendens att bara 

dela negativa erfarenheter som andra varit med om. Personligt inflytande har stor påverkan och 

särskilt vid rekommendationer som säger något om användarens status och smak. 

 

Dahlén och Lange (2011) pratar även om hur WOM och att få folk att sprida positiva budskap 

gör att marknadskommunikationen ökar i värde. De beskriver hur folk är mer mottagliga för 

budskap som kommer från någon de känner och litar på. Folk kan också påverkas av tidigare 

lämnade positiva kommentarer och anpassar sig ofta till andras beteende och åsikter (Kotler 

och Keller 2015). Å andra sidan så värderas inte andras positiva kommentarer lika högt som de 

negativa då det finns risk för vinklade eller falska kommentarer. Viss WOM kan även ha en 

negativ effekt om informationen kommer från en person som man inte litar på (Romaniuk, 

2012). Informationsspridaren själv kan också påverkas positivt av WOM då upprepat spridande 

av budskapet har en förstärkande effekt på varumärkesattityden. 

 

Kotler och Keller tar även upp viral marknadsföring och hur den försöker exponera företaget 

och dess produkter. De nämner även hur sådan marknadsföring blivit allt mer lik 

underhållningsbranschens sätt att jobba. Många företag har hela divisioner med uppgift att 

producera viralt material i syfte att det ska spridas vidare av konsumenterna och skapa 

uppmärksamhet. WOM i vårt fall sker genom kommentarer på Instagram på företagens inlägg 

och annat konsumentproducerat innehåll sprider budskapet vidare och leder dem till företagets 

produkter. Konsumenterna blir även påverkade av andras positiva kommentarer på Instagram 

vilket kan leda till att de själva delar med sig.  
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2.6. Köpprocessen 
För att även kunna analysera konsumentens tankebanor vid köp tar vi här upp köpprocessen 

som konsumenter går igenom för ett köp av en produkt eller tjänst. Vi försöker sätta in den i 

sammanhanget och förklara hur den kan påverkas av Instagram. Dahlén och Lange (2009) tar 

upp denna process framtagen av Engel, Blackwell & Miniard och de fem stegen den består av. 

 
Figur 2. Köpprocessen olika steg. 

 

2.6.1. Behovsidentifikation 
Köpprocessen börjar med en behovsidentifikation vilket syftar på vad det är som gör att man 

plötsligt funderar på att göra ett inköp. Det kan vara en rent praktisk anledning t.ex. att något är 

sönder och behöver ersättas men kan även vara motiverat av social acceptans. Det kan även 

vara rent fysiologiska anledningar som hunger, men även psykologiska och handla om nöjen 

eller annan tillfredsställelse. 

 

De finns även olika köpmotiv och de kan delas in i informativa behov, som upplevs i aktuellt 

tillstånd, och transformativa, som uppkommer när konsumenten vill uppnå ett nytt tillstånd. Ett 

vanligt informativt behov är t.ex. problemundanröjande som aktiveras när ett problem dyker 

upp som en ny produkt kan lösa. Problemundanröjande behov uppkommer då konsumenten vill 

undvika framtida problem och kan bland annat komma i form av försäkringar. Den vanligaste 

formen av informativa behov är så kallad normal förbrukning som uppstår när en produkt t.ex. 

tar slut eller slits ut. Vid detta behov är konsumenter extra mottagliga för praktiska lösningar 

för att fullgöra behovet. 

 

Transformativa behov handlar som nämnts mer om att uppnå ett nytt tillstånd. Detta kan göras 

med olika sinnesupplevelser som t.ex. att gå ut på restaurang och äta något gott. Detta är en 

Behovsidentifikation Informationssökning Alternativutvärdering Köp Utvärdering
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kategori som Taylor (1999) hade med i sitt budskapsstrategihjul. Där hade han även med ego 

där kunden berättar för sig själv vem den är genom produkter, och han menar att kläder och 

smycken är kategorier detta passar in på. Ego är exempel på hedoniska behov där social 

acceptans och sinnesintryck också faller in. I vårt fall när vi tittar på Instagram och hur ett behov 

kan uppstå så är nog ego och social acceptans tänkbara motiv där en kund ser ett plagg och vill 

identifieras med detta. Detta transformativa behov bygger på att kunder är osäkra och gärna 

observerar sin omgivning för att passa in och tittar då ofta på andra människor. Konsumenterna 

ser ofta till de grupper de aspirerar att tillhöra och beter sig som dem för att uppnå detta nya 

tillstånd.  

 

2.6.2. Informationssökning 
Nästa steg är informationssökning där kunden försöker hitta alternativ för att uppfylla det nya 

behovet som uppstått. Engel, Blackwell & Minard menar i sin modell att kunder nästan alltid 

gör en minnesbaserad intern sökning vilket innebär att man ser till det man redan vet och detta 

används ofta i rutinmässiga köp. Detta skulle i vårt fall vara det plagg eller smycke som kunden 

sett på Instagram som varit uppståndet till behovet. Om kunden finner att detta är 

tillfredsställande så slutar kunden att söka efter alternativ och går vidare till nästa steg. 

Alternativt om konsumenten inte lyckas dra något från minnet så görs en handlingsbaserad 

extern sökning för att uppfylla behovet. Detta används mest för att konsumenten ska bli mer 

säker på sitt beslut och används vanligen vid specifika köpbeslut. 

 

I sin modell tar de även upp informationssökandets olika dimensioner och delar in dem i 

omfattning och riktning. Ju högre engagemang desto högre omfattning då kunden spenderar 

mer tid på att hitta optimal produkt och besöker ofta olika butiker. Det vanligaste är dock att 

omfattningen är liten och många gör rutinmässiga inköp utefter information de redan har. 

Riktning handlar om hur konsumenten använder sig av olika källor för sitt köp och då använder 

sig av en blandning av personliga och icke-personliga källor. Personliga källor är källor som 

vänner och familj som kan spela stor roll för att påverka konsumenten i någon riktning, medan 

de icke-personliga är företag, reklam, tidning med mera.  

 

2.6.3. Alternativutvärdering 
Steg tre är alternativutvärdering och innebär att kunden tar de alternativ som tagits fram och 

ställer dem mot varandra. Detta steg utförs oftast samtidigt som informationssökningen och 
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delas upp för att illustrera hur de uppfyller olika funktioner för konsumenten. Under 

utvärderingen tas utvärderingskriterier upp som konsumenten går utefter innan den bestämmer 

sig för en produkt och utvärderar funktionella behov så väl som hedoniska. Generella kriterier 

är sådana som pris och varumärke. Priset är ett som alla tar hänsyn till och varierar i betydelse 

men oftast gäller ju lägre pris desto bättre alternativ. Varumärket fungerar som en så kallad 

kvalitetsindikator och att nämna märket ger en ide om produktegenskaperna. Många går efter 

märken de känner till för att bedöma kvaliteten då de har svårt att själva avgöra denna. 

 

Produktspecifika kriterier har också en roll i utvärderingen och man talar här om salienta attribut 

vilket är de som har störst påverkan på beslutet. Är det t.ex. små kvalitetsskillnader så blir priset 

den salienta faktorn som avgör och så kan det vara t.ex. vid val av toalettpapper. Måluppfyllelse 

är en viktig del där konsumenten verkligen bedömer de olika alternativens förmåga att uppnå 

det övergripande målet. Konsumenterna väljer även utifrån olika produktkategorier för att 

uppnå sitt mål och delar in produkterna utifrån hur väl de känner till de olika produkterna. Detta 

kan drastiskt öka antalet alternativ att välja mellan. I slutändan är det flera saker som har 

inverkan på vilket alternativ konsumenten verkligen väljer och ytterligare en sådan är olika så 

kallade brytpunkter. Dessa kan vara t.ex. ett prisintervall och om en produkt hamnar utanför 

detta så tas den inte med eller vissa specifika attribut som måste finnas för att den ska vara ett 

möjligt alternativ. Pris tas upp igen då det är en viktig faktor som även kan förmedla kvalitet 

och ett lågt pris kan även antyda en brist på kvalitet.  

 

2.6.4. Köp 
Efter kunden har tagit sitt beslut går den till nästa steg, vilket är köp. Detta steg är det enklaste 

och det enda beslut som behöver tas är inköpssätt, som t.ex. via nätet, i butik eller något annat 

alternativ. Här ser man närmare på tre olika aspekter i köpandet: var köpet görs, hur mycket 

planering det innebär och konsumentens inställning till att shoppa. Det finns ofta många 

alternativ att välja mellan för köpet men kunden tenderar att även här gå efter sina beslutsregler 

och välja butiker eller sidor som den känner till och litar på. Graden av planering har också att 

göra med inställningen till shopping och konsumenter som ogillar detta planerar ofta sina köp 

in i minsta detalj. Engagemang har inverkan på planeringen då ett köp som inte kräver högt 

engagemang inte heller planeras utförligt i förväg. Själva shoppingen har blivit en form av 

fenomen och det finns många olika anledningar till det, så som socialt umgänge. 
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2.6.5. Utvärdering 
Slutligen kommer utvärdering efter köpet vilket är en viktig del i processen då kunden bedömer 

om produkten uppfyllt behovet till fullo vilket kan påverka attityden till återköp. Ju högre 

engagemang ett köp krävt desto mer utvärderar man köpet för att försäkra sig om att man gjorde 

rätt val och ifall man ska göra det valet igen. Konsumenten använder sig oftast av referensramar 

vid utvärderingen av köpet. Graden av nöjdhet bygger här på om produkten når upp till dessa 

referensramar eller inte. Uppfylls dessa inte sker antagligen inget återköp. 

 

Det är alltså denna process som en konsument går igenom från det att ett behov har uppkommit, 

genom t.ex. en titt på Instagram, för att tillslut leda till ett inköp. Har man sedan som kund blivit 

nöjd eller tyckt om en produkt finns det stor chans att man som kund gillat eller kommenterat 

bilder på köpt produkt för att visa sin tillfredsställelse och engagemang. Har man som mål att 

visa upp sig och identifiera sig med produkten kan kunden även lägga upp egna bilder på 

produkten.  
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3. Metod 

I följande kapitel sker en genomgång av bl.a. metodval, undersökningsdesign, datainsamling, 

operationalisering, våra hypoteser, datanivåer, population, reliabilitet och källkritik. 

 

3.1. Introduktion och val av metod 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att undersöka ifall det finns något samband mellan 

konsumenters engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen. Vi har 

använt oss utav ”Beyond likes and tweets: Consumer engagement behavior and movie box 

office in social media” (Oh et al, 2016) artikelns teori som en grund för vårt arbete med andra 

artiklar från olika forskare inom samma ämne som stöd. För att undersöka detta tänker vi titta 

på likes och kommentarer på Instagram-inlägg för att se hur dessa mätvärden påverkar 

försäljningen. Vi ämnar vidare att se om våra fynd kan bidra till en förenkling av uträkning av 

ROI för företag förutsatt att vår undersökning visar på ett samband mellan de två variablerna. 

Vi kommer också undersöka ifall det finns någon skillnad i påverkan på försäljning mellan likes 

och kommentarer. 

 

Dessa variabler kommer vi att mäta med hjälp av en kvantitativ metod som på ett objektivt sätt 

tar fram data utan värderingar och annat som kan tänkas påverka resultatet i någon riktning. 

Undersökningsmetoden som kommer att användas innebär att vi elektroniskt hämtar data från 

Instagram gällande utvalda variabler från vårt utvalda företag H&M. Datan är öppen och 

tillgänglig genom Instagram och vi kan därför samla in den själva utan att behöva kontakta 

några företag. 

 

3.2. Vetenskapligt förhållningssätt och 

forskningsansats 
Till förhållningssätt har vi, då vi använder oss utav kvantitativ metod, brukat ett positivistiskt 

förhållningssätt. Exakt vad positivism ska definieras som är svårt att säga och forskare använder 

det på flera olika sätt i litteratur (Bryman & Bell, 2011). De flesta är dock överens om att det 

innefattar en del saker. Kort förklarat är positivism en utgångspunkt som talar för användning 

av naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten. Teorins syfte är att 
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hjälpa författaren att ta fram hypoteser som ska prövas så att man kan ta ställning till lagmässiga 

förklaringar, en princip som går under deduktivism. Den vetenskap man utövar ska också vara 

värderingsfri och bara baseras på insamlad data som inte blivit påverkad av forskarna själva. 

Det positivistiska synsättet menar att det finns en objektiv verklighet som vetenskapen så bra 

som möjligt ska avbilda. Värderingsfri data hjälper uppnå detta och saker som bevisas antas då 

vara sanna. Kvantitativ metod är därmed det bästa valet för att ta fram opartisk data (Bryman 

& Bell, 2011). 

 

Med ett positivistiskt förhållningssätt så undviks problemen som kan finnas vid tolkning av mer 

subjektiv textbaserad fakta med olika värderingar, till fördel för den kvantitativa datan med 

hård data. Deduktiv teori som nämndes ovan beskriver förhållandet mellan teori och praktik. 

Här utgår man från den kunskap man besitter och annan teori inom samma ämne för att skapa 

en eller flera hypoteser som sedan granskas empiriskt (Bryman & Bell, 2011). Den deduktiva 

processen avslutas med att den befintliga teorin ändras för att passa de nya upptäckterna.  

 

Sammanfattningsvis så kommer vi med ett positivistiskt förhållningssätt ta fram hypoteser för 

vår undersökning och med hjälp utav värderingsfri data försöka få fram ett applicerbart resultat 

som så bra som möjligt beskriver verkligheten. När resultat tagits fram så prövar vi våra 

hypoteser och enligt den deduktiva processen antingen förkastar eller antar vi våra hypoteser. 

Då undersökningens bredd är begränsad så kan svårigheter uppstå vid möjlig förändring av teori 

som den deduktiva processen strävar efter och då man kan ifrågasätta dess 

generaliseringsegenskap.   

 

3.3. Primär- och sekundärdata 
Primärdata beskriver Lundahl & Skärvad (2011) som data insamlad av forskarna själva med 

hjälp utav t.ex. enkätundersökningar eller egna experiment. Sekundärdata å andra sidan är data 

insamlad av tidigare forskare eller företag som sedan går att användas av andra. Fördelen med 

denna typ av data är att den sparar författarna tid och resurser som skulle kunna spenderas på 

insamling av annan primärdata. Det är framförallt primärdata som våra resultat kommer grunda 

sig på då vi samlar in data från Instagram, och organiserar och sorterar denna för vår analys. 

Försäljningssiffrorna består av sekundärdata från H&Ms kvartalsrapporter. 
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Vid val av datakälla får man fråga sig hur trovärdig den är eller om den möjligtvis skulle kunna 

vara vinklad. I och med att den samlades in automatiskt av Instagram och påverkan av data inte 

skulle innebära någon fördel för Instagram självt finner vi inga problem i att använda oss utav 

denna data. Dock finns det risk för att H&M själva som äger kontot försöker manipulera 

siffrorna för att förstärka sin egen image med hjälp utav olika sätt att öka antalet likes eller 

kommentarer per inlägg. Risken för detta bedömer vi som liten eftersom Instagram inte 

accepterar denna typ av beteende och H&M riskerar att bli avstängda ifall de skulle bli 

upptäckta. 

 

3.4. Val av undersökningsdesign 
Till vår undersökning har en orsaksförklarande undersökning utförts för att uppnå våra resultat. 

Vid kvantitativ forskning så försöker man ofta identifiera kausala samband och vid 

orsaksförklarande undersökningar så försöker man identifiera faktorer som orsakar en viss 

effekt (Lundahl & Skärvad, 2011). Dessa är ofta upplagda som hypotesprövningar och går då 

ut på att undersöka samband mellan olika variabler. Vi tittar på faktorn engagemang och 

försöker se ett samband mellan detta och försäljningssiffror, med hypoteser baserade på tidigare 

teori och undersökningar. I övrigt så betonar Lundahl & Skärvad (2011) det viktiga i att skilja 

mellan statistiska samband och orsakssamband. Bara för att det finns ett statistiskt samband så 

innebär inte detta att det nödvändigtvis finns ett orsakssamband. De för fram ett exempel på ett 

samband mellan storkar i ett område och antalet födslar. Trots det statistiska sambandet hängde 

de inte ihop utan påverkades egentligen av en annan faktor, nämligen mängden skörd. Denna 

faktor påverkade de andra faktorerna och fick det att se ut som ett samband existerade mellan 

dem men i själva verket var det ett så kallat skensamband och detta är något som vi själva måste 

vara uppmärksamma på i vår undersökning.  

 

3.5. Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har huvudsakligen skett i form av primärdata som vi samlat in och sorterat 

genom Instagrams hemsida. På Instagrams hemsida går det att komma åt H&Ms profilsida och 

se alla deras inlägg. Det är sedan möjligt att gå in på varje inläggs egen sida för att se 

information angående bl.a. likes, kommentarer och datum. För att kunna samla in stora mängder 

data från många inlägg ville vi använda oss av Instagrams färdiga verktyg för detta, som gör 

det enkelt att få tillgång till den data de har. Men under sommaren ändrade Instagram villkoren 
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för användandet av detta verktyg så att det enbart gick att samla in data från de senaste 20 

inläggen från varje användare. Vi var därför tvungna att samla in datan på ett annat sätt. Vi har 

därför automatiserat processen för datainsamling genom att koda ett program som kan hämta 

all data på egen hand, vilket blev ett betydligt mer tidskrävande sätt att samla in datan på. Därför 

har vi enbart analyserat H&M, istället för flera företag som ursprungligen planerat. Vi sparade 

ner H&Ms profilsida från Instagrams hemsida och la den filen i vårt program. Programmet 

samlade sedan länkarna till de inlägg vi ville samla data från och gick in på varje inläggssida 

och hämtade ut den data vi behövde. Programmet samlade data för antal likes, antal 

kommentarer, datum och kollade ifall det var ett videoinlägg eller bildinlägg. Denna data 

sparades sedan i en textfil för att kunna importeras till Excel där vi kunde sortera och filtrera 

datan ytterligare. I Excel summerade vi ihop varje kvartals data för antal likes och antal 

kommentarer och importerade sedan detta till SPSS. I SPSS gjorde vi sedan alla statistiska 

analyser vi behövde. 

 

Försäljningsdatan har samlats in genom sekundärdata från H&Ms kvartalsrapporter som de 

publicerar på sin hemsida. Där redovisas försäljningssiffror för varje kvartal och denna data la 

vi in i SPSS manuellt för att analysera. Försäljningssiffrorna redovisas som en totalsumma i en 

valuta och vi behövde därför inte konvertera olika valutor för att få en totalsumma för H&Ms 

globala försäljning. I H&Ms kvartalsrapporter står försäljningen i miljontals SEK, men vi har 

valt att justera talen till tusentals SEK. Detta eftersom SPSS endast använder tre decimaler som 

standard i många modeller. Genom att ta tusentals SEK istället får vi därför en högre precision 

på små tal. T.ex. kan 0,0004 nu bli 0,400 istället för att avrundas till 0,000. 

 

3.6. Operationalisering  
För att operationalisera och därmed definiera våra begrepp som kommer användas i studien 

använder vi oss utav de definitioner som använts av forskare före oss. Engagemang är det 

huvudsakliga begrepp vi kommer att samla in data om, och då framförallt interaktivt 

engagemang. Det interaktiva engagemanget består av ett beteende som omfattar handlingar som 

antalet kommentarer på inlägg men också antalet likes. Det är framförallt detta begrepp som är 

centralt för uppsatsens syfte och har operationaliserats tidigare av (Oh et al, 2016) i deras 

undersökning av sambandet mellan engagemang på sociala medier och biobesök. 
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3.7. Hypoteser  
När det kommer till våra hypoteser är den centrala frågan om det finns ett samband mellan 

engagemang och företags försäljning inom modebranschen. Vi förväntar oss liknande resultat 

som forskare har fått i tidigare undersökningar och att deras metoder och teorier är applicerbara 

även på modebranschen. Vi väljer att sätta upp tre olika hypoteser som vi vill testa i vår uppsats. 

 

H01: Det existerar ett samband mellan likes och försäljning. 

H11: Det existerar inte ett samband mellan likes och försäljning. 

 

Denna hypotes ämnar undersöka likes påverkan på försäljningen separat från kommentarer. 

Denna uppdelning gör vi då vi inte vill klumpa ihop de två och få ett missvisande resultat och 

vill observera om samband existerar för dem enskilt innan vi går vidare med hypotes tre.  

 

H02: Det existerar ett samband mellan kommentarer och försäljning. 

H12: Det existerar inte ett samband mellan kommentarer och försäljning. 

 

Hypotes två precis som hypotes ett delar upp och letar separat efter en koppling, fast i det här 

fallet mellan kommentarer och försäljning. 

 

H03: Kommentarers påverkan på försäljning är större än likes påverkan på försäljning. 

H13: Kommentarers påverkan på försäljning är inte större än likes påverkan på försäljning. 

 

Slutligen så vill vi med den sista hypotesen undersöka om kommentarer har en större effekt på 

försäljning än likes har. Anledning till att vi vill testa detta är att vi anser att det krävs en större 

engagemangsnivå för kommentarer än likes och att det då potentiellt kan påverka försäljningen 

mer. Det går t.ex. mycket snabbare för en person att ge en like än det tar att lämna en kommentar 

på ett inlägg där personen både måste tänka ut vad den ska skriva och sedan göra detta. Hypotes 

tre ämnar därför att se om detta kan stämma och ifall kommentarer har en större effekt på 

försäljningen än likes. 
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3.8. Datanivåer 
Nedan redogörs för de olika datanivåerna på undersökningens variabler. Det är viktigt att redan 

från början ha koll på datanivån eftersom nivån avgör vad som går att göra med alla mätvärden. 

Desto högre datanivå ju fler sorters beräkningar går det att göra och en för låg nivå på ett 

mätvärde kan innebära att vissa beräkningar inte går att utföra (Körner & Wahlgren, 2012). 

 

3.8.1. Antal likes 
Variabeln antal likes är en kvantitativ diskret variabel, vilket innebär att den bara kan anta vissa 

värden (Körner & Wahlgren, 2012). I det här fallet innebär det att den enbart kan anta 

heltalsvärden då antal likes bara kan mätas i heltal. Variabeln har en absolut nollpunkt och det 

är möjligt att bilda en kvot mellan två mätvärden. Antal likes går därför att placera i en kvotskala 

(Körner & Wahlgren, 2012). 

 

3.8.2. Antal kommentarer 
Liksom antal likes är antal kommentarer en kvantitativ diskret variabel i kvotskala. Antalet 

kommentarer går enbart att mäta i heltal och det finns en absolut nollpunkt för variabeln. Det 

går därför att rangordna och beräkna skillnader eller kvoter mellan olika mätvärden (Körner & 

Wahlgren, 2012). 

 

3.8.5. Inläggets tid 
Inläggets tid är en kvantitativ kontinuerlig variabel. Det innebär att variabeln teoretiskt sätt 

kan anta ett oändligt antal värden (Körner & Wahlgren, 2016). Variabeln kommer att avrundas 

nedåt till datumet som inlägget publicerades på. Det innebär att även om inlägget publiceras 

efter halva dagen har gått kommer variabeln ändå att avrundas nedåt. Detta kallas för att avkorta 

eller trunkera mätvärdet (Körner & Wahlgren, 2012). Anledningen till att variabeln kommer 

trunkeras är att ekonomiska rapporter som vi hämtar försäljningsdatan från gör på samma sätt. 

 

3.8.6. Försäljning 
Försäljning är en kvantitativ diskret variabel i kvotskala. Variabeln kan enbart anta vissa 

värden, i detta fallet finns det begränsningar i valutavärden som gör att variabeln inte kan bli 

mindre än ett öre eller motsvarande i annan valuta. Det går därför att rangordna, summera, 
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beräkna skillnader och räkna ut kvoter mellan olika mätvärden (Körner & Wahlgren, 2012). Vi 

har valt att samla in försäljningsdata i tusentals SEK eftersom det blir mer lättläst vid 

jämförelser mellan väldigt stora tal. 

 

3.9. Population och urval 
Populationen i vår undersökning består av Instagram-inlägg från modeföretaget H&M. H&M 

valdes då detta är ett företag med god lönsamhet och ett stort antal följare på Instagram på cirka 

18 miljoner (Instagram, 2016) som sträcker sig över hela världen. Det är ett företag som ligger 

i en lägre prisklass och riktar sig främst mot yngre konsumenter som vill ha trendriktiga kläder. 

Det är även dessa individer som är mest aktiva på Instagram enligt tidigare presenterad statistik. 

H&M presenterar dessutom kvartalsrapporter, vilket gör att vi kan jämföra fler perioder jämfört 

med om vi enbart tittat på årsredovisningar. Därför anser vi att H&M är ett bra företag att 

studera för vår frågeställning. 

 

Instagram är en relativt ny social kanal, som grundades 2010 (Instagram, 2016), och vi har 

därför valt att avgränsa urvalet till 2013 och framåt. Eftersom vi har lyckats automatisera 

datainsamlingen kan en totalundersökning göras under den tidsperioden vi valt. Den stora 

datamängden kommer ge oss ett trovärdigare resultat och ge oss större möjlighet att komma 

fram till en generell slutsats (Körner & Wahlgren, 2012). 2565 inlägg har därför samlats in och 

analyserats från H&Ms Instagramsida. Inlägg som består av en video istället för en bild sorteras 

bort. Detta har vi valt att göra eftersom Instagram visar antalet visningar istället för antalet likes 

för videoinlägg. Det blir därför inte relevant att jämföra videoinlägg med bildinlägg. Eftersom 

bildinlägg är betydligt vanligare, 2235 stycken jämfört med 330 stycken, har vi valt att fokusera 

på dessa istället för videoinlägg. Efter bortsorteringen av videoinlägg blev det därmed 2235 

inlägg kvar. 

 

Försäljningssiffrorna vi använt oss av är från H&Ms kvartalsrapporter och en totalundersökning 

kan ske även här. H&M publicerar alla sina kvartalsrapporter på sin hemsida och vi har därför 

kunnat ta försäljningssiffror för alla kvartal sedan 2013 för att jämföra med datan från 

Instagram. 
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3.10. Dataanalys  
3.10.1. Regressionsanalys 
En regressionsanalys är något som oftast görs när man försöker finna ett orsakssamband mellan 

olika variabler. Analysen hjälper en att förstå hur ett värde kan förändras när någon av de andra 

variablerna ändras. 

 

Vi anser att en regressionsanalys är den lämpligaste metoden för att analysera och visualisera 

våra resultat. Med en regressionslinje genom punktsvärmen kan vi snabbt se om det finns någon 

korrelation mellan de olika variablerna. Denna punktsvärm består utav de observerade värdena 

utsatta i ett scatterplot för att lättare visualisera och få en snabb överblick av den insamlade 

data. 

 

3.10.2. Minsta-kvadratmetoden 
Denna metod är en mer objektiv metod och används för att anpassa en rät linje i vår 

regressionsanalys till materialet. En linje skapas genom alla punkter i diagrammet och för varje 

punkt mäts avståndet mellan punkt och linje parallellt med y-axeln till linjen. Vi tar sedan 

samtliga beräknade avstånd och kvadrerar och summerar dem för att kunna skapa en ekvation 

för linjen så att kvadratsumman blir så liten som möjligt.   

 

3.11. Reliabilitet och validitet 
Vid skrivandet av denna uppsats har vi till vår yttersta förmåga försökt hålla oss objektiva och 

lägga fram datan utan att förvränga den. 

 

Reliabilitet är något vi strävat efter och innebär att med hjälp av samma metoder som används 

i vår undersökning få samma resultat en gång till om de skulle upprepas. Detta innebär att 

resultatet inte ska kunna påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman & 

Bell, 2011). Reliabilitet liknar replikerbarhet och är ett kriterium för forskning av alla slag och 

hur pass reliabelt ett mått är bedöms genom det tillvägagångssätt som lett till resultatet samt att 

det ska kunna upprepas av någon annan. 
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Validitet är också ett viktigt kriterium som vi jobbat för att uppnå och handlar om huruvida de 

slutsatser som dragits hänger ihop eller ej. Det finns olika typer av validitet och ett som varit 

särskilt viktigt har varit begreppsvaliditet, som även är relaterat till reliabiliteten (Bryman & 

Bell, 2011). Begreppsvaliditet innebär att man strävar efter att uppnå mått på 

samhällsvetenskapliga begrepp. Det svåra är att komma fram till om måttet verkligen mäter och 

speglar det som det betecknar. Exempel på detta är om intelligenstest verkligen mäter 

intelligens, och att man annars kan ifrågasätta resultatet. I vårt fall så handlar det om 

definitionen på engagemang, hur det är definierat och om undersökningen vi gör verkligen 

mäter denna faktor. Viktigt här är då att definitionen är tydlig och stabil så att undersökningen 

kan genomföras på nytt utan svårigheter (Bryman & Bell, 2011). 

 

Intern validitet är något vi funderat på mycket under skrivandets gång då vi försöker se om det 

finns ett samband mellan engagemang och försäljning. Begreppet syftar på frågor om kausalitet 

och om de slutsatser man drar verkligen är rimliga. Om vi i vår undersökning hittar ett samband 

mellan de två, kan vi vara säkra på att den ena faktorn påverkar den andra? Finns det en risk för 

skensamband eller andra faktorer som borde tagits med och som skulle bidragit till annorlunda 

resultat? Detta är frågor som vi tacklar och får ta hänsyn till i våra slutsatser och diskussioner. 

 

Extern validitet angriper frågan om resultatet från en undersökning kan generaliseras och 

användas för andra företag som inte ingår i undersökningen. Här gäller det att man har varit 

noggrann i urvalsprocessen för att kunna skapa ett representativt urval. Den externa validiteten 

kan ifrågasättas då endast ett företag undersökts i denna uppsats och resultatet saknar därför 

förmågan att generaliseras. För att lösa detta kunde fler företag valts i samma bransch för att ge 

en övergripande bild samt göra resultatet mer representativt.  

 

3.12. Litteraturval och källkritik 
För skrivandet av denna uppsats har vi använt oss utav en rad vetenskapliga artiklar hämtade 

från Lunds Universitets egen sökmotor LUBsearch som är fylld av vetenskapliga artiklar av 

olika slag. Vi har även använt oss utav kurslitteratur från tidigare kurser samt olika metodböcker 

för utformningen av uppsatsen. Den artikel som vi har använt som inspiration för uppsatsen 

(Oh et al, 2016) är ”peer reviewed” vilket innebär att den har granskats av andra experter inom 

samma område och publicerats i ”Information & Management” tidigare i år. Författarna av 

artikel har även använts sig av flera källor som stödjer deras teori och har även gjort en 
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definition av engagemang. Vi bedömer därmed litteraturen som trovärdig och kurslitteraturen 

anser vi också uppfylla de krav då den är utvald av universitetet. 

 

Eftersom våra data bl.a. tagits från sekundära källor är det precis som Lundahl och Skärvad 

(1999) säger viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Källor man hämtar kan vara vinklade och 

det är därför extra viktigt att se till syftet med undersökningen och försöka få fram 

bakomliggande motiv. Själva datan för att analysera inläggen på Instagram för att undersöka 

våra hypoteser är framtagen av Instagram och är tillgänglig för alla att komma åt. Denna data 

bedömer vi som trovärdig då Instagram inte har anledning att påverka denna, eftersom detta 

hade skadat det förtroende som användarna har för Instagram. H&M har heller ingen möjlighet 

att påverka datan från Instagram då man som användare inte kan påverka varken sin egen eller 

någon annans data för antal likes eller antal kommentarer. Försäljningssiffrorna för H&M är 

tagna direkt från H&Ms kvartalsrapporter. Dessa siffror bedömer vi som väldigt trovärdiga då 

H&M är ett börsnoterat företag med många intressenter som ställer krav på att 

kvartalsrapporterna ska vara korrekta. De kontrolleras t.ex. av aktieägare, banker, 

revisionsbyråer och statliga myndigheter. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de relevanta tabellerna och graferna för undersökningen. Först 

kommer de statistiska begrepp som används att förklaras och definieras. Sedan presenteras den 

insamlade data som ska användas. Slutligen görs de analyser som behövs för varje hypotes och 

resultatet presenteras och förklaras. 

 

4.1. Statistiska begrepp 
4.1.1. Regressionslinje  
En regressionslinje är en linje skapad av en ekvation framtagen av observerade data som 

försöker visa på ett samband mellan två olika variabler (Körner & Wahlgren, 2006). För att 

lättare se om det finns ett samband kan man använda sig av ett scatterplot och om det då inte 

ser ut att finnas ett samband (om prickarna är spridda) så kan linjen inte ge någon relevant 

modell. 

 

En regressionslinje har ekvationen Y = a + bX där X är förklaringsvariabeln och Y är den 

beroende variabeln. Lutningen på linjen representeras av b och a är punkten där linjen bryter y-

axeln (Körner & Wahlgren, 2006). 

 

4.1.2. ANOVA-tablå 
En ANOVA-tablå är ett sätt att samla olika statistiska metoder som man brukar använda för 

hypotesprövning och kan användas för att försöka se skillnader i medelvärde. ANOVA-tablån 

är användbar för att jämföra tre eller flera medelvärden för statistiskt säkerställd 

signifikansnivå. ANOVA används ofta vid tester och analys av experimentell data och ett 

resultat är statistiskt säkerställt om man kommit fram till att något sannolikt inte skett av slump 

och då accepteras noll-hypotesen (Körner & Wahlgren, 2006).  

 

4.1.3. Determinationskoefficient 
Determinationskoefficienten är ett mått man använder sig av i en regressionsanalys. Den mäter 

hur stor del av den totala variationen av den beroende variabeln som kan förklaras av 

förklaringsvariabeln (Körner & Wahlgren, 2006). Ett exempel kan vara hur stor del av en bils 
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värdeförändringar som kan förklaras av dess ålder. Vanligen benämns den som R2 och ordet 

kommer från det latinska språket från ett ord som betyder bestämma eller begränsa.  

 

4.1.4. Korrelationskoefficienten 
Korrelationskoefficienten är ett mått på hur starkt ett linjärt samband är mellan två variabler 

och uttrycks som ett värde mellan 1 och -1. Korrelationskoefficienten betecknas vanligtvis med 

bokstaven R. Vid positiva tal finns ett positivt samband och vid negativa tal finns ett negativt 

samband (Körner & Wahlgren, 2006). Ju längre ifrån noll korrelationskoefficienten är desto 

starkare är sambandet. Detta innebär att maximalt samband fås vid värdet 1 eller -1. Vid värdet 

noll finns inget linjärt samband, variablerna är då okorrelerade. Även om två variabler är 

okorrelerade kan det ändå finnas ett samband, men det måste då vara av icke-linjär typ (Körner 

& Wahlgren, 2006).  

 

4.1.5. Residualspridning 
Residualspridningen är detsamma som standardavvikelsen kring regressionslinjen. Den berättar 

hur mycket punkterna i medeltal skiljer sig från linjen i y-led. En hög residualspridning innebär 

att punkterna skiljer sig mycket från regressionslinjen, medan en låg residualspridning innebär 

att punkterna ligger nära linjen (Körner & Wahlgren, 2006). 

 

4.2. Presentation av data 
Vi har samlat in data från 2565 Instagraminlägg publicerade mellan 13-01-01 och 16-09-30. Vi 

har gjort en totalundersökning av alla inlägg under perioden. Detta har vi kunnat göra eftersom 

vi automatiserat insamlandet av informationen från Instagram. Efter bortsortering av 

videoinlägg blev det 2235 inlägg kvar. I nedanstående linjediagram visas hur antalet likes 

respektive kommentarer har varierat under tidsperioden vi samlat in data. Det går där att se att 

likes har ökat över tiden. Det högsta värdet antogs Q2 2015 och efter det har ökningen avtagit. 

Antalet kommentarer har också ökat till en början, men sedan stagnerat lite i slutet. Det går att 

se att vissa perioder har haft fler kommentarer än andra, vilket leder till de tillfälliga topparna i 

diagrammet. 
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Diagram 2. Antal likes per kvartal på H&Ms Instagramsida. 

 

 
Diagram 3. Antal kommentarer per kvartal på H&Ms Instagramsida. 
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Försäljningsdata har tagits från H&Ms kvartalsrapporter som de publicerar på sin hemsida. Vi 

har samlat in data från kvartal 1 år 2013 till och med kvartal 3 år 2016. I nedanstående diagram 

visas hur försäljningen har sett ut för varje kvartal. Där går det att se att H&Ms försäljning har 

ökat under perioden. Det går också att se att försäljningen ökat varje kvartal utom kvartal ett 

varje år då den minskar jämfört med kvartal fyra föregående år. Men försäljningen kvartal ett 

har också varje år varit högre än kvartal ett föregående år. 

 

 
Diagram 4. Försäljning per kvartal för H&M. 

 

I nedanstående tabell presenteras den insamlade datan för varje kvartal. Likes och kommentarer 

har summerats i varje kvartal för att kunna jämföra hela perioder med varandra. Dessa siffror 

använder vi sedan för att testa våra hypoteser. 
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Kvartal Försäljning (tusental SEK) Antal likes Antal kommentarer 

13 Q1 28 392 000 666 638 5492 

13 Q2 31 635 000 591 457 3431 

13 Q3 32 040 000 988 008 6321 

13 Q4 36 495 000 1 525 556 10 216 

14 Q1 32 143 000 3 242 357 21 817 

14 Q2 37 827 000 6 164 648 54 320 

14 Q3 38 805 000 10 766 763 79 590 

14 Q4 42 644 000 11 822 806 109 213 

15 Q1 40 276 000 15 595 552 88 961 

15 Q2 45 867 000 28 705 817 150 315 

15 Q3 46 024 000 22 986 174 118 226 

15 Q4 48 694 000 26 327 201 140 765 

16 Q1 43 691 000 26 940 418 121 866 

16 Q2 46 874 000 27 823 369 92 249 

16 Q3 48 982 000 26 074 566 80 061 

Tabell 1. Försäljning, likes och kommentarer per kvartal för H&M. 
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4.3. Hypotestest 

4.3.1. Test av H1 
Först vill vi testa nedanstående hypotes: 

 

H01: Det existerar ett samband mellan likes och försäljning. 

H11: Det existerar inte ett samband mellan likes och försäljning. 

 

Följande regressionsanalys är utförd i SPSS för att undersöka om det finns ett samband mellan 

antalet likes och försäljningen och i så fall hur starkt detta samband är. Med hjälp av SPSS 

kunde vi få ut de tabeller vi behövde.  

 

 
Tabell 2. Sammanfattning regressionsanalys. 

 

Korrelationskoefficienten “R” för sambandet mellan likes och försäljning är 0,934. Ett 

maximalt positivt samband har värdet 1 och värdet 0 betyder att ett linjärt samband inte 

existerar. Det finns därför ett starkt samband mellan likes och försäljning eftersom 0,934 är 

väldigt nära 1. Determinationskoefficienten “R Square” talar om hur stor del av variansen i 

försäljningssiffrorna som kan förklaras av variabeln likes förändring. I vårt fall blir värdet 0,872 

eller 87,2 %, vilket innebär att förändringar i försäljningen till 87,2 % kan förklaras av 

förändringar i likes. Residualspridningen “Std. Error of the Estimate” visar hur mycket alla 

mätvärden skiljer sig från regressionslinjen i snitt. Det innebär att standardavvikelsen från linjen 

är 2 518 248,10 i y-led. 
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Tabell 3. ANOVA-tablå från regressionsanalysen. 

 

I ANOVA-tablån ovan har vi fått ut värdena som behövs för vår hypotesprövning. Om 

nollhypotesen är sann följer kvoten mellan MSR och MSE en F-fördelning. I vårt fall blir 

testfunktionens värde 88,418 vilket är signifikant högre än tabellvärdet för F-fördelningen. Det 

går även att se att F-testets p-värde ”Sig.” är klart lägre än 0,05 vilket också betyder att den 

oberoende variabeln har en påverkan på den beroende variabeln. Nollhypotesen bekräftas därför 

och vi kommer fram till att det existerar ett samband mellan likes och försäljning. 

 

 
Tabell 4. Koefficienter från regressionsanalysen. 

 

Utifrån ovanstående tabell går det att se att det skattade a-värdet är 32 269 676,7 och det 

skattade b-värdet är 0,553. Det innebär att regressionslinjens ekvation blir y = 32 269 676,7 + 

0,553*x. För varje like i ett kvartal ökar alltså försäljningen med 553 kronor. Det har även gjorts 

ett t-test för att testa ifall beta är lika med noll eller inte. I detta fallet bekräftas även hypotesen 

då ”Sig.” är lika med 0,000. Beta är då inte lika med noll och det finns därför ett 

regressionssamband. Längst till höger finns ett 95-procentigt konfidensintervall för både a-

värdet och b-värdet. Riktningskoefficienten hamnar med det intervallet mellan 0,426 och 0,681. 
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Diagram 5. Scatterplot med inritad regressionslinje. 

 

I ovanstående graf har vi ritat ut regressionslinjen i ett scatterplot. Det går att grafiskt se att 

punkterna håller sig nära linjen och det positiva sambandet blir tydligt. Vi har även ritat ut ett 

95-procentigt konfidensintervall kring linjen. De flesta av punkterna hamnar inom detta 

intervall. 

 

4.3.2. Test av H2 
Efter testet av den första hypotesen vill vi nu testa nedanstående hypotes: 

 

H02: Det existerar ett samband mellan kommentarer och försäljning. 

H12: Det existerar inte ett samband mellan kommentarer och försäljning. 

 

Även för denna hypotesen gör vi en regressionsanalys SPSS för att undersöka om det finns ett 

samband mellan variablerna och i så fall hur starkt detta samband är. I detta fallet handlar det 
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om ett samband mellan antalet kommentarer och försäljningen. Med hjälp av SPSS fick vi ut 

nedanstående tabeller.  

 

 
Tabell 5. Sammanfattning regressionsanalys. 

 

Korrelationskoefficienten “R” för sambandet mellan kommentarer och försäljning är 0,881. I 

detta fallet finns det därför ett starkt samband mellan kommentarer och försäljning eftersom 

0,881 är nära det maximala värdet 1 för ett positivt samband. “R Square” är 

determinationskoefficienten och talar om hur stor del av försäljningssiffrornas varians som kan 

förklaras av förändringar i antalet kommentarer. I detta fallet är värdet 0,776 eller 77,6 %, och 

förändringar i försäljning kan därför till 77,6 % förklaras av förändringar i antalet kommentarer. 

Residualspridningen “Std. Error of the Estimate” är i detta fallet 3 326 507,99, vilket innebär 

att standardavvikelsen från linjen är 3 326 507,99 i y-led. 

 

 
Tabell 6. ANOVA-tablå från regressionsanalysen. 

 

I ANOVA-tablån ovan finns de värden som behövs för hypotesprövningen. Om nollhypotesen 

är sann ska kvoten mellan MSR och MSE följa en F-fördelning. I detta fallet blir testfunktionens 

värde 45,121 vilket är signifikant högre än tabellvärdet för F-fördelningen och detta går också 

att se på att p-värdet ”Sig.” är klart lägre än 0,05. Detta innebär att den oberoende variabeln har 

en påverkan på den beroende variabeln, alltså att kommentarer påverkar försäljning. 

Nollhypotesen bekräftas därför och vi kommer fram till att det existerar ett samband mellan 

kommentarer och försäljning. 
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Tabell 7. Koefficienter från regressionsanalysen. 

 

Enligt ovanstående tabell är det skattade a-värdet 31 726 625,9 samt det skattade b-värdet 

114,966. Därför blir regressionslinjens ekvation y = 31 726 625,9 + 114,966*x. Detta innebär 

att för varje kommentar i ett kvartal ökar försäljningen med 114 966 kronor. Ett t-test gjordes 

också för att testa ifall beta är lika med noll eller inte. Även här bekräftas vår hypotes eftersom 

”Sig.” är lika med 0,000 och beta är därför inte lika med noll. Det innebär att det finns ett 

regressionssamband mellan variablerna. Vi har även tagit fram ett 95-procentigt 

konfidensintervall för både a-värdet och b-värdet som syns längst till höger. 

Konfidensintervallet för riktningskoefficienten blev mellan 77,991 och 151,940. 

 

 
Diagram 6. Scatterplot med inritad regressionslinje. 
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Vi har i ovanstående graf ritat ut regressionslinjen i ett scatterplot. I detta scatterplot kan man 

se att punkterna följer linjen ganska väl. De två linjerna bredvid regressionslinjen är ett 95-

procentigt konfidensintervall kring linjen och nästan alla punkterna hamnar inom detta 

intervall. 
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4.3.3. Test av H3 
Vår tredje hypotes som vi ville testa är följande: 

 

H03: Kommentarers påverkan på försäljning är större än likes påverkan på försäljning. 

H13: Kommentarers påverkan på försäljning är inte större än likes påverkan på försäljning. 

 

Vi ville helt enkelt undersöka vilken av likes och kommentarer som hade störst påverkan på 

försäljning och efter att vi med de tidigare hypoteserna konstaterat att det finns ett samband är 

det nu dags att jämföra deras påverkan.  

 

 
Tabell 8. Sammanfattning regressionsanalys för likes. 

 

 
Tabell 9. Sammanfattning regressionsanalys för kommentarer. 

 

Jämför vi korrelationskoefficienten (R) mellan de båda i figurerna ovan kan man konstatera att 

sambandet mellan likes och försäljning är högre än sambandet mellan kommentarer och 

försäljning. Likes har ett samband med 0,934 vilket är högre än det för kommentarer med 0,881. 

De har båda ett positivt samband (ju fler likes/kommentarer desto högre försäljning) och ligger 

båda nära 1 vilket är det starkaste sambandet.  
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Tabell 10. Koefficienter från regressionsanalysen för likes. 

 

 
Tabell 11. Koefficienter från regressionsanalysen för kommentarer. 

 

För att jämföra påverkan på försäljningen så får vi ta en titt i tabellen ovan längst till vänster i 

kolumnen B ”Unstandardized coefficients”. Det är här vi hittar vårt b i ekvationen Y = a + bX 

på raden benämnd likes i den övre figuren och comments i den undre. Det är det här talet som 

visar hur mycket försäljningen ökar för varje like/kommentar på inlägg på Instagram. Vi ser 

här tydligt att faktorn b för likes ligger på 0,553 samtidigt som kommentarer har ett värde på 

114,966. Detta resultat får oss då att acceptera vår nollhypotes att kommentarer har större 

påverkan på försäljning med 114 966 kronor jämfört med 553 kronor. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer en analys av resultaten att göras med hjälp av de teorier och begrepp vi 

gått igenom i teorikapitlet. Analys kommer ske av de enskilda hypoteser vi satt upp och även en 

mer generell analys av slutresultaten kommer ske. 

 

5.1. Analys av H01: Det existerar ett samband mellan 

likes och försäljning 
Vi har med hjälp av vår regressionsanalys hittat ett statistiskt säkerställt samband mellan likes 

och försäljning. Sambandet är väldigt starkt med en korrelationskoefficient på 0,934 och en 

determinationskoefficient med värdet 0,872. Detta innebär att det finns ett positivt linjärt 

samband där 87,2 % av förändringen i försäljning kan förklaras av skillnaden i likes i olika 

perioder (Körner & Wahlgren, 2012). Vi har därmed kunnat bekräfta vår nollhypotes att det 

existerar ett samband mellan likes och försäljning. Vad som däremot är svårt att säga något om 

är kausaliteten mellan variablerna. Enligt regressionsanalysen ska en like öka försäljningen med 

500 kronor. I den prisklassen H&Ms produkter ligger är 500 kronor mycket pengar och många 

plagg kostar mindre än detta. Därför verkar det orimligt att en like skulle leda till en ökad 

försäljning på 500 kronor, eftersom det skulle innebära att personen som ger en like sedan går 

och köper varor för 500 kronor i butiken varje gång. Det är då troligare att detta samband är 

ömsesidigt istället för ensidigt, eller att det finns ett skensamband. Skensambandet kan bero på 

en tredje variabel som påverkar både försäljningen och antalet likes, vilket gör att det ser ut som 

ett samband mellan variablerna försäljning och antal likes. Vad denna tredje variabel är går bara 

att spekulera i, men den skulle t.ex. kunna vara hur stor marknadsföringsbudgeten är. En större 

marknadsföringsbudget kan leda till större synlighet av deras Instagram, vilket leder till fler 

likes. En större marknadsföringsbudget leder oftast också till en högre försäljning. Även om det 

är troligt att det finns ett skensamband innebär inte det att likes inte kan påverka försäljning 

också, bara inte så mycket som det verkar i vår regressionsanalys. 
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5.2. Analys av H02: Det existerar ett samband mellan 

kommentarer och försäljning 
I vår analys av sambandet mellan kommentarer och försäljning har vi med hjälp av 

regressionsanalys hittat ett statistiskt säkerställt samband. Precis som sambandet mellan likes 

och försäljning är detta sambandet väldigt starkt och har en korrelationskoefficient på 0,881 

och en determinationskoefficient på 0,776. 77,6 % av förändringen i försäljning kan därför 

förklaras av antalet kommentarer (Körner & Wahlgren, 2012). Vår nollhypotes har därför 

kunnat bekräftas och det existerar ett samband mellan kommentarer och försäljning. Precis som 

i fallet med sambandet mellan likes och försäljning är det svårt att säga något om kausaliteten. 

I detta fallet visar regressionsanalysen att en kommentar ökar försäljningen med nästan 115 000 

kronor, vilket är ännu mer orimligt än att en like ökar försäljningen med 500 kronor. Det är 

därför mycket troligt att det även här rör sig om ett skensamband. Även detta skensamband 

skulle kunna bero på förändringar i marknadsföringsbudget, på samma sätt som skensambandet 

mellan likes och försäljning. Hur stort det verkliga sambandet är är därför svårt att säga även i 

detta fallet. 

 

5.3. Analys av H03: Kommentarers påverkan på 

försäljning är större än likes påverkan på försäljning 
Enligt vår regressionsanalys har kommentarer ett svagare bevisat samband med försäljning än 

vad likes har, men varje kommentar påverkar försäljningen mer än vad en like gör. En 

kommentar ökar försäljningen med 115 000 kronor medan en like ökar den med 500 kronor. 

Detta bekräftar vår nollhypotes att kommentarer påverkar försäljningen mer än likes. Att skriva 

kommentarer kräver en högre grad av engagemang, eftersom de tar mer tid än en like att göra. 

Därför är det rimligt att en kommentar påverkar försäljningen mer än en like. Då kommentarer 

förmedlar mer information än en like till läsaren så är har den en större chans att påverka denne 

med ett mer meningsfullt budskap än det en like kan bidra med. Då konsumenterna tenderar att 

påverkas av tidigare lämnad feedback så är det kanske inte så konstigt att en skriven kommentar 

någon lagt ner tid i att skriva har en större inverkan än en like. Som nämnts i teorin så påverkas 

konsumenter mest av positiva budskap som kommer från någon de litar på och har någon form 

av relation till. Om konsumenterna då läser en kommentar av en person de tycker om eller 

beundrar så är det lätt att se hur den skulle ha en större inverkan på en person än bara en like. 
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Men även här dyker dock frågan om skensamband upp med orimliga siffror som gör att en 

vidare analys är svår att göra. 

 

5.4. Övrig analys 
Kopplar vi tillbaka till köpprocessen så finns en stor chans att den startar på Instagram när 

konsumenterna tittar runt och hittar något som fångar deras intresse. Här kickar behovet av att 

förstärka sin egen självbild in och att visa upp sig inför andra, vilket är motiverat av ett behov 

av social acceptans. Social acceptans beskrevs i teorin ligga under de transformativa behoven 

som handlar om att uppnå ett nytt tillstånd med hjälp av olika sinnesupplevelser (Dahlén & 

Lange 2009). Social acceptans är något som de flesta människor är oroliga över och de kan gå 

ofantliga längder för att passa in och accepteras av de grupper de aspirerar att tillhöra. Genom 

att titta runt på Instagram observerar de sin omgivning för att få en idé om vad som är populärt 

och vad de borde köpa för att passa in. Detta är ett av de starkaste köpmotiven som har stor 

inverkan på konsumenterna och något som marknadsförare är väl medvetna om. De strävar 

därför ofta efter att förmedla vem det är som köper dessa produkter. Social acceptans fanns 

också med i Taylors hjul av behov, och även ego, som tog upp hur konsumenter köper produkter 

för att berätta för sig själv, så väl som andra, om sin egen identitet genom olika produkter. 

Genom att då gilla eller kommentera inlägg visar de upp för omgivningen vad de identifierar 

sig med och söker då både social acceptans och förstärkt identitet. Då vi nu genom vår 

undersökning funnit ett starkt samband mellan likes/kommentarer och försäljning så gör 

marknadsförarna klokt i att inte försumma möjligheten att med hjälp av sina inlägg fånga in 

konsumenter med attraktivt material som de är villiga att sprida vidare genom WOM.  

 

De följande stegen i processen, informationssökning och alternativutvärdering, kan man se en 

WOM effekt i då konsumenter läser kommentarer om produkten och påverkas av andras 

positiva erfarenheter. Detta kan få dem att själva lämna positiva kommentarer och fortsätta 

kedjan av WOM och även rekommendera till nära och bekanta. Vid letandet av information så 

söker konsumenterna ofta genom olika källor. Denna dimension kallas riktning och innebär att 

konsumenten använder sig av en mix av olika informationskällor för att bilda sig en uppfattning 

om och kunskap om produkter. Här spelar den icke-kommersiella och personliga dimensionen 

stor roll där vänner och familj är en stor källa för information och WOM-effekt genom att de 

delar med sig av sina erfarenheter. Dahlén och Lange (2009) betonar hur konsumenter är mer 

mottagliga för information om den kommer från någon man känner såsom en vän, men även 
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någon man litar på som kanske en bloggare man följer och har byggt upp en relation med. Pratar 

konsumenterna med sina vänner och de sett något på Instagram eller i en affär så är det större 

chans att konsumenten letar upp denna produkt då förslaget kommit från någon den hade en 

relation till istället för en opersonlig säljare. De lämnade kommentarerna ger även en WOM-

effekt och kan lätt påverka konsumenter och förmedla en positiv uppfattning om produkten 

(Kotler och Keller 2015). Sambandet vi fann visar tydligt hur viktig denna process är och vilka 

ekonomiska fördelar engagemang och WOM kan leda till. Visat engagemang i form av en 

lämnad kommentar eller like kan spridas vidare till vänner och bekanta som tar in materialet 

och i sin tur sprider budskapet vidare till andra möjliga kunder och genererar intäkter till 

företaget. 

 

Det sista steget i köpprocessen, utvärdering, är särskilt viktig för företagen där ett lyckat köp 

kan leda till att kunden delar med sig av sin lycka på Instagram genom en kommentar. Positiva 

kommentarer kan sedan komma att påverka potentiella kunder och det är därför viktigt i 

utvärderingen av köpet att kunden känner sig tillfredsställd och visar engagemang på sociala 

medier såsom Instagram. Denna form av engagemang kan gå vidare till det som Schivinski et 

al (2016) kallade creation där konsumenterna skapar eget material på Instagram relaterat till 

företaget och dess produkter. Med denna form av engagemang så sprids budskapet vidare till 

kundens vänner som har lättare att ta det till sig eftersom konsumenter litar mer på 

rekommendationer från sina vänner. Creation är något som är svårt att mäta men är den starkaste 

formen av engagemang och har troligtvis ett starkt samband med försäljning. Social acceptans 

är även ett behov som kan fyllas med hjälp utav creation-engagemang då man skyltar med sin 

förknippning till företaget i hopp om att bli uppfattad på ett visst sätt.  

 

Blickar vi tillbaka på teorin om engagemang och försöker se hur väl våra resultat passar ihop 

med dessa så kan man få en möjlig förklaring till varför vi fick de resultat vi fick. Mycket av 

teorin om engagemang från de olika artiklarna påminner starkt om det som diskuterats i 

köpprocessen och i WOM. De personliga delarna i CEB tar inspiration av köpprocessens behov 

av social acceptans och de motiven som kan finnas för att konsumenterna finner behov av att 

uttrycka sig genom produkter. Detta kan vara en av anledningarna till att kunderna lämnar 

kommentarer och gillar, för att helt enkelt förstärka sin egen självbild. Den interaktiva delen tar 

fokus på de som kommenterar i syfte att kommunicera och vara del av en grupp. I samband 

med detta sprider de positiva kommentarer och kan på så sätt påverka andra i gruppen att t.ex. 

köpa en produkt de varit osäkra på men övertygats av en annans positiva upplevelse. Detta kan 
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vara en av anledningarna till att kommentarerna enligt vår undersökning hade större effekt på 

försäljningen än likes.  

 

Många som använder Instagram gör det för att fly från sin egen verklighet en stund och för att 

följa kändisars eller andra människors liv i världen (Lee et al, 2016). Modeföretagens konton 

är ett väldigt populärt sätt att göra detta på, vilket märks på att många av de största 

företagskontona på Instagram är inom modebranschen (Statista, 2016). H&M har över 18 

miljoner följare på sin Instagram-sida (Instagram, 2016) och flera andra stora modemärken har 

stora konton också. H&M tar fram det material som konsumenterna letar efter och publicerar 

det där de letar efter det. Detta är en väldigt tydlig form av content marketing. De fokuserar inte 

enbart på reklam för sina produkter utan tar även fram annat material som konsumenterna vill 

se. Content marketing påverkar konsumenters beslutsfattande på ett positivt sätt (Patrutiu 

Baltes, 2015) och detta kan därför vara en förklaring till sambandet mellan engagemang på 

Instagram och H&Ms försäljning. Genom att publicera högkvalitativt och intressant material 

skapar de en positiv relation med sina kunder, ibland redan innan de har köpt något från H&M. 

Det är också ett sätt att förstärka sin varumärkesbild och skapa varumärkeskännedom hos 

konsumenterna. 

 

Ett säkerställt samband mellan antalet likes/kommentarer och försäljning för ett företag innebär 

en ny sorts möjlighet att beräkna ROI för arbetet med sociala medier. Företag kan vanligtvis 

räkna ut kostnaderna för sitt arbete med sociala medier, då de ofta består av t.ex. löner eller 

annonskostnader. Det räcker då med att hålla koll på tidsåtgången för arbetet för att kunna 

beräkna lönekostnaden för arbetet. Annonskostnader är även de enkla att hålla koll på då de går 

att ta direkt från bokföringen. Det som är betydligt svårare att mäta är istället resultatet av 

sociala medier, då det kan vara svårt att koppla effekterna av arbetet till försäljningen. Detta 

gäller särskilt verksamheter som inte baserar sin försäljning på t.ex. en e-butik. Ett företag som 

inte har en e-butik kan inte mäta de direkta effekterna sociala medier ger på försäljningen lika 

lätt, eftersom de inte kan följa varje konsuments köpprocess på samma sätt som när 

försäljningen sker digitalt. Men om det finns ett samband mellan likes/kommentarer och 

försäljning går det att använda antalet likes för att beräkna effekten arbetet på sociala medier 

gett på försäljningen. Detta ger företag en helt ny möjlighet att beräkna ROI för arbetet med 

sociala medier även i branscher utan digital försäljning. Genom att enklare kunna mäta 

effekterna av sociala medier går det att effektivisera sitt arbete snabbare och prova sig fram till 

vad som ger bäst effekt för att få ut så mycket som möjligt av sitt arbete. 



 53 

6. Slutsats och diskussion 

I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi först de slutsatser vi kommit fram till. Sedan beskrivs 

det teoretiska bidrag som gjorts och vi ger även förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Avslutningsvis ger vi en rad rekommendationer till praktiker baserade på denna uppsats. 

 

6.1. Slutsats och diskussion 
Sociala medier blir en allt större del av vår vardag och användandet har ökat snabbt de senaste 

åren. Numera använder även företag, stora som små, sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg och som ett sätt att interagera med sina kunder. Sociala medier som en 

marknadsföringskanal är relativt nytt och det finns ännu inte så mycket forskning kring hur 

företag på bästa sätt kan använda sig av det. Detta blev vi intresserade av och syftet med 

uppsatsen blev därför att undersöka ifall det finns något samband mellan konsumenters 

engagemang på Instagram och företags försäljning inom modebranschen. Ett sådant samband 

skulle innebära att företag lättare kan se fördelarna med att lägga ner arbete på sociala medier 

och lättare mäta vilket material som ger bäst effekt. Genom att sätta upp tre hypoteser som 

bekräftades i resultatkapitlet lyckades vi uppfylla vårt syfte. Det som vi statistiskt kunde 

säkerställa med hjälp av vår regressionsanalys var följande hypoteser: 

 

• H01: Det existerar ett samband mellan likes och försäljning. 

• H02: Det existerar ett samband mellan kommentarer och försäljning. 

• H03: Kommentarers påverkan på försäljning är större än likes påverkan på försäljning. 	

 

Våra tester avgränsades till modebranschen och mer specifikt valdes H&M ut för att analyseras. 

Det är därför svårt att generalisera dessa slutsatser för hela branschen, men vidare forskning 

inom frågan ger en möjlighet att göra mer generaliserbara slutsatser. 

 

Vår första hypotes bekräftades vilket innebär att det finns ett samband mellan likes på Instagram 

och ett företags försäljning. Även den andra hypotesen bekräftades vilket innebär ett samband 

mellan kommentarer på Instagram och ett företags försäljning. Dessa samband innebär att 

företag nu har en ny möjlighet att mäta resultatet från deras sociala medier samband. Tidigare 

har företag haft svårt att beräkna ROI för sociala medier, eftersom det varit svårt att uppskatta 
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intäkter som tillkommit på grund av arbetet där. För att kunna uppskatta detta värdet har de 

behövt ha digital försäljning, där de då kunnat följa kundens köpprocess hela vägen digitalt. 

Men ett samband mellan likes/kommentarer och försäljning innebär en möjlighet för företag att 

uppskatta intäkterna från sociala medier även utan digital försäljning. 

 

En viktig anledning till att många använder Instagram är för att följa kändisar eller fly från sin 

egen verklighet för att slappna av en stund (Lee et al, 2016). Många gör det genom att följa 

modeföretag och H&M är ett av de populäraste kontona med 18 miljoner följare på sin sida 

(Instagram, 2016). Kopplingen till content marketing är väldigt tydlig och H&M tar fram 

material som inte alltid i första hand handlar om deras produkter, utan fokuserar framförallt på 

att deras material ska vara intressant för användarna. Detta kan vara en förklaring till sambandet 

mellan likes/kommentarer och försäljning eftersom content marketing i hög grad har visat sig 

påverka köparnas beslutsfattande (Patrutiu Baltes, 2015). 

 

Word of mouth (WOM) kan man definitivt säga har en positiv inverkan på försäljningen och 

hjälper till att sprida budskap vidare mellan konsumenter som visar sitt engagemang och får 

dem att interagera med andra med liknande intresse. Konsumenterna motiveras i största grad 

av sociala skäl som acceptans och ego men även av ett behov att tillhöra en grupp. 

Konsumenternas önskan att accepteras av vissa grupper driver dem att visa engagemang och 

förknippa sig med företagen för att samtidigt bygga upp sin självbild och tala om för både sig 

själv och omgivningen vem de är. WOM spelar stor roll i informations- och utvärderingsstadiet 

i köpprocessen då konsumenten söker trovärdig information från olika källor. Vänners åsikter 

värderas högt, men man påverkas också starkt av andras positiva kommentarer. Lyckade köp 

kan i slutändan leda till att kunden skapar eget material relaterat till företaget, vilket bevisat är 

ett av de starkaste medlen för att influera konsumenternas uppfattning och kan även användas 

för att fylla behovet av social acceptans.   

 

Den interna validiteten är något som kan diskuteras i denna uppsats då resultatet tyder på ett 

skensamband. Det är inte förrän man ser på hur mycket likes och kommentarer påverkar 

försäljningen som detta blir tydligt då värdena som diskuterades i analysen är alldeles för höga 

för att vara realistiska. Vi har definitivt hittat ett samband mellan de två och försäljningen men 

frågan om kausalitet kvarstår och får en att fundera om tillvägagångssättet kunde justeras. Det 

mest troliga är att det finns en avgörande faktor eller flera som vi inte tagit hänsyn till i våra 

beräkningar som gjort att vi fått ett missvisande resultat. Som vi visat på i vår metod och 
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diskuterat i vår källkritik så tror vi inte att det är något fel på vår insamlade data, utan istället 

att felet kan ligga i metoden. De beräkningar som gjorts har utförts av SPSS så vi kan utesluta 

matematiska fel från vår sida och att det skulle ha orsakat problemet. Talar vi om extern validitet 

så kan man ifrågasätta om vårt resultat går att generalisera för flera företag då vi endast använt 

oss utav ett företag. Vi har pratat om skensamband tidigare och det är möjligt att med fler 

variabler kunna motbevisa ett samband samtidigt som det finnas en stor chans för att ett sådant 

samband existerar med mer realistiska siffror. Vi tar upp rekommendationer senare i detta 

kapitel om vad framtida forskare kan tänka på för att få ett generaliserbart resultat.  

 

6.2. Teoretiskt bidrag 
I vår undersökning har vi hittat ett statistiskt säkerställt samband mellan engagemang på 

Instagram och företags försäljning. Vi har bekräftat både vår första och andra hypotes om att 

likes respektive kommentarer har ett samband med försäljning. Det positiva sambandet innebär 

att fler likes eller kommentarer en period också leder till en högre försäljning. Det har tidigare 

gjorts en liknande studie inom filmbranschen som också hittade ett positivt samband mellan 

engagemang på sociala medier och filmernas bioförsäljning. Utöver den studien finns det 

däremot väldigt lite forskning kring detta område och vår uppsats vidgar därför kunskapen som 

finns inom området till en ny bransch. Vår studie kan ses som en påbörjan till att kunna dra en 

mer generell slutsats kring frågan vid fortsatta studier. Vi har också bekräftat vår hypotes om 

att kommentarer påverkar försäljning mer än vad likes gör. Det innebär att en kommentar är 

mer värdefull för ett företag än vad en like är när det kommer till påverkan på försäljning. 

Tidigare har det inte gjorts någon jämförande studie mellan likes respektive kommentarers 

påverkan på försäljning. Denna studie kan därför ses som en början till att värdera vilka 

mätvärden som betyder mest på sociala medier, och vad som skiljer olika sorters engagemang 

åt. 

 

6.3. Förslag på vidare forskning 
I denna uppsats ville vi undersöka om det fanns ett samband mellan engagemang på Instagram 

och företags försäljning och efter att ha samlat in data lyckades vi få fram ett resultat. Det vi 

fick fram visade på ett samband men med siffror som tydde på ett skensamband. Det vi föreslår 

vid vidare forskning är att gå djupare i denna fråga men även försöka identifiera andra faktorer 

som kan ha bidragit till att påverka sambandet. Vad de andra faktorerna kan bestå utav kan vi 
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bara spekulera i om, men de kan vara allt från storleken på marknadsföringsbudgeten till att 

creation material haft större påverkan. Storleken på budgeten kan direkt vara relaterad till 

mängden och kvaliteten på det material som företaget publicerar på sitt Instagram-konto och 

därmed hur mycket de exponeras och sprids vidare till andra konsumenter. Creation eller 

konsumentproducerat material kopplat till företaget kan vara en faktor som påverkar sambandet 

väldigt mycket, eftersom att den enligt forskarna är en av de starkaste formerna av engagemang. 

Vi föreslår därför att ta med fler variabler i undersökningen av sambandet för att få ett mer 

realistiskt resultat. 

 

Vidare tror vi att för att få ett mer generaliserbart resultat och något som passar in även för 

andra företag att det kan vara bra att ta med fler företag i, och därigenom öka den externa 

validiteten. På grund av faktorer vi tidigare framfört i metoddelen av denna uppsats undersöktes 

bara ett företag för att finna ett samband mellan engagemang och försäljning. Att då ta med fler 

företag i undersökningen kombinerat med fler variabler så ökar den externa validiteten som 

syftar till att resultatet från undersökningen ska kunna vara applicerbart på andra företag. Själva 

har vi bara fokuserat på modebranschen vilket vi tyckte var en bra början då många stora 

modeföretag har konton på Instagram med ett stort antal följare. Med det sagt hade det varit 

intressant att undersöka företag av olika storlek och även olika antal följare på Instagram för att 

se hur olika exponering påverkar försäljningen. Vi föreslår därför att bredda undersökningen i 

framtiden och ta med fler företag av olika storlekar från olika branscher med olika antal följare 

för att göra resultatet mer generaliserbart för alla.  

 

6.4. Rekommendationer till praktiker 
Med hjälp av slutsatserna i denna uppsats har vi kommit fram till två huvudsakliga 

rekommendationer till praktiker. Rekommendationerna gäller främst för modebranschen, då det 

är denna som undersökts, men kan vara användbara även för andra branscher.  

Det statistiska sambandet mellan engagemang och försäljning som denna uppsats har hittat visar 

på betydelsen av att använda likes och kommentarer som mätvärden för att utvärdera företags 

arbete på sociala medier. Både likes och kommentarer är offentliga data på Instagram, och det 

går även att gå tillbaka och kolla på historiska data på ett snabbt sätt. Detta gör att mätvärdena 

går att mäta kontinuerligt utan några stora kostnader för företaget. Det ger företag en möjlighet 

att hela tiden utvärdera sitt arbete och förbättra det. Vår första rekommendation är därför att 
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praktiker kontinuerligt bör mäta antal likes och antal kommentarer och försöka ta fram material 

som presterar bra på dessa mätvärdena. 

 

Content marketing handlar om att skapa material som konsumenterna vill ha, på rätt plats och 

vid rätt tid. Genom att skapa intressant material engageras konsumenterna och företaget får en 

möjlighet att skapa en relation med dem. Företag som skapar intressant och engagerande 

innehåll för fler likes och kommentarer än företag som inte tar fram det material konsumenterna 

vill se. Företag måste därför förstå sina kunder och lyssna på vad de vill se för material för att 

få ut så mycket som möjligt av de sociala medierna. Vår andra rekommendation är därmed att 

företag behöver publicera det material som konsumenterna är intresserade av, snarare än att 

enbart försöka göra produktreklam. Genom att få fler likes och kommentarer på sitt innehåll 

kommer sedan företagets försäljning att öka enligt vår undersökning. 
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