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Sammanfattning 
Sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen som används av allt fler människor 
världen över. På sociala medier ges både företag och privata användare möjlighet att 
publicera videoinnehåll. I linje med att video på sociala medier växt fram, har  möjligheter 
att använda video i marknadsföringssyfte utvecklats. Det har resulterat i att allt fler 
företag och marknadsförare insett fördelen med att inkludera video som en aspekt i 
marknadsföringsstrategier. 
  
Det har identifierats ett teoretiskt gap inom forskning som behandlar vilka attribut som 
bör inkluderas i en video för att fånga en konsuments intresse och främja videodelning. 
Syftet med denna studie är således att få kunskap kring attribut som är av betydelse vid 
utformning av videomarknadsföring på sociala medier och om dessa attribut är av 
betydelse för huruvida en video sprids genom videodelning. Författarna ämnar dessutom 
undersöka om video på sociala medier kan ha en eventuell påverkan på tittarens 
köpintention. Studien ämnar således besvara följande forskningsfråga: 
 
Vilka attribut bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att attrahera 

tittare och generera spridning? 
  
Studien har utförts utifrån en kvantitativ metod och studieobjektet är användare 
Instagram. I samband med att Instagram introducerade möjligheten att publicera video, 
har videomarknasföring blivit allt vanligare och mer framträdande i kanalen. Via 
videomarknadsföring på Instagram har företag och marknadsförare potential att nå ut till 
en stor publik. Utifrån syftet och den forskningsfråga som författarna ämnar besvara har 
teori gällande native advertising, viral marknadsföring, videodelning, elektronisk word-
of-mouth (eWOM), AIDA-modellen samt attribut inom video inkluderats i studiens 
teoretiska referensram. 
  
Den empiriska data som återfinns i studien har samlats in genom en webbenkät och den 
urvalsstrategi som använts är snöbollsurval. Statistiska tester i from av chitvå-test samt 
korrelationstest har genomförts för att härleda samband mellan olika variabler.  
Cronbach’s Alpha har genomförts för att styrka studiens inre reliabilitet. Utifrån den data 
som samlats in och utifrån de statistiska tester som genomförts har det konstaterats att 
attributen underhållning, engagemang och utformning bör inkluderas i 
videomarknadsföring för att attrahera tittare och generera spridning. 
  
Studien bidrar med en teoretisk modell som revideras utifrån studiens resultat.  Modellen 
bidrar med teorier och attribut som är av relevans att beakta vid utformning av 
videomarknadsföring på sociala medier av såväl företag som marknadsförare.  
  
Nyckelord: Sociala Medier, Instagram, Video, Videomarknadsföring, Videodelning, 
Marknadsföring, Köpintention, Native Advertising, Viral Marknadsföring, Elektronisk 
Word-of-Mouth (eWOM), AIDA-modellen, Attribut.    
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Tack 
Vi vill börja med att rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Gert-Olof Boström. Tack 
för dina ovärderliga råd, din vägledning och ditt stöd under resans gång.  
       
Ett stort tack tillägnas även till studiens respondenter, utan er hade det inte varit möjligt 
att genomföra studien. Vi vill dessutom rikta ett tack till medlemmarna i vår 
handledningsgrupp som under studiens gång bidragit med råd och feedback.  
       
Författarna vill också passa på att tacka varandra för ett utomordentligt samarbete som 
präglats av både diskussioner och skratt. En kompis håller med dig, en vän argumenterar. 
  
Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till hela vår UÅ-familj, som Fricky hade sagt 
“utan er vi ingenting”. Tack till er som frågat hur vi mår och inte hur det går.  
   
Allt gott!  
 
 
 
 
    
 

  
  Sara Ryman                                                  Isabelle Sundqvist 
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Handelshögskolan vid Umeå Universitet  
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4.3 VAL AV PRIMÄR- ELLER SEKUNDÄRDATA ..................................................................................39 
4.4 ENKÄTKONSTRUKTION ........................................................................................................40 

4.4.1 Frågekonstruktion ..................................................................................................40 
4.4.2 Språk och logik .......................................................................................................41 

4.5 PILOTSTUDIE .....................................................................................................................42 



 4 

4.6 DISTRIBUTION ...................................................................................................................43 
4.7 ACCESS............................................................................................................................43 
4.8 BORTFALL ........................................................................................................................44 
4.9 BEARBETNING AV DATA .......................................................................................................45 
4.10 DESKRIPTIV STATISTIK .......................................................................................................45 
4.11 CHITVÅ-TEST...................................................................................................................45 
4.12 KORRELATIONSTEST ..........................................................................................................46 
4.13 CRONBACH’S ALPHA .........................................................................................................47 
4.14 DATAKVALITET ................................................................................................................47 

5. EMPIRI ................................................................................................................................48 
5.1 RESPONDENTER.................................................................................................................48 
5.2 VIDEOFORMAT PÅ INSTAGRAM .............................................................................................49 
5.3 ATTRIBUT INOM,VIDEO .......................................................................................................50 
5.4 DELNINGSBETEENDE ...........................................................................................................50 
5.5 NATIVE ADVERTISING .........................................................................................................52 
5.6 ELEKTRONISK WORD-OF-MOUTH (EWOM) OCH KÖPINTENTION ..................................................53 
5.7 KOMMENTARER FRÅN ÖPPEN FRÅGA OM TITTANDE ...................................................................53 
5.8 KOMMENTARER FRÅN ÖPPEN FRÅGA OM DELNING ....................................................................54 
5.9 TEST AV HYPOTESER ...........................................................................................................55 
5.10 TEST AV KORRELATION ......................................................................................................57 

6. ANALYS ...............................................................................................................................58 
6.1 CRONBACH’S ALPHA...........................................................................................................58 
6.2 ANALYS AV ENKÄTENS INLEDANDE FRÅGOR ..............................................................................58 
6.3 ANALYS AV VIDEOFORMAT PÅ INSTAGRAM ..............................................................................59 
6.4 ANALYS AV HYPOTESER .......................................................................................................60 
6.5 STÖD FÖR HYPOTESER .........................................................................................................68 
6.6 ANALYS AV ALLMÄNNA FRÅGOR KRING DELNINGSBETEENDE ........................................................69 
6.7 ANALYS NATIVE ADVERTISING ..............................................................................................70 
6.8 ANALYS ELEKTRONISK WORD-OF-MOUTH(EWOM) OCH KÖPINTENTION ........................................71 
6.9 REVIDERAD MODELL ...........................................................................................................72 

7. SLUTSATS ............................................................................................................................75 
7.1 FORSKNINGSFRÅGA ............................................................................................................75 
7.2 TEORETISKT BIDRAG ...........................................................................................................76 
7.3 PRAKTISKT BIDRAG .............................................................................................................76 
7.4 FRAMTIDA FORSKNING ........................................................................................................77 
7.5 MÖJLIGA IMPLIKATIONER AV STUDIENS DESIGN PÅ RESULTATEN ...................................................78 

8. SANNINGSKRITERIER ..........................................................................................................80 
8.1 STUDIENS RELIABILITET........................................................................................................80 
8.2 STUDIENS VALIDITET ...........................................................................................................81 
8.3 STUDIENS GENERALISERBARHET ............................................................................................82 

9. ETISKA OCH SAMHÄLLELIGA ASPEKTER ..............................................................................84 
9.1 FORSKNINGSETIK ...............................................................................................................84 
9.2 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER ....................................................................................................85 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................87 
APPENDIX 1: ENKÄT................................................................................................................95 
APPENDIX 2: ENKÄTFRÅGORNAS KOPPLING TILL TEORI .......................................................100 
APPENDIX 3: CHITVÅ-TESTER ................................................................................................108 



 5 

APPENDIX 4: KORRELATIONSTESTER. ...................................................................................111 
APPENDIX 5: CRONBACH’S ALPHA ........................................................................................112 
 
 

FIGURFÖRTECKNING 
 
FIGUR 1. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER. ....................................................................... 11 
FIGUR 2. SAMMANFATTANDE MODELL AV TEORETISK REFERENSRAM.............................. 35 
FIGUR 3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID STUDIENS GENOMFÖRANDE....................................... 37 
FIGUR 4. VILKET ÅR ÄR DU FÖDD? .............................................................................................. 48 
FIGUR 5. VIDEOFORMAT PÅ INSTAGRAM. .................................................................................. 49 
FIGUR 6. I VILKEN FORM FÖREDRAR DU ATT HELST SE EN VIDEO PÅ INSTAGRAM. ......... 49 
FIGUR 7. HUR DELAR DU VIDEO PÅ INSTAGRAM? .................................................................... 51 
FIGUR 8. REVIDERAD MODELL. .................................................................................................... 72 
 
TABELLFÖRTECKNING 
 
TABELL 1. FÖRFATTARNA TILL STUDIENS HUVUDSAKLIGA SÖKORD VID 

LITTERATURSÖKNINGEN. .................................................................................................... 16 
TABELL 2. ATTRIBUT FRÅGA 13–20. ............................................................................................. 50 
TABELL 3. ATTRIBUT FRÅGA 31–38. ............................................................................................. 52 
TABELL 4. HYPOTESER SOM BEHANDLAR TITTANDE MED TILLHÖRANDE P-VÄRDE. ...... 55 
TABELL 5. HYPOTESER SOM BEHANDLAR DELNING MED TILLHÖRANDE P-VÄRDE. ........ 56 
TABELL 6. KORRELATIONSTEST................................................................................................... 57 
TABELL 7. CRONBACH’S ALPHA. .................................................................................................. 58 
TABELL 8. SAMMANFATTANDE TABELL AV STÖD FÖR FRAMSTÄLLDA HYPOTESER SOM 

BERÖR RESPONDENTERNAS TITTANDE............................................................................. 68 
TABELL 9. SAMMANFATTANDE TABELL AV STÖD FÖR FRAMSTÄLLDA HYPOTESER SOM 

BERÖR RESPONDENTERNAS DELNING. ............................................................................. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1 

1. Inledning  
Det inledande kapitlet innehåller grundläggande information som introducerar läsaren 
till det valda forskningsområdet och dess bakgrund. Vidare presenteras studiens 
forskningsfråga som författarna ämnar besvara. Till sist beskrivs studiens syfte följt av 
studiens teoretiska och praktiska bidrag.  
 
1.1 Sociala medier  
Konsumenter exponeras för tusentals olika budskap varje dag via olika medieplattformar 
såsom exempelvis sociala medier (Halvorsen et al., 2013, s. 211). Sociala medier 
definieras enligt Meerman-Scott (2015, s. 67) som ett forum där människor får 
möjligheter att dela innehåll, tankar och idéer online. Vem som helst ges möjlighet att 
skapa, addera samt kommentera redan existerande innehåll, därmed differentieras sociala 
medier differentieras gentemot många andra medier (Meerman-Scott, 2015, s. 67). Det är 
av hög prioritet för företag att använda sig av sociala medier, då sociala medier är en 
ovärderlig tillgång för att både attrahera nya kunder samt för att behålla nuvarande kunder 
(Boz et al., 2015, s. 1).  
 
Under år 2010 använde sig 0,97 miljarder människor av sociala medier världen över, år 
2017 ökade antalet användare i världen till över 2,4 miljarder (Statista, 2018). Sociala 
mediers framfart har bidragit till att marknadsförare kan nå potentiella kunder på nya och 
unika sätt (Vejacka, 2017, s. 25). Sociala medier kan således betraktas som ett kraftfullt 
marknadsföringsverktyg. Detta stöds av Hussain och Lasage (2014, s. 43) som antyder 
att den fortgående utvecklingen av interaktiv teknologi, exempelvis i form av sociala 
medier, möjliggör en avsevärd spridning av kommersiella meddelanden. Berthon et al. 
(2012, s. 262) påstår dessutom att en av de främsta grunderna för professionella 
marknadsförare i dagens samhälle är sociala medier.  
 
Den teknologiska utvecklingen i samhället har bidragit till att dagens marknadsförare 
ställs inför oprövade vägar att nå konsumenter (Gavilanes et al., 2018, s. 4). Dessa 
oprövade vägar kan betraktas som utmanande för marknadsförare då de ofta har knappa 
resurser samt eftersom de konkurrerar om uppmärksamhet med andra företag. Sociala 
medier anses därav som ett allt mer fördelaktigt marknadsföringsverktyg då det ofta är 
avgiftsfritt att skapa konton. Via sociala medier får marknadsförare även tillgång till 
statistik gällande den publicerade marknadsföringen, vilket bidrar till en översikt över 
reklaminvesteringar (Gavilanes et al., 2018, s. 4).  

Digital reklam och digitalt engagemang har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 
åren (Rodgers & Thorson, 2018, s. 1). Digital reklam definieras som ett samspel mellan 
konsumenter och varumärken som stärker en konsuments känslomässiga samt psykiska 
och fysiska investeringar i ett varumärke (Rodgers & Thorson, 2018, s. 1). Voorveld et 
al. (2018, s. 38) menar att marknadsförare adderar sociala medier som en del i deras 
marknadsföringsstrategi för att driva digitalt engagemang. Detta exemplifieras i samband 
med sportmärket Adidas nyligen framförda meddelande “digital engagement is key to 
us” (Voorveld et al., 2018, s. 38). I detta uttalande medgav det framgångsrika företaget 
Adidas att de från och med nu endast kommer att satsa på marknadsföring i deras sociala 
medier. Adidas är ett väletablerat företag med kunder världen över. Att ett sådant företag 
väljer att endast fokusera på marknadsföring i företagets sociala medier, tydliggör sociala 
mediers viktiga roll inom marknadsföring.  
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1.2:Video 
Att en bild säger mer än tusen ord är sedan lång tid tillbaka ett vedertaget uttryck (Muñoz 
& Towner, 2017, s. 292). Scheinbaum et al. (2017, s. 629) menar att kommunikation har 
avancerats från att endast innefatta text till att idag bestå av mer innehållsrik media såsom 
video. Video definieras som en teknik för uppspelning samt inspelning av rörlig bild 
(Nationalencyklopedin, u.å..̊). “En video är värt mer än 1,5 miljoner ord” är ett uttryck 
som konstruerats av McQuivey (2008, refererad i Hoffman, 2017). Uttrycket bygger på 
det faktum att en video levererar fler bilder och är därmed också är mer tilltalande. 
Scheinbaum et al. (2017, s. 628) antyder vidare att när en marknadsförare framför ett 
meddelande som kan bearbetas både verbalt och icke-verbalt, är det mer troligt att 
kommunikationen når fram då inkluderandet av både text och video i ett budskap ökar 
sannolikheten för att mottagaren iakttar vad avsändaren vill få fram. Fördelar med att 
använda video betonas även av Belanche et al. (2017, s. 75) som konstaterar att innehållet 
i en video ökar konsumentens attraktion och interaktion till reklam som finns online.  

Allt fler marknadsförare och företag har insett fördelen med att inkludera video som en 
aspekt i deras marknadsföringsstrategier (Nelson-Field et al., 2013, s. 205). En av 
anledningarna till detta är att allt fler har insett att video har mycket stor genomslagskraft 
och att video ofta genererar stor spridning i sociala medier. En ytterligare anledning till 
denna trend är förbättrad teknologi och funktionalitet i sociala medier vad gäller 
funktionen att dela videor (Nelson-Field et al., 2013, s. 205). Southgate et al. (2015, s. 
349) poängterar dessutom att konsumenter i dagens samhälle spenderar betydligt mer tid 
på att titta på videor, vilket också är en bidragande orsak till varför marknadsförare 
försöker att hitta nya vägar för att på så sätt engagera sina konsumenter med hjälp av just 
videor.  

I Ciscos årliga rapport “Visual Networking Index” redogör Malmgren (2015) för att cirka 
80 procent av 2019 års internettrafik kommer att innehålla video. Detta stöds av Costa-
Sánchez (2017, s. 17) som menar att den ökande konsumtionen av online video förväntas 
fortsätta öka på både kort och medellång sikt. Det framgår vidare av en undersökning om 
svenskar och dess internetanvändning, att det blir allt vanligare för svenskar att titta på 
någon form av video på internet (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 57, 58, 63). Det är 
närmare bestämt fyra av fem internetanvändare i Sverige som tittar på video, vilket 
motsvarar ungefär 81 procent (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 58). 

Ett bevis för hur omfattande och snabb spridning ett videoklipp kan generera är DisneyUS 
publicering av ett videoklipp på deras Instagramkonto i mars år 2017 (Marshall, 2017). 
Videon de publicerade innehöll ett kort videoklipp på skådespelaren Emma Watson när 
hon spelade karaktären Belle i filmen Skönheten och Odjuret. Videoklippet genererade 
875 000 visningar efter endast sex dagar.  

Genomslagskraften som video kan få, har bidragit med enorma möjligheter för företag 
och marknadsförare att engagera sig med sina intressenter via videomarknadsföring 
(Yang & Wang, 2015, s. 907). Todd och Melancon (2018, s. 80) benämner vidare 
videomarknadsföring som en ökande trend, särskilt inom stora organisationer. De menar 
att närmare 14 miljarder amerikanska dollar förväntas spenderas på videomarknadsföring 
under år 2019, vilket motsvarar ungefär 115 miljarder svenska kronor. 
Videomarknadsföring har således skapat möjligheter för marknadsförare, exempelvis 
genom verktyget antal videovisningar som kan användas som ett nyckelmått för 
engagemang och effektivitet för videoklippet (Yang & Wang, 2015, s. 907). Dessa 
mätverktyg kan generera viktig information om kunder och dess beteende (Grant et al., 
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2015, s. 39). Dessutom har möjligheter skapats på grund av de möjligheterna till att dela 
video som finns idag.  

1.3:Problembakgrund  
Avsnittet inleds med en presentation av traditionell mot ny marknadsföring. Därefter 
redogörs för videomarknadsföring samt videodelning och dess påverkan på 
marknadsföring. Avsnittet fortsätter med en definition och redogörelse för sociala mediet 
Instagram. Avslutningsvis presenterar författarna  möjligheter med videomarknadsföring 
på Instagram. 

1.3.1 Traditionell mot ny marknadsföring  
I traditionell reklam har konsumenter inte haft någon vidare möjlighet att styra vilka 
annonser de mottar (Campbell & Marks, 2015, s. 603). Beslutet angående vilka typer av 
annonser som når ut till den specifika konsumenten har till största del hamnat hos de 
marknadsförare som har ett ansvar över att utveckla och publicera innehåll på olika 
medieplattformar. Många konsumenter i dagens samhälle har dock lärt sig att identifiera 
de budskap som försöker övertyga dem att köpa en produkt eller tjänst, vilket har bidragit 
till att dem i många situationer är mer försiktig med sin trovärdighet till budskap som 
framförs av företag (Boerman et al., 2017, s. 82). Konsumenters tillit till traditionell 
reklam har dessutom visat sig sjunka. Eftersom konsumenter blivit alltmer kritisk till 
traditionell marknadsföring, påpekar Boerman et al. (2017, s. 82) att marknadsförare idag 
ständigt söker efter nya tillvägagångssätt att marknadsföra varumärken och produkter. 
Halvorsen et al. (2013, s. 211) fastställer dessutom att traditionell marknadsföring förlorar 
sin effektivitet i takt med att dessa nya moderniserade metoder att arbeta med 
marknadsföring växer fram, vilket även bekräftas av Gavilanes et al. (2018, s. 4) som 
menar att dagens marknadsförare måste använda sig av sociala medier för att nå ut till 
konsumenter på ett effektivt sätt.  
 
Sociala medier gör det möjligt att kombinera traditionella marknadsföringsverktyg med 
nyare metoder för marknadsföring (Hassan et al., 2015, s. 264). Sociala medier har 
bidragit till en stor förändring kring hur dagens konsumenter och företag kommunicerar 
med varandra. Chu (2011, s. 31) menar dessutom att de möjligheter som finns för företag 
att marknadsföra sig via sociala medier är unika då varje användare har möjlighet att välja 
ut annonser som de vill följa. Användarna kan dessutom själva påverka huruvida de vill 
dela med sig av informationen till deras sociala nätverk eller inte. 
 
Konsumenter i dagens samhälle tenderar att lita mer på deras vänner och kontakter på 
sociala medier än traditionsenliga reklamannonser som företag står bakom (Hassan et al., 
2015, s. 263). I linje med sociala mediers framväxt, har en förlängning av det klassiska 
begreppet  word-of-mouth (WOM) vuxit fram (Lis & Neßler, 2013, s. 63). Arndt (1967, 
s. 292) definierar WOM som en informell kommunikation mellan konsumenter om 
produkter och tjänster.  
 
Det nya fenomenet, elektronisk word-of-mouth (eWOM), är den digitala versionen av 
WOM. Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) definierar eWOM som ett positivt eller 
negativt uttalande om ett företags produkter eller tjänster som gjorts av antingen en 
potentiell, en nuvarande eller en tidigare kund gjort på internet. Kundens uttalande blir 
sedan tillgängligt för den stora folkmassan genom spridning på internet. eWOM har 
utvecklats i linje med ökad internetanvändning och på grund av uppkomsten av nya 
kommunikationskanaler, exempelvis sociala medier (Smith et al., 2007, refererad i Lis & 
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Neßler, 2013, s. 63). Det är komplicerat för marknadsförare att kontrollera eWOM då de 
inte har möjlighet att styra över vad som skrivs eller hur informationen sprids i sociala 
medier (Lis & Neßler, 2013, s. 63). Det har vidare bevisats att eWOM har större 
inflytande på konsumentbeteende än traditionella marknadsföringsverktyg såsom 
exempelvis tidningsannonser (Lis & Neßler, 2013, s. 63). De Veirman et al. (2017, s. 800) 
poängterar dessutom att information som konsumenter får via sitt nätverk har större effekt 
på köpintention än traditionella marknadsföringstekniker.   
 
Ett ytterligare exempel på ett fenomen som vuxit fram i linje med sociala mediers 
framväxt, är virala meddelanden (Botha & Reyneke, 2013, s. 160–161). Virala 
meddelanden är meddelanden som genom exempelvis sociala medier kan spridas i en 
otrolig hastighet, denna spridning är inte möjlig på samma sätt via traditionsenliga 
marknadsföringsverktyg. Innehållet i traditionsenlig marknadsföring, exempelvis i form 
av reklam på television, skiljer sig åt från innehållet i virala meddelanden (Lance & Guy, 
2006, s. 31). Innehållet i virala meddelanden omfattas inte av samma restriktioner som 
det innehåll som visas på television (Lance & Guy, 2006, s. 31). På så sätt skapas nya 
möjligheter till att utforma marknadsföring med mindre restriktioner.  
 
Den yngre generationen i dagens samhälle ansluter sig till stora nätverk i en utsträckning 
som aldrig tidigare skådats vilket möjliggör ständig interaktion (Nelson-Field et al., 2013, 
s. 205). I samband med detta och den enorma tillväxt som sociala medier har haft under 
de senaste åren, har möjligheten att dela innehåll uppkommit. Innehållsdelning är i 
dagsläget den snabbaste växande aktiviteten i sociala medier (Nelson-Field et al., 2013, 
s. 205). För marknadsförare innebär detta en unik möjlighet att sprida kommersiella 
meddelanden till tusentals potentiella konsumenter inom en mycket kort tidsram. Denna 
nya form av marknadsföring är enligt Nelson-Field et al. (2013, s. 205) fördelaktig då den 
många gånger innefattas av lägre kostnader än vad traditionsenliga former av 
marknadsföring gör.  
 
Både traditionell marknadsföring och den nyare formen digital marknadsföring grundar 
sig i samma sak; nämligen att skapa en uppmärksamhet samt ett intresse hos konsumenten 
(Hassan et al., 2015, s. 262). Det är vidare främst två faktorer som är av betydelse för 
marknadsföring i den digitala världen och i sociala medier (Hassan et al., 2015, s. 262). 
För det första, måste en medvetenhet hos konsumenten skapas kring de produkter och 
tjänster som företaget erbjuder. Därefter är det av stor betydelse för företag att bygga 
relationer med sina konsumenter, eftersom det bidrar till ömsesidigt värde för både 
företagen samt för konsumenterna.  
 
Forskare inom traditionell marknadsföring har länge påvisat ett betydande intresse för att 
identifiera vilka dimensioner som ligger till grund för hur individer reagerar på reklam 
(Leavitt, 1970; Schlinger, 1979; Wells, 1964). Det har tagits fram verktyg som använts i 
strävan efter att mäta hur konsumenter reagerar på marknadsföring i form av video via 
reklam på television. Schlingers utveckling av ”Viewer Response Profile” (VRP) är en 
sådan och har använts i olika studier för att kartlägga konsumenters reaktion på 
reklamfilmer på television (Joubert, 2004, s. 22; Strasheim et al., 2007, s. 101; Steyn et 
al., 2010 s. 210). VRP har även använts för att undersöka reaktioner på videoreklam på 
internet (Steyn et al., 2011 s. 146). Författarna till denna studien menar att denna 
forskning är av äldre karaktär och utformades under en tid då internet inte var lika 
utvecklat som det är idag. Steyn et al. (2011, s. 137) påpekar dessutom att kunskap som 
behandlar miljöer på internet hela tiden måste uppdateras för att hänga med i det ständiga 
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utvecklandet av teknologier. Denna studie består till största del av mer aktuell och modern 
forskning då studien syftar till att undersöka videomarknadsföring via sociala medier, 
som ständigt utvecklas och skiljer sig från exempelvis televisionsreklam.  

1.3.2:Videomarknadsföring  
Det har konstaterats att marknadsföring i form av video är idag ett väldigt effektivt 
marknadsföringsverktyg (Belanche, 2017, s. 75; Berthon, 2012, s. 263; Costa-Sánchez, 
2017, s. 35; Scheinbaum, 2017, s. 640–641). Costa-Sánchez (2017, s. 18) betonar att 
video möjliggör en enkel delningsbar konsumtion genom sociala medieplattformar. 
Företag och varumärken kan använda videomarknadsföring för att på så sätt öka 
kundförtroende, attrahera potentiella kunder samt för att öka medvetenheten kring 
företaget eller varumärket (Costa-Sánchez, 2017, s. 35). Då konsumenter enligt Pieter et 
al. (2010, s. 48) aktivt har börjat ignorera reklam, har det blivit mer komplicerat för 
marknadsförare och företag att fånga en konsuments intresse. Det är därmed oerhört 
viktigt att konstruera material som fångar en konsuments intresse.  

Ett relativt nytt fenomen är inom videomarknadsföring är begreppet virala videor (Botha 
& Reyneke, 2013, s. 160). Virala videor innefattas av de videor som sprids i sociala 
medier i en otrolig hastighet och således blir populära genom internetdelning (Jiang et al., 
2014, s. 193). Den ständiga utvecklingen av videoteknologi och den växande 
populariteten hos webbplatser som erbjuder videodelning har bidragit till att virala videor 
i allt större utsträckning användas i marknadsföringssyften (Hsieh et al., 2012, s. 202). Ett 
kommersiellt budskap som framförs genom video, kan följaktligen bli viralt och därmed 
nå ut till en stor mängd konsumenter.  

Trots det faktum att video är en framträdande form av marknadsföring, råder det en 
osäkerhet kring vilka attribut som bör inkluderas i en video för att fånga en konsuments 
intresse (Grant et al., 2015, s. 28; Li & Lo, 2015, 216; Nelson-Field et al., 2013, 205; 
Yang & Wang, 2015, 908). Marknadsförare upplever dessutom en komplexitet gällande 
vilket eller vilka attribut i en video som genererar engagemang hos tittaren (Hsieh et al., 
2012, s. 201), vilket tydliggör för att ett teoretiskt gap existerar inom ämnet.  

Det betonas även att det finns många fördelar med videomarknadsföring men att gränsen 
mellan en lyckad och misslyckad videokampanj många gånger kan vara hårfin (Nelson-
Field et al., 2013, s. 205). Vissa videor delas av individer tiotusentals gånger inom endast 
några timmar, medan andra videor inte alls får någon spridning eller genomslagskraft 
(Nelson-Field et al., 2013, s. 205). Det råder därmed en bristande kännedom kring vilka 
attribut som bör inkluderas i en video för att den ska delas mellan olika användare på 
sociala medier (Botha & Reyneke, 2013, s. 161; Nelson-Field et al., 2013, s. 210). Detta 
belyses även av Jiang et al. (2014, s. 200) som menar att mer forskning behövs som 
behandlar viral video i sociala medier.  

Li och Lo (2015, s. 216) påpekar att mer forskning behövs för att kunna undersöka hur 
effektivt videomarknadsföring är och dess inverkan på förhållandet mellan ett företag och 
konsumenters köpbeteende. Detta lyfts vidare fram av Voorveld et al. (2018, s. 39), som 
menar att forskning saknas gällande hur reklam uppfattas av konsumenter i sociala 
medier. Den akademiska världen skulle således tillsammans med marknadsföring 
industrin gynnas av mer forskning inom ämnet videomarknadsföring, främst vad gäller 
konsumenters attityd och beteende relaterat till video, vilket även Yang och Wang (2015, 
s. 908) belyser.  
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1.3.3:Videodelning 
Videodelning definieras enligt Yang och Wang (2015, s. 909) som en konsuments 
övergripande bedömning kring att dela med sig av en eller flertalet videor. Antalet 
delningar av video har ökat markant (Yang & Wang, 2015, s. 907). Labrecque et al. (2013, 
s. 260) menar att användare av sociala medier har en betydande roll i spridning av video 
genom delning. En förklaring till varför videodelning blir allt vanligare är eftersom alltfler 
sajter och sociala medier erbjuder videodelning (Yang & Wang, 2015, s. 915). Det är 
dessutom väldigt enkelt för användare i sociala medier att dela med sig av ett videoklipp, 
vilket följaktligen ökar sannolikheten för att användaren ska välja att dela med sig av en 
video. 

Ytterligare anledningar till att konsumenter skickar över videor till varandra kan annars 
uppfattas som oklar, då det råder en bristande mängd kunskap i den akademiska 
litteraturen kring individers motivation, attityd och beteende relaterat till videodelning 
(Botha & Reyneke, 2013, s. 161). Det finns vidare en bristande mängd empirisk forskning 
kring vilka attribut som bidrar till att en video sprids på internet (Botha och Reyneke, 
2013, s. 161; Yang & Wang, 2015, s. 907). Då videodelning på sociala medier uppkommit 
under senare tid, finns det en begränsad mängd forskning kring konsumenters 
videodelningsbeteende och deras intentioner kring videodelning (Botha & Reyneke, 
2013, s. 160; Lis & Neßler, 2013, s. 63). Den akademiska världen och 
marknadsföringsindustrin skulle enligt Yang och Wang (2015, s. 907) gynnas av mer 
kunskap kring konsumenters attityder, avsikter och beteende till just videodelning. 

Med en bättre förståelse för videomarknadsföring och videodelning kan digitala och 
interaktiva marknadsförare samt mediebranschen enligt Yang och Wang (2015, s. 907) 
lättare utnyttja den fulla potentialen för videor i reklam och marknadsföringssyften.  

1.3.4:Instagram 
Instagram är en av de sociala medier som under de senaste åren har haft en mycket 
anmärkningsvärd ökning av användare (Muñoz & Towner, 2017, s. 291). Instagrams 
imponerande tillväxt har bidragit till att alltfler varumärken har börjat använda sig av 
sociala medieplattformen för att på så sätt få möjlighet att både engagera och 
kommunicera med sina konsumenter (Chen, 2018, s. 22). Applikationen lanserades år 
2010 och tillåter användare att kommunicera genom att publicera, dela och länka bilder 
samt videor (Kim et al., 2017, s. 536; Kohn et al., 2017, s. 199; Muñoz & Towner, 2017, 
s. 291). Av Instagram (2018) beskrivs applikationen som ett hem för visuellt 
historieberättande för både privatpersoner, kändisar samt företag.   

Instagram har påvisat ett högre engagemang bland deras användare än andra sociala 
medier som exempelvis Facebook och Twitter (Chen, 2018, s. 24). I december år 2016 
uppgick antalet registrerande användare till 600 miljoner (Muñoz & Towner, 2017, s. 
291). Året innan, år 2015, genererade Instagram cirka 5,1 miljarder svenska kronor i 
enbart reklamintäkter (Chen, 2018, s. 22). Under år 2017 beräknades reklamintäkterna att 
uppgå till cirka 2,4 biljoner svenska kronor (Chen, 2018, s. 22). Detta indikerar att 
marknadsföring på Instagram har ökat radikalt bara under de senaste åren. 

De mest frekventa Instagramanvändarna är de som äger en mobiltelefon och befinner sig 
inom åldersintervallet 18 till 29 år, majoriteten av dessa är kvinnor (Chen, 2018, s. 26; 
Muñoz & Towner, 2017, s. 291). Enligt Kim et al. (2017, s. 536) är det vidare bevisat att 
social interaktion är ett av de främsta motiven till varför människor väljer att ansluta sig 
till applikationen. 
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Den tjugonde juni 2013 gick Instagram ut med ett pressmeddelande där de meddelade att 
en videofunktion kommer att lanseras i applikationen (Instagram, 2013). Detta innebär 
att användarna ges möjlighet att dela med sig av femton sekunder långa videoklipp till 
sina sociala nätverk. När Instagram introducerade videofunktionen i applikationen 
började företag marknadsföra sina produkter och tjänster genom att publicera video 
(Chen, 2018, s. 23). En trend som har hållit i sig, då det sedan dess är många företag som 
insett funktionens nytta och därmed börjat ägna sig åt marknadsföring i form av video på 
Instagram (Chen, 2018, s. 23). Via videofunktionen erbjuds företag möjlighet att dela 
med sig av alltifrån sin företagskultur till olika projekt och produkter i ett videoformat 
(Chen, 2018, s. 23). Företag ges även möjlighet att visa upp den bild de vill av företaget 
gentemot företagets konsumenter. 

Under år 2015 meddelade Instagram att de introducerar ytterligare en ny funktion i 
applikationen som har med video och rörligt material att göra. Den nya funktionen de 
introducerar heter Boomerang och är en videoapplikation. Via denna funktion ges 
användarna nu möjlighet att göra sina vardagsmoment till något roligt och oväntat. 
Funktionen tar flertalet bilder som sedan komponeras ihop till en högkvalitativ video som 
kan spelas både framåt och bakåt. Under år 2016 utvecklas Instagrams videofunktion 
ytterligare (Instagram, 2016b). Användarna kan nu publicera videoklipp som är upp till 
sextio sekunder långa i sitt flöde. 

Instagram introducerade ytterligare en videofunktion under år 2016 (Instagram, 2016c). 
Videokanaler introduceras nu i “upptäck”, en funktion där användare får förslag om 
befintliga videor och bilder som är anpassade för den specifika användaren. Det innebär 
att det blir enklare för dem att upptäcka videor som de faktiskt vill se. Varje användare 
får nu en personlig kanal i upptäcksfunktionen som heter ”videoklipp du kanske gillar” 
(Instagram, 2016c). Funktionen sammanför videor med användarens intressen och på så 
sätt får användaren rekommendationer om att se videor publicerade av människor som 
användaren inte följer än. 

Ytterligare en funktion introduceras under år 2016, denna funktion heter Instagram Story 
(Instagram, 2016d). Funktionen ger användarna möjlighet att dela med sig av alla delar 
av deras vardag, inte bara de delar som användaren vill inkludera i sin profil och i sitt 
flöde. När användarna nu delar med sig av flera bilder och videoklipp via sin personliga 
Instagram Story komponeras de ihop till ett bildspel som utgör användarens personliga 
historia (Instagram, 2016d). Bilderna och videoklippen som laddas upp via funktionen 
Instagram Story försvinner efter ett dygn, vilket innebär att dessa inlägg inte publiceras i 
användarens flöde men finns tillgängliga i användarens profil och synliggörs för 
användarens följare. 

Efter en lyckad lansering av Instagram Story så väljer Instagram att addera verktyg till 
funktionen (Instagram, 2016f). Dessa verktyg ska hjälpa användarna att göra deras 
Instagram Stories ännu mer roliga. De nya verktygen är Boomerang och omnämnande. 
Boomerang är en redan inbyggd funktion i Instagram som nu även går att applicera i 
Instagram Story. Omnämnande innebär att användarna nu kan dela med sig av vad eller 
vem de tänker på genom att nämna dem i deras Instagram Story. Rent praktiskt fungerar 
det på så sätt att användaren först skriver ett @ och därefter ett användarnamn för att på 
så sätt nämna en person (Instagram, 2016f). Personen som blir omnämnd i inlägget 
kommer då att få en notifikation om detta. Dessutom introduceras ett ytterligare verktyg 
som gör det möjligt för användarna att länka till hemsidor i deras Instagram Story.     
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I slutet av 2016 lanserar Instagram livevideo och direktsändningar i Instagram Story 
(Instagram, 2016g). Phillips och Noble (2013, s. 81) poängterar att liveuppdateringar och 
livesändningar i sociala medier är ett relativt nytt fenomen inom marknadsföring. Via 
funktionen livevideo på Instagram Story kan användarna nu dela med sig av vad de gör 
just i stunden till deras vänner och följare (Instagram, 2016g). När livesändningen är 
avslutad får användaren sedan möjlighet att spara sin story så att den kan fortsätta visas 
alternativt tas bort. 

Direktsändningar skapar enligt Sjöblom och Hamari (2016, s. 985) innehåll som resulterar 
i en unik realtids interaktiv upplevelse mellan skaparen och tittaren. Detta bidrar till att 
denna typ av marknadsföringsverktyg differentierar sig från de flesta former av redan 
existerande media. Personen som håller i livesändningen ges möjlighet att kommunicera 
med tittarna via både ljud och chatt, tittarna kan i sin tur interagera sig i livesändningen 
genom att skicka meddelanden via en chattfunktion (Todd & Melancon, 2018, s. 79–80).  

Trots att marknadsföringsbranschen dragit nytta av Instagram som ett 
marknadsföringsverktyg, så ligger den akademiska forskningen som berör Instagram 
långt efter (Chen, 2018, s. 23). Det är endast ett fåtal studier som har genomförts för att 
specifikt undersöka Instagram som ett marknadsföringsverktyg. De allra flesta studier 
som genomförts har analyserat varumärkens strategiska användande av Instagram i 
specifika branscher. Det behövs enligt Chen (2018, s. 23) mer forskning kring 
konsumenters uppfattning och mottaglighet för marknadsföring via Instagram då detta 
skulle bidra till en bättre förståelse för detta sociala medium samt för effektiviteten av 
den marknadsföring som sker via plattformen. 

Instagrams växande popularitet och därmed stora potential gör kanalen till en ideal 
plattform för marknadsföring (Muñoz & Towner, 2017, s. 291). Det existerar dock lite 
kunskap kring vilka inlägg på Instagram som framkallar mest engagemang och påverkar 
användarna både ur ett attityd- samt beteendemässigt perspektiv (Muñoz & Towner, 
2017, s. 291). För att kunna klassificera vad som är en gynnsam och engagerande kampanj 
på sociala medier finns det olika mått som kan mäta utfallet av kampanjen (Muñoz & 
Towner, 2017, s. 294). På Instagram mäts ett resultat av en kampanj ofta utifrån antalet 
gillningar och kommentarer som ett inlägg genererat. Muñoz och Towner (2017, s. 295) 
menar dock att engagemang på sociala medier inte alltid är detsamma och konstaterar att 
råder ett gap inom forskningen kring vilken typ av innehåll på Instagram som skapar 
engagemang. Muñoz och Towner (2017, s. 314) fastställer vidare att den växande 
integreringen av videor på Instagram och dess roll för marknadsföring kräver vidare 
forskning. 

Videopresentationer om produkter kan influera en konsuments köpintention (Orús et al., 
2017, s. 686–687). Det kan därmed vara fördelaktigt för företag att använda sig av video 
i marknadsföringssyften då konsumenters köpintention kan formas av 
videopresentationer (Orús et al., 2017, s. 688). Att undersöka om videomarknadsföring 
på Instagram kan ha betydelse för konsumenters köpintention kan därmed vara av 
aktualitet, då författarna menar att samtliga användare på Instagram även kan betraktas 
som potentiella kunder. 

Genom tidigare forskning som berör Instagram går det att konstatera att den forskning 
som finns inom ämnet är relativt sporadisk (Chen, 2018, s. 25). Den forskning som 
existerar inom ämnet kan tyckas sakna både bredd och djup. Det behövs därför mer 
forskning inom ämnet för att få en större kunskap kring konsumenters erfarenheter och 
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uppfattning om marknadsföring via just Instagram, främst eftersom konsumenterna i stor 
utsträckning är de som bestämmer om en marknadsföringskampanj som lanseras via 
Instagram blir lyckad eller inte (Chen, 2018, s. 25). Det är därför nödvändigt att få en 
större förståelse kring vilka attribut som uppskattas av konsumenten för att på så sätt 
kunna avgöra vilka attribut som bör inkluderas vid utformandet av videomarknadsföring 
på Instagram. Av denna anledning kommer användare av Instagram att utgöra 
studieobjektet för undersökningen. Instagram växer ständigt och möjligheterna till 
videomarknadsföring är  stora.  

1.4 Forskningsfråga  
Baserat på tidigare forskning inom ämnet som presenterats ovan har författarna till 
studien identifierat ett forskningsgap som de ämnar att undersöka vidare. Denna 
identifiering har resulterat i följande forskningsfråga:  
 
Vilka attribut bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att attrahera 

tittare och generera spridning? 
 

Trots att användare av Instagram utgör studieobjektet har författarna till studien valt att 
använda uttrycket sociala medier i forskningsfrågan då förhoppningen är att resultatet ska 
vara applicerbart även i andra sociala medier.  
 
1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap kring attribut som är av betydelse vid 
utformning av videomarknadsföring på sociala medier, samt att undersöka ifall dessa 
attribut är av betydelse för huruvida en video delas. Författarna ämnar dessutom 
undersöka video på sociala medier mot tittarnas eventuella köpintention.  
 
1.6:Teoretiskt,bidrag  
Det finns idag bristfällig information och få studier som behandlar vilka attribut som bör 
inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att attrahera tittare och generera 
spridning. Denna studie kan betraktas som ett komplement till den befintliga forskningen 
inom videoreklam som är av mer traditionell art och berör exempelvis television. 
Forskningen kan dessutom generera ny kunskap inom videomarknadsföring på sociala 
medier, där befintlig forskning är mycket begränsad. Författarna till studien ämnar 
utveckla ett ramverk och kunskap där attribut, teorier och egenskaper som kan vara av 
betydelse vid utformande av videomarknadsföring på sociala medier presenteras. Ett 
sådant ramverk skulle bidra teoretiskt då författarna inte kunnat finna detta i tidigare 
forskning som bearbetats i studiens litteratursökning.  
 
1.7 Praktiskt bidrag  
Denna studie kan generera värdefull information till företag och marknadsförare då 
studien undersöker vilka attribut som bör beaktas vid utformning av videomarknadsföring 
på sociala medier för att attrahera tittare och generera spridning. Denna kunskap ger 
möjlighet att kartlägga vilka attribut som ligger till grund för varför individer väljer att 
titta på en video samt varför individer väljer att dela en video. Det är av värde för företag 
och marknadsförare att få vetskap kring detta då det skapar möjligheter att nå ut till 
konsumenter genom videomarknadsföring. Dessutom bidrar delning av video till en 
möjlighet för företag och marknadsförare att sprida budskap utan kostnader.  
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Studien kan även användas som ett hjälpande verktyg i miljöer där generell information 
samt förståelse för videomarknadsföring och dess utformning i sociala medier, främst på 
Instagram, önskas. Författarna till studiens förhoppning är således att studien kan fungera 
som ett stöd i strävan efter att konstruera videomarknadsföring som attraherar tittare och 
genererar spridning i sociala medier.      
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2. Vetenskapliga utgångspunkter  
I detta avsnitt ges en redogörelse för de vetenskapliga utgångspunkter som studien är 
uppbyggd av. Kapitlet inleds med en diskussion om författarnas val av ämne och dess 
förförståelse. Vidare redogörs vilka antaganden som görs om verkligheten och synen på 
kunskap. Avsnittet behandlar därefter studiens angreppssätt, forskningsmetod och 
perspektiv. Avslutningsvis presenteras den litteratursökning och tillhörande källkritik 
som ligger till grund för studien samt studiens teorival.  
 

 

Figur 1. Vetenskapliga utgångspunkter. 
 

2.1:Ämnesval,och,förförståelse  
Författarnas val av ämne grundar sig i ett intresse för marknadsföring och sociala medier. 
Författarna spenderar mycket tid på sociala medier och anser att det är mycket 
fascinerande hur marknadsföring på alla möjliga kanaler allt oftare sker via video. En av 
dessa kanaler där videomarknadsföring är framträdande är Instagram, som författarna är 
dagliga användare av. Därmed har författarna valt att använda användare av Instagram 
som studieobjekt, då författarna noterat att många företag använder sig av just Instagram 
och dess funktioner för att marknadsföra sig.  
 
Författarna till denna studie läser deras åttonde termin på Civilekonomprogrammet vid 
Umeå Universitet. Genom författarnas civilekonomutbildning har de fått en teoretisk 
kunskap inom företagsekonomiska kurser. Författarna till studien hävdar att vissa av 
dessa företagsekonomiska kurser har bidragit till en förförståelse kring det valda ämnet 
och uppsatsprocessen. Författarna har läst marknadsföring på både grund- och avancerad 
nivå, detta har bidragit till författarna innehar en hel del teoretisk kunskap kring 
marknadsföring.   
 
Ytterligare två kurser har bidragit till den förförståelse som författarna besitter, är kursen 
Statistik A1 samt kursen Vetenskaplig metod. Genom kursen Statistik A1 har författarna 
till studien erhållit kunskap kring vikten av att genomföra korrekta hypotesprövningar 
och statistiska tester. Via denna kurs erhölls även kunskap kring vikten av att formulera 
relevanta och mätbara frågor i kvantitativa studier. Kursen Vetenskaplig Metod har 
bidragit till att författarna besitter en grundläggande kunskap kring uppsatsskrivande samt 
vad den processen innebär och vilka delar som bör inkluderas i en uppsats. Samtliga av 
dessa kurser och den förförståelse som författarna erhållit via dem har spelat en betydande 
roll för författarna under uppsatsskrivandet och för genomförandet av studien. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 52) menar att personliga åsikter, värderingar och kunskaper 
kan påverka forskningen som bedrivs. Författarna till studien är således medvetna om att 
deras tidigare erfarenheter inom ämnet samt att deras personliga åsikter och värderingar 
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kan ha en eventuell påverkan på studien och studiens resultat. Författarna har även beaktat 
vikten av att reflektera kring personliga värderingar under forskningsprocessen för att på 
så sätt höja studiens trovärdighet, i linje med vad Saunders et al. (2012, s. 137) 
rekommenderar.  
 
2.2 Ontologi 
Verklighetssyner grundar sig inom forskning i ontologiska frågeställningar som berör hur 
verkligheten bör eller kan anses vara och vad som ligger bakom det. Det berör läran om 
de kategorier eller begrepp som godtas för att skapa en beskrivande bild av verkligheten 
som är både oberoende och sammanhängande (Bryman, 2011, s. 35). Inom ontologin, 
benämns två olika perspektiv som objektivism och konstruktionism. Ontologiska 
perspektivet innebär att individer bemöter sociala företeelser som tar form av yttre fakta 
vilket dem inte kan påverka. Med andra ord, existerar en sann verklighet i en befintlig 
värld oavsett vad det mänskliga medvetandet eller sociala aktörer påstår (Bryman, 2011, 
s. 36). Saunders et al. (2012, s. 131) menar vidare att den objektivistiska verkligheten 
kännetecknas av att den möjliggör generalisering. De objekt som figurerar i en verklighet 
kan således generaliseras för att bidra med en uppfattning om verkligheten för 
betraktaren. 
  
I denna studie antas, via den objektivistiska ontologin, att det existerar en sann verklighet 
med en förklaring till den valda forskningsfrågan. Detta då författarna accepterar vad 
Instagramanvändarna som undersöks svarar på enkäten och därmed anses det vara en 
verklighet. Vidare är den objektivistiska synen av verkligheten också i linje med studiens 
forskningsstrategi, då den kvantitativa forskningen enligt Saunders et al. (2012, 162–163) 
eftersträvar att skapa en helhetssyn för den valda målpopulationen. 
  
Författarna har beaktat det faktum att objektivismen kritiseras för att en verklighet endast 
är uppbyggd av relationen mellan objekt vilken i denna studie ses som människor och 
dess medvetande (Thomassen, 2007, s. 174). Objektivismen kan uppfattas ignorera det 
faktum att människor har en fri vilja och egna avsikter (Thomassen, 2007, s. 174). Denna 
kritik har tagits i beaktning och studien innehåller därav två stycken öppna frågor där 
respondenten får möjlighet att fylla i ytterligare anledningar till att denne väljer att titta 
samt dela en video på Instagram.  

2.3:Epistemologi  
Synen på kunskap är av betydelse för att forskaren ska ha möjlighet att förstå hur kunskap 
kan erhållas från studien (Thomassen, 2007, s. 13). Kunskapssynen delas in i två 
epistemologiska ståndpunkter, den tolkande samhällsvetenskapliga samt den empiriskt 
naturvetenskapliga (Bryman, 2011, s. 29). En kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
förespråkar att använda naturvetenskapliga metoder i samband med studier av den sociala 
verkligheten benämns som positivism. I enlighet med det positivistiska perspektivet kan 
kunskap uppnås genom att samla fakta och information som i sin tur utgör en grund. Det 
hermeneutiska perspektivet, å andra sidan, ämnar skapa en förståelse för en specifik social 
handling genom en subjektiv tolkning (Bryman, 2011, s. 30).  
 
Givet det objektiva synsättet på verkligheten, anser författarna att det existerar en sann 
verklighet med en förklaring om hur studiens forskningsfråga kan besvaras. Därmed blir 
studiens utgångspunkt ett positivistiskt perspektiv. Det antas därav finnas en sann 
verklighet av kunskap och därmed inte flertalet alternativa verkligheter. Vidare antas inte 
det hermeneutiska då perspektivet differentierar sig mot det positivistiska perspektivet av 
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anledningen att det snarare ämnar till att skapa en förståelse av människors beteende 
istället för att förklara människors beteende (Bryman, 2011, s. 30). Då en kvantitativ 
metod appliceras i denna studie, kan det uppfattas naturligt att anta en positivistisk syn på 
kunskap.  
 
Vidare är författarna medvetna om att det går att argumentera för att studien kan tyckas 
omfattas av det hermeneutiska perspektivet på kunskap till en viss del. Respondenterna 
tillåts ange vad de själva anser är ytterligare anledningar till varför de väljer att titta på 
eller dela en video på Instagram. Detta går i linje med den hermeneutiska kunskapssynen 
som ger möjlighet att tolka respondenternas svar och därmed skapa en större förståelse 
kring vad som upplevs vara viktigt av studiens respondenter (Thomassen, 2007, s. 178 & 
180). Övriga frågor utgörs av det positivistiska perspektivet då dessa frågor utgörs av 
tidigare teori som sedan testas i ett praktiskt utfall som är relevant för denna studie 
(Bryman & Bell, 2013, 36–37).     
 
2.4 Angreppssätt  
När det gäller samhällsvetenskap, beskriver Bryman (2011, s. 26) två uppfattningar om 
förhållandet mellan teori och praktik. Deduktiv teori representerar det vanligast 
förekommande förhållandet och innebär att redan befintlig kunskap och teoretiska 
överväganden som rör ett område, fungerar som härledning för forskaren. Forskaren kan 
sedan kan bilda sig en alternativt flera hypoteser som vidare genomgår en empirisk 
undersökning. Induktiv teori utgår istället från att använda empiriska resultat och sedan 
använda dessa för att utforma teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 34). 
 
I denna studie utformas en forskningsfråga och en undersökning genomförs utifrån 
tidigare teorier med en deduktiv ansats. Det råder ett teoretiskt gap eftersom tidigare 
forskning inte behandlat vilka attribut som bör inkluderas i videomarknadsföring på 
Instagram för att attrahera tittare och generera spridning. Författarna kommer därmed 
empiriskt undersöka hypoteser som konstrueras utifrån befintlig teori. Detta faller således 
under en deduktiv ansats i enlighet med vad Thurén (2007, s. 29) framför om att den 
deduktiva metoden innefattas av att ställa upp hypoteser, utföra en deduktiv slutledning 
samt undersöka om hypoteserna stämmer överens med verkligheten.  
 
Inom en deduktiv ansats ska ett urval väljas med noggrannhet, vara av tillräcklig storlek 
samt att undersökningen ska kunna generera fakta som är mätbar (Saunders et al., 2012, 
s. 146). Detta ämnar författarna till denna studie att göra då de genom en enkät får 
möjlighet att undersöka ett brett urval samt samla fakta som sedan kan testas statistiskt. 
Detta stödjer valet att genomföra studien utifrån en deduktiv ansats.  
 
2.5 Metodval 
Saunders et al. (2012, s. 159) beskriver forskningsmetod som planen för hur 
forskningsfrågan i studien kommer att besvaras. Saunders et al. (2012, s. 54) beskriver 
vidare att vilken forskningsmetod som väljs beror på vilken typ av data som är väsentlig 
för forskningen, vart data kommer ifrån samt från vilka. Då denna studies forskningsfråga 
behandlar vilka attribut som bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för 
att attrahera tittare och generera spridning, har författarna valt att tillämpa en kvantitativ 
forskningsmetod. Detta beslut grundar sig i att kvantitativ forskning till största del 
fokuserar på prövning av teorier genom utformning av hypoteser (Bryman, 2011, s. 40). 
Hypoteserna som utformats utifrån de teorier som forskarna valt, prövas således mot 
insamlade data i studien vilket gör att forskarna sedan kan dra slutsatser huruvida studiens 
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data stödjer de teorier som använts (Eliasson, 2013, s. 102). Detta går i linje med studiens 
deduktiva ansats, som ligger till grund för studien och dess utformning av hypoteser. 
 
Denna studie genomförs genom en kvantitativ metod. Inom kvantitativ forskningsmetod 
är generalisering är ett centralt begrepp (Long et al., 2000, s. 195; Newby, 2010, s. 95) 
och kvantitativ forskning tenderar ofta att applicera resultat till andra situationer och 
grupper än de som varit aktuella i undersökningen (Bryman, 2011, s. 168). Kvantitativ 
metod kan följaktligen användas då ett uttalande om större grupper önskas göras, även 
om resurserna endast tillåter undersökning av mindre grupper (Eliasson, 2013, s. 30). I 
denna studie ämnar författarna applicera de resultat som framkommer gällande vilka 
attribut som attraherar tittare och genererar spridning även på individer som inte deltagit 
i studien. Ett av de argumenten till att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod är således 
möjligheten att kunna uttrycka något om en stor grupp, i detta fall Instagramanvändare. 
  
Enligt Eliasson (2013, s. 27) lämpar sig kvalitativa undersökningar mindre väl när det är 
av vikt att kunna mäta data med siffror. I denna studie ämnas att mäta data över 
Instagramanvändare som erhålls genom studiens enkät för att på så sätt kunna få fram 
vilka attribut inom videomarknadsföring som attraherar och genererar spridning. 
Författarna anser att en statistisk undersökning som görs med hjälp av sifferdata som 
erhålls genom enkäten ger trovärdighet och bredd för arbetet. Därav vill författarna inte 
tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Eliasson (2013, s. 30) påpekar vidare att 
kvantitativ metod lämpar sig bättre än kvalitativ metod när fler områden ska täckas in i 
en och samma undersökning. Författarna till denna studie ämnar undersöka flertalet olika 
attribut samt ytterligare teorier för att kunna besvara studiens forskningsfråga och 
uppfylla syftet. Om studien istället hade syftat till att generera djupare kunskap inom 
ämnet videomarknadsföring och antagit en djupare frågeställning, hade en kvalitativ 
forskningsmetod varit att föredra (Eliasson, 2013, s. 30). Enligt Bryman (2011, s. 41) görs 
den kvalitativa metoden dessutom bäst på ett lägre antal respondenter med djupare 
undersökningar medan kvantitativ forskning genomförs på ett större antal respondenter 
genom en grundlig undersökning. Författarna vill undersöka ett större antal 
Instagramanvändare för att få fram hur videomarknadsföring bör utformas, vilket stödjer 
valet att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod. 
 
Befring (1994, s. 15) påpekar att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig vid 
undersökningar där personliga upplevelser utifrån ett fritt och brett förståelseperspektiv 
ska undersökas. Denna studie utgår inte från ett fritt och brett förståelseperspektiv då 
redan existerande teorier testas i en ny kontext och därmed inte ger utrymme för tolkning 
av en bred och fri förståelse. Denna studie konstaterar istället vilka attribut som bör 
inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att generera tittare och spridning 
utan att i studiens empiriska undersökning gå in på djupet kring anledningar och 
tolkningar varför. 
  
Det går att argumentera för att två av frågorna i studiens enkät är mer av kvalitativ art då 
dessa frågor tillåter respondenterna att ange ytterligare anledningar till att dem tittar eller 
delar video på Instagram med hjälp av fritext. Dessa öppna frågor behandlar personliga 
upplevelser och kan därför betraktas att tillföra djupare kunskap inom det undersökande 
ämnet, vilket ofta beskrivs som drag inom kvalitativ forskning (Befring, 1994, s. 15; 
Eliasson, 2013, s. 30). Enligt Eliasson (2013, s. 37) kan insamling av kvantitativa data 
innehålla öppna frågor trots att frågor av denna art närmar sig djupet i en kvalitativ 
undersökning, så länge en öppen fråga har större fördelar än nackdelar. Då den kvalitativa 
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delen av denna studie utgör en mycket liten del av studien menar författarna till studien 
att trots detta utgår från en kvantitativ art. Den information som framkommit via de två 
öppna frågorna betraktas snarare som kompletterande än djupgående information. 
 
2.6 Perspektiv och studieobjekt  
Denna studie genomförs utifrån ett konsumentperspektiv, då användare av Instagram 
undersöks och således även utgör studieobjektet. Instagramanvändarna betraktas som 
potentiella konsumenter av författarna till studien. Författarna ämnar dessutom att bidra 
med ett företagsperspektiv i studien då förhoppningen är att informationen som kunna 
tillämpas av företag i arbetet med videomarknadsföring på sociala medier.    
 
2.7 Litteratursökning  
Författarnas sökning efter litteratur har enligt Saunders et al. (2012, s. 73) 
rekommendation, involverat en kritisk granskning av litteratur för att få en uppfattning 
vad som är relevant för studiens forskningsfråga och vad som bör och inte bör inkluderas. 
Inledningsvis följdes rekommendationerna från Bryman (2011, s. 113) som antyder att 
ett rimligt första steg i en litteratursökning innefattas av en noggrann genomgång av bland 
annat böcker. Författarna till studien inledde litteratursökningen med att titta i böcker för 
att finna inspiration, innan sökandet av vetenskapliga artiklar påbörjades. I samband med 
läsning av diverse böcker, hämtades inspiration till ytterligare litteratur och böcker samt 
artiklar. Författarna har därmed vetskap om att en undersökning inte kan förväntas 
påbörjas utan att först ta reda på vad som tidigare sagts inom ämnet av andra forskare, 
vilket Saunders et al. (2012, s. 73) föreslår.  
 
Bryman (2011, s.116) rekommenderar att använda sökord för att hitta relevant material. 
Genom granskning av tidigare litteratur har relevanta sökord identifierats som använts 
vid sökning av vetenskapliga artiklar. De sökord som till störst andel använts i denna 
studie är följande; video marketing, video content, viral videos, viral marketing, social 
media marketing, video advertising samt purchase intention (se tabell 1). Dessa sökord 
användes då termerna anses av relevans för att uppfylla studiens forskningsfråga och 
syfte. Då en betydande del av den litteratur som existerar är skriven på engelska användes 
engelska sökord. Sökorden har lett in författarna på teorier såsom exempelvis AIDA 
model, eWOM, native advertising samt teorier gällande delningsbeteende.  
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Tabell 1. Författarna till studiens huvudsakliga sökord vid litteratursökningen. 

Sökord  Motivering  

Video marketing  Användes då hela studien omfattas av 
videomarknadsföring  

Video content  Studien innefattas till stor del av att undersöka 
videoinnehåll och finna attribut varav video content 
användes som sökord.  

Viral videos  Användes då studien ämnar undersöka video och 
delning.  

Viral marketing  Användes då en del av studien syftar till att undersöka 
video och delning. 

Social media 
marketing  

Användes då författarna funnit ett gap i litteraturen som 
handlar om Instagram. Detta har bidragit till att social 
media marketing användes istället då begreppet är 
bredare och genererade en större mängd litteratur.  

Video advertising  Användes som ett komplement till video marketing då 
författarna eftersökte mer forskning än vad som 
genererades av video marketing.  

Purchase intention  Användes då studiens syfte även undersöker 
konsumenters köpintention och videomarknadsföring.   

 
Då litteratursökningen till stor del skett på engelska och eftersom de engelska begrepp 
som används i studien är vedertagna även inom den svenska litteraturen har dessa begrepp 
inte översatts till svenska. Detta grundar sig i att den engelska terminologin är vedertagen 
inom ämnesområdet för företagsekonomi. Några exempel på begrepp som inte valts att 
översättas är native advertising, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth (eWOM), 
influencer och vissa funktioner på Instagram såsom exempelvis “Instagram Story” och 
“live video”. AIDA-modellens olika delar har heller inte översatts till svenska utan de 
kommer benämnas i engelska termer. Det främsta motivet till varför författarna inte valt 
att inte översätta dessa begrepp är för att de vill behålla ordet eller begreppets innebörd. 
Många gånger kan en översättning bidra till en förminskning av ordet eller begreppets 
innebörd. Dessutom finns risker för översättnings- och tolkningsfel minskar när 
begreppen ej översätts.    
 
De skriftliga källorna i form av böcker eller artiklar har lånats av Umeå 
Universitetsbibliotek. I samband med sökandet av vetenskapliga artiklar, har till största 
del databaserna Business Source Premiere (EBSCO), Springer, Emerald och Wiley som 
finns tillgängliga via Umeå Universitet använts. Även Umeå Universitetsbibliotek egna 
söktjänst har använts. LIBRIS, som också erhålls av Umeå Universitet, har använts för 
att hitta lämpliga journaler vilket varit till stor nytta för författarna. Utifrån vetenskapliga 
journaler, har många artiklar av hög relevans hittats. Vidare har Google Scholar använts 
för att finna ytterligare vetenskapliga artiklar och e-böcker.  
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Bearden et al. (2011) har i sin litteratur listat flertalet användbara vetenskapliga artiklar 
inom ämnet marknadsföring. Boken listar flertalet artiklar som kan användas appliceras i 
forskning på marknadsföring.  
 
2.8:Källkritik  
Thurén (2016, s. 7–8) menar att fyra källkritiska principer bör tas i beaktning vid 
insamling av information. Dessa fyra källkritiska principer är; äkthet, tid, beroende och 
tendensfrihet. Det första kriteriet, äkthet, går ut på att till största möjliga mån, säkerställa 
att källan inte är förfalskad och att den är vad den utger sig för att vara (Thurén, 2016, s. 
17). Med andra ord, ska källans trovärdighet beaktas innan informationen används. Det 
andra kriteriet, tid, innebär att en källa är mer trovärdig desto nyare och desto mer nutida 
den är (Thurén, 2016, s. 31). Detta eftersom individer ofta tenderar till att falla i glömska 
och därför är en källa mer trovärdig desto mer samtida den är. Det tredje kriteriet, 
beroende, menar att förstahandskällor ska användas i största möjliga mån (Thurén, 2016, 
s. 45). Detta eftersom en förstahandskälla är mer tillförlitlig än en källa som bearbetats i 
flera olika led (Thurén, 2016, s. 8). Information som genomgår flera olika led kan lätt 
vinklas. En förstahandskälla ska också kunna användas individuellt. Det fjärde och sista 
kriteriet, tendensfrihet, innebär att läsaren inte ska ha motiv att tro att källan genererar en 
falsk verklighetsbild på grund av författarens personliga intressen (Thurén, 2016, s. 8, s. 
63).  
 
Att inkludera internetbaserade källor i en studie medför en risk då all information på 
internet  inte granskas (Thurén & Strachal, 2012, s. 9). Det är därmed upp till användaren 
själv att i vissa fall bedöma informationen, vilket kan leda till avsaknad kvalitetsgaranti. 
Trots detta har författarna till studien valt att inkludera viss information från webbsidor, 
då informationen bedömts som trovärdig efter noggrann granskning. Exempelvis har 
Instagrams egna webbsida använts. Författarna till studien är medvetna om att Instagram 
kan ha valt att vinkla informationen som publicerats på deras hemsida till sin egen fördel 
samt efter deras egna intressen. Trots detta inkluderades informationen då ingen 
fackgranskad information som beskriver Instagrams olika funktioner hittats.  
 
Författarna till studien har dessutom valt att använda en undersökning om svenskar och 
dess internetanvändning som publicerats på en webbsida. Information från denna 
undersökning har inkluderats i studien för att påvisa ämnets aktualitet samt eftersom 
denna typ av information bidragit med aktuella exempel och aktuell statistik som ger 
styrka till arbetet. Författarna till studien är dock fullt medvetna om att källor av detta 
slag saknar fackgranskning. Därmed har författarna aktivt övervägt huruvida det varit 
relevant att inkludera källor av sådan karaktär i studien eller inte. Detta medför enligt 
Thurén (2016, s. 63–64) anledning till att reflektera kring dessa källors tendensfrihet,  som 
innebär att källorna bör granskas för att på så sätt konstatera att de inte bidrar till en 
felaktig verklighetssyn, vilket författarna tagit i beaktning.  
 
Vidare har författarna till studien har i största möjliga mån baserat innehållet i studien på 
vetenskapliga artiklar, vilket rekommenderas av Saunders et al. (2012, s. 84) då dessa är 
skrivna och bedömda av experter för att fastställa kvalitet och lämplighet för forskning. 
De vetenskapliga artiklar som använts har blivit granskad av en extern part (peer review), 
vilket medför att författarna till studien anser att de artiklar som använts uppfyller 
äkthetskriteriet som Thurén (2016, s. 17) menar innebär att källan är tillförlitlig. Samtliga 
artiklar som inkluderats i studiens teoretiska referensram är därmed vetenskapliga artiklar 
för att uppfylla äkthetskriteriet. Författarna till studien vill dock belysa om att författarna 
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till artiklarna kan ha vinklat innehållet beroende på deras personliga intressen. Vidare 
består teoretiska referensramen av enstaka böcker. Dessa böcker har använts för att 
innehållet varit av stor relevans för ämnet och bestått av relevant information om video 
som inte hittats i vetenskapliga artiklar. Böckerna har dessutom använts som källa i annan 
vetenskaplig forskning.  
 
För att uppfylla kriteriet om tidssamband, vilket Thurén (2016, s. 13) förklarar som de 
faktum att en källa är mer pålitlig desto mer aktuell den är, har studien i största möjliga 
mån inkluderats av så nutida information och källor som möjligt. Undantag har dock 
gjorts från detta i de fallen då aktuell forskning inte hittats samt när motivet varit att finna 
ursprungskällor. I vissa fall har dessutom de böcker som använts i studien inte varit av 
den senaste upplagan då författarna inte haft tillgång till dessa. Detta kan således ha 
påverkat aktualiteten av studien. Författarna vill dock belysa att den fakta som genererats 
från böcker som inte varit av senaste upplagan behandlat fenomen som inte tenderar att 
genomgå större förändring över tid.  
 
Studien innefattar både förstahands- samt andrahandskällor, dock har författarna till 
studien aktivt strävat efter att använda förstahandskällor eftersom förstahandskällor 
tenderar att ge en äkta och rättvis bild av informationen (Thurén, 2016, s. 8, s. 63). 
Ytterligare anledningar till strävan att av författarna använda sig av förstahandskällor i 
största möjliga mån är för att förstahandskällor bidrar till mindre tolkningsfel och vinklad 
information (Thurén, 2016, s. 45). Författarna till studien valde också att använda 
förstahandskällor för att på så sätt uppfylla beroendekriteriet. Undantag från användandet 
av förstahandskällor har dock förekommit. Detta då förstahandskällor inte varit 
tillgängliga eller inte har varit av värde för studiens syfte. Delar som studien berör lämpar 
sig således många gånger för mer aktuell forskning än vad de förstahandskällor som 
författarna funnit erbjudit.  
 
Sammanfattningsvis vill författarna till studien betona att samtliga principer har tagits i 
beaktning på olika vis vid insamlandet av information och källor som ligger till grund för 
studien. Författarna till studien har fört diskussioner mellan varandra kring de källor, den 
litteratur samt kring all övrig information som inkluderats i studien. Detta eftersom 
författarna ständigt har eftersträvat de faktum att de vill leverera en studie av så hög 
kvalitet och trovärdighet som möjligt. Vidare vill författarna till studien betona att den 
huvudsakliga litteraturen och informationen som inkluderats i studien har varit skriven på 
engelska. Detta möjliggör risken för tolkningsfel när informationen har översatts från 
engelska till svenska. För att undvika denna risk har författarna aktivt diskuterat 
oklarheter gällande språk och tolkningar sinsemellan. En ytterligare anledning till varför 
författarna valt att göra på detta sätt grundar sig i att författarna hela tiden varit måna om 
att delge en så korrekt sida av den litteratur som använts som möjligt.  
 
2.9 Teorival  
Författarna har genom litteratursökningen behandlat en stor mängd litteratur för att kunna 
konstruera en teoretisk referensram som kan användas i arbetet med att besvara studiens 
forskningsfråga. Teorier kan anses som förenklingar av företeelser i verkligheten som 
underlättar individens förståelse och förmåga att förutsäga en del om dessa företeelser  
(Holme & Solvang 1997, s. 50). Befintliga teorier kan av forskaren möjligen utvecklas 
men forskaren kan även välja att använda teorier utan större utveckling. De senare 
nämnda teorierna kan därmed kan anses vara tillräckligt utvecklade för att bidra till att 
fånga det forskaren ämnar undersöka (Holme & Solvang 1997, s. 50). I denna studie tas 
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de båda behandlingarna av teori och dess förhållningssätt i antagning. Vidare anses teorin 
i studien ha en mycket betydande roll då studien har sin utgångspunkt från den deduktiva 
forskningsansatsen.  
 
Native advertising är en teori som var återkommande i författarnas litteratursökning och 
valdes därför att ta med i arbetet då denna typ av reklam kunde kopplas till video på 
sociala medier och således på videoformat på Instagram. Teorin viral marknadsföring 
utgör en del av författarnas teoretiska referensram då det finns en stark koppling mellan 
teorin och studiens forskningsfråga. Detta då teorin inkluderar delning och spridning av 
innehåll via sociala medier. Då studien kräver en förståelse för delningsbeteende och dess 
möjligheter i marknadsföringssyften har även detta valts att kartläggas. eWOM besitter 
en koppling till både delning och köpintention varav teorin har valt att tas upp i studiens 
teoretiska referensram. AIDA-modellen har använts då författarna även ämnar undersöka 
videomarknadsföring mot köpintention. Denna modell har betraktats som mest lämpad 
då den varit vanligt förekommande i författarnas litteratursökning. Allmänheten är redan 
bekant med AIDA-modellen ur ett teoretiskt perspektiv och det är allmänt känt att AIDA-
modellen kan tillämpas i olika typer av marknadsföringsaktiviteter, exempelvis i 
reklamkampanjer. Dock poängteras att det finns ett forskningsgap gällande AIDA-
modellens tillämpning och applicering i sociala medier och att framtida forskning bör 
fokusera på detta (Hassan et al., 2015, s. 263).  
 
Arbetets teoretiska referensram består även av attribut inom reklam som återfunnits i 
författarnas litteratursökning och kan appliceras på videomarknadsföring i sociala medier. 
I sökandet av attribut har traditionella profiler hittats (Leavitt, 1970; Schlinger, 1979; 
Wells, 1964). Författarna till denna studie har valt att inte analysera dessa djupare då de 
behandlar televisionsreklam och anses därför inte vara av aktualitet. Författarnas har 
istället valt att fokusera på litteratur som betraktas som mer aktuell i tron om att finna 
attribut av större relevans för videomarknadsföring på sociala medier då detta är ett 
modernt fenomen.  
 
Vidare har författarna under arbetets gång funnit litteratur som behandlat relationship 
marketing kopplat till video. Författarna har i vissa delar ytligt behandlat kundrelationer 
men valt att inte fokusera på fenomenet relationship marketing i sig då det inte anses av 
tillräckligt stor relevans för att besvara studiens forskningsfråga.  
 
I samband med arbetets litteratursökning har litteratur som behandlar vad konsumenter 
uppfattar i sin omgivning genomgåtts. I och med detta genomsöktes litteratur som 
behandlade människors perceptuella urval och stimuli som människor uppfattar i sin 
omgivning. Författarna ansåg att denna litteratur till viss del var av relevans men valdes 
bort då teorin uppfattades komplicerad att knyta an till vad denna studie syftar till att 
undersöka.  
 
En del av den marknadsföringen som tar form av video och som kan ses i diverse sociala 
medier innefattas av så kallade influencers. De Veirman et al. (2017, s. 801) definierar en 
influencer som någon med en ofta stor följarskara som skapar innehåll på exempelvis 
sociala medier. En influencer kan ofta ta form av en kändis, vilka ofta inkluderas av 
företag och varumärken för att marknadsföra deras produkter eller tjänster (De Veirman 
et al., 2017, s. 798). Författarna till denna studie har i samband med studiens 
litteratursökning flertalet gånger behandlat en stor mängd teori som berör influencer 
marketing. Författarna till denna studie vill dock förtydliga att de inte kommer att 
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fokusera på teorin influencer marketing. En del av teorin beaktas dock då influencer 
används som ett av de attribut som beakta vid utformning av videomarknadsföring.  
 
Då studien behandlar ett modernt fenomen i form av videomarknadsföring på sociala 
medier genom att studera Instagram, har mängden befintlig teori ansetts vara begränsad 
av författarna. Detta har bidragit till att författarnas möjlighet att välja eller inte välja teori 
varit begränsad.  
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel syftar till att presentera och behandla relevant teori i strävan efter att 
undersöka vilka attribut som bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för 
att attrahera tittare och generera spridning. Inledningsvis behandlas fenomenen native 
advertising och viral marknadsföring. Vidare redogör författarna för begreppen 
videodelning och elektronisk word-of-mouth (eWOM). Köpintention presenteras sedan 
genom AIDA-modellen. Till sist presenteras de attribut som författarna utifrån studiens 
litteratursökning ansetts vara av mest betydelse inom videomarknadsföring baserat på 
tidigare forskning inom ämnet.  
 
3.1 Native advertising   
Ett fenomen som uppkommit inom marknadsföring under de senaste åren är native 
advertising. Native advertising syftar till att skapa innehåll som integrerar eller är likt 
formatet i plattformen och dess sociala funktioner för engagemang (Joonghwa et al., 
2016, s. 1426). Fenomenet innefattas av olika typer av marknadskommunikation på 
sociala medier. Vidare innefattas native advertising därmed av nya metoder att framföra 
annonser online som fokuserar på att minimera störningarna i vad som visas i 
konsumenters in-stream, det vill säga konsumentens flöde, och därmed förbättra online-
upplevelsen (Joonghwa et al., 2016, s. 1426). Med andra ord, kan annonsen utformas på 
så vis att konsumenten inte nödvändigtvis behöver uppfatta annonsen som en annons utan 
snarare som det innehåll annonsen har som mål att efterlikna (Campbell & Marks 2015, 
s. 600).  
 
Native advertising är av hög aktualitet för videomarknadsföring på sociala medier då 
innehållet kan anpassas till ett flöde och därmed inte nödvändigtvis ses som enbart reklam 
av användaren. Wojdynski och Evans (2015, s. 166) menar att native advertising aktivt 
expanderar och utvecklas då det utgör ett verktyg för marknadsförare att nå ut till 
konsumenter. I studien som genomförts av Voorveld et al. (2018, s. 38) stöds det faktum 
att deltagande i sociala medier korrelerar med kontexten, vilket innebär att innehåll 
uppfattas på olika sätt i olika sociala medier och därför bör innehållet anpassas efter den 
specifika sociala kanalen. Inlägg bör enligt Boerman et al. (2017, s. 82) utformas på så 
vis att konsumenten inte enkelt kan urskilja kommersiellt alternativt icke kommersiellt 
innehåll. Detta innebär att inläggen måste anpassas så att dess förförande blir inbäddat i 
en individs flöde. 
 
Native advertising ger konsumenter större möjligheter att kontrollera vilka annonser och 
vilka varumärken de mottar samt på vilken plattform de vill att kommunikationen skall 
äga rum. Därmed begränsas framgången av native advertising till vad konsumenter 
tolererar att deras flöden innehåller och vad som därmed visas för dem (Campbell & 
Marks, 2015, s. 603). Vidare poängterar dock Campbell och Marks (2015, s. 604) att 
native advertising är ett bra verktyg då denna form av reklam respekteras av konsumenter 
samtidigt som den också skapar ett utrymme för marknadsförare att vara lekfull.  
 
I en undersökning om svenskars uppfattning om reklam framkom det att det råder ett 
komplext förhållande mellan individer och reklam (Grusell, 2007, s. 87). Undersökningen 
visade att en individ är betydligt mer positiv till reklam som konsumeras utifrån ett 
personligt val, det vill säga reklam som i sin form uppfattas som “frivillig” (Grusell, 2007, 
s. 98). Detta bidrar till att framförandet av reklamen anses som mycket viktig då individer 
påverkas av hur och var reklamen framställs.  
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Ett gynnsamt genomförande av native advertising är enligt Campbell och Marks (2015, 
s. 603) när ett företag lyckas nå ut till en grupp av konsumenter som annars kan vara både 
svåra och kostsamma att attrahera. Innehåll i annonser är inte alltid tillräckligt för att 
fånga konsumenter och därmed måste innehållet konstrueras så att det blir något mer än 
endast en annons. Innehållet bör också varieras och utvecklas så att konsumenter uppfattar 
innehållet som värt att följa (Campbell & Marks, 2015, s. 603). Wojdynski och Evans 
(2015, s. 158) poängterar dessutom att innehållet som förmedlas i ett reklammeddelande 
ska kunna noteras och förstås av konsumenten.  
 
Ganska nyligen introducerade Instagram en ny teknologisk förändring i applikationen i 
form av en ny algoritm (Chen, 2018, s. 33). Tidigare har Instagram använt sig av en 
algoritm där allt innehåll som publicerats via applikationen har presenterats i ett 
kronologiskt flöde för användaren (Chen, 2018, s. 33–34). Den nya algoritmen 
karaktäriserar innehållet som publiceras i applikationen utifrån vad den tror att den 
specifika användaren bryr sig om. Det som dyker upp i Instagramanvändarens personliga 
flöde baseras på vad algoritmen tror att användaren skulle uppskatta samt på de personer 
som användaren följer. Denna förändring har medfört utmaningar för marknadsförare, 
eftersom den nya algoritmen kan bidra till att de innehåll som skapas och publiceras av 
ett företag kan via algoritmen kategoriseras som ”icke relevant” för den specifika 
Instagramanvändaren. Vilket kan bidra till att den specifika användaren aldrig ser 
innehållet i hens personliga flöde. Företag bör således enligt Chen (2018, s. 34)  
konstruera innehåll som Instagrams nya algoritm identifierar eller kategoriserar som det 
som en person bryr sig om, för att på så sätt integreras i en användares personliga flöde.  
 
3.2 Viral marknadsföring  
Ett relativt nytt fenomen inom marknadsföring är begreppet viral marknadsföring. Det 
syftar till meddelanden eller innehåll som sprids via sociala medier i en otrolig hastighet 
i jämförelse med traditionsenliga marknadsföring (Botha & Reyneke, 2013, s. 160–161). 
Chu (2011, s. 31) definierar viral marknadsföring som en obetald kommunikation på 
internet som kan övertyga eller influera publik att skicka innehållet vidare till andra. 
Framväxten av sociala medier har bidragit till att viral reklam fått stort genomslag och en 
ökad popularitet (Chu, 2011, s. 32). Botha och Reyneke (2013, s. 160) konstaterar att 
uppkomsten och utvecklingen av sociala medier har bidragit till att företag i en allt större 
utsträckning börjat använda sig av viral marknadsföring. Den enorma spridning och 
räckvidd ett meddelanden och innehåll kan få, bidrar till att de blir virala. Vidare menar 
Botha och Reyneke (2013, s. 160) att virala meddelanden får en alltmer betydande roll 
och ofta används för att påverka och skapa opinionsbildning om exempelvis ett företags 
rykte eller deras produkter.  
  
Virala kampanjer används ofta för att bygga upp ett varumärke och för att skapa offentlig 
uppmärksamhet (Botha & Reyneke, 2013, s. 169). Virala kampanjer används även av 
företag och varumärken som ett i kommunikationsverktyg. Chu (2011, s. 31) poängterar 
att virala marknadsföringskampanjer sprider virala meddelanden till potentiella 
konsumenter, som i sin tur vidarebefordrar information till andra potentiella konsumenter. 
Nelson-Field et al. (2013, s. 205) konstaterar att när en viral videokampanj genomförs på 
ett korrekt sätt, leder det till marknadsföringsmässiga fördelar, såsom exempelvis ökad 
publicitet för varumärket. Dessutom kan det leda till att färre personer aktivt väljer att 
ignorera reklamen. 
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Video har blivit en central del inom viral marknadsföring (Hsieh et al., 2012, s. 202). 
Southgate et al. (2015, s. 350) anser att videor kan ha stort potentiellt värde inom viral 
marknadsföring, dels eftersom antal visningar kan anses som ett effektivt verktyg för 
”gratis” reklam. Utöver detta betonas även det faktum att virala videor möjliggör djupare 
förståelse och insyn i ett varumärke. Detta eftersom konsumenterna tittar på videoklippen 
av fri vilja samt att videor möjliggör interaktion, exempelvis kan konsumenten addera en 
kommentar eller välja att vidarebefordra videon till sina vänner och bekanta.  
 
Videor inom marknadsföring kan i vissa fall kan uppfattas vara amatörmässiga och utan 
kommersiell avsikt (Hsieh et al., 2012, s. 202). Detta har sin grund i att i princip alla med 
en digitalkamera kan filma och därmed publicera video på internet. Marknadsförare har 
utnyttjat denna trend som ett perfekt tillfälle för viral marknadsföring. Det är vanligt 
förekommande att individer väljer att filma sig själva och sina vänner för att senare 
publicera dessa videor på en webbplats som erbjuder delning av video (Hsieh et al., 2012, 
s. 202). Videor av detta slag, betraktas att vara icke kommersiella men kan i själva verket 
innefattas av en kommersiell avsikt.  
 
Botha och Reyneke (2013, s. 160) menar vidare att uppkomsten av viral kommunikation 
bidragit till att konsumenter kan delta i konversationer, inte bara med de företag som står 
bakom meddelandet, utan också med varandra. Konsumenters samtal har därmed 
möjlighet att nå en global publik inom endast några minuter. Konsumenter från världens 
alla hörn kan enkelt kommunicera med varandra och dela med sig av sina personliga 
erfarenheter och åsikter.  
 
Författarna till denna studie menar att Instagram möjliggör viral marknadsföring då 
kanalen erbjuder dess användare flertalet olika tillvägagångssätt för att dela med sig av 
innehåll och videor, både direkt i deras personliga flöde samt mellan olika användare. 
Viral marknadsföring på Instagram är ett unikt tillfälle för marknadsförare att nå ut med 
videomarknadsföring till en stor publik genom gratis spridning.  
 
3.3:Videodelning  
Delning av innehåll är den snabbast växande aktiviteten i sociala medier (Nelson-Field et 
al., 2013, s. 205). Denna trend är resultatet av den enastående tillväxt som sociala medier 
har haft under de senaste åren. Vidare grundar sig detta i att samhällets yngre generation 
kräver interaktion och anslutning till stora nätverk, i en utsträckning som aldrig tidigare 
skådats. Detta skapar enligt Nelson-Field et al. (2013, s. 205) en unik möjlighet för 
marknadsförare att sprida kommersiella meddelanden till bokstavligen hundra tusentals 
potentiella konsumenter inom endast några dagar utan kostnaden som traditionell 
marknadsföring ofta medför. Chen (2018, s. 34) menar därför att marknadsförare borde 
försöka att dra nytta av konsumenters delningsbeteende.  
  
Om en konsument uppskattar en video har konsumenten möjlighet att skicka den vidare 
till andra (Southgate et al., 2015, s. 353). Att en video vidarebefordras tyder i många fall 
på att videon innehåller attribut som attraherar konsumenten och på så sätt inleds en 
spridning av videon. En mottagares vidarebefordringsbeteende av en video är en mycket 
viktig aspekt för huruvida videon kan beaktas som gynnsam eller inte (Hsieh et al., 2012, 
s. 202). Spridningsprocessen inleds då en individ mottar en video som innehåller någon 
typ av kommersiellt budskap. Om varje person som ser videoklippet skickar den vidare 
till mer än en person, så skapas en exponentiell tillväxt i antalet mottagare. Om 
mottagaren inte blir övertygad om att vidarebefordra videon, stannar spridningsprocessen 
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(Hsieh et al., 2012, s. 202). Det är därför viktigt att inkludera attribut som påverkar 
mottagarens beslut om att vidarebefordra videon i rätt riktning.  
 
Konsumenter har blivit alltmer benägna att dela med sig av video till exempelvis vänner 
och släktingar (Yang & Wang, 2015, s. 915). Den främsta orsaken till denna utveckling 
är att allt fler har insett ett värde i att vidarebefordra videor till andra. Det kan därför enligt 
Yang och Wang (2015, s. 915) tyckas nödvändigt för marknadsförare att uppmuntra 
internet- och mobilanvändare till att sprida videor i utbyte mot stimulans. Konsumenter 
är dessutom mer benägna att vidarebefordra en video om de uppfattar innehållet i videon 
som underhållande eller användbart (Yang & Wang, 2015, s. 908). De menar också att 
konsumenter mest troligt delar med sig av en video till dennes vänner och bekanta om de 
tror att deras mottagare kommer att uppskatta och dra nytta av det vidarebefordrade 
meddelandet.  
 
Genom att en följare av ett företag delar video som publicerats av företaget i sociala 
medier, finns möjligheten att nå ut till en extremt stor skara varje gång företaget väljer att 
publicera en video (Campbell & Marks, 2015, s. 604). För detta krävs ett medgivande 
från konsumenter vilket Campbell och Marks (2015, s. 604) menar förekommer i två olika 
former; konsumenter som väljer att direkt gilla varumärket och att det därmed blir en del 
av denna persons flöde samt de som tillhör omgivningen av de som redan följer 
varumärket. Genom att de som redan följer varumärket delar vad företaget publicerat till 
sin omgivning, kan företaget därmed nå ut till en stor skara.  
 
Konsumenter kommer inte att ägna sig åt videodelning om de är rädda att slösa deras 
vänner tid när de väljer att dela med sig av en video (Yang & Wang, 2015, s. 916). 
Konsumenter kommer inte heller att ägna sig åt videodelning om de tror att deras vänner 
kommer bli förolämpade eller irriterade på grund av innehållet i den videon som delats 
vidare. Istället bör marknadsförare fokusera på att skapa interaktiva videor som 
uppmuntrar delning. De menar också att marknadsförare och mediaföretag borde 
uppmuntra individer som ofta delar videor, genom att exempelvis ge dessa konsumenter 
ytterligare drivkrafter till att dela med sig av ännu fler videor.    
 
3.4:Elektronisk:word:of:mouth:(eWOM) 
Elektronisk word-of-mouth (eWOM) är en förlängning av det klassiska begreppet word-
of-mouth (WOM) (Lis & Neßler, 2013, s. 63). Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) 
definierar eWOM som ett positivt eller negativt uttalande som gjorts av antingen en 
potentiell, en nuvarande eller en tidigare konsument. Konsumenten uttrycker information 
om företaget eller företagets produkter och uttalandet blir sedan tillgängligt för den stora 
folkmassan genom spridning på internet. Det finns både positiv och negativ eWOM, Luo 
och Homburg (2007, s. 135) menar att positiv eWOM kan bidra till ett företags eller en 
produkts framgång. Detta eftersom positiv eWOM kan generera nya kunder och det kan 
också eventuellt leda till lägre marknadsföringskostnader. Negativ eWOM däremot, kan 
enligt Chevailer och Mayzlin (2006, s. 346) få stora konsekvenser för ett företags image 
och i värsta fall kan det även ha en direkt påverkan på företagets vinst.  
  
eWOM är ett effektivt verktyg då konsumenter inte längre behöver vara på samma plats 
för att dela med sig av information, utan snabb spridning av information möjliggörs via 
internet (Henning-Thurau et al., 2004, s. 40). Dessutom kan konsumenterna vara 
anonyma och informationen de delar med sig av lagras. Smith et al. (2007, refererad i Lis 
& Neßler, 2013, s. 63) hävdar också att eWOM är effektivt eftersom internet bidrar till 



 25 

att informationen sprids och når ut till större folkmängder än tidigare. Utvecklingen av 
mobiltelefoner och smartphones har enligt Lis och Neßler (2013, s. 64) bidragit till en 
ytterligare utveckling av eWOM. De menar att denna utveckling har gjort det möjligt för 
konsumenter att på ett enkelt sätt dela med sig av sina åsikter. 
 
Det konstateras av Lis och Neßler (2013, s. 64) att uppkomsten och utvecklingen av 
sociala medier är av stor betydelse för utvecklingen av eWOM. Främst eftersom att dessa 
sociala nätverk gör det möjligt för konsumenter att hitta andras åsikter samt eftersom 
åsikterna i sin tur kan påverka den potentiella konsumentens köpintention. Smith et al. 
(2007, refererad i Lis & Neßler, 2013, s. 63) hävdar vidare att eWOM är betydligt mer 
effektivt än traditionell WOM. Lis och Neßler (2013, s. 63) menar dessutom att 
konsumenter i dagens samhälle tenderar att vända sig till sina sociala nätverk för att söka 
efter den information de behöver innan ett köp genomförs. Detta har bidragit att företag 
idag spenderar mer pengar på marknadsföring online än tidigare.  
 
Videor på internet kan anses vara specifik form av eWOM (Yang & Wang, 2015, s. 908). 
eWOM uppmuntrar och underlättar för konsumenter att diskutera om en produkt, tjänst, 
företag eller varumärke då eWOM möjliggör snabb delning på internet till såväl vänner 
som släktingar. Vidare betraktas eWOM vara väldigt effektivt då det genererar både 
pålitlighet och trovärdighet (Yang & Wang, 2015, s. 908). En ytterligare fördel med 
eWOM är att det är ett kostnadseffektivt alternativ som når ut till den stora folkmassan. 
Chen (2018, s. 28) hävdar också att framförallt unga konsumenter är mer benägna att lita 
på och acceptera marknadsföring som genereras via deras sociala nätverk. Unga 
konsumenter ägnar mer uppmärksamhet åt en produkt eller ett företag om det är någon 
av deras vänner som rekommenderar produkten eller företaget för dem. 
 
Sociala nätverk såsom exempelvis Instagram tillåter användarna att dela videor och 
bilder, vilket bidrar till att Instagram fungerar alldeles utmärkt för spridning av eWOM 
(De Veirman et al., 2017, s. 799). Instagram lämpar sig för eWOM eftersom produkter 
och varumärken kan visas både visuellt samt namnges i löpande text. En ytterligare 
anledning till varför eWOM är effektivt på just Instagram är för att det idag är ett av 
världens mest populära sociala nätverk med extremt många användare. Dessutom ökar 
antalet användare i princip varje dag. De Veirman et al. (2017, s. 798) hävdar också att 
eWOM är mer effektivt och mer trovärdigt än betald reklam, särskilt på Instagram 
eftersom eWOM ofta dyker upp i användarens flöde då det vävs in i de dagliga 
berättelserna samt i innehållet som postas i olika kanaler.   
 
Chen (2018, s. 31) betonar dessutom att många använder applikationen Instagram för att 
ta reda på mer information innan ett köp genomförs, därför går det att hävda att spridning 
av eWOM sker i applikationen. Spridning av eWOM på Instagram sker till stor del på 
grund av funktionen hashtag (#) (Ye et al., 2018, s. 386–387). Denna funktion är av stor 
betydelse för just spridning. Funktion gör det nämligen möjligt för användare att förklara 
det innehåll de väljer att publicera, dessutom sammanför hashtags användare med 
liknande intressen. Hashtags hjälper användarna att klassificera deras foton samt att 
uttrycka känslor. Idag använder dessutom många Instagram som ett sökverktyg, för att på 
så sätt erhålla mer information och tips kring produkter och tjänster. Detta möjliggörs via 
dessa hashtags, användarna kan enkelt söka upp den information de är ute efter genom att 
söka på den specifika hashtagen. Hashtags har enligt Ye et al. (2018,  s. 387) under de 
senaste åren börjat få en betydande roll när det kommer till en konsuments köpintention. 
Chen (2018, s. 22) menar dessutom att en användares förmåga att använda en hashtag 
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både optimerar visning av olika inlägg och dessutom möjlig det en delning för 
konsumenter via hashtags.  
 
Taggning/omnämnande (@) är en annan specifik funktion som finns på Facebook, samma 
funktion finns även på Instagram (Dhir & Torsheim, 2016, s. 630–631). Användarna ges 
därmed möjlighet till att tagga/omnämna deras vänner i ett foto, en video eller i annat 
innehåll som de vill dela med sig av. När en person har blivit taggad eller omnämnd i ett 
inlägg får hen en notifikation angående detta. Denna funktion förser användarna med en 
typ av direktkommunikation. Författarna till denna studie hävdar att dessa två koncept, 
hashtag (#) och taggning (@) utgör grunderna till eWOM och spridning av information 
på Instagram. 
 
3.5 Köpintention 
Då AIDA-modellen var vanligt förekommande i författarnas litteratursökning har 
författarna till studien valt att presentera köpintention utifrån AIDA-modellen nedan. 

Dagens konsumenter spenderar mycket tid på internet och ett stort antal konsumenter 
använder sig av sociala medier, vilket i många fall påverkar dess köpintention (Hassan et 
al., 2015, s. 263). Kim och Ko (2010, s. 167) framför att köpintention definieras som 
möjligheten till att konsumenten väljer att konsumera i framtiden. Ytterligare definitioner 
diskuteras av Lin och Lu (2010, s. 21) som “möjligheten för konsumenterna att vara 
villiga att överväga att köpa”, “en representation om vad en person vill köpa i framtiden” 
samt “ett avslöjande av konsumentens beslut att köpa ett företags produkt igen”. 
Köpintention är enligt Kim och Ko (2010, s. 167) viktigt för ett företag att förstå för att 
behålla samt attrahera nya kunder.  
 
3.5.1:AIDA-modellen 
AIDA-modellen skildrar fyra olika fyra olika stadier av medvetenhet som en konsument 
går igenom innan hen genomför ett köp (Strong, 1925, s. 349). Modellen introducerades 
i slutet av 1800-talet och har sedan dess genomgått en rad olika modifikationer. Trots 
detta menar Hassan et al (2015, s. 265) att basprincipen kring modellen fortfarande är 
densamma och är därför lika relevant då som nu.  

AIDA-modellen har ofta använts både i traditionell marknadsföring och i online 
marknadsföring (Hassan et al., 2015, s. 262). Modellen har främst använts vid 
utformningen av marknadsstrategier av olika företag (Hassan et al., 2015, s. 263). I den 
digitala världen, är det vidare enligt Hassan et al. (2015, s. 263) främst två faktorer av 
värde när det kommer till marknadsföring. Den första faktorn är att konsumenten ska vara 
medveten om att produkten eller tjänsten existerar. Den andra faktorn är att företag måste 
bygga relationer med sina konsumenter, eftersom detta bidrar till ömsesidigt värde för 
både konsumenter och företag. Med tanke på dessa två faktorer, kan AIDA-modellen 
appliceras även inom digital marknadsföring och i sociala medier. 

När en konsument uppmärksammar en produkt eller tjänst, då väcks ett intresse samt ett 
begär för produkten eller tjänsten (Strong, 1925, s. 349). Vilket bidrar till att konsumenten 
mest troligt kommer att agera på något sätt, detta agerande kommer då eventuellt att leda 
till ett köp. Hassan et al. (2015, s. 265) menar även att AIDA-modellen grundar sig i att 
konsumenter ska bli medvetna och uppmärksamma att en produkt eller tjänst existerar, 
detta leder då ett intresse och en önskan som eventuellt leder till ett köp. Modellen är 
enligt Hassan et al. (2015, s. 265) mycket användbar för att bedöma hur konsumenter 
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påverkas av reklam, då detta är en process som startar så fort konsumenten ser en 
reklamannons och fortlöper fram till att ett köp genomförs. AIDA-modellen kan vidare 
användas för marknadsföringssyften i sociala medier och modellen även är applicerbar 
när det kommer till konsumenters köpintention i sociala medier (Hassan et al., 2015).  

Nedan följer en beskrivning av modellens fyra olika delar; Attention, Interest, Desire  
och Action. 

Attention 
Den första delen i formeln, Attention, innebär enligt Rawal (2013, s. 39) att konsumentens 
uppmärksamhet måste fångas. Om konsumenten inte uppmärksammar företaget eller 
produkten omedelbart är kunden ofta förlorad för gott. Det viktiga i detta steg är inte att 
kommunicera ut en annons med företagets logotyp, utan det viktiga är att annonsen ska 
omedelbart fånga konsumenternas uppmärksamhet vilket bidrar till att konsumenterna 
vill se mer av annonsen, företaget samt dess produkter och tjänster.    

Interest 
Den andra delen i formeln, Interest, innebär att efter en konsuments uppmärksamhet 
fångats så måste företaget skapa ett intresse kring deras produkt eller tjänst (Rawal, 2013, 
s. 39–40). Konsumenten bör dessutom i detta steg bli medveten om vad hen går miste om 
ifall ett köp inte genomförs.    

Desire 
Den tredje delen i formeln, Desire, menar Rawal (2013, s. 39) är skillnaden mellan att 
vara intresserad av något och att önska sig något. För företag innebär detta att en 
konsuments intresse måste konverteras till en stark önskan om att erhålla produkten eller 
tjänsten som företaget erbjuder. Rawal (2013, s. 39–40) belyser vidare att detta enbart 
kan ske då reklamannonsen utformats på ett sätt som uppfattas tillräckligt bra av 
konsumenten.  

Action 
Den fjärde och sista delen i formeln, Action, innebär att ett varumärkes reklamannonser 
måste se till att övertyga deras kunder att genomföra ett köp eller åtminstone väcka en 
nyfikenhet hos konsumenten gällande deras produkter eller tjänster (Rawal., 2013, s. 40). 
En reklamannons måste således också positioneras, annars kommer den mest troligt att 
gå förlorad i kundens sinne. Rawal (2013, s. 40) menar vidare att en reklamannons endast 
kan skapa en stark inverkan om den kan markera de fördelar som målgruppen kommer få 
genom att köpa produkten eller tjänsten. 

3.5.2:Applicerande:av:AIDA-modellen  
Sociala medier är ett attraktivt forum som ofta används för att dela med sig av erfarenheter 
och videor (Hassan et al., 2015, s. 264). Användarna kan enkelt dela med sig av 
information och videor om produkter och tjänster. Delningen av denna information och 
dessa videor kan i sin tur forma en konsuments uppfattning om den produkt eller tjänst 
som företaget eller organisationen erbjuder. Därför anser författarna till denna uppsats att 
AIDA-modellen är applicerbar i denna studie, eftersom det är nödvändigt att vid 
utformning av videomarknadsföring att fånga konsumenters intresse för att de på så sätt 
ska välja att agera. Agerandet i det här fallet blir då att konsumenten själv väljer att titta 
på videon. Därefter kan konsumenten välja att agera ytterligare genom att exempelvis 
dela med sig av videon till sitt sociala nätverk. Videon kan vidare vara en av orsakerna 
till varför en konsument väljer att köpa en specifik produkt eller tjänst.     
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3.6:Attribut:inom:video 
Återstående del av den teoretiska referensramen behandlar attribut inom video relaterat 
till videomarknadsföring och videodelning. Författarna presenterar även två hypoteser 
kopplat till varje attribut för att på så sätt kunna undersöka vilka attribut som bör 
inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att attrahera tittare och generera 
spridning. 

Marknadsförare måste förstå vilka attribut som utmärker sig från mängden för att kunna 
skapa meddelanden och budskap som når ut till konsumenter (Solomon et al., 2016, s. 
143). Genom författarnas litteratursökning har åtta stycken attribut identifierats som 
återkommande inom den tidigare forskning som genomförts inom ämnet. Därför har 
författarna till studien valt att behandla dessa attribut i studiens teoretiska referensram. 
De attribut som behandlas har återfunnits eller blivit citerade i åtminstone fyra tidigare 
studier. Författarna till studien definierar ett attribut som en specifik egenskap som en 
video kan innehålla. De åtta attribut som identifierats är; emotionell, underhållning, 
engagemang, utbildning, utformning, information, influencer samt varaktighet. 
Författarna till denna studie menar att en tittare väljer att titta på en video som attraherar 
denne, om tittaren inte attraheras av innehållet i videon görs därmed ett aktivt val att sluta 
titta på videon.   

3.6.1:Emotionell 
Ett attribut som varit återkommande i författarna till studiens litteratursökning är attributet 
emotionell. Känslor är en framträdande orsak till varför konsumenter väljer att engagera 
sig i och dela med sig av en video. Costa-Sánchez (2017, s. 20–21) menar att om en video 
är emotionell kan det bidra till att konsumenter får ökad kännedom kring ett företag och 
ett varumärke. Därför kan det vara av stor vikt att utforma en video som genererar någon 
typ av känsla hos tittaren. Även Nelson-Field et al. (2013, s. 206) och Strong (1925, s. 
349) betonar att det kan vara av betydelsefullt att konstruera en marknadsföringskampanj 
som framhäver känslor hos konsumenten. Överraskning, rädsla, sorgsenhet, glädje, avsky 
och ilska är exempel på sex primära känslor som ofta upplevs av konsumenter. Botha och 
Reyneke (2013, s. 161) menar att marknadsförare bör beakta känslor vid utformande av 
marknadsföring. Botha och Reyneke (2013, s. 168) konstaterar dessutom i deras studie 
att videoinnehåll och tittarnas känslor till en video är direktkopplade till hur bekant 
tittaren är med innehållet i videon. Enligt Rawal (2013, s. 39–40) ingår även känslor som 
ett viktigt attribut i AIDA-modellens andra steg som poängterar vikten av att väcka ett 
intresse hos konsumenten. Det kan vara viktigt att inkludera känslor i marknadsföring 
eftersom de kan påverka huruvida ett framtida köp genomförs eller inte. 
   
Marknadsföringskampanjer som genererar starka känslor såsom exempelvis rädsla eller 
ledsamhet har en större sannolikhet att delas vidare bland konsumenter (Southgate et al., 
2015, s. 352; Yang & Wang, 2015, s. 908). Nelson-Field et al. (2013, s. 206) menar också 
att en publiks emotionella reaktion på en kampanj påverkar huruvida innehållet delas 
vidare eller inte. Även Botha och Reyneke (2013, s. 163) påstår att en anledning till att 
människor väljer att vidarebefordra virala meddelanden är för att de känner en emotionell 
association till videon. En marknadsföringskampanj bör således inkludera känslor för att 
öka sina chanser att bli viral och spridas. Även Chu (2011, s. 31) poängterar att känslor 
som en viktig aspekt när det kommer till delning av videor, därför är det rimligt att anta 
att en konsuments känslomässiga koppling till en video påverkar huruvida konsumenten 
väljer att vidarebefordra en video eller inte. Avslutningsvis betonar Chakrabarti och 
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Berthon (2012, s. 160) att känslor, speciellt sociala känslor, är ett centralt element för 
konsumenter i sociala medier då sociala medier öppnar upp för möten mellan individer. 
 
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet emotionell samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet emotionell. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman.   
  

H1: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den är emotionell 

 

 
3.6.2:Underhållande  
Flertalet studier har framfört underhållning som ett betydelsefullt attribut att beakta vid 
utformning av både reklam och video (Costa-Sánchez, 2017, s. 20–21; Lastovicka, 1983, 
s. 22; Miller, 2011, s.19; Schlinger, 1979, s. 43–44; Pollay & Mittal, 1993, s. 101). Både 
Chen (2018, s. 30) och Calder et al. (2009, s. 323) påpekar att underhållning är en av de 
främsta anledningarna till varför personer väljer att använda sig av sociala medier. 
Underhållning kan dessutom ha en betydande påverkan på konsumenters köpintention 
(Kim & Ko, 2010, s. 170). Därför bör underhållning beaktas som ett av de mest 
inflytelserika elementen i marknadsföring på sociala medier. Miller (2011, s. 19) menar 
vidare att underhållning är en av de mest betydelsefulla aspekter som bör beaktas vid 
utformandet av en video i sociala medier. 
  
Ryan (2017, s. 221) menar att videoinnehåll ofta öppnar upp för humor och att det är en 
av anledningarna till varför video är ett bra verktyg för företag att använda sig av för att 
nå ut till potentiella kunder. Även Costa-Sánchez (2017, s. 20–21) menar att 
underhållning är en av grundstenarna i video och att det därför av stor vikt att inkludera 
underhållning som ett attribut för att på så sätt attrahera konsumenter. Video är således 
ett bra format för att leverera underhållning och det kan dessutom beaktas som en effektiv 
form av marknadsföring, vidare kan det påverka huruvida en video blir viral eller inte 
(Scott, 2017, s. 100, 110). Det har vidare konstateras att material som innehåller 
humoristiska inslag är det material som har störst sannolikhet att delas (Nelson-Field et 
al., 2013, s. 206). Slutligen poängterar Yang och Wang (2015, s. 908) att underhållning 
är en bidragande faktor till varför en konsument väljer att dela med sig av en video till 
sitt nätverk.  
 
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet underhållning samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet underhållning. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman. 

 

H2: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och att en video är emotionell 
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H3: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den är underhållande 

 

H4: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och att en video är underhållande 

3.6.3:Engagerande 
Ett ytterligare attribut som identifierats som återkommande i författarna till studiens 
litteratursökning är attributet engagemang. Nicovich (2005, s. 35) menar att ju mer 
engagerande material som presenteras och publiceras i media, desto mer mottaglig är 
konsumenten gentemot reklamen. 
  
Om den marknadsföring som konstrueras upplevs som engagerande kan det leda till ökad 
uppmärksamhet och reaktion från konsumenter (Calder et al., 2009, s. 322). Dessutom 
uppfattas konsumenter som mer mottagliga för reklam om dem själva är engagerade. 
Campbell och Marks (2015, s. 604) menar dessutom att ett varumärke har möjlighet att 
nå ut till en extremt stor skara varje gång en av dess följare engagerar sig med vad 
varumärket väljer att publicera. Detta engagemang sker exempelvis genom en gillning, 
kommentar eller en delning. Detta innebär att varumärken som tillämpar video bör 
fokusera på innehåll som får konsumenter att engagera sig och därmed även delar med 
sig av innehållet.   
     
Southgate et al. (2015, s. 360) menar att engagemang är en av de fundamentala delarna 
av bra reklam. Marknadsförare som vill dra nytta av virala visningar och viral 
marknadsföring bör ha de fundamentala delarna av bra reklam i åtanke. Att engagera 
konsumenter är således en viktig aspekt vid utformandet av marknadsföringskampanjer. 
En framgångsrik viral marknadsföringskampanj bör innehålla ett engagerande budskap 
som involverar fantasi, intriger och vidare bör innehållet uppmuntra till 
användarvänlighet och synlighet (Southgate et al., 2015, s. 352).  
 
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet engagemang samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet engagemang. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman. 
 

H5: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den är engagerande 

 
H6: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 

delning och att en video är engagerande 
 
3.6.4:Utbildande  
Utbildning har också definierats som ett betydande attribut att beakta genom författarna 
till studiens litteratursökning. Enligt Miller (2011, s. 18) bör utbildande aspekter 
inkluderas som ett attribut vid utformning av innehåll i en video. Calder et al. (2009, s. 



 31 

323) menar att viljan efter att införskaffa kunskap är en av anledningarna till varför 
människor använder sig av sociala medier. Användare av sociala medier är ofta 
intresserad av att lära sig mer om något och känner en känsla av säkerhet genom att erhålla 
kunskap. Utbildning är dessutom en bidragande faktor till varför en konsument väljer att 
dela med sig av en video till sitt nätverk (Yang & Wang, 2015, s. 908). 
 
Smith (2015, s. 304) menar också att det fungerar alldeles utmärkt att använda videor i 
utbildningssyfte. Genom dessa videor får företag och varumärken möjlighet att utbilda 
både nuvarande och potentiella konsumenter, vilket i sin tur kan ha en eventuell påverkan 
på konsumenternas köpintention. Ett exempel på en utbildande video kan vara en video 
som innehåller en frågestund, en så kallad Q&A (questions and answers). Via denna 
frågevideo får konsumenten möjlighet att ställa frågor direkt till företaget samtidigt som 
konsumenten erhåller utbildande information tillbaka, denna information kan i sin tur 
hjälpa till att forma konsumentens köpbeslut.  
   
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet utbildning samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet utbildning. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om-dessa-hänger-samman. 
 

H7: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den är utbildande 

 

H8: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delningen och att en video är utbildande 

3.6.5:Utformning  
Hur reklam och marknadsföring framställs, med andra ord materialets utformning, har 
också identifierats som ett återkomna attribut i författarna till studiens litteratursökning. 
När en reklam konstrueras så kan den antingen konstrueras så enkelt som möjligt eller 
mer komplext (Pieters et al., 2010, s. 48). Båda tillvägagångssätten kan användas för att 
locka uppmärksamhet bland konsumenter. Enligt studien av Pieters et al. (2010, s. 58) är 
det lättare att fånga uppmärksamhet när reklamen är konstruerad på ett visuellt komplext 
sätt. Hsieh et al. (2012, s. 213) menar att videor som innefattas av flertalet multimedia 
effekter och därmed är professionellt utformade har större chans att locka konsumenter 
än de videor som innehåller färre effekter. 
Konsumenter uppskattar inte uppenbar eller avsiktlig reklam (Chen, 2018, s. 31). 
Däremot uppskattar konsumenter naturliga och diskreta marknadsföringskampanjer som 
ger konsumenterna en känsla av ”fönstertittning” eller tillgång till privilegierad 
information, exempelvis en förhandsvisning av en ny produkt eller tjänst. Chen (2018, s. 
31) menar därför att hur innehåll och reklam utformas är oerhört viktigt, då konsumenter 
är mer benägna att acceptera marknadsföring som inte ser ut som traditionella annonser. 
Därför är det viktigt för dagens marknadsförare att undvika att utforma annonser som är 
direktsäljande mot konsumenten. 
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Southgate et al. (2015, s. 360) betonar vikten av att konstruera välgjorda reklamannonser 
som en fundamental aspekt inom marknadsföring, därför är det av stor vikt för 
marknadsförare att publicera innehåll som är utformat på ett professionellt sätt för att på 
så sätt attrahera konsumenter. Southgate et al. (2015, s. 360) menar också att det är viktigt 
att marknadsföringen som konstrueras är särskiljande mot annan reklam för att på så sätt 
tilltala konsumenter ytterligare. Slutligen betonar Southgate et al. (2015, s. 361) att en 
förutsättning för att en marknadskampanj ska bli viral är att den är väl utformad och 
välstrukturerad. 
  
Solomon et al. (2016, s. 144) menar att olika faktorer såsom exempelvis storlek, färg  och 
placering bör beaktas vid utformning av marknadsföring, då dessa faktorer kan bidra till 
hur konsumenten uppfattar materialet och dess budskap. Det är dessutom av stor vikt att 
en video är tilltalande för konsumenten redan under de första sekunderna, på så sätt fångas 
konsumentens intresse direkt (Costa-Sánchez, 2017, s. 20–21). Detta stödjs av vidare av 
Wojdynski och Evans (2015, s. 158) som betonar att en konsument skannar en sida för 
inmatningspunkter innan information navigeras.  

Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet utformning samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet utformning. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman. 
 

H9: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och hur den är utformad 

 

H10: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och hur videon är utformad 

3.6.6 Informerande om en produkt eller tjänst  
Huruvida videon är informerande och inkluderar information om en produkt eller tjänst 
identifierades också som ett återkommande attribut i författarna till studiens 
litteratursökning. Pollay och Mittal (1993, s. 101) menar att produktinformation påverkar 
människors tilltro och attityd till reklam. Produktinformation behandlar likt namnet tyder, 
reklam som en leverantör av information. Kategorin produktinformation kan kopplas 
samman med uttryck som ”reklam är en värdefull källa till information om lokala 
försäljningar” och ”reklam ger mig information om vilka märken som har de 
egenskaperna jag är ute efter”. Enligt Southgate et al. (2015, s. 361) är innehållet i 
kampanjen är av stor betydelse och även produktens egenskaper, då det påverkar huruvida 
en marknadskampanj blir viral eller inte. Smith (2015, s. 304) menar också att nyckeln 
till en lyckad video är att göra innehållet informerande eftersom det kan påverka huruvida 
en konsument väljer att köpa produkten eller tjänsten. Rosenkrantz et al. (2016, s. 1509) 
poängterar också att online videor är en viktig tillgång som kan informera konsumenter 
om produkter eller tjänster och på så sätt kan dessa videor även påverka en konsuments 
köpintention. Konsumenter i sociala medier kan dessutom dela dessa informerande videor 
mellan varandra, vilket bidrar till att informationen sprids mellan olika konsumenter och 
på så sätt blir de mer informerade än innan de kom i kontakt med videon.  
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Vidare menar Miller (2011, s.18) ett sätt att konstruera marknadsföring genom video är 
att videon levererar värdefull information för tittaren. Denna information kan exempelvis 
vara en beskrivning av en ny produkt. Miller (2011, s. 19) belyser att nyckeln är att 
leverera information genom video som nuvarande och potentiella kunder verkligen finner 
användbar.   
 
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet information om en produkt eller tjänst 
samt huruvida det finns ett samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning 
och attributet information om en produkt eller tjänst. Därför har författarna till studien 
utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka om dessa hänger samman. 
 

H11: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den informerar om en produkt eller 

tjänst 

 

H12: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och att en video informerar om en produkt eller tjänst 

 
3.6.7:Influencer  
Att inkludera kändisar och influencers i reklam via sociala medier för att marknadsföra 
produkter och tjänster har av författarna till studien identifierats som ett återkommande 
attribut i litteratursökningen. De Veirman et al. (2017, s. 798) menar att allt fler företag 
har upptäckt fördelen med att inkludera kändisar och influencers i marknadsföring för att 
på så sätt öka kännedom kring företagets produkter eller tjänster. Den största fördelen 
med den här typen av marknadsföring är att den når ut till många konsumenter världen 
över. De Veirman et al. (2017, s. 801) definierar en influencer som någon som skapar 
innehåll på sociala medier, exempelvis på Instagram. En influencer har ofta en stor 
följarskara och en influencer ger ofta sina följare en inblick i deras vardag. Dessutom 
brukar en influencer dela med sig av sina personliga erfarenheter och åsikter.     

I en studie gjord av Southgate et al. (2015, s. 364–365) framgick det att reklamfilmer där 
kändisar dyker upp brukar vara ett uppskattat attribut hos konsumenterna. Detta framför 
även Scott (2017, s. 110) som menar att en video som innehåller känd person ökar 
möjligheterna för videon att bli viral. Chung och Cho (2017, s. 481) menar att kändisar 
har en positiv inverkan i sociala medier. De hävdar också att kändisar kan bidra till 
trovärdighet, vilket har en positiv inverkan på konsumenten och kan således även påverka 
konsumentens köpintention. En av de främsta anledningarna till att företag idag väljer att 
använda sig av influencers i kommersiella syften är enligt De Veirman et al. (2017, s. 
800) på grund av deras förmåga att forma köpbeslut. 

Genom att inkludera kändisar i reklam kan budskapen som företagen vill förmedla få mer 
trovärdighet och uppfattas som mer naturliga (Boerman et al., 2017, s. 82). Det beskrivs 
även att kändisar används för att sprida innehållet men också för att bidra till stimulans 
hos konsumenterna så att dessa påbörjar en delning och skickar innehåll på sociala medier 
(Boerman et al., 2017, s. 90). Southgate et al. (2015, s. 353) nämner också att kändisar är 
av stor betydelse då de bidrar med underhållning, skvaller och nyheter i videoklipp. 
Vidare nämner de även att videor som innehåller kända personer, exempelvis popstjärnor 
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och idrottsstjärnor ofta får stor spridning och uppmärksamhet bland konsumenter. 
Southgate et al. (2015) konstaterar att videor som innehåller kända personer har större 
chans att bli virala på internet. 

Chen (2018, s. 30) menar att många individer väljer att använda Instagram eftersom de 
via denna plattform får möjlighet att interagera med just kända personer och influencers. 
Via Instagram får användarna möjlighet att kommunicera och interagera med kända 
personer och influencers. En möjlighet de mest troligt inte har i verkliga livet. På så sätt 
går det att säga att Instagram skapar en illusion för deras användare, då många användare 
upplever en närhet mellan sig och kända personer samt influencers. Många konsumenter, 
speciellt unga konsumenter, är besatt av kändisar och influencers (Chen, 2018, s. 32). 
Därför kan det vara av stor vikt att inkludera kändisar och influencers i ett företags 
marknadsföring för att på så sätt skapa en uppmärksamhet samt för att bygga upp en 
medvetenhet kring en produkt eller tjänst. Via Instagram får användarna dessutom 
möjlighet att följa deras idoler på nära håll (Chen, 2018, s. 32). Det är därför naturligt för 
företag på Instagram att använda sig av kändisar och influencers för att på så sätt nå ut 
med deras marknadsföring till den unga publiken.  

Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet influencer samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet influencer. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman. 
 

H13: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och att den inkluderar en influencer 

 

H14: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och att en video inkluderar en influencer 

 
3.6.8:Varaktighet  
Det åttonde och sista attributet som identifierades som återkommande i författarna till 
studiens litteratursökning är attributet varaktighet. Hur lång en annonsering bör vara har 
undersökts i flertalet olika studier (Holmes, 2015, s. 60). Det har bevisats att längre 
annonser har gett tittarna bättre chans att bearbeta budskapet och underlätta tittarens 
fokusering. Längre reklam används med fördel framför kortare (Singh & Cole, 1993, s. 
101). De två främsta anledningarna till varför det kan vara fördelaktigt att använda sig av 
längre reklam är för det första på grund av att information i reklamen upprepas, detta 
resulterar då i en bättre kodning hos konsumenten. Den andra anledningen är att längre 
reklamfilmer ökar lärandet då konsumenterna har mer tid att bearbeta reklamens budskap. 
Holmes (2015, s. 61) beskriver dessutom att längre reklamfilmer tenderar att dra till sig 
mer uppmärksamhet av konsumenter. Enligt Li och Lo (2015, s. 214) har online annonser 
av längre karaktär en positiv effekt på minnet hos konsumenter och därmed även en ökad 
igenkänning av varumärket.  
 
Flertalet forskare menar att reklamfilmer som är femton sekunder inte är lika effektiva 
som reklamfilmerna som varar i trettio sekunder (Patzer, 1991, s. 18; Singh & Cole, 1993, 
s. 102). Jiang et al. (2014, s. 193) däremot menar att videor med kort varaktighet har större 
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chans att bli virala. Detta stöds vidare av Costa-Sánchez (2017, s. 20–21) som menar att 
en framgångsrik video bör vara kort.  
 
Författarna till denna studie ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan de 
videor som publiceras av företag och attributet varaktighet samt huruvida det finns ett 
samband mellan en tittares positiva attityd till videodelning och attributet varaktighet. 
Därför har författarna till studien utvecklat följande hypoteser för att kunna undersöka 
om dessa hänger samman. 
 

H15: Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren väljer att titta på en 
video som publicerats av ett företag och videons varaktighet 

 

H16: Det finns ett signifikant samband mellan tittarens positiva attityd till 
delning och videons varaktighet 

 
3.7 Sammanfattande modell  
Nedan presenteras studiens teoretiska referensram i en sammanfattande modell (se figur 
2) som konstruerats av författarna till denna studie.  

 

Figur 2. Sammanfattande modell av teoretisk referensram. 
 

Modellen (figur 2) inkluderar de olika videoformat på Instagram som tillåter 
videodelning. Dessa format är video i flödet, Instagram Story, livevideo och Boomerang. 
Författarna till denna studie menar att dessa format möjliggör och tillåter native 
advertising, då videor kan konstrueras på så sätt att de integreras i användarnas personliga 
Instagramflöden vilket därmed minskar risken att de upplevs som störande eller av för 
uppenbar kommersiell avsikt. Vidare presenteras de attribut som identifierats och tagits 
upp i den teoretiska referensramen. Attributen inkluderas i modellen då författarna till 
studien menar att de kan ha potential att attrahera tittare och generera spridning genom 
videodelning. Om en video får stor spridning, blir den således viral och ger företag en 
möjlighet att sprida kommersiella budskap till konsumenter och viral marknadsföring blir 
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ett faktum. eWOM har inkluderats i modellen då även detta fenomen möjliggör spridning 
av kommersiella budskap som publiceras på Instagram genom att användare diskuterar 
dessa sinsemellan. Modellen innefattar även köpintention utifrån AIDA-modellen, och 
denna hänger ihop med alla steg i figuren. Videomarknadsföring, videodelning och 
köpintention grundar sig alla tre i att en uppmärksamhet måste väckas hos konsumenten 
för att konsumenten ska agera på något sätt. Agerandet i detta fall är då huruvida 
konsumenten väljer att titta och dela en video samt om videomarknadsföring skapar ett 
intresse och en önskan så stor att det påverkar:konsumentens:köpintention.   
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4.:Praktisk.Metod  
I denna del presenteras det praktiska tillvägagångssätt som använts vid genomförandet 
av denna studie. Författarna ämnar på så vis att redogöra för läsaren hur datamaterialet 
som ligger till grund för studien har samlats in samt hur denna data sedan bearbetats.  

 

Figur 3. Tillvägagångssätt vid studiens genomförande. 
4.1 Val av undersökning  
En forskningsdesign skildrar vilka åtgärder som kommer att vidtas för att kunna besvara 
forskningsfrågan (Flick, 2015, s. 94). Bryman och Bell (2013, s. 61) menar att det går att 
använda sig av flertalet olika forskningsdesigner. Fallstudie design, longitudinell design, 
komparativ design, tvärsnittsstudie och experimentell design är några exempel på olika 
typer av forskningsdesigner.   
  
En fallstudie går ut på att studera ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2015, s. 66). Då 
författarna till denna studie ämnar undersöka ett brett urval och inte fokuserar på att 
undersöka ett specifikt fall har således denna forskningsdesign inte varit aktuell. En 
longitudinell design innebär att förändringar kartläggs över tid (Bryman & Bell, 2015, s. 
66). Då denna studie har en begränsad tidsram valde författarna till denna studie bort även 
denna forskningsdesign. En komparativ design innebär att forskaren jämför olika 
företeelser och beteenden (Bryman & Bell, 2015, s. 72). Författarna till denna studie 
betraktade därför inte denna forskningsdesignen som aktuell då de inte ämnar göra en 
jämförande studie. En tvärsnittsstudie innebär att data samlas in vid mer än ett fall vid en 
specifik tidpunkt (David, 2016, s. 180). Detta är inte heller något som författarna ämnar 
göra och därför har även denna forskningsdesign valts bort. I en experimentell 
forskningsdesign klarläggs samband och hypoteser testas (Dahmström, 2011, s. 21). Då 
studien ämnar utföra hypotestester för att på så sätt kunna klarlägga samband har en 
experimentell forskningsdesign använts i studien. Vidare har författarna till denna studie 
har valt att samla in data genom en enkätundersökning.      

4.1.1 Enkätundersökning  
Då kvantitativ forskning i stora drag handlar om att samla in numeriska data (Bryman, 
2011, s. 150), ansåg författarna till studien att det var lämpligt att konstruera en enkät för 
att på så sätt samla in data för att uppfylla studiens forskningsfråga och syfte. Dahmström 
(2011, s. 83) poängterar att kvantitativa data kan samlas in på flertalet olika sätt och att 
en webbenkät är ett av dessa insamlingssätt. Webbenkäter är vanligt förekommande i och 
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med den påtagliga ökande tillgången och användningen av internet (Dahmström, 2011, s. 
88). Dahmström (2011, s. 94) nämner dessutom att webbenkäter används då det är 
tidseffektivt samt att data finns tillgängligt direkt då respondenten sänder in den 
besvarade enkäten.  
 
Då författarna till denna studie har en begränsad tidsram uppfattas webbenkät därmed 
som en passande insamlingsmetod av data. Dessutom ger en webbenkät tillgång till ett 
stort urval, då internet används av ett stort antal individer. En nackdel med att genomföra 
en enkätstudie kan vara att alla respondenter inte är vana internetanvändare samt att de 
saknar tillgång till internet (Dahmström, 2011, s. 94). Då författarna till denna studie 
ämnar undersöka Instagramanvändare är rimligt att anta att dessa har tillgång samt är vana 
användare av internet, därför betraktar författarna till studien inte enkätstudie som någon 
nackdel för att uppfylla studiens forskningsfråga och syfte.  
 
4.2:Population,och,urval 
Kvantitativ forskning möjliggör för forskaren att samla in samt kvantifiera data, för att 
sedan kunna dra slutsatser utifrån denna data (Saunders et al., 2012, s. 162–163). För att 
det överhuvudtaget ska vara möjligt för författarna till denna studie att genomföra studien, 
är det nödvändigt att peka ut en population som utgör målet för enkätundersökningen och 
studien. En population omfattar alla enheter som urvalet baseras på (Bryman, 2011, s. 
179). Det är många gånger väldigt tidskrävande och komplext att genomföra en 
totalundersökning av en population (Bryman, 2011, s. 178). Därför är det väsentligt att 
göra ett urval av populationen för att på så sätt reducera tidsåtgången och studiens 
komplexitet.  
 
Studiens population är kvinnor och män inom åldersspannet 18 till 30 år som använder, 
tittar samt delar video på Instagram. Populationens åldersspann går i linje med det faktum 
att de mest frekventa användarna av Instagram enligt Muñoz och Towner (2017, s. 291) 
befinner sig mellan åldersspannet 18 till 29 år. Tidigare forskning har konstaterat att de 
mest frekventa användarna av Instagram är personer är de som äger en mobiltelefon och 
är mellan 18 till 29 år (Chen, 2018, s. 26). Forskarna har dock valt att även ta med år 30 
för nå ut till ett vidare intervall. Valet att undersöka åldersspannet 18–30 grundar sig 
också i att Davidsson och Thoresson (2017, s. 48) i en undersökning om svenskar och 
internet påvisar att många i åldern 26–35 använder Instagram, varav författarna ansåg 
åldersspannet 18–30 år som lämpligt. Via tidigare forskning har det även konstaterats att 
fler kvinnor än män använder Instagram. Det innebär således att det aktuella geografiska 
området är Sverige och insamlingen av urvalet äger rum under den aktuella tidsperioden 
för studien. Då studiens målpopulation är en mycket stor grupp, skulle det inte vara 
möjligt för studiens författare att nå ut till varje enskild individ i populationen och därför 
var det nödvändigt för författarna att genomföra ett urval.    
 
Dessutom hade det inte varit möjligt för författarna att skicka ut enkäter till hela 
populationen, detta är ytterligare en anledning till varför ett urval genomfördes (Bryman, 
2011, s. 169). Det är av betydande roll att urvalet är så representativt som möjligt så att 
det går att hävda att resultaten inte endast är unikt för gruppen som använts i studien. 
Bryman (2011, s. 191–192) menar att urvalets storlek spelar roll och att en rad olika 
faktorer påverkar hur stort urvalet ska vara. Några exempel på faktorer som påverkar 
urvalets storlek är pengar, tid samt behovet av precision. Vidare hävdar han att ett större 
urval ofta genererar färre samplingsfel, därför är ett stort urval att föredra framför ett litet 
urval.  
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När ett urval genomförs kan det göras på flertalet olika sätt (Eliasson, 2013, s. 48). De 
främsta sätten är sannolikhetsurval samt icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 
innebär att forskaren beräknar hur stor sannolikhet varje enskild individ har att komma 
med i undersökningen som ska genomföras (Eliasson, 2013, s. 46). Ett icke-
sannolikhetsurval däremot, precis som namnet tyder på, baseras inte på sannolikhet. Det 
kan vara fördelaktigt att använda ett sannolikhetsurval ur en statistisk synvinkel 
(Dahmström, 2011, s. 265). I denna studie kommer ett icke-sannolikhetsurval att 
användas på grund av tids- och resursbrist. När ett sannolikhetsurval tillämpas krävs ofta 
mer förberedelse och resurser, därför menar författarna till studien att det är lämpligare 
att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval i denna studie då studien äger rum inom en 
begränsad tidsram samt med begränsade resurser. Inom icke-sannolikhets urvalet finns 
det vidare fyra olika urvalsstrategier (Eliasson, 2013, s. 50). De olika urvalsstrategierna 
är; kvoturval, självvalsurval, bekvämlighetsurval samt snöbollsurval.  
 
Ett kvoturval ämnar uppfylla en viss kvot, exempelvis kan denna kvot baseras på ålder 
eller kön (Eliasson, 2013, s. 50). I denna urvalsstrategi väljs individer aktivt ut av 
forskaren efter de preferenser forskaren har. Ett självvalsurval innebär att respondenter 
har rekryterat sig själv att besvara enkäten, denna urvalsstrategi är vanligt förekommande 
på webbsidor som exempelvis ställer “dagens frågor”, där väljer den person som besöker 
webbsidan huruvida den vill besvara frågorna eller inte (Dahmström, 2011, s. 91). Ett 
bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder respondenter som finns tillgängliga 
just i stunden samt där undersökningen äger rum (Eliasson, 2013, s. 50).       
 
Den urvalsstrategi som kommer att användas i denna studie är snöbollsurval. Ett 
snöbollsurval innebär att författarna kommer att utgå från personer i deras närhet och på 
så sätt nås en mindre del av målpopulationen (Dahmström, 2011, s. 269). Därefter ombads 
dessa personer att kontakta personer i deras närhet, för att nå ut till ännu fler respondenter. 
Författarna till studien kontaktade till en början enbart personer som fanns tillgänglig för 
dem i deras närhet, därefter bad de dessa personer att skicka enkäten vidare till ytterligare 
personer som författarna till studien ej hade tillgång till.  
 
Ett problem med denna urvalsstrategi är att det är omöjligt att säkert veta att huruvida 
ramen är fullständigt eller inte (Dahmström, 2011, s. 269). Det innebär att det kan uppstå 
ett okänt undertäckningsfel, vilket innebär att urvalsenheter som ingår i målpopulationen 
inte återfinns i ramen (Dahmström, 2011, s. 69, 269). Det kan exempelvis hända att 
personer som är mer socialt utåtgående kommer med i ramen medan personer som är 
socialt isolerade faller bort. Författarna till studien är medvetna om att detta kan vara 
problematiskt med denna urvalsstrategi men anser ändå att denna urvalsstrategi var den 
mest lämpade för att uppfylla studiens forskningsfråga och syfte.    
 
4.3 Val av primär- eller sekundärdata 
Då författarnas avsikt med studien är att låta Instagramanvändare delta i undersökningen, 
är det primärdata som kommer att samlas in. Primärdata definieras som ny data som 
samlas in. Författarna till denna studie har samlat in primärdata via en enkät. 
Sekundärdata är istället data som kan ha samlats in i ett annat syfte, denna typ av data 
återfinns ofta i databaser (Saunders et al., 2012, s. 304).  
 
Författarna till denna studie menar att det kan vara svårt att hitta tillräckligt med 
användbara och relevanta sekundärdata för att uppfylla studiens forskningsfråga och 
syfte, främst då den forskning som finns inom ämnet videomarknadsföring på Instagram 
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är bristande. Forskningen ligger efter då detta är ett relativt nytt fenomen. Därför skulle 
det kunna vara komplicerat för författarna till studien att finna tillräckligt med relevant 
data att använda sig av för att uppfylla studiens forskningsfråga och syfte. Författarna till 
studien är dock medveten om att det finns många fördelar med att samla in och använda 
sig av sekundärdata, sparandet av pengar och tid är exempelvis två fördelar med detta 
tillvägagångssätt (Saunders et al., 2012, s. 317). Då författarna till studien inte vill riskera 
studiens validitet genom att använda data som samlats in i ett annat syfte, har primärdata 
konstaterats vara det mest fördelaktiga tillvägagångssätt för denna studie.  
 
4.4 Enkätkonstruktion 
När en enkätstudie genomförs finns det flertalet regler att ta hänsyn till vid konstruerandet 
och framtagandet av frågeformuläret (Ejlertsson, 2014, s. 51–52). I avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 
presenteras därav hur författarna gått tillväga vid konstruktionen av enkäten och dess 
frågor.  

4.4.1:Frågekonstruktion  
Genom att granska tidigare forskningsarbeten inom det valda forskningsområdet kan 
idéer till frågor erhållas och studien relateras således till den tidigare forskning som 
existerar inom ämnet (Eliasson, 2013, s. 53). Författarna till studie har därav genom hela 
arbetet med studiens enkät, eftersträvat att inspireras av frågor som redan ställts i tidigare 
studier i största möjliga mån. Majoriteten av de frågor som ställs i enkäten har ställts förut 
i andra forskningssammanhang men korrigerats för att vara av aktualitet för denna studie, 
vilket Eliasson (2013, s. 53) anser är viktigt då studiens aktuella kunskap och resultat 
annars kan gå förlorat. I de fall där inte redan existerade frågor funnits tillgängliga för 
författarna av studien har hypoteser samt teori från vetenskapliga artiklar applicerats och 
använts vid konstruerandet av frågan. Samtliga frågor i enkäten baseras och innehåller de 
teorier som författarna behandlar i studiens teoretiska referensram. Hur varje fråga 
konstruerats samt utifrån vilken teori den specifika frågan grundar sig i kan utläsas i 
appendix 2. 
  
Om en fråga följs av ytterligare frågor som enbart är relevanta för en del av enkätens 
respondenter, oftast de som besvarat enkätens inledande fråga eller frågor på ett specifikt 
önskat sätt så bör en selektering av svarskategorierna genomföras (Ejlertsson, 2014, s. 
76). Enkäten utgörs därmed av två stycken ja/nej-svar för att kunna selektera så att enbart 
studiens målpopulation som besvarar resterande delar av enkäten. Respondenter som 
svarade nej på någon av ja/nej-frågorna uteslöts således från enkäten och författarna 
tackade dem därmed för deras medverkan. Genom detta tillvägagångssätt selekterades 
kvinnor och män i åldrarna 18 till 30 år som använder och tittar på video Instagram ut. 
  
Bakgrundsfrågor är frågor som genererar någon typ av bakgrundsinformation om 
respondenterna (Ejlertsson, 2014, s. 86). Studiens enkät inleds med fem bakgrundsfrågor 
(se appendix 2) som behandlar respondenternas kön, ålder, sysselsättning samt huruvida 
respondenten använder och tittar på video på Instagram. För att ta reda på respondenternas 
ålder valde författarna att ställa frågan vilket år respondenter är född istället för att rakt ut 
fråga hur gammal respondenten är. Frågan konstruerades på detta sätt i linje med 
Dahmströms (2011, s. 161) och Trost och Hultåkers (2016, s. 68–69) rekommendation 
som säger att det är fördelaktigt att fråga om årtal för att på så sätt undvika en missbedömd 
åldersfördelning. 
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Två frågor ställdes som öppna frågor (se appendix 2), i dessa frågor fick respondenterna 
själva formulera sina svar (Körner & Wahlgren, 2015, s. 16). Författarna till studien valde 
att inkludera två öppna frågor i enkäten då respondenterna på så sätt fick möjlighet att 
dela med sig av ytterligare anledningar till varför de väljer att titta på en video samt varför 
de väljer att dela en video på Instagram. Den främsta anledningen till varför författarna 
till studien valde att inkludera två öppna frågor i enkäten var eftersom att respondenterna 
via detta tillvägagångssätt fick möjlighet att dela med sig av ytterligare attribut som de 
ansåg vara primära rörande varför de väljer att titta och dela en video på Instagram. 
Genom att inkludera dessa två frågor i enkäten fick författarna möjlighet att diskutera 
ytterligare attribut utöver de som identifierats som relevanta i studiens teorikapitel. 
Författarna till studien menar vidare att detta är ett tillvägagångssätt som ökar studiens 
reliabilitet.  
 
Det är viktigt att inte ställa ledande frågor i en enkät, frågorna bör istället vara 
konstruerade på ett så neutralt sätt som möjligt (Ejlertsson, 2014, s. 56–57). I en enkät 
bör dessutom negationer och allra helst dubbla negationer undvikas (Ejlertsson, 2014, s. 
59–60; Trost & Hultåker, 2016, s. 83). Vid konstruerandet av enkäten har författarna till 
studien tagit all denna information i beaktning, vilket innebär att studien inte innehåller 
några ledande frågor och några negationer har inte heller använts i enkäten. Via 
pilotstudien som genomfördes uppdagades det att enkäten innehöll två frågor med 
negationer, dessa två frågor korrigerades innan enkäten distribuerades.    
 
Av såväl praktiska som utrymmesskäl kan matrisfrågor inkluderas i en enkät (Ejlertsson, 
2014, s. 82–83). Matrisfrågor innebär att respondenten får olika alternativ där de 
exempelvis kan välja mellan att “instämmer inte alls” och “instämmer fullständigt”. Den 
största nackdelen med detta är att en del av respondenterna kan ha svårigheter med att 
förstå instruktionerna i en sådan fråga. Trots detta har författarna till denna studie valt att 
inkludera matrisfrågor i enkäten. Vid utformandet av matrisfrågorna har författarna till 
studien varit noga med att konstruera lättförståeliga samt klara frågor. Dessutom används 
inga delfrågor. Författarna till studien är även medvetna om att matrisfrågor kan leda till 
interna bortfall, men risken för det är generellt ganska liten och därför valde författarna 
att inkludera matrisfrågor. Ejlertsson (2014, s. 82) menar även att en enkät kan bestå av 
antingen jämna eller udda svarsalternativ. En enkät som enbart består av ett jämnt antal 
svarsalternativ bidrar till att respondenterna “tvingas” att ta ställning, medan en enkät som 
består av ett udda svarsalternativ kan bidra till att respondenterna vid osäkerhet väljer det 
neutrala/mitten-alternativet och på så sätt “slipper” ta ställning. Författarna till denna 
studie har valt att utforma dessa matrisfrågor utifrån en jämn sexgradig skala (se appendix 
1). Beslutet grundar sig i att respondenter tenderar att ta svarsalternativ som är i mitten 
av en svarsskala, för att undvika detta har en svarsskala med jämna svarsalternativ använts 
(Collis & Hussey, 2014, s. 216). Författarna menar således att detta bidragit till att 
respondenterna inte kunnat ange ett alternativ bara för att alternativet är placerat i mitten 
och därmed betraktas som neutralt. Respondenterna har istället behövt ta ställning även i 
frågor där de inte har någon specifik åsikt.    

4.4.2 Språk och logik 
En regel som bör tas i beaktning vid utformandet av en enkät är att språket måste vara 
begripligt och anpassat till studiens målpopulation. Författarna till studien har beaktat 
detta vid konstruerandet av enkäten, exempelvis valde författarna till studien att byta ut 
ordet emotionell mot känslor i de frågor där attributet behandlades i enkäten. Den främsta 
anledningen till varför författarna valde att använda sig av ordet känslor istället för 
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emotionell i enkäten var för att undvika eventuell förvirring kring ordets innebörd. I 
enkäten valde dessutom författarna till studien att benämna attributet utformning som 
professionellt utformad, även denna korrigering gjordes för att minimera risken för 
förvirring kring attributets innebörd bland respondenterna. Vilket går i linje med 
rekommendationen från Bryman (2011, s. 254) som betonar vikten av att använda ett 
lättförståeligt språk i enkäten samt att tekniska termer i största möjliga mån bör undvikas, 
eftersom att de lätt kan bidra till att en eller flertalet frågor misstolkas.  

En ytterligare regel som bör tas i beaktning vid konstruerandet av en enkät är 
svarsalternativens ordningsföljd (Ejlertsson, 2014, s. 78–79). Det är av stor betydelse att 
svarsalternativen följer en logisk ordningsföljd. Samtliga av dessa faktorer har tagits i 
beaktning av författarna till studien vid utformandet av enkäten. Författarna har 
eftersträvat att ställa entydiga frågor med ett lättförståeligt språk i enkäten, vidare har 
författarna till studien försök att anpassa frågorna till studiens målpopulation och tekniska 
termer har i största möjliga mån undvikits. Dessutom har författarna till studien 
eftersträvat att ha en logisk ordningsföljd i frågor där olika svarsalternativ inkluderats.     

Det är även av stor betydelse att försöka sätta sig in i respondenternas situation, det är 
därför vid konstruerandet av en enkät viktigt att försöka föreställa sig hur de olika 
respondenterna upplever och känner kring de frågor som ställs i enkäten (Trost & 
Hultåker, 2016, s. 65–66). Detta har författarna försökt göra i största möjliga mån genom 
konstruktionen av enkäten.   

4.5 Pilotstudie  
Innan en enkätundersökning genomförs är det viktigt att genomföra en pilotstudie 
(Bryman, 2011, s. 258). Det är extra viktigt att genomföra en pilotstudie vid en 
enkätundersökning eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera 
eventuella oklarheter som uppstår i samband med att respondenterna besvarar enkäten. 
En pilotstudie hjälper även författarna att säkerställa att frågorna genererar de svar som 
önskas (Bryman, 2011, s. 258–259). En pilotstudie kan även användas som ett hjälpmedel 
för att se att undersökningen blir bra i dess helhet. Författarna får även möjlighet att testa 
frågeställningens ordningsföljd via en pilotstudie. Dessutom erhåller författarna insikter 
kring hur lämpliga och fullständiga instruktionerna till respondenterna är genom att 
genomföra en pilotstudie.  
 
Författarna till denna studie har valt att skicka ut en pilotstudie till en grupp individer. 
Författarna till studien valde att genomföra en pilotstudie eftersom de på så sätt fick 
möjlighet att kontrollera så att frågorna genererar den information som författarna är ute 
efter (Bryman, 2011, s. 194). Via pilotstudien fick även författarna till studien möjlighet 
att säkerställa hur enkätens frågor uppfattas av respondenterna. Genom att genomföra en 
pilotstudie fick författarna till studien dessutom möjlighet att revidera enkäten ifall det 
skulle vara nödvändigt.  
 
Pilotstudien genomfördes av sju oberoende studenter som studerar vid Umeå Universitet. 
Författarna till studien gjorde en avvägning och resonerade att färre men mer engagerade 
testpiloter var bättre än fler och mindre engagerade. Även författarnas handledare 
tillfrågades för att ge kritik och återkoppling på enkäten, en del justeringar gjordes efter 
dessa samtal. De viktigaste insikterna som erhölls via pilotstudien var att det var 
nödvändigt att korta ner  beskrivningar och definitioner i enkäten. Vidare angav några 
testpiloter att en del frågor behövde förtydligas ytterligare. Författarna till studien valde 
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att följa testpiloternas råd då författarna till studien ämnar göra en studie som genererar 
så trovärdiga och korrekta svar som möjligt. 
 
Några respondenter som genomförde pilotstudien påpekade att två frågor innehöll 
negationer. Respondenterna till pilotstudien och författarna till studien kom tillsammans 
fram till hur dessa frågor kunde omformuleras för att på så sätt undvika att inkludera 
frågeställningar med negationer i enkäten. Via pilotstudien fick även författarna till 
studien insikt kring att de var tvungna att justera tidsspannet i en fråga som behandlade 
hur mycket tid respondenten spenderar på Instagram under ett dygn. En fråga behandlade 
även hur många videor på Instagram som respondenten tittar på under ett dygn, även här 
korrigerades svarsalternativen innan enkäten distribuerades via Facebook. Författarna vill 
dock poängtera att trots att dessa justeringar genomfördes gällande tidsspannet och antal 
videor, exkluderades dessa frågor ur studien i ett senare stadie då de trots justeringarna 
ändå blev felkonstruerade.  
 
4.6 Distribution 
Distributionen av enkäten skedde via Facebook och olika Facebook-grupper. När enkäten 
distribuerades skickades en kort beskrivning om studien med. Därefter fick 
respondenterna möjlighet att öppna en länk där de gavs tillgång till enkäten. Enkäten 
konstruerades i programmet Google Formulär. Anledningen till varför detta program 
användes var eftersom de fanns bra designmallar för utformande av webbenkäter samt 
eftersom det är ett smidigt sätt att distribuera ut enkäten på.    
 
4.7:Access 
För att det ska kunna vara möjligt för författarna till studien att erhålla primärdata, krävs 
det access till denna data. Då denna forskning realiseras med hjälp av en enkätstudie, 
krävs det att forskarna har tillgång till datorteknologier för att ha möjligheten att 
administrera en väl utformad enkät (Saunders et al. 2012, s. 210). Det kan heller inte 
garanteras att de individer som forskaren önskar att undersöka är desamma som de som 
forskaren i slutändan får access till (Saunders et al. 2012, s. 210–211).  
 
Eftersom författarna till studien valt att genomföra en enkätstudie är det av stor vikt att 
studiens respondenter har tillgång till dator, mobiltelefon eller läsplatta (Trost & Hultåker, 
2016, s. 135). Dessutom krävs en internetuppkoppling som är tillräckligt snabb för att 
kunna få access till dessa vilket författarna anser att det valda urvalet har.  
 
De accessproblem som uppstått i denna studie har varit att få individer i grupper på 
Facebook att besvara enkäten. Till en början var svarsfrekvensen låg, därför behövde 
författarna till studien att söka upp fler grupper på Facebook än vad som var tänkt från 
början, för att på så sätt öka svarsfrekvensen och antalet respondenter. För att undvika 
accessproblem kan personliga kontakter användas (Buchanan et al., 1988 refererad i 
Saunders et al., 2012, s. 219). Författarna till denna studie har valt att följa detta råd, då 
deras personliga nätverk till stor del innehåller individer som överensstämmer med 
studiens målpopulation. Genom detta tillvägagångssätt fick författarna till studien även 
möjlighet att nå ut till ytterligare individer som ej ingick i deras personliga nätverk. 
Författarnas personliga kontakter blev ombedd att dela enkäten vidare i ytterligare 
grupper på Facebook där de visste att studiens målpopulation cirkulerar. Detta resulterade 
i att studien erhöll en högre svarsfrekvens än innan denna åtgärd vidtogs.  
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4.8 Bortfall  
Ett bortfall definieras som en typ av felkälla vid undersökningen som kan uppkomma 
exempelvis när personer som enkäten ska skickas ut till väljs ut och vissa av dessa 
respondenter väljer att inte samarbeta (Bryman, 2011, s. 179). Bryman (2011, s. 191–192) 
menar att de allra flesta enkätundersökningarna som görs innefattar någon form av 
bortfall. Vidare påpekar Bryman (2011, s. 231–233) att det finns flertalet olika faktorer 
som kan minska bortfallet vid enkätundersökningar. Det är exempelvis viktigt att utforma 
ett introduktionsbrev som innehåller information om undersökningens syfte. Det är också 
av stor vikt att bifoga instruktioner kring hur undersökningen kommer att gå till, då dessa 
instruktioner kan reducera eventuella bortfall. Det är dessutom viktigt att utforma en enkät 
som inte är alltför tidskrävande då det kan bidra till en högre svarsfrekvens. Författarna 
till denna studie har konstruerat ett introduktionsbrev med instruktioner kring 
undersökningens tillvägagångssätt samt information om studiens syfte i hopp om att 
reducera eventuella bortfall. 
 
Det kan uppstå både externa och interna bortfall (Körner & Wahlgren, 2015, s. 14). Ett 
externt bortfall, även kallat individbortfall, uppstår när en individ inte alls besvarar 
enkäten. Ett internt bortfall däremot, uppstår när svaren på vissa frågor uteblir. Interna 
bortfall brukar benämnas som partiella bortfall. Studiens enkät resulterade i noll interna 
bortfall då samtliga respondenter besvarade alla frågor i enkäten. Författarna till studien 
vill poängtera att externa bortfall kan ha förekommit. Det kan exempelvis vara så att en 
respondent valt att påbörja enkäten utan att slutföra den. Författarna till studien är även 
medvetna om att individbortfall kan ha uppstått med tanke på hur enkäten distribuerades. 
Ett individbortfall uppstår när en individ inte alls svarar (Körner & Wahlgren, 2015, s. 
14). Då enkäten distribuerades via Facebook samt i olika grupper på Facebook har externa 
bortfall uppstått då samtliga medlemmar i dessa grupper inte besvarat enkäten.  
 
Enkäten som konstruerats av författarna består totalt av 52 stycken frågor, författarna till 
studien är medvetna om att detta eventuellt kan ha bidragit till att respondenterna inte 
ägnade lika mycket energi och tankeverksamhet till de frågor som ställdes i slutet av 
enkäten som de som ställdes i inledningen. I enkätens inledande följebrev (se appendix 
1) har författarna till studien presenterat hur lång tid enkäten förväntas ta att genomföra. 
Författarna till studien valde att göra det eftersom det är mest hederligt mot 
respondenterna trots att de kan ha bidragit till bortfall.   
      
En diskussion som författarna till studien anser vara av större relevans än den om bortfall 
i absoluta tal är den om vem det egentligen är som har besvarat enkäten. Det går att göra 
en del antaganden om de respondenter som har besvarat enkäten. Ett antagande kan 
exempelvis vara att respondenterna är vana användare av Instagram, vilket kan bidra till 
ett missvisande resultat. Det kan även vara så att de som valt att besvara enkäten har ett 
stort intresse för video på Instagram, medan de som inte har ett lika stort intresse för video 
på Instagram väljer att inte besvara enkäten. Detta i sin tur skulle kunna leda till att 
studiens resultat vinklas och att det inte är den tänkta målpopulationen som besvarar 
enkäten. Vissa personer i målpopulationen kan exempelvis vara mycket frekventa 
användare av Instagram och det kan även vara så att de spenderar mycket tid åt att titta 
på video på Instagram, vilket kan ha lett till att de redan har reflekterat kring till de frågor 
som behandlas i enkäten. Medan andra individer i målpopulationen använder och tittar på 
video på Instagram mer sällan.   
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4.9:Bearbetning,av,data  
Författarna har använt sig av Google Formulär och har därmed fått tillgång till ett 
kalkylark över respondenternas svar som sedan överförts till Microsoft Excel. I Microsoft 
Excel har författarna förberett och organiserat data för att kunna genomföra önskade tester 
i statistikprogrammet Minitab. Detta innebär i praktiken att författarna, för att kunna 
genomföra tester, har kodat variabler vilket är en förutsättning för att kunna genomföra 
chitvå-tester i Minitab.  
 
4.10 Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statistik är av stor betydelse inom empirisk forskning (Befring, 1994,  s. 98). 
Deskriptiv statistik används ofta för att kartlägga resultatet som genererats via 
datainsamlingen. När en datainsamling har genomförts krävs hjälpmedel eller metoder 
för att kunna ge en inblick över det insamlade materialet. Via enkäten som konstruerades 
av studiens författare genererades det empiriska materialet som ligger till grund för 
studiens resultat (Befring, 1994, s. 94). När all rådata samlats in kan det vara relativt svårt 
att få en överblick över det insamlade materialet och dess betydelse, därför används 
deskriptiv statistik som ett hjälpmedel för att synliggöra den insamlade informationen. 
Via deskriptiv statistik är det möjligt att locka fram de faktiska kunskaperna som 
genererats via datainsamlingen. Ett vanligt tillvägagångssätt för att presentera deskriptiv 
statistik är att använda sig av exempelvis tabeller och diagram. Eliasson (2013, s. 143) 
menar att tabeller och diagram är mycket användbara för att visualisera fördelning av 
data. Det är dessutom vanligt förekommande att karaktärisera de olika variablerna genom 
att räkna ut medelvärden. Genom medelvärden är det möjligt att uttrycka sig om 
variationen i de olika fördelningarna samt vilken form fördelningarna som genererats via 
datainsamlingen har.    
 
Författarna till denna studie har valt att presentera en del av studiens resultat med hjälp 
av deskriptiv statistik. Studiens inledande frågor presenteras med hjälp av tabeller och 
diagram, för att enkelt kunna kartlägga resultatet av dessa frågor. Författarna till studien 
har även presenterat typvärden och medelvärden relaterat till studiens utvalda attribut. 
Författarna till studien valde att göra detta eftersom de då fick möjlighet att uttala sig 
kring hur de olika attributen skiljer sig åt gällande hur tittaren uppskattar dem samt 
huruvida dessa attribut har någon betydelse för huruvida en video delas vidare till andra 
användare på Instagram.  
 
4.11:Chitvå-test  
Ett chitvå-test mäter en avvikelse mellan observerade och förväntade frekvenser, genom 
detta test är det möjligt att ta reda på ifall det finns något samband mellan olika variabler  
(Dahmström, 2011, s. 241). När ett chitvå-test genomförs ställs en nollhypotes och en 
alternativhypotes upp, nollhypotesen säger att det inte finns något samband mellan 
variablerna medan alternativhypotesen säger att det finns ett samband mellan variablerna 
(Eliasson, 2013, s. 102).  
 

H0: Det råder inget samband mellan variablerna 
 

HA: Det råder ett samband mellan variablerna 
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Genom att använda en specifik signifikansnivå kan en kritisk gräns på chitvå-
fördelningen bestämmas (Dahmström, 2011, s. 242). Det innebär att nollhypotesen 
förkastas om det observerade värdet på chitvå-måttet överskrider denna gräns. När 
nollhypotesen förkastas uppstår ett signifikant resultat, vilket innebär att det finns ett 
samband mellan variablerna. Författarna till denna studie har valt att använda en kritisk 
gräns om 0,05 när chitvå-testerna genomförts. Det innebär att chitvå-testerna utförs med 
en signifikansnivå på 5 %.  
 
Dessa chitvå-tester har genomförts i Minitab och i det programmet har författarna till 
studien fått fram ett P-värde (se appendix 3). Ett P-värde anger sannolikheten för huruvida 
en chitvå-variabel antar ett värde som är minst lika stort som det observerade värdet på 
chitvå (Dahmström, 2011, s. 243). Då signifikansnivå 5 % användes av författarna till 
denna studie innebär det att nollhypotesen förkastas om P-värdet är mindre än 0.05. 
Tvärtom innebär det även att nollhypotesen inte förkastas ifall om P-värdet är större än 
0.05. Om ett chitvå-test genererar ett lågt P-värde innebär det att det finns ett samband 
som inte kan förklaras av slumpen.  Exempelvis om ett chitvå-test resulterar i P-värdet = 
0,000 innebär det då att nollhypotesen förkastas och det finns ett samband mellan 
variablerna.  
 
Författarna till studien har valt att genomföra chitvå-tester eftersom de strävar efter att 
undersöka huruvida det finns ett samband mellan videomarknadsföring och vilka attribut 
som bör inkluderas i videomarknadsföring på Instagram för att attrahera tittare. Chitvå-
tester genomfördes dessutom för att kunna kartlägga huruvida det finns ett samband 
mellan en persons positiva attityd kring att dela video på Instagram samt vilka attribut 
som bör inkluderas i en video för att den ska delas vidare. 
 
4.12 Korrelationstest  
Korrelation är ett mått som mäter relationen mellan två olika variabler (Saunders et al., 
2012, s. 668). För att ta reda på hur starkt, svagt eller icke existerande ett samband är kan 
ett korrelationstest användas. Dahmström (2011, s. 224) menar att ett korrelationstest är 
lämpligt att använda för att avgöra ett sambands styrka. Genom ett korrelationstest mäts 
det linjära sambandet mellan två variabler (Dahmström, 2011, s. 225). Med hjälp av ett 
korrelationstest genereras ett värde mellan minus och plus ett (Dahmström, 2011, s. 226). 
Minus ett indikerar ett negativt linjärt samband medan plus ett tyder på ett perfekt linjärt 
samband. Om värdet i testet uppgår till minus ett innebär det att den ena variabelns värde 
ökar medan den andra variabelns värde minskar (Saunders et al., 2012, s. 668). Plus ett 
däremot innebär att då värdet på den ena variabeln ökar så ökar även värdet för den andra 
variabeln och vice versa. Om korrelationskoefficienten antar värdet noll tyder det på att 
variablerna är oberoende av varandra. Både George och Mallery (2003, s. 124) samt 
Saunders (2012, s. 521) menar att det är väldigt ovanligt att uppnå en perfekt korrelation 
inom den företagsekonomiska forskningen.  
 
Författarna till denna studie har valt att genomföra korrelationstest för att få möjligheten 
till att dra slutsatser kring huruvida en korrelation har uppstått genom en tillfällighet eller 
inte. Genom att ställa korrelationskoefficienten i relation till signifikansnivån är det 
möjligt att ta reda på detta (Bryman & Bell, 2013, s. 363). Författarna till studien har 
genomfört korrelationstester (se appendix 4) på de variabler som genererar ett signifikant 
samband i studiens chitvå-tester, för att utforska om det råder ett negativt eller positivt 
samband mellan dem. Via dessa tester får författarna till studien möjlighet att presentera 



 47 

vilka attribut som bör beaktas vid utformandet av video, vilket kommer hjälpa författarna 
att besvara studiens forskningsfråga och syfte.     
 
4.13 Cronbach’s Alpha  
För att kontrollera de frågor som ställts i enkäten har författarna till studien använt sig av 
måttet Cronbach’s Alpha. Via detta mått har författarna till studien kunnat kontrollera att 
de frågor som ställts i enkäten har genererat en acceptabel nivå gällande studiens 
reliabilitet. Måttet mäter huruvida enkäten och enkätens frågor mäter det som önskas att 
mätas. Frågornas interna reliabilitet (den inre kongruensen) mäts via detta mått, vidare 
visar måttet indikationen från vissa frågor i enkäten och hur de är relaterade till 
indikationen från andra samhörande frågor i enkäten (Bryman & Bell, 2011, s. 171–172). 
Rent praktiskt går det till så att ett alpha-värde genereras i Minitab när detta test 
genomförs, måttet kan anta ett värde mellan noll och ett. Noll tyder på att det inte finns 
någon intern reliabilitet, medan ett tyder på en perfekt intern reliabilitet. Om Cronbach’s 
Alpha resulterar i att alpha-värdet är 0,5 eller högre innebär det att frågorna som ställts i 
enkäten är av ett accepterat värde, vilket således innebär att frågorna som ställs i enkäten 
är av acceptabel reliabilitet (Nunnally & Bernstein, 1994, s. 230).   
  
Författarna till denna studie valde att genomföra Cronbach’s alpha (se appendix 5) för 
enkätens sex olika avsnitt; videoformat, delningsbeteende, attribut, videoreklam på 
Instagram, elektronisk word-of-mouth (eWOM) samt köpintention för att kontrollera att 
frågorna som ställdes i enkäten är av hög intern reliabilitet och för att kunna dra slutsatser 
kring huruvida enkäten mäter det den avser att mäta. Fem av enkätens sex avsnitt anses 
vara av en acceptabel reliabilitet då alphakoefficienten överstiger 0,5. Det innebär vidare 
att ett av enkätens avsnitt inte uppfyller detta krav. Författarna till studien är medvetna 
om att detta kan ha en eventuell påverkan på studiens interna reliabilitet. Det avsnitt i 
enkäten som inte uppfyller detta krav är avsnittet om videoreklam på Instagram.        
 
4.14 Datakvalitet  
Av tekniska skäl har författarna till studien behövt exkludera fråga sex, sju samt fråga 23 
från studiens resultat. Anledningen till varför dessa frågor var tvungen att exkluderas från 
studien är för att de var felkonstruerade i enkäten och därmed inte mätbara.  
 
Ett ytterligare tekniskt fel uppdagades i enkäten, det resulterade i att antalet respondenter 
minskades från 214 till 160. Fråga 26 behandlar hur respondenterna delar video på 
Instagram och i denna fråga var ett av svarsalternativen “jag delar inte video på 
Instagram”. Totalt svarade 38 respondenter att de inte delar video på Instagram. Trots att 
de svarade att de inte delar video på Instagram har de ändå varit tvingad att besvara frågor 
kring videodelning på Instagram då dessa frågor varit obligatoriska att besvara för 
samtliga respondenter för att komma vidare i enkäten. Författarna till studien valde att 
exkludera dessa 38 respondenter från studiens datamaterial då författarna ämnar basera 
studiens resultat på respondenter som använder, tittar och delar video på Instagram.  
 
Totalt ställdes 52 stycken frågor i enkäten. Författarna till studien har valt att endast 
presentera och analysera en del av dessa frågor. De frågor som författarna till studien valt 
att presentera och analysera är de frågor som de menar kan hjälpa dem att besvara studiens 
forskningsfråga och därmed även hjälpa dem i deras strävan att uppfylla studiens syfte.   
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5. Empiri  
I detta kapitel presenteras enkätundersökningens resultat med hjälp av deskriptiv statistik 
samt diagram och tabeller. Vidare presenteras värden från studiens chitvå-test samt 
korrelationstest i tabeller.  
 
5.1 Respondenter  
Undersökningen besvarades av totalt 214 respondenter. Av dessa var fyra stycken 
respondenter utanför det åldersintervall som studien avser att undersöka och därav har 
dessa respondenter exkluderats. Totalt sex respondenter medgav att de inte använder 
Instagram och ytterligare sex respondenter att de inte tittar på video på Instagram och 
därmed exkluderas även dessa. Vidare svarade 38 respondenter att dem inte delar video 
på Instagram och därmed har även dessa exkluderats ur datamaterialet. Valet att exkludera 
respondenter har gjorts då dessa respondenter inte ingår i studiens målpopulation samt på 
grund av att ett tekniskt fel uppstått. Återstående antal respondenter, närmare bestämt, 
160 stycken utgör därmed datamaterialet samt underlaget för studien.  
 
Av de 160 respondenter som datamaterialet utgörs av, är 104 stycken kvinnor vilket utgör 
65 % av datamaterial. Av respondenterna är 56 stycken män vilket utgör 35 %. 
Respondenterna blev även ombedda att ange födelseår. Av de som besvarat enkäten är en 
betydande del av respondenterna, närmare bestämt 80,625 %, födda mellan åren 1997 till 
1992. Av respondenterna är 11,875 % födda mellan åren 1988 till 1991. Vidare utgörs 
7,5 % av studiens datamaterial av respondenter födda mellan år 1998 till 2000. Medianen 
för respondenternas födelseår är således år 1994, vilket innebär att respondenternas 
medianålder är 23–24 år.  
 

 

Figur 4. Vilket år är du född? 
 
Respondenterna ombads även att ange dess sysselsättning, då en överblick över 
respondenterna önskades. 84 stycken (52,5 %) av respondenterna har svarat att de 
studerar, vilket utgör majoriteten av respondenterna. 36 stycken (22,5 %) av 
respondenterna angav att de arbetar och 40 stycken (25%) har angett att de både studerar 
och arbetar.  
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5.2 Videoformat på Instagram 
I frågorna 8–11 (se appendix 1) som behandlar videoformat på Instagram har en större 
del (80 %) av respondenterna valt alternativ fyra till sex som representerar den övre delen 
av skalan och därmed instämmer dem med frågan om dem brukar titta på video i flödet. 
86,875 % av respondenterna har valt den övre halvan av skalan vad gäller att de brukar 
titta på video genom Instagram Story. I fråga 10 som behandlar om respondenterna brukar 
titta på livevideo på Instagram konstateras det att den undre delen på skalan utgör 
majoriteten av svaren med 82,5 % vilket tyder på att respondenterna inte instämmer med 
frågan. Vad gäller Boomerang har 61,25 % av respondenterna valt att välja ett alternativ 
mellan fyra till sex, som representerar den övre delen av skalan.  
 

 

Figur 5. Videoformat på Instagram. 
 
I fråga 12 (se appendix 1) som behandlar i vilken form respondenterna helst ser en video 
på Instagram, utgör “video i flödet” 46,25 % av svarsfrekvensen och “Instagram story” 
49,375 %. Tillsammans utgör därmed video i flödet och Instagram Story en klar majoritet 
av svaren.  

 
Figur 6. I vilken form föredrar du att helst se en video på Instagram. 
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5.3:Attribut,inom,video 
I fråga 13 till 20 (se appendix 1) som berör varför respondenter väljer att titta på video 
kopplat till ett attribut, har typ- och medelvärden från skalan tagits fram för att påvisa 
vilka attribut som majoriteten av respondenterna instämmer vara en anledning att dem 
väljer att titta på video på Instagram (se tabell 2). Typvärdet representerar det alternativ 
på skalan som flest respondenter angivit. Att varaktighet har ett typvärde på sex tyder 
därmed på att en majoritet av respondenterna i fråga 20 som behandlar varaktighet angett 
att de instämmer helt med att varaktigheten är av betydelse för huruvida de väljer att titta 
på en video eller inte, i denna fråga framkommer det således att en majoritet av 
respondenterna angett alternativ sex. Vidare har majoriteten av respondenterna svarat att 
de till stor del instämmer med fråga 14 som behandlar underhållning då denna fråga har 
resulterat i ett typvärde på fem. Vad gäller medelvärde, är det faktum att en video är 
underhållande det attribut som representerar det högsta medelvärdet följt av attributen 
varaktighet och engagerande.  

Tabell 2. Attribut fråga 13–20. 

Attribut (fråga 13–20) Typvärde Medelvärde 

Underhållande 5 5,1 

Varaktighet 6 4,763 

Utformning 4 3,573 

Engagerande 3 3,506 

Emotionell 4 3,094 

Informerande 2 2,844 

Influencer 1 2,825 

Utbildande 2 2,65 
 
 
I fråga 21 (se appendix 1) fick respondenterna ange vad de anser är en bra längd på en 
video, 99 stycken respondenter (61,875 %) angav att 15 sekunder klassas som en bra 
längd på en video på Instagram. 28 respondenter (17,5 %) menar att en video på Instagram 
som är under 15 sekunder lång är en bra längd. 21 stycken (13,125 %) svarade att dem 
ansåg att bra längd på en video på Instagram är längre än 15 sekunder medan 12 stycken 
(7,5 %) svarade vet ej.  
 
5.4 Delningsbeteende 
Utifrån fråga 24 (se appendix 1) går att konstatera att 61,25 % av respondenterna befinner 
sig på den övre halvan av skalan, det vill säga alternativ fyra, fem eller sex, och därmed 
kan tyckas instämma med att de generellt tycker att det är bra att dela video på Instagram. 
Anmärkningsvärt är att endast fyra av respondenterna har svarat alternativ nummer ett på 
skalan vilket innebär att andelen respondenter som inte instämmer alls med att de 
generellt tycker att det är bra att dela video på Instagram är en liten del. Alternativ ett till 
tre som representerar den undre delen av skalan består alltså av 62 stycken, närmare 
bestämt 38,75 %. 
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Vad gäller respondenternas attityd gentemot att dela video till andra användare på 
Instagram är positiv, vilket behandlas i fråga 25 (se appendix 1) , har 72,5 % , det vill 
säga 116 stycken, angett alternativ fyra, fem eller sex på den övre halvan av skalan. Detta 
innebär att majoriteten av respondenterna kan anses ha en positiv attityd gentemot att dela 
video på Instagram till andra användare. Noterbart är att endast en respondent angett 
alternativ ett, vilket indikerar att denna respondent inte har en positiv attityd till att dela 
video med andra Instagramanvändare.  
 
Genom fråga 26 (se appendix 1) har det framkommit att ungefär 25 % av respondenterna 
delar video på Instagram genom att tagga alternativt genom att omnämna andra 
användare. 34 % påstår att de delar video på Instagram genom att både tagga, omnämna 
samt genom att skicka direktmeddelanden. Majoriteten av respondenterna, det vill säga, 
41 % delar video på Instagram genom att skicka denna i direktmeddelande till en annan 
användare.  
 

 

Figur 7. Hur delar du video på Instagram? 
 
Vidare har enkäten genom fråga 28 (se appendix 1)  behandlat huruvida respondenterna 
skulle kunna tänka sig att dela en video på Instagram till någon de känner. Här har mer 
än hälften av respondenterna (58,125 %) angett att de instämmer helt med frågan. 25,625 
% har angett alternativ fem på frågan och 8,125 % alternativ fyra. Ingen av 
respondenterna har angett alternativ ett och endast tre stycken har angett alternativ två. 
Detta innebär att en betydande majoritet av respondenterna instämmer med att de skulle 
kunna tänka sig att dela en video på Instagram till någon de känner.  
 
I fråga 31 till 38 (se appendix 1) som berör varför respondenterna väljer att dela en video 
kopplat till ett attribut, har typ- och medelvärden från skalan tagits fram för att påvisa 
vilka attribut som majoriteten av respondenterna instämmer vara en anledning att dem 
delar en video på Instagram (se tabell 3). Typvärdet visar att majoriteten av 
respondenterna i fråga 32 (se appendix 1), som behandlar att en video är underhållande 
som en anledning att dela denna, instämmer helt genom att ha angett sex på skalan. Vidare 
följs frågorna kopplade till emotionell, engagerade och utformning där majoriteten angett 
fyra på skalan. Resterande attribut har fått låga värden på skalan vilket tyder på att 
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respondenterna inte finner dessa som en anledning till att dela en instagram-video. Utifrån 
medelvärdet framgår det att en video som är underhållande är det attribut som 
respondenterna till största del ser som en anledning till att dela en video på Instagram.  

Tabell 3. Attribut fråga 31–38. 

Attribut (fråga 31–
38) 

Typvärde Medelvärde 

Underhållande 6 5,1563 

Emotionell 4 3,688 

Utformning 4 3,563 

Engagerande 4 3,344 

Varaktighet 1 2,95 

Utbildande 2 2,737 

Informerande 1 2,406 

Influencer 1 2,044 

 
5.5 Native Advertising  
Utifrån fråga 40 (se appendix 1), som ställdes för att ge en översikt över om det händer 
att respondenterna tittar på video på Instagram som publicerats av ett företag, framgår det 
att majoriteten av datamaterialet instämmer. Närmare bestämt 55,625 % (89 stycken) av 
respondenterna har angett alternativ fyra, fem eller sex vilket utgör den övre delen av 
skalan. Av respondenterna, har dessutom endast 15 stycken (9,375 %) genom att ange 
alternativ ett, visat att de inte alls instämmer med att det händer att de tittat på video på 
Instagram som publicerats av ett företag. Alternativ två och tre är jämnt fördelade med 
28 svar var vilket totalt utgör 35 % av svaren.  
 
Av fråga 41 (se appendix 1)  kan avläsas att 102 personer svarat genom att ange alternativ 
ett eller två vilket utgör 63,75 % av datamaterialet. Detta innebär att majoriteten av 
respondenterna angivit att de inte instämmer med att det händer att de delar en video som 
publicerats av ett företag. Det är vidare endast 17 personer som svarat alternativ fem eller 
sex, vilket utgör en klar minoritet med ungefär 10,6 %. Resterande del av svarsfrekvensen 
utgörs av cirka 26 % och består således av alternativ tre och fyra.  
 
Det framkommer vidare av fråga 42 (se appendix 1) att 40 % av respondenterna (vilket 
utgör 64 stycken) angett att de instämmer helt med att det är mindre chans att de delar en 
video på Instagram om den uppenbart innehåller reklam. Dessa utgör tillsammans med 
de 30 respondenter som valt alternativ fem (18,75 %) samt de 17 som valt alternativ fyra 
(10,625%) en klar majoritet av respondenterna med 69,375 %. 13 respondenter (8,125 %) 
har angivit att de inte instämmer alls med att chansen är mindre att de delar en video på 
Instagram om den uppenbart innehåller reklam.  
 
Fråga 45 (se appendix 1) behandlar huruvida om respondenten har svårt att bedöma vad 
som innehåller reklam och vad som inte gör det i video på Instagram. Här har endast fyra 
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respondenter angett att de instämmer helt genom att välja alternativ sex, följt av sju 
respondenter som angivit alternativ fem vilket totalt utgör endast 6,875 % av 
datamaterialet. Den största svarsfrekvensen har alternativ tre som 50 stycken av 
respondenterna angett, följt av alternativ två som 40 stycken svarat samt alternativ ett som 
33 respondenter valt att svara. Alternativ ett till tre, som utgör nedre delen av skalan, står 
därmed för majoriteten av svaren med totalt 123 respondenter som utgör 76,875 % av 
datamaterialet.  
 
5.6 Elektronisk word-of-mouth (eWOM) och köpintention  
Utifrån fråga 46 (se appendix 1) som berör om respondenterna brukar diskutera med andra 
konsumenter på Instagram innan de köper en produkt eller tjänst, framgår det att 85,625 
% av respondenterna har angett alternativ ett eller två på skalan. Detta tyder på att en klar 
majoritet av respondenterna inte instämmer med frågan. Anmärkningsvärt är dessutom 
att endast 8,75 % av datamaterialet angett fyra, fem eller sex på skalan vilken bevisar att 
andelen som instämmer är mycket låg.  
 
Fråga 48 (se appendix 1) behandlar om respondenterna brukar söka efter en video på 
Instagram för att ta reda på mer information kring en produkt eller tjänst har majoriteten 
av respondenterna (närmare bestämt 100 stycken som utgör 62,5 % av respondenterna) 
angett alternativ ett som innebär att de inte alls instämmer. 39 stycken har vidare angett 
alternativ två eller tre vilket utgör 24,375 %. Av de återstående 21 respondenterna som 
befinner sig på den övre delen av skalan, har endast sex personer valt att instämma helt 
genom att välja alternativ sex följt av fem stycken som valt alternativ fem och tio stycken 
alternativ fyra.  
 
Utifrån fråga 49 (se appendix 1) som behandlar om respondenten samlar information från 
video på Instagram innan ett beslut om att köpa en produkt eller tjänst tas, framkommer 
att större delen av respondenterna inte alls instämmer då 61,25 % (98 stycken) valt att 
svara alternativ ett. Vidare har 50 respondenter angett alternativ två vilket motsvarar 
31,25 %. Av de återstående 37 respondenterna har endast tre stycken angett att dem helt 
instämmer.  
 
Till sist representerar fråga 51 (se appendix 1) om respondenten skulle tänka sig att köpa 
en produkt eller tjänst som visats i en video på Instagram. Här är svarsfrekvensen på 
alternativ tre och fyra hyfsad jämt fördelad och utgör tillsammans den övervägande delen 
av svaren med 43 respektive 41 svar vilket tillsammans utgör 52,5 % av respondenternas 
svar. Alternativ fem och sex (18 respektive 25 svar) utgör tillsammans 26,875 % av 
svaren och därmed är andelen som instämmer helt inte särskild hög. Till sist utgör 
alternativ ett och två (13 respektive 20 svar) totalt 20,625 % av respondenternas svar 
vilket tyder på att andelen som inte instämmer alls kan tyckas låg.  
 
5.7:Kommentarer,från,öppen,fråga,om,tittande  
Fråga 22 (se appendix 1) ställdes som en öppen fråga och totalt besvarades denna fråga 
av 34 respondenter då frågan inte var obligatorisk. Av dessa 34 respondenter svarade 
totalt nio personer att en ytterligare anledning till varför de väljer att titta på video på 
Instagram är för att videon har laddats upp av deras vänner eller familj. Respondenterna 
menar att de väljer att titta på videor som publicerats av vänner eller familj eftersom de 
då får möjlighet att ta del av vad deras nära och kära gör eller var de befinner sig samt 
vad de tänker på. 
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Totalt sex respondenter har angett att väljer att titta på video på Instagram om videon 
innehåller något som intresserar dem. Två av dessa sex respondenter nämnde att de är 
sportintresserade och väljer därför ofta att titta på videor på Instagram som innehåller 
någon form av sport. En annan respondent angav att hen har ett stort intresse för musik 
och träning, därför följer personen många musik- och träningskonton på Instagram. 
Respondenten menade då att hen väljer att titta på videor som publiceras i dessa konton. 
Slutligen betonar respondenten att den främsta anledningen till varför hen väljer att titta 
på video på Instagram är för att videorna speglar hens personliga intressen.  
 
Fem respondenter angav att en av anledningarna till varför de väljer att titta på video på 
Instagram är för att videor som intresserar dem dyker upp i deras ”discovery-feed”, det 
vill säga, i ”upptäcksfunktionen”. Där får Instagramanvändarna upp ”videoklipp som du 
kanske gillar” och användaren kan då enkelt upptäcka videor som är av intresse och 
relevans. Vidare påpekar några av dessa fem respondenter att ett motiv till varför de väljer 
att titta på video på Instagram är för att videor ofta dyker upp direkt i användarens 
personliga flöde. En respondent poängterar också att hen enbart tittar på videor som dyker 
upp i dennes flöde. Om videon inte dyker upp i användarens personliga flöde så skrev 
respondenten att hen inte tittar på video på Instagram. 
  
En respondent angav också att den främsta anledningen till varför denna väljer att titta på 
video på Instagram är på grund av den relativt nya funktionen ”Instagram Story”. 
Respondenten påpekar vidare att denna funktion ibland kan vara ganska stressande att 
följa flertalet olika konton. Respondenten skriver också att hen gillade när funktionen inte 
fanns, men att det samtidigt kan vara roligt att titta på Instagram Story när tid finns och 
då det är en person hen gillar att följa som har lagt ut den. En annan respondent angav att 
denne brukar välja att titta på en video på Instagram för hen på så sätt får möjlighet att 
följa en influencers vardag. 
  
Ytterligare motiv till varför Instagramanvändare väljer att titta på video är på grund av 
möjligheten till att tagga andra vänner samt på grund av möjligheterna till delning. Alla 
användare på Instagram har möjlighet att dela med sig av video genom att antingen tagga 
eller dela videon till en specifik användare. Flertalet respondenter menade att detta var av 
stor vikt för huruvida de väljer att titta på video på Instagram. De menar att de allra flesta 
videor som de väljer att titta på har de fått skickat till sig via vänner och bekanta. Två 
respondenter svarade att den främsta anledningen till varför de väljer att titta på video på 
Instagram är för att det är roligt och underhållande. Två andra respondenter skrev att de 
tycker att titta på video på Instagram är ett bra tidsfördriv. Den ena respondenten skrev 
vidare att hen som användare på Instagram får möjlighet att ”uppleva mycket på kort tid” 
genom att titta på video på Instagram. 
 
5.8 Kommentarer från öppen fråga om delning 
Fråga 39 (se appendix 1)  ställdes också som en öppen fråga och totalt besvarades denna 
fråga av 14 respondenter då frågan inte var obligatorisk. Hälften av respondenterna till 
denna fråga angav att den främsta anledningen till att de väljer att dela med sig av videor 
på Instagram är för att det är underhållande och på grund av social interaktion med vänner. 
Vidare specificerade en av respondenterna att om hen delar med sig av video till någon 
annan användare på Instagram så grundar det sig i intern humor eller nostalgi. En annan 
respondent angav att hen väljer att dela med sig av en video på Instagram i det fall då 
videon påminner om mottagaren samt på grund av igenkänningsfaktor. En respondent 
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angav även att en anledning till varför hen väljer att dela video på Instagram är eftersom 
det är ett roligt tidsfördriv.    
 
5.9 Test av hypoteser  
Författarna har utfört chitvå-tester (se appendix 3) för att testa hypoteserna och därmed 
se om resultatet beror på slumpen eller om det existerar ett signifikant samband. De p-
värden som chitvå-testerna genererat utgör resultatet och finns listade nedan (se tabell 4 
& 5). Då testerna utförts med signifikansnivån α = 0,05 innebär det att resultatet är 
statistisk signifikant för de p-värden som är längre än 0,05. De hypoteserna med ett 
tillhörande p-värde > 0,05 har författarna därmed inte skäl att stödja.  

Tabell 4. Hypoteser som behandlar tittande med tillhörande p-värde. 

Hypotesnummer Hypotes p-värde 

H1 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och att den är emotionell 

0,072 

H3 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och att den är underhållande 

0,031 

H5 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och att den är engagerande 

0,016 

H7 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och att den är utbildande 

0,301 

H9 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och hur den är utformad 

0,002 

H11 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och att den informerar om en 
produkt eller tjänst 

0,000 

H13 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 
av ett företag och att den inkluderar en influencer 

0,141 

H15 Det finns ett signifikant samband mellan att 
tittaren väljer att titta på en video som publicerats 

av ett företag och videons varaktighet 

0,016 
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Tabell 5. Hypoteser som behandlar delning med tillhörande p-värde. 

Hypotesnummer Hypotes p-värde 

H2 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

emotionell 

0,031 

H4 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

underhållande 

0,002 

H6 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

engagerande 

0,027 

H8 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

utbildande 

0,687 

H10 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och hur videon är 

utformad 

0,023 

H12 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video 

informerar om en produkt eller tjänst 

0,804 

H14 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video 

inkluderar en influencer 

0,816 

H16 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och videons varaktighet 

0,404 
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5.10 Test av korrelation 
För de hypoteser som i samband med studiens chitvå-tester erhållit ett p-värde under 0,05 
och därmed kan antas påvisa ett signifikant samband, har kompletterade korrelationstest 
utförts (se appendix 4) för att härleda sambandet. Korrelationstest genererar ett värde 
mellan minus och plus ett (Dahmström, 2011, s. 226). Minus ett indikerar ett negativt 
linjärt samband medan plus ett tyder på ett perfekt linjärt samband. Om värdet i testet 
uppgår till minus ett innebär det således att ena variabelns värde ökar medan den andra 
variabelns värde minskar och om korrelationskoefficienten antar värdet noll tyder det på 
att variablerna är oberoende av varandra (Saunders et al., 2012, s. 668). Inom den 
företagsekonomiska forskningen menar både George och Mallery (2003, s. 124) samt 
Saunders (2012, s. 521) att det är mycket ovanligt att uppnå en perfekt korrelation. 
Värdena på korrelationen visas i tabellen (tabell 6) nedan.  
 

Tabell 6. Korrelationstest. 
Hypotes Korrelation 

H11 0,402 

H4 0,286 

H5 0,250 

H9 0,250 

H10 0,232 

H3 0,209 

H2 0,161 

H6 0,113 

H15 -0,025 
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6. Analys  
I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat som presenterats i empirin. Dessa 
kopplas även till det teoretiska ramverk som presenterats i studien. Författarna ämnar 
uppnå studiens syfte. 
 
6.1 Cronbach’s Alpha  
För att säkerställa att författarna mäter samma beteende i de frågor som konstruerats i 
enkäten har författarna genomfört tester med hjälp av Cronbach's Alpha (se appendix 5). 
Spector (1992, s. 29–30) menar att det behövs mellan 100 till 200 svar för att kunna anta 
de resultat som tagits fram i en analys med hjälp av Cronbach’s Alpha som trovärdiga. 
Då denna studie baseras på 160 respondenter uppfyller studien detta krav. Utifrån de 
värden som framkommit genom Cronbach’s Alpha (se tabell 7) kan författarna anta att 
frågorna gällande videoformat, delningsbeteende, attribut, elektronisk word-of-mouth 
(eWOM) samt köpintention är av acceptabel nivå vilket styrker studiens inre reliabilitet. 
Detta i och med att värdena överstiger 0,5 som är ett accepterat värde av testet (Nunnally 
& Bernstein, 1994, s. 230).   
 
Vad gäller videoreklam på Instagram, kan värdet 0,3477 uppfattas lågt. Författarna är 
därmed medvetna att studiens inre reliabilitet kan påverkas av detta. Trots det låga värdet 
har författarna valt att använda en del av de frågor som tillhör denna kategori, då dessa 
frågor anses vara av stor betydelse för studiens syfte och har stärkts av teori och tidigare 
forskning.  

Tabell 7. Cronbach’s Alpha. 

Kategori Cronbach’s Alpha 

Delningsbeteende 0,8024 

eWOM 0,7887 

Köpintention 0,7819 

Attribut - titta 0,6709 

Videoformat 0,6275 

Videoreklam på Instagram 0,3477 

 
6.2 Analys av enkätens inledande frågor  
Enkätens inledande frågor (se appendix 1) kan betraktas som ett underlag för diskussion 
kring huruvida dessa frågor kan ha påverkat studiens resultat och studiens eventuella 
vinkling. En betydande majoritet av respondenterna har identifierat sig som kvinna, detta 
är något som författarna till studien räknade med redan innan enkäten distribuerades. Det 
grundar sig i att författarna till studien själva är kvinnor och att deras umgänge till stor 
del består av kvinnor, vilket kan ha bidragit till att dessa är de som ställt upp som 
respondenter i enkäten. En ytterligare anledning till denna majoritet tror författarna till 
studien grundar sig att det är fler kvinnor än män som använder Instagram. Enligt 
Davidsson och Thoresson (2017, s. 48) framgår det av undersökningen "Svenskarna och 
Internet" att det är en större andel kvinnor (62 %) än män (45 %) som använder Instagram, 
genomgående i alla åldersgrupper. Både Muñoz och Towner (2017, s. 291) och Chen 
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(2018, s. 26) fastställer att det är fler kvinnor än män som använder applikationen 
Instagram. Det innebär att studiens resultat till stor del utgår från kvinnor och således är 
det till störst del kvinnliga beteenden som kartläggs. Författarna till studien är medvetna 
om att det kan råda skillnader mellan vilka attribut kvinnor och män uppskattar. Denna 
studie ämnar dock inte utforska dessa skillnader då det inte är av relevans för 
forskningsfrågan och syftet.  
     
Det konstateras också att en majoritet av studiens respondenter är född mellan år 1997 
och år 1992. Detta grundar sig dels i att författarna till studien själva är född inom detta 
årsspann. Dessutom består författarnas umgänge till stor del av personer inom detta 
åldersspann. Därför vill författarna till studien poängtera att deras val av praktisk metod 
för studien kan ha haft en eventuell påverkan på studiens resultat, då snöbollsurvalet 
reducerade författarnas möjligheter till att skapa en jämn köns- och åldersfördelning bland 
studiens respondenter. Författarna till studien vill därför även poängtera att de är 
medvetna om att deras egna nätverk kan ha haft en påverkan på studiens urval och 
studiens köns- samt åldersfördelningen. Att studiens respondenter till största delen 
befinner sig inom detta åldersintervall kan vidare stödjas av att det är samhällets yngre 
generation som ständigt kräver interaktion och anslutning till stora nätverk (Nelson-Field 
et al., 2013, s. 205), vilket tydliggör att majoriteten av respondenterna befinner sig inom 
åldersspannet 1997–1992 och därmed har interaktion och anslutning till Instagram.  
 
Ungefär hälften av studiens respondenter har angett att de är endast studerar, vilket 
innebär att de inte har någon annan sysselsättning. Något som är värt att beakta vid denna 
fråga är att respondenternas utbildningsnivå och vad den kan ha haft för betydelse för 
studiens resultat. Respondenterna kan studera vid en gymnasieutbildning såväl som en 
universitetsutbildning. De kan även ha studerat vid någon helt annan utbildning såsom 
exempelvis Komvux eller folkhögskola. Det är därför av relevans att reflektera kring vad 
det kan ha för betydelse för studiens resultat. Det är rimligt att anta att vissa respondenter 
har en högre utbildningsnivå än andra och att det kan ha påverkat studiens resultat. 
Motsatt är det även rimligt att vissa respondenter har en lägre utbildningsnivå och att det 
också kan ha haft en påverkan på studiens resultat.  
 
Författarna till studien menar att en person som har en högre utbildningsnivå kan 
ifrågasätta och se världen genom mer kritiska ögon än en person som har en lägre 
utbildningsnivå, vilket kan ha bidragit till ett vinklat resultat. En ytterligare reflektion 
kring detta är att det kan vara så att studenter har mer fritid än någon som arbetar och 
därför kan det vara så att studenter spenderar mer tid på Instagram än någon som arbetar. 
På ett arbete kan det exempelvis vara så att det råder mobiltelefonförbud för den anställde 
under arbetstid, någon sådan begränsning har inte studenter på samma sätt, vilket kan ha 
bidragit till att studiens resultat eventuellt kan ha vinklats.  
 
Två av enkätens inledande frågor behandlade Instagram och huruvida respondenter 
använder Instagram samt ifall respondenten tittar på video på Instagram. Även detta kan 
vara av betydelse för hur studiens resultat kan ha vinklats eftersom de som besvarat 
enkäten mest troligt är vana användare av Instagram. 
 
6.3 Analys av videoformat på Instagram   
Det framgår klart av studiens enkät att Instagram Story och video i flödet är de format av 
video på Instagram som respondenterna helst föredrar att titta på. Den öppna frågan har 
även gett författarna vetskap kring att många tittar på dessa format av video då det är vad 
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personerna de följer publicerar. Flertalet respondenter menar således att de tittar på video 
på Instagram för att deras vänner publicerar video där. Trots att det framkommit att många 
av respondenterna tittar på video som publicerats av deras vänner, utesluter detta inte att 
respondenterna även tittar på video som publicerats av företag genom dessa format. 
Framför allt då dessa format möjliggör för native advertising. Ett företag kan publicera 
en video i flödet och denna kan dessutom utforskas av användaren i och med funktionen 
på Instagram som tillåter användare att upptäcka nya bilder och videor genom “videoklipp 
du kanske gillar”. En stor del av studiens respondenter har dock angett att de enkelt kan 
urskilja vad som är reklam på Instagram och vad som inte är. Detta betonar ytterligare 
vikten av att konstruera material som är inom ramen för native advertising och därmed 
faller in i användarens flöde, vilket Joonghwa et al. (2016, s. 1426) anger som en viktig 
del för att förbättra användarnas upplevelse på sociala medier. Författarna till denna studie 
rekommenderar således företag att publicera videomarknadsföring och native advertising 
på Instagram i form av Instagram Story och video i flödet.  
 
Författarna har genom ytterligare kommentarer från den öppna frågan tagit del av det 
faktum att respondenter är nyfikna vad en Instagram Story innehåller och därmed väljer 
att titta på denna form av video. Instagram Story kan därmed vara en möjlighet att väcka 
nyfikenhet hos en konsument, vilket Rawal (2013, s. 39) menar är av betydelse för sista 
steget i AIDA-modellen som behandlar huruvida en konsument genomför ett köp eller 
inte.  
 
Det är anmärkningsvärt hur få respondenter som angett livevideo som ett format de 
föredrar eller brukar titta på. Direktsändningar skapar enligt Sjöblom och Hamari (2016, 
s. 985) en unik realtids interaktiv upplevelse mellan skaparen och tittaren och att detta 
bidrar till att denna typ av marknadsföringsverktyg differentierar sig från de flesta former 
av redan existerande media. Oavsett om livevideo är en form av marknadsföring som 
sticker ut samt att det skapar en unik upplevelse för tittaren, kan författarna i och med vad 
studiens respondenter angett, inte påstå att videomarknadsföring på Instagram bör 
utformas via live video.  
 
Vidare anser författarna att det är anmärkande hur stort antal av respondenterna som 
angivit att dem brukar titta på Boomerang men andelen som helst föredrar detta 
videoformat är mycket lågt. Författarna till studien menar att en anledning till varför 
respondenterna ej angett att de föredrar videoformatet Boomerang kan vara för att denna 
funktion integreras i både Instagram Story och i video i flödet. Författarna vill vidare 
poängtera att Boomerang enbart erbjuder instagramanvändaren en möjlighet att dela med 
sig av ett bildspel utan ljud, därav kan det vara svårt att ta till sig innehållet i en 
Boomerang då användaren enbart får möjlighet att bearbeta materialet ur ett icke-verbalt 
perspektiv. Scheinbaum et al. (2017, s. 628) konstaterar att ett budskap som kan bearbetas 
både verbalt och icke-verbalt har större sannolikhet nå mottagaren. Författarna till studien 
menar därför att det inte är optimalt att använda sig av Boomerang i marknadsföringssyfte 
och att denna funktion snarare bör användas för att skapa roligt och unikt innehåll på 
Instagram, vilket även är funktionens ursprungssyfte. 
   
6.4 Analys av hypoteser  
I denna del analyseras hypoteserna utifrån de resultat som framkommit av de tester som 
utförts i studien samt utifrån tidigare forskning.  
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Attributet emotionell  
Hypotes nummer ett och två representerar attributet emotionell. Hypotes ett som testat 
sambandet mellan att tittaren väljer att titta på en video på Instagram som publicerats av 
ett företag och att tittaren väljer att se en video som är emotionell fått ett p-värde som är 
större än 0,05 (0,072 > 0,05). Detta värde överstiger studiens signifikansnivå vilket 
innebär att nollhypotesen inte kan förkastas och därmed går det inte att anta att det finns 
något samband. Vidare har attributet emotionell kopplat till varför en respondent väljer 
att titta på video på Instagram ett typvärde på fyra och ett medelvärde på 3,094. Detta 
tyder på att attributet kan betraktas ha en betydelse för varför en Instagramanvändare 
väljer att titta på en video då alternativ fyra tyder på att respondenterna instämmer till viss 
del. Medelvärdet däremot, ger inte belägg för att respondenterna instämmer.  
 
Hypotes två däremot, som testar om det finns ett samband mellan en tittares positiva 
attityd till delning och att Instagram-videon är emotionell har fått ett p-värde på 0,031 
vilket är mindre än signifikansnivån (0,031 < 0,05). Det innebär att nollhypotesen 
förkastas, med andra ord existerar det ett samband mellan variablerna. Det 
överensstämmer med vad Nelson-Field et al. (2013, s. 205) och Southgate et al. (2015, s. 
325) belyser kring att känslor är en av de främsta drivkrafterna till att människor väljer 
att dela en video. Om en video inkluderar känslor bör sannolikheten för att den delas 
vidare öka. Sambandet som existerar i hypotes två visar dessutom i korrelationstestet att 
sambandet är av positiv karaktär. Dock är 0,161 bevis på en relativt låg positiv korrelation 
och sambandet kan därmed inte anses vara särskilt starkt.  
  
Typvärdet och medelvärdet för attributet kopplat till varför tittaren väljer att dela en 
Instagram-video är fyra och 3,688. Medelvärdet är något högre än 3,094 och typvärdet på 
fyra är ganska högt vilket stämmer med vad Chu (2011, s. 31), Nelson-Field et al. (2013, 
s. 205), Southgate et al. (2015, s. 325) och Yang och Wang (2015, s. 908) angett om att 
känslor i videor är viktigt för delningsbeteendet. Dock kan medelvärdet fortfarande 
betraktas som lågt då det inte befinner sig på den övre halvan av svarsskalan.  
 
Författarna kan således inte rekommendera företag att inkludera attributet emotionell i 
videomarknadsföring på Instagram, trots att Costa-Sánchez (2017, s. 20–21), Nelson-
Field et al. (2013, s. 206) samt Botha och Reyneke (2013, s. 161 ) antyder om känslors 
viktiga roll i video samt Chakrabarti och Berthon (2012, s. 160) uttalande om att känslor 
är ett centralt element i sociala medier. Resultaten som genererats genom dessa tester 
visar att attributet emotionell inte bör inkluderas i videomarknadsföring men att en video 
som innehåller attributet emotionell kan tänkas delas mellan användare. Attributet 
emotionell bör således inkluderas för att öka sannolikheten till delning och därmed 
spridning, dock inte i videor som utvecklas i ett marknadsföringssyfte. Därför menar 
författarna till studien att det kan vara fördelaktigt att inkludera attributet emotionell i 
videor som inte har någon kommersiell avsikt, men att detta bör undvikas i videor som 
har en kommersiell avsikt då chitvå-testet för detta ej genererade ett signifikant samband.     
 
Attributet.underhållning 
Hypotes tre undersöker sambandet mellan om tittaren väljer att titta på 
videomarknadsföring och att denna är underhållande. Hypotes fyra undersöker vidare 
sambandet mellan att en video är underhållande och om detta har betydelse för tittarens 
positiva attityd till att dela. Genom chitvå-testerna som genomförts för dessa hypoteser, 
har hypotes tre ett p-värde på 0,010 och hypotes fyra har ett p-värde på 0,002. Då båda 
dessa p-värden understiger signifikansnivån (0,010<0,05 samt 0,002<0,05) kan 
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nollhypoteserna förkastas och samband påvisas. Hypotes tre har vidare en korrelation på 
0,209 och hypotes fyra har en korrelation på 0,286. Dessa värden på korrelationen påvisar 
ett positivt samband. Då det enligt George och Mallery (2003, s. 124) samt Saunders 
(2012, s. 521) är mycket ovanligt att uppnå en perfekt korrelation inom den 
företagsekonomiska forskningen anser författarna dessa värden tillräckliga för att påvisa 
att positiva samband existerar.   
 
I fråga 14 (se appendix 1) som behandlar om en respondent väljer att titta på en video på 
Instagram för att den är underhållande, har ett typvärde på fem och ett medelvärde på 5,1 
räknats fram vilket tyder på att respondenterna instämmer. Vad gäller att en video är 
underhållande och dess koppling till delning, är typvärdet sex och medelvärdet 5,1563 
vilket bevisar att respondenterna instämmer till hög grad. 
  
Författarna kan därmed konstatera att underhållning bidrar till att individer väljer att titta 
och dela på videor på Instagram via de funktioner som erbjuds på kanalen utifrån de 
typvärden och medelvärden som beräknats. Dessutom påvisas att underhållning är av stor 
vikt vid utformning av videomarknadsföring på Instagram samt för individers positiva 
attityd till att dela en video på Instagram, utifrån de chitvå-tester som utförts. Tidigare 
forskning har dessutom belyst underhållning som ett viktigt attribut att beakta vid 
utformningen av både reklam och video (Costa-Sánchez, 2017, s. 20–21; Lastovicka, 
1983, s. 22; Kim & Ko, 2010, s.170; Miller, 2010, s. 19; Nelson-Field et al., 2013, s. 206; 
Ryan 2017, s. 221; Schlinger, 1979, 43–44; Scott, 2017, s. 100, 110; 1979; Pollay & 
Mittal, 1993, s. 101; Yang & Wang, 2015, s. 908). 
 
Författarna till denna studie kan således utifrån de starka bevisen som studiens resultat 
påvisat råda företag att inkludera attributet underhållning vid utformning av 
videomarknadsföring på Instagram för att attrahera tittare och generera spridning.  
 
En betydande anledning till varför underhållning är ett viktigt attribut tror författarna är 
att många instagramanvändare använder applikationen som ett roligt tidsfördriv. I en av 
enkätens öppna frågor angav flertalet respondenter att de både tittar och delar video 
eftersom det är ett roligt tidsfördriv. Studiens respondenter består av individer som 
antingen arbetar eller studerar, ett antal respondenter har dessutom angett att de gör både 
och. Författarna till denna studie menar därför att ett motiv hos respondenterna att 
använda applikationen för det kan vara ett sätt att pausa vardagen och för att få sig ett gott 
skratt. Avslutningsvis vill författarna till denna studie poängtera att människor i grund 
och botten genom alla tider på ett eller annat sätt har sökt efter underhållning i någon 
form, något som ger relevans för denna studies resultat.  
 
Attributet engagemang 
Hypotes fem undersöker sambandet mellan om tittaren väljer att titta på 
videomarknadsföring och att denna är engagerande. Hypotes sex undersöker vidare 
sambandet mellan att en video är engagerande och om detta har betydelse för tittarens 
positiva attityd till att dela. Genom chitvå-testerna som genomförts för dessa hypoteser, 
har hypotes fem ett p-värde på 0,016 och hypotes sex har ett p-värde på 0,027. Då båda 
dessa p-värden understiger signifikansnivån (0,016<0,05 samt 0,027<0,05) kan 
nollhypoteserna förkastas och samband påvisas. Hypotes fem har vidare en korrelation 
på 0,250 vilket påvisar att sambandet som existerar är positivt. Hypotes sex har ett 
korrelationsvärde på 0,113 vilket också bevisar ett positivt samband, även om sambandet 
inte är lika starkt.  
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Författarna till studien kan rekommendera företag och marknadsförare inkludera 
attributet engagemang i videomarknadsföring på Instagram då det attraherar tittare och 
ökar sannolikheten för delning. Vad som framkommit i hypotes fem stärks av Nicovich 
(2005, s. 35) som menar att ju mer engagerade en konsument är i en video, desto mer 
mottagliga är denne för reklamen i denna. 
 
Engagemang som ett attribut kopplat till varför en individ väljer att titta på en video på 
Instagram har däremot ett typvärde på tre och ett medelvärde på 3,506 vilket kan anses 
som att respondenterna inte instämt särskilt mycket då dessa värden befinner sig på den 
nedre delen på svarsskalan. Vad gäller attributets betydelse för att en individ ska dela en 
video på Instagram, är typvärdet fyra och medelvärdet 3,334. Ett typvärde på fyra visar 
att respondenterna till viss del instämt och visar på att en video som engagerar en individ 
har betydelse för huruvida denna väljer att dela videon vidare.  
 
Chitvå-testet som behandlar sambandet mellan attributet engagemang och 
videomarknadsföring har uppnått ett signifikant resultat och påvisar ett samband. 
Författarna till studien anser att attributet kan betraktas som viktig del att beakta vid 
utformning av videomarknadsföring på Instagram för att tittaren ska välja att titta på 
videon. Denna rekommendation görs trots ett lågt medelvärde och typvärde i frågan som 
behandlar huruvida attributet engagemang påverkar tittarens val att titta på en video på 
Instagram. Rekommendationen grundar sig således i de signifikanta resultat som erhållits 
genom studiens chitvå-test och korrelationstest relaterat till attributet engagemang, då 
studien ämnar undersöka videomarknadsföring och dessa tester har statistiskt stöd.  
 
Författarna har utifrån de resultat som påvisats i de chitvå-tester samt korrelationstester 
som utförts i studien, kommit fram till att företag bör utforma videomarknadsföring på 
Instagram som engagerar användaren. Studien har påvisat att detta attribut kan leda till 
att användaren väljer att titta på videomarknadsföring samt har en positiv attityd till att 
dela en video som uppfattas som engagerande. Stöd för detta framförs av Calder et al. 
(2009, s. 322) och Southgate et al. (2015, s. 360) som menar att en konsument är mer 
mottaglig för reklam om denna uppfattas som engagerande och därmed bidrar till att 
konsumenten uppskattar reklamen. 
 
Att attributet engagerande är av betydelse tror författarna grundar sig i att människor 
överlag är mer intresserade av saker i livet som engagerar dem. Idag arbetar exempelvis 
många företag med Corporate Social Responsibility (CSR) som fått en ökad betydelse i 
samhället. Många företag väljer dessutom att inkludera CSR som en del i deras 
marknadsföringsstrategier. Författarna till studien menar att företag genom 
videomarknadsföring får möjlighet att visa upp deras arbete med CSR, vilket kan bidra 
till ett engagemang bland individer i samhället som upplever dessa CSR-initiativ som 
meningsfulla. Detta engagerar individer som väljer att titta på och dela detta material. 
Dessutom kan företag i utformningen av videomarknadsföring följaktligen studera den 
målgrupp som de ämnar att nå ut till för att på så sätt försöka förstå vad det är som 
engagerar dessa, vilket utgör en oerhört bra möjlighet för företag och marknadsförare att 
nå ut med och sprida ett engagerande budskap. Därför menar författarna att företag och 
marknadsförare bör konstruera engagerande videor i marknadsföringssyften.   
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Attributet utbildning  
Det finns inte stöd för varken hypotes sju eller åtta utifrån de chitvå-tester som 
genomförts. Detta beror på att hypotes sju fått ett p-värde på 0,301 vilket är större än 0,05 
samt att hypotes 8 fått ett p-värde på 0,687 vilket även det överstiger signifikansnivån. 
Detta innebär att utbildning kan betraktas som ett mindre viktigt attribut att inkludera i 
videomarknadsföring på Instagram för att attrahera tittare samt att individens positiva 
attityd till delning av en Instagram-video inte verkar påverkas av att en video innehåller 
attributet utbildning. 
  
Att utbildning betraktas som ett mindre betydelsefullt attribut stöds av det faktum att 
respondenternas svar i studien resulterat i ett typvärde på två samt ett medelvärde på 2,65 
vid frågan som behandlar varför de väljer att titta på en video på Instagram. Typvärdet 
två och medelvärdet 2,727 är två låga värden även vid frågan som berör utbildning 
kopplat till delning.  
  
Vad som framkommit i denna studie gällande video på Instagram, går därmed emot vad 
Miller (2011, s. 18) framför, närmare bestämt att utbildning är viktigt att beakta vid 
utformning av innehållet i en video. Calder et al. (2009, s. 323) menar vidare att viljan av 
att erhålla kunskap är en stor anledning för människor att använda media överhuvudtaget, 
vilket utifrån denna studie, inte appliceras på video på Instagram.  
 
Att utbildning inte ansetts som ett viktigt attribut av respondenterna tror författarna 
grundar sig i att utbildning inte korrelerar med Instagrams huvudsakliga syfte. 
Respondenter har i en av enkätens öppna frågor angett att de ofta använder Instagram som 
ett tidsfördriv. Författarna till denna studie menar att ett tidsfördriv ofta används när ledig 
tid finns, vidare menar författarna att ett av de främsta motiven till varför individer väljer 
att använda Instagram är på grund av sociala interaktion. Det innebär således att dessa två 
motiv ej korrelerar med utbildning och att erhålla kunskap. Många av studiens 
respondenter är studenter och därför menar författarna till studien att dessa väljer att 
använda applikationen när tid finns och för att slippa undan studierna ett tag. 
Sannolikheten är således större för att en student använder Instagram som en paus från 
studerandet och därmed menar författarna till studien att applikationen används i andra 
syften än för att erhålla kunskap. Om studieobjektet istället varit exempelvis användare 
av YouTube, hade utbildning kunnat vara ett betydligt mer viktigt attribut att beakta då 
denna kanals syfte är ett annat än Instagrams. Dessutom består YouTube till större del av 
utbildningsvideor än vad Instagram gör.  
 
Attributet utformning  
Hypotes nummer nio har fått ett p-värde lägre än signifikansnivån (0,002<0,05) och 
därmed kan nollhypotesen förkastas och det existerar ett samband mellan att en individ 
väljer att titta på video som publicerats av ett företag på Instagram och att videon är 
professionellt utformad. Detta samband bevisas dessutom då hypotes nio har 
korrelationsvärde på 0,250 vilket påvisar att ett positivt samband existerar. Att 
utformningen av budskap i video som marknadsförare vill få fram påverkar hur individen 
uppfattar denna och huruvida hen väljer att titta eller inte kan därmed antas stämma, vilket 
även Solomon et al. (2016, s. 144) belyser. Att video som innehåller många olika 
multimedia effekter visar större perception av dyrbarhet hos tittaren (Hsieh et al., 2012, 
s. 213) överensstämmer således med detta. Att typvärdet som behandlar att en användare 
väljer att titta på en Instagram-video för att den är professionellt utformad, framgår vidare 
av attributet i fråga 19 erhållit ett typvärde på fyra som indikerar att respondenterna 
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instämmer med detta. Medelvärdet uppgår till 3,573, vilket är något lägre och därmed 
talar emot vad som tidigare nämnts men författarna anser att chitvå-testet, 
korrelationstestet och typvärdet ger tillräckligt med bevis för att konstatera att attributet 
utformning är av betydelse för huruvida en individ väljer att titta på en video på Instagram 
eller inte. Detta stöds vidare av Southgate et al. (2015, s. 360) som betonar vikten av att 
det innehåll som marknadsförare publicerar bör vara utformat på ett professionellt sätt för 
att attrahera konsumenter.  
  
Med ett p-värde på 0,023 (0,023<0,05) kan stöd ges även för hypotes tio. Detta innebär 
att det existerar ett samband mellan en video på Instagram och dess utformning och 
tittarens positiva attityd till att dela denna. Genom att hypotes tio har en positiv korrelation 
på uppnåtts 0,232, vilket tydliggör sambandet enligt detta test ytterligare. Att 
respondenterna väljer att dela en video då den är professionellt utformad framgår vidare 
av fråga 37 som genererat ett typvärde på fyra samt ett medelvärde på 3,563. Slutligen 
betonar Southgate et al. (2015, s. 361) att en förutsättning för att en marknadskampanj 
ska bli viral är att den är väl utformad, vilket stödjer hypotes tio ytterligare.  
 
Författarna kan således rekommendera företag att utforma videomarknadsföring på 
Instagram på ett professionellt sätt för att locka tittare samt för att videorna ska spridas. 
Detta stöds vidare av studien av Pieters et al. (2010, s. 58) som menar att det är lättare att 
fånga uppmärksamhet när reklamen är konstruerad på ett visuellt komplext sätt, något 
författarna anser går i linje med att videon är professionellt utformad. Vidare stöds 
studiens resultat av Chen (2018, s. 31) som beskriver att hur innehåll och reklam utformas 
är oerhört viktigt, då konsumenter är mer benägna att acceptera marknadsföring som inte 
ser ut som traditionella annonser.  
 
Att attributet utformning visat sig ha betydelse anser författarna korrelera med att 
teknologin i samhället ständigt utvecklas. Det uppkommer nya teknologier för att 
producera video på nya professionella sätt, med nya filter och så vidare. Ett exempel är 
möjligheten att filma med drönare som ger en unik videoupplevelse. Författarna tror 
dessutom att konsumenter blir mer och mer kräsna kring material som publiceras av 
företag i takt med att teknologin utvecklas. Video som publiceras med mycket låg kvalitet 
skulle kunna ifrågasättas och verka oseriöst ur konsumenters ögon.   
 
Attributet informerande  
Att det finns ett signifikant samband mellan att en individ tittar på en video på Instagram 
som informerar om en produkt eller tjänst och att denna publicerats av ett företag kan 
påvisas då hypotes elva har ett p-värde på 0,000 (0,000<0,05). Hypotes elva påvisar även 
en stark positiv korrelation på 0,402 vilket stöder detta samband ytterligare. Däremot har 
fråga 17 som behandlar huruvida respondenterna väljer att titta på en video på Instagram 
för att den är informerande endast ett typvärde på två samt ett medelvärde på 2,844, vilket 
är lågt och tyder på att respondenterna inte tittar på en video på grund av att den innehåller 
attributet informerande.  
 
Hypotes tolv behandlar sambandet mellan en individs positiva attityd till att dela en 
Instagram-video och att denna är informerar om en produkt eller tjänst. Då chitvå-testet 
resulterat i ett p-värde på 0,816, vilket är betydligt större än 0,05, stöds inte hypotesen 
och det går inte att anta att det finns ett samband. Vidare har fråga 35 som behandlar 
attributet informerande kopplat till delning av en Instagram-video, ett typvärde på ett samt 
ett medelvärde på 2,406 vilket betraktas som mycket lågt.  
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Författarna kan således inte rekommendera företag att inkludera attributet informerande 
i videomarknadsföring på Instagram. Författarna motiverar detta med att 
videomarknadsföring som anses vara informerande uppenbarligen kan bidra till att videon 
tittas på men att denna studie visar att det inte bidrar till att videon delas, vilket författarna 
ämnar att attributet ska göra. Detta trots att Southgate et al. (2015, s. 361) menar att 
produktens egenskaper är viktiga att belysa i en kampanj då det påverkar huruvida en 
marknadskampanj blir viral eller inte. 
 
Författarna tror att den främsta anledningen till varför detta resultat genererats har att göra 
med att en Instagramanvändare kan välja att titta på en video på Instagram som innehåller 
specifik information om en produkt eller tjänst som den specifika användaren är 
intresserad av. Instagramanvändaren har således endast ett eget behov av denna 
information och använder den för eget bruk. Därför menar författarna till studien att 
Instagramanvändaren inte väljer att dela videor som innehåller information om en specifik 
produkt eller tjänst då personens omgivning och sociala nätverk mest troligt inte har 
samma intresse och nytta av innehållet som informerats om i videon. 
 
Attributet influencer  
Det har framgått av chitvå-testet att hypotes 13 inte fått stöd (0,141>0,05). Detta innebär 
att respondenterna inte väljer att titta på en video publicerad av ett företag för att denna 
innehåller en influencer. Av fråga 18 framgår dessutom att tittarna inte väljer att titta på 
en video på Instagram för att den innehåller en influencer då denna fråga har det lägsta 
möjliga typvärdet på ett samt ett medelvärde på 2,825. Även hypotes 14 har med p-värdet 
0,816 (0,816>0,05) inte fått stöd och därmed kan inte heller ett samband påvisas för att 
individens positiva attityd till att dela en video på Instagram skulle bero på att denna 
innehåller en influencer. Detta stöds också av fråga 36 som resulterat i ett typvärde på ett 
samt ett medelvärde på 2,044. Dessa låga värden kan därmed påvisa att respondenterna 
inte instämmer med att de delar en video för att denna innehåller en influencer. 
 
Trots att influencers anses vara ett verktyg för företag att nå konsumenter med sin 
marknadsföring (Chen, 2018, s. 32; Chung & Cho, 2017, s. 481; De Veirman et al., 2017, 
s. 798) samt att influencers kan öka chansen för videor att spridas och bli virala (Boerman 
et al., 2017, s. 90; Scott, 2017, s. 110; Southgate et al., 2015, s. 353), kan författarna till 
denna studie inte rekommendera att företag att inkludera en influencer i 
videomarknadsföring på Instagram för att attrahera tittare och generera spridning. 
 
Avslutningsvis vill författarna till denna studie föra en diskussion kring influencers och 
vilka möjligheter till marknadsföring som finns via dessa. I de statistiska tester som 
genomförts kopplat till attributet influencer har inga signifikanta resultat genererats, det 
tror författarna till studien kan ha att göra med att definitionen av en influencer många 
gånger är väldigt vag. Författarna till studien menar därför att resultatet kan vara 
missvisande då det kan vara svårt att definiera vem som är en influencer. Författarna till 
denna studie menar att en influencer kan vara vem som helst som har ett stort nätverk och 
därmed når ut till många individer. Det kan vara så att studiens respondenter definierar 
en influencer som en ung, modemedveten kvinna som visar upp sponsrade produkter och 
tjänster via sociala medier då dessa unga kvinnor ofta är de som betraktas som influencers. 
Författarna till studien menar att en influencer lika gärna kan vara en idrottare eller en 
artist, något som respondenterna möjligtvis inte har uppfattat eller reflekterat kring. 
Författarna vill också poängtera det faktum att stora influencers ofta har flera hundratusen 
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följare, vissa influencers har till och med miljontals följare. Att inkludera en eller flertalet 
influencers i videomarknadsföring på Instagram ger således både företag och 
marknadsförare en möjlighet att nå ut till en oerhört stor publik, många gånger större än 
den publik som traditionell marknadsföring når ut till. Därför menar författarna till studien 
att inkludera en influencer i videomarknadsföring medför förutsättningar för att materialet 
ska attrahera tittare och således även generera spridning.        
 
Attributet varaktighet  
Då hypotes 15 har ett p-värde på 0,016, förkastas nollhypotesen (0,016<0,05), vilket tyder 
på att det finns ett samband mellan att ett företag publicerar en video på Instagram och 
dess varaktighet samt att individer väljer att titta på videon. Hypotes 15 har ett 
korrelationsvärde på -0,025 vilket innebär att ett negativt svagt samband existerar. Dock 
är värdet på det negativa sambandet mycket nära noll, vilket tyder på att sambandet 
knappt existerar alls. Fråga 20 som behandlar en video på Instagrams längd och om 
respondenten väljer att titta på videon har ett typvärde på sex och ett medelvärde på 4,763, 
vilket är mycket högt. Då både typ- och medelvärdet på fråga 20 är så pass höga samt att 
chitvå-testet påvisar ett samband, anser författarna att en video på Instagrams längd är av 
betydelse vid utformning av videomarknadsföring trots det låga korrelationsvärdet.  
 
Hypotes 16 som behandlar en video på Instagrams längd och om det finns ett samband 
mellan en tittares positiva attityd till att dela denna har fått ett p-värde på 0,404 vilket 
därmed belyser att ett samband inte existerar då 0,404>0,05. Vidare har fråga 38, som 
behandlar om en video på Instagrams längd har betydelse för om den delas av tittaren 
eller inte, ett typvärde på ett och ett medelvärde på 2,95. Dessa värden är mycket låga och 
stöds därmed inte vad Jiang et al. (2014, s. 193) belyser om att videor med kort varaktighet 
har större chans att bli virala.  
 
Vidare går det att konstatera att majoriteten av studiens datamaterial anser att 15 sekunder 
är en bra längd på en video på Instagram. Detta kan gå emot vad Patzer (1991, s. 18) samt 
Singh och Cole (1993, s. 102) antyder om att reklamfilmer som varar i femton sekunder 
inte är lika effektiva som reklamfilmer som varar i trettio sekunder. Författarna menar 
vidare att 15 sekunder kan klassificeras som en kort video, och därmed går studiens 
resultat i linje med vad Costa-Sánchez (2017, s. 20–21) belyser om att en framgångsrik 
video bör vara kort.  
 
Då hypotes 16 inte visar något samband kan författarna inte råda företag att utforma video 
på Instagram utefter någon särskild tidsram för att videomarknadsföring ska attrahera 
tittare och generera spridning, som studien ämnar undersöka. Detta trots att attributet 
varaktighet har betydelse för huruvida en individ väljer att titta på video eller inte. 
Författarna kommer därmed inte att inkludera attributet varaktighet i studiens modell, 
men vill belysa om att 15 sekunder kan vara en relevant längd för företag att anpassa sig 
efter vid utformningen av videomarknadsföring på Instagram.  
 
Författarna anser att användare många gånger i sitt användande av Instagram kan ha 
begränsad tid och därmed inte föredrar att se på längre videoklipp. Exempelvis kan 
Instagram besökas en kort stund under lunchrasten eller i väntan på bussen. De videor 
som publiceras på Instagram får ej vara längre än en minut lång, applikationen främjar 
således inte längre videoklipp. Videodelningssajten YouTube däremot har inga sådana 
restriktioner utan de videor som publiceras på denna sajt kan vara av längre karaktär. 
Därför menar författarna till denna studie att Instagramanvändarna varken förväntar sig 
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eller uppskattar en video som är för lång. Vidare vill författarna betona att forskningen 
som använts för att utgöra frågan om en bra längd på en video är från 1991 samt 1993 
vilket är långt innan Instagram lanserades och att det hänt mycket sedan dess. Dock visar 
studien ändå på en tydlig vikt för företag att fånga ett intresse direkt och framföra ett 
budskap så tidigt som möjligt i ett videoklipp på Instagram då studiens respondenter 
uppenbarligen inte uppskattar att titta på för långa videor.  
 
6.5 Stöd för hypoteser  
Nedan presenteras (se tabell 8 & 9) studiens framtagna hypoteser och huruvida de fått 
stöd eller inte. De hypoteser som har fått stöd kan således påvisa ett signifikant samband.  

Tabell 8. Sammanfattande tabell av stöd för framställda hypoteser som berör 
respondenternas tittande. 

Hypotesnummer Hypotes Stöd 

H1 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den är emotionell 

NEJ 

H3 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den är underhållande 

JA 

H5 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den är engagerande 

JA 

H7 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den är utbildande 

NEJ 

H9 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och hur den är utformad 

JA 

H11 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den är informerande 

JA 

H13 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och att den inkluderar en influencer 

NEJ 

H15 Det finns ett signifikant samband mellan att tittaren 
väljer att titta på en video som publicerats av ett 

företag och videons varaktighet 

JA 
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Tabell 9. Sammanfattande tabell av stöd för framställda hypoteser som berör 
respondenternas delning. 

Hypotesnummer Hypotes Stöd 

H2 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

emotionell 

JA 

H4 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

underhållande 

JA 

H6 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

engagerande 

JA 

H8 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video är 

utbildande 

NEJ 

H10 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och hur videon är 

utformad 

JA 

H12 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video 

informerar om en produkt eller tjänst 

NEJ 

H14 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och att en video 

inkluderar en influencer 

NEJ 

H16 Det finns ett signifikant samband mellan tittarens 
positiva attityd till delning och videons varaktighet 

NEJ 

 
6.6 Analys av allmänna frågor kring delningsbeteende  
Majoriteten av respondenterna belyser att de generellt tycker att det är bra att dela video 
på Instagram. Vidare har majoriteten av studiens datamaterial har utifrån svarsfrekvensen 
visat att de har en positiv attityd till att dela video på Instagram. Att många av 
respondenterna kan tänka sig att dela med sig av en video till någon de känner ger 
ytterligare stöd till att Instagramanvändare delar video. Detta stödjer vad Nelson-Field et 
al. (2013, s. 205) belyser, att delning av innehåll är den snabbast växande aktiviteten i 
sociala medier och Yang och Wangs (2015, s.915) bevis på att konsumenter har blivit allt 
mer benägna att dela med sig av videor. Författarna kan därmed anta att i allmänhet att 
användare av Instagram har en positiv bild kring att dela med sig av video på Instagram. 
  
Nelson-Field et al. (2013, s. 205) framför att den yngre generationen i samhället kräver 
interaktion och anslutning till nätverk i en mycket stor utsträckning och att detta skapar 
möjlighet att sprida meddelanden för marknadsförare, då denna generation delar. Att 
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yngre generationen delar mest går i linje med vad denna studies enkät påvisar, då 
respondenterna som besvarat enkäten befinner till största delen är födda mellan år 1992 
och år 19, där har en majoritet visat sig dela och vara positiva till det.  
 
I och med att författarna kan anta att användare på Instagram generellt är positiva till 
delning, finns utrymme för viral marknadsföring vilket kan vara av stor vikt för företag. 
För då en video ses av många användare till följd av delning. Respondenterna har påvisat 
att det vanligaste sättet att dela video på Instagram är genom att skicka ett direkt 
meddelande, kan delning betraktas som en form av eWOM. Enligt Yang och Wang (2015, 
s. 908) är videor på internet en specifik form av eWOM, då videor på Instagram kan delas 
snabbt och enkelt. Därav menar författarna till studien att det eventuellt kan vara så att 
eWOM förekommer i större utsträckning på Instagram än vad denna studie i enkäten 
visar.   
 
6.7 Analys Native Advertising  
Majoriteten av respondenterna tittar på video som publicerats av företag, vilket ger bevis 
för att videomarknadsföring kan vara ett effektivt marknadsföringsverktyg. Detta då det 
framkommer att individer faktiskt tittar på video som publiceras av företag, därmed 
skapas en möjlighet för företag att nå ut med ett budskap. Detta kan vidare kopplas 
samman med AIDA-modellen som presenterats i studien och steget som innefattas av att 
skapa ett intresse. För en video på Instagram kan bidra till just det, att skapa ett intresse 
för ett företag, ett varumärke, en produkt, en tjänst med mera och enligt Rawal (2013, s. 
39–40) är det ett måste för ett företag att fånga en konsuments intresse.  
 
Det är inte lika vanligt att konsumenter sedan delar video på Instagram som publicerats 
av ett företag. Detta kan antas gå i linje med att respondenterna påstår att de enkelt kan 
urskilja vad som är reklam och vad som inte är reklam på Instagram. Detta går emot vad 
som framförs av Hsieh et al. (2012, s. 202) som antyder att videomarknadsföring i vissa 
fall kan uppfattas vara amatörmässiga och utan kommersiell avsikt och att detta kan bero 
på att i princip vem som helst med en digitalkamera kan filma och därmed publicera på 
internet. Då Instagram är en applikation, kan antas att alla användare innehar 
mobiltelefoner som kan användas för att filma och publicera på kanalen. Vad som enligt 
författarna tyder på att spela en viktig roll, är att ett företags videomarknadsföring på 
Instagram således inte framställs som traditionell reklam för att den ska delas mellan 
användare.  
 
Användare tycks enligt denna undersökning känna igen reklamen, vilket vidare framhäver 
betydelsen av native advertising som belyses av (Campbell & Marks 2015, s. 600; 
Joonghwa et al., 2016, s. 1426; Voorveld et al., 2018, s. 38), vilket för företag innebär att 
skapa marknadsföring som liknar och interagerar med innehållet på Instagram och 
konsumentens flöde för att därmed öka sannolikheten för att dessa delas. För delning är 
en snabbt växande aktivitet i sociala medier och det är en unik möjlighet för företag att 
sprida kommersiella meddelanden, som Nelson-Field et al. (2013, s. 205) påpekar. Vidare 
kan det kommersiella meddelandet i videon spridas då videon genom delning kan bli 
viral. Hsieh et al. (2012, s. 202) menar dessutom att en mottagares 
vidarebefordringsbeteende av en video är en mycket viktig aspekt för huruvida videon 
kan beaktas som gynnsam eller inte. Detta lägger ytterligare vikt vid det faktum att företag 
bör se till att skapa videor som delas av användare, vilket då således innebär att dessa 
videor inte kan vara för uppenbart kommersiella.  
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6.8:Analys:elektronisk:word-of-mouth:(eWOM):och:köpintention 
Majoriteten av respondenterna har angett att de inte brukar söka efter videor på Instagram 
för att på så sätt ta reda på mer information om en produkt eller tjänst samt att de inte 
brukar samla information via videor på Instagram innan de bestämmer sig för att köpa en 
produkt eller tjänst, vilket talar emot det Lis och Neßler (2013, s. 63) menar om att dagens 
konsumenter tenderar att vända sig till sina sociala nätverk för att söka efter den 
information de behöver innan ett köp genomförs.  
 
Det talar även emot det Chen (2018, s. 31) nämner i sin studie om att många 
Instagramanvändare väljer att använda applikationen som ett verktyg för att ta reda på 
mer information angående en produkt eller tjänst innan ett köp genomförs. Yang och 
Wang (2015, s. 908) nämner dessutom att video kan betraktas som en specifik eWOM, 
då majoriteten av studiens respondenter angett att de inte brukar söka efter information 
om en produkt eller tjänst genom en video på Instagram, framkommer således inget 
belägg för detta. Författarna till studien vill belysa att det via dessa två frågor 
framkommer att det inte är ett återkommande beteende hos majoriteten av respondenterna 
att använda videor och Instagram för att samla information innan ett köp genomförs, 
vilket visar att detta är något som inte sker i en större utsträckning i dagsläget. Det 
framkommer således inget stöd för att eWOM via videor förekommer på Instagram. 
 
Författarna till denna studie menar att trots att få respondenter har angett att de brukar 
söka efter information inför ett köp på Instagram så finns det, precis som De Veirman et 
al. (2017, s. 799) påpekar, förutsättningar och möjligheter för att spridning av eWOM via 
Instagram. Främst eftersom applikationens användare har möjlighet att dela med sig av 
såväl videor och bilder som text, därför är det rent praktiskt möjligt att sprida eWOM via 
applikationen. Via funktionerna hashtag (#) och omnämnande/taggning (@) ges 
användarna dessutom möjligheter och förutsättningar att söka efter information som kan 
ha en eventuell påverkan på en konsuments köpintention. Därför menar författarna till 
studien att det förekommer eWOM och spridning av eWOM på Instagram, men att det 
inte sker i så stor utsträckning via just videor utan snarare genom andra funktioner som 
återfinns i applikationen. Vidare menar författarna till studien att detta kan grunda sig i 
att Instagrams huvudsakliga syfte är att ge applikationens användare möjlighet att dela 
med sig av sitt liv i bildformat (Chen, 2018, s. 22). Författarna till studien menar således 
att en av anledningarna till varför respondenterna angett att de inte ägnar sig åt eWOM 
på Instagram kan vara för att det inte korrelerar med applikationens huvudsakliga syfte.  
 
En majoritet av respondenterna har angett att de i dagsläget inte i någon större brukar 
diskutera med andra konsumenter på Instagram innan de köper en produkt eller tjänst. 
Författarna till denna studie menar således att det inte finns några belägg för att 
Instagramanvändarna använder applikationen för att diskutera med andra konsumenter, 
därför menar författarna till studien att eWOM inte sker i någon större utsträckning på 
Instagram. Vidare menar författarna till studien att det genom denna fråga är möjligt att 
hävda att konsumenters köpintention inte heller har någon större påverkan av Instagram, 
då majoriteten av respondenterna har angett svarsalternativ ett eller två.   
 
Fråga 51 behandlar huruvida respondenten skulle kunna tänka sig att köpa en produkt 
eller tjänst som visats i en video på Instagram. Denna fråga kartlägger således ett framtida 
beteende, det författarna till studien vill ta reda på genom denna fråga är ifall videor på 
Instagram kan ha en eventuell påverkan på konsumenters köpintention. Via denna fråga 
framkom det belägg för att respondenterna skulle kunna tänka sig att köpa en produkt 
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eller tjänst som de sett i en video på Instagram. Det stöds av Orús et al. (2017, s. 686–
687) som menar att konsumenters köpintention kan formas genom videopresentationer. 
Även Lis och Neßler (2013, s. 64) påpekar att sociala medier kan ha en eventuell påverkan 
på konsumenters köpintention. Kim och Ko (2010, s. 170) nämner dessutom att attributet 
underhållning kan ha en betydande inverkan på konsumenters köpintention. Hassan et al. 
(2015, s. 263) poängterar avslutningsvis att det ökande användandet av sociala medier i 
många fall påverkar konsumenters köpintention.  
 
I fråga 46 framkommer det inte något belägg för att konsumenters köpintention påverkas 
genom Instagram, i fråga 51 däremot framkom det belägg för att respondenterna skulle 
kunna tänka sig att köpa en produkt eller tjänst som de sett i en video på Instagram. Därför 
menar författarna till studien att de genom de resultat som genererats via studien har svårt 
att avgöra ifall konsumenters köpintention påverkas genom videomarknadsföring på 
Instagram eller ej. Författarna till studien vill därför påpeka att videomarknadsföring som 
sker via Instagram kan ha en viss påverkan på konsumenters köpintention men det är 
väldigt oklart i vilken utsträckning samt hur denna påverkan tar form på Instagram.   
 
6.9:Reviderad:modell 
Utifrån studiens empiri och analys har en reviderad modell (se figur 8) konstruerats.  
 

 

Figur 8. Reviderad modell. 
 
Utifrån studiens resultat har studiens modell (figur 2) reviderats av författarna. Figur 8 
har anpassats efter de två videoformat som respondenterna helst föredrar och dessa 
möjliggör enligt författarna för native advertising. Dessa videoformat utgörs av video i 
flödet samt Instagram Story. Då majoriteten av respondenterna angett att dem kan skilja 
på kommersiella budskap och icke kommersiella budskap på Instagram anser författarna 
att native advertising blir en mycket viktig del att ha med i figuren och bör noga tas i 
beaktning vid utformning av videomarknadsföring via dessa format. Dessutom tror 
författarna att bättre utförd native advertising kan leda till att videor som publiceras av 
företag kan delas i större utsträckning än vad respondenterna gör i dagsläget.  
 
Modellen innefattas vidare av de tre attribut som visats sig ha ett samband mellan 
huruvida en Instagramanvändare väljer att titta på en video som publicerats av ett företag 
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samt Instagramanvändarens positiva attityd till att dela denna video. Dessa tre attribut är 
underhållning, engagemang och utformning. Det innebär således att dessa attribut var för 
sig kan attrahera tittare. Vidare innebär det också att Instagramanvändare delar en video 
som innehåller något av dessa tre attribut.  
 
Vidare har fem attribut valts bort då de inte påvisats signifikanta samband i tillhörande 
hypotestester. Vissa av de exkluderade attributen har påvisat ett signifikant resultat utifrån 
en av de två tillhörande hypoteserna. Denna studies forskningsfråga ämnar dock finna de 
attribut som bidrar till både tittning och delning, vilket således kräver stöd för båda 
hypoteserna som tillhör attributet.  
 
När en Instagramanvändare tittar på samt delar en video möjliggörs spridning och därmed 
ges förutsättningar för att en video kan bli viral. Därför menar författarna till studien att 
en video som innehåller något av dessa tre attribut har en betydligt större sannolikhet att 
bli viral eftersom Instagramanvändarna i studien har angett att de delar en video på 
Instagram som innehåller något av dessa tre attribut. Därför har författarna valt att 
inkludera viral marknadsföring som ett element i den reviderade modellen. Författarna 
till studien menar att om en video som konstrueras innehåller något av dessa tre attribut 
och publiceras antingen via funktionen Instagram Story eller som en video i flödet har 
goda förutsättningar för att attrahera tittare och generera spridning, och således även bli 
viral. Därför hävdar författarna till studien att det finns förutsättningar för viral 
marknadsföring på Instagram.  
 
Vidare menar författarna att de två första två stegen i AIDA-modellen, Attention 
(uppmärksamhet) och Interest (intresse), kan kopplas samman med videomarknadsföring 
på Instagram. Detta eftersom dessa tre attribut har ett samband mellan att 
Instagramanvändaren tittar på en video, attributen har även visat ett samband med 
Instagramanvändarens positiva attityd till att dela en video som innehåller något av 
attributen. Det bidrar därmed att tittarens uppmärksamhet fångas då Instagramanvändaren 
gör ett aktivt val när den väljer att titta på en video. Författarna till studien menar att det 
aktiva val som görs av användaren tyder på att användaren har ett intresse för vad som 
finns i videon. För att en Instagramanvändare ska välja att titta på en video krävs först 
och främst att det väcks ett intresse hos användaren, författarna till studien menar att detta 
intresse väcks när ett företag väljer att publicera videomarknadsföring antingen via 
Instagram Story eller genom funktionen video i flödet. Instagramanvändarna 
uppmärksammar då att företaget har publicerat en video och därmed väcks även ett 
intresse hos användaren att titta på videon. Användaren gör således ett aktivt val när denne 
väljer att titta på videomarknadsföring som publicerats av ett företag. Vidare menar 
författarna till studien att Instagramanvändarna kan göra ett aktivt val att sluta att titta på 
videon, det menar författarna till studien tyder på att användaren inte uppskattar attributen 
som videon innehåller. 
 
Studiens respondenter har angett att de inte brukar diskutera med andra konsumenter på 
Instagram innan de köper en produkt eller tjänst. Därför menar författarna till studien att 
det inte finns några belägg för att spridning av eWOM sker via Instagram idag och därför 
exkluderas eWOM från i reviderade modellen.  
 
I figuren exkluderas de två sista stegen i AIDA-modellen, Desire (önskan) och Action 
(agerande). Författarna till studien väljer att exkludera dessa två steg eftersom de inte kan 
bevisa att videomarknadsföring på Instagram påverkar en konsuments önskan efter en 
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produkt eller tjänst. AIDA-modellens sista steg har även valt att exkluderas i den 
reviderade modellen då det är oklart huruvida videomarknadsföring på Instagram leder 
till ett agerande hos konsumenten samt huruvida detta agerande resulterar i ett köp. 
Genom studien har det konstaterats att studiens respondenter skulle kunna tänka sig att 
köpa en produkt eller tjänst som de sett i en video på Instagram, dock är detta inte något 
som bevisar att det sker. Därför kan författarna till studien inte uttala sig kring huruvida 
videomarknadsföring på Instagram har någon påverkan på en konsuments önskan och 
agerande, då det inte är ett återkommande beteende bland respondenterna. Författarna till 
studien vill dock poängtera det faktum att en majoritet av respondenterna har angett att 
de skulle kunna tänka sig att köpa en produkt eller tjänst som det sett i en video på 
Instagram. Författarna till studien menar därför att detta tyder på att det finns 
förutsättningar och möjligheter för att videomarknadsföring via Instagram kan ha en 
eventuell påverkan på en konsuments köpintention, men att det inte går att utläsa utifrån 
denna studie. 
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7. Slutsats  
I detta kapitel ämnas att sammanföra studiens forskningsfråga och syfte med de resultat 
som tidigare presenterats. Därefter diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag 
utifrån studiens resultat och analys. Vidare läggs förslag till framtida forskning fram. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om möjliga implikationer av studiens design på 
resultatet.  
 
7.1 Forskningsfråga 
Sociala medier är ett vanligt förekommande fenomen och används av allt fler människor 
världen över. I linje med att sociala medier växt fram, skapas möjligheter för företag att 
använda sociala medier som ett effektivt marknadsföringsverktyg. Ett av dessa verktyg 
är video. I den presenterade bakgrunden har det konstaterats att förekomsten av video i 
sociala medier har ökat markant på senare tid. Individer spenderar allt mer tid på att titta 
på video och nya funktioner tillåter dessutom tittarna att sprida dessa vidare genom 
delning. Trots den omfattande förekomsten av video råder det brist på kunskap kring vilka 
attribut som uppskattas tittare och kan främja ett delningsbeteende. Detta har resulterat i 
studiens forskningsfråga:  
 
Vilka attribut bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för att attrahera 

tittare och generera spridning? 
 
Utifrån:forskningsfrågan:har:studiens:syfte:skapats: “Syftet med denna studie är att få 
kunskap kring attribut som är av betydelse vid utformning av videomarknadsföring på 
sociala medier, samt att undersöka ifall dessa attribut är av betydelse för huruvida en 
video delas. Författarna ämnar dessutom undersöka videomarknadsföring på sociala 
medier mot tittarnas eventuella köpintention”. 
 
Studiens resultat har identifierat tre attribut som bör inkluderas i videomarknadsföring. 
De tre attribut som har visat att de attraherar tittare och genererar spridning är 
underhållning, engagemang och utformning. Genom identifieringen av de tre 
attributen har studiens forskningsfråga således besvarats och studiens syfte kan till viss 
del anses vara uppfyllt. Studiens resultat har vidare belyst att en video som attraherar 
tittare och främjar ett delningsbeteende, ökar förutsättningarna för att videon får stor 
spridning och blir viral.  
 
Användare av Instagram utgör studieobjektet och resultatet har visat att video på 
Instagram bör publiceras antingen som video i flödet eller på Instagram Story. 
Videomarknadsföring bör konstrueras i linje med native advertising genom dessa format. 
Företags budskap kan därmed integreras i en användares flöde och minimera störningar 
som kan utgöras av allt för påtagligt kommersiella budskap.  
 
Studiens resultat kan inte uttala sig om en användare av sociala mediers köpintention 
påverkas av videomarknadsföring. Resultatet påvisar dock att en användarens 
uppmärksamhet och intresse kan väckas genom video, vilket enligt AIDA-modellen utgör 
två av de fyra steg som beskriver en konsuments köpintention. Studiens syfte kan således 
inte anses vara helt uppfyllt då författarna inte kan uttala sig kring huruvida en 
konsuments köpintention påverkas av videomarknadsföring i sociala medier.  
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7.2 Teoretiskt bidrag  
Som författarna tidigare har belyst finns det i dagsläget ett begränsat antal studier som 
behandlar vilka attribut som bör inkluderas i videomarknadsföring på sociala medier för 
att attrahera tittare och generera spridning. Genom litteratursökningen konstaterades det 
att mängden forskning som behandlar vilka attribut som bör beaktas i 
videomarknadsföring på sociala medier är bristande (Grant et al., 2015, s. 28; Li & Lo, 
2015, 216; Nelson-Field et al., 2013, 205; Yang & Wang, 2015, 908). Hsieh et al. (2012, 
s. 201) betonar vidare att trots att video är en framträdande form av marknadsföring, råder 
det en osäkerhet kring vilka attribut som bör inkluderas i en video. Trots det rådande 
teoretiska gapet inom ämnet lyckades författarna till studien att identifiera åtta olika 
attribut som återkommande i tidigare studier. Författarna till denna studie har således 
undersökt åtta olika attribut som eventuell kan vara av vikt att beakta vid utformning av 
videomarknadsföring i sociala medier. I studiens resultat och analys identifieras tre 
attribut inom videomarknadsföring på Instagram som attraherar tittare och genererar 
spridning. Fem attribut identifierades som mindre betydelsefulla att inkludera vid 
utformning av videomarknadsföring på Instagram. Denna identifiering kan således 
fungera som en indikation kring vilka attribut som inte bör prioriteras och beaktas i 
samma utsträckning som de som identifierats som fördelaktiga att inkludera.     
  
Studien bidrar dessutom med en egenkonstruerad modell (se figur 2) som bidrar med att 
synliggöra teorier och attribut som identifierats vara av relevans vid utformningen av 
videomarknadsföring på sociala medier. Studien täcker således ett stort existerande gap 
inom teorin. Denna modell revideras sedan (se figur 8) utifrån vad som tagits fram som 
relevant att beakta utifrån studiens resultat och analys. Modellen (se figur 8) kan fungera 
som en inspirationskälla för vidare forskning inom ämnet. Framtida forskning skulle 
kunna ifrågasätta författarnas revidering av modellen och modifiera ursprungliga 
modellen (se figur 2) ytterligare genom att byta videoformat, addera och exkludera 
attribut samt teorier i denna om så önskas. På så sätt kan den ursprungliga modellen (se 
figur 2) undersökas i en annan kontext. Facebook och Snapchat är sociala medier där 
videomarknadsföring förekommer och forskare skulle således kunna använda modellen 
(figur 2) för att undersöka vad som attraherar tittare att titta på videor och tittarnas 
delningsbeteende på dessa kanaler. Författarna till studien vill dock belysa det faktum att 
sociala medier är mycket föränderligt, exempelvis på grund av den ständigt pågående 
teknologiska utvecklingen. Modellen har i sin helhet tagits fram under tidsramen för 
denna studie, vilket kan bidra till att dess aktualitet påverkas beroende på när den 
appliceras. Det går dock att argumentera för att båda versionerna av modellen (se figur 2 
och 8) kommer att vara applicerbara och aktuella för företag och marknadsförare även i 
framtiden då användandet av sociala medier i dagsläget används i stor utsträckning och 
tenderar att växa.     
 
7.3 Praktiskt bidrag  
Studien kan även användas som ett hjälpande verktyg i miljöer där generell information 
samt förståelse för videomarknadsföring och dess utformning i sociala medier, främst på 
Instagram, önskas. Studien kan således fungera som ett stöd i strävan efter att konstruera 
videomarknadsföring som attraherar tittare och genererar spridning i sociala medier. 
  
Studien bidrar med en modell (figur 8) med riktlinjer kring vilka attribut som bör beaktas 
och inkluderas i videomarknadsföring på Instagram för att attrahera tittare och generera 
spridning. Detta kan således hjälpa företag att nå ut till konsumenter och dessutom ge en 
överblick kring vilka videor som sprider sig och därmed effektivisera dess 
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marknadsstrategier som behandlar videomarknadsföring. Detta skapar vidare möjligheter 
att som företag sprida kommersiella budskap utan kostnader. Dessutom kan budskapet bli 
viralt och således nå ut till en extremt stor skara.  
  
Författarna vill vidare betona att studiens ursprungliga modell (se figur 2) samt den 
reviderade (se figur 8) kan användas praktiskt och anpassas ytterligare av företag och 
marknadsförare som arbetar med videomarknadsföring i sociala medier. Exempelvis 
genom att tillsätta eller alternativt exkludera attribut och ändra videoformat. De attribut 
som har inkluderats i Figur 2 kan ha en betydelse i ett annat sammanhang på en annan 
kanal.  
  
Författarna anser dessutom att studien kan ge ett bidrag till ytterligare intressenter bortsett 
från marknadsförare och företag. Exempelvis kan politiker genom studien erhålla 
inspiration till hur deras videokampanjer ska utformas. Således också kommuner, skolor, 
myndigheter och dylikt som ämnar att arbeta med video ha nytta av denna studie.  
  
Avslutningsvis vill författarna till studien även framhäva studiens praktiska bidrag i 
ytterligare sociala medier. Resultatet i denna studie kan appliceras på sociala medier som 
erbjuder video och videodelning. Studiens resultat är därmed inte enbart begränsat till 
videomarknadsföring på sociala medien Instagram, utan kan även tillämpas och 
appliceras på andra sociala medier om så önskas.  
 
7.4 Framtida forskning 
Ett alternativ för framtida forskning kan vara att undersöka videor som publicerats på 
andra sociala medier än Instagram. Snapchat är exempelvis en kanal som erbjuder 
användare möjlighet att både titta och skicka vidare videor, det skulle därmed vara av 
intresse att studera denna kanal utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Författarna till 
denna studie menar således att det är av intresse för framtida forskning att belysa 
skillnader mellan olika videoformat i sociala medier. Denna studie har ytligt belyst att 
Instagram Story och video i flödet då dessa var de två funktioner som studiens 
respondenter angav att de helst tittar på video via, dock utan vidare undersökning kring 
varför eller eventuella skillnader mellan dessa två. Vidare kan olika videoformat 
undersökas ytterligare även på andra sociala medier som Snapchat och Facebook. 
  
Denna studie har inte undersökt skillnader mellan kvinnor och män, mellan åldersgrupper 
samt skillnader beroende på hur mycket tid en individ spenderar på Instagram. Det öppnar 
upp för framtida forskning inom ämnet. Hur van en användare är att använda sociala 
medier och hur mycket tid användaren spenderar på sociala medier kan ha en eventuell 
betydelse för vilka attribut denne uppskattar. En van användare av sociala medier kan 
möjligtvis reflektera och uppskatta annat jämfört med en användare som inte är en lika 
van och frekvent användare av sociala medier. 
  
Författarna till studien har studerat de åtta attribut som tagits fram i studiens teoretiska 
referensram var för sig. I studien har författarna undersökt samtliga attribut enskilt 
kopplat till tittare och delning. Det kan tänkas att en video innehåller flertalet attribut 
uppskattas mer än en video som enbart innehåller ett attribut. Det är därför rimligt att anta 
att det kan vara en kombination av dessa attribut som påverkar huruvida en individ väljer 
att titta och dela en video. Exempelvis innehåller alla videor som publiceras på Instagram 
attributen “varaktighet” och “utformning”, då alla videor som publiceras vara i en specifik 
längd och är utformad på ett speciellt sätt. Därför menar författarna till studien att 
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resultatet hade blivit mer trovärdigt ifall flertalet attribut hade kombinerats och undersökts 
ihop. Därav, rekommenderar författarna att framtida forskning kan fokusera på hur 
attribut kan kombineras på bästa sätt och om det påverkar antalet tittare och delningar. 
  
Framtida forskning kan vidare även göras utifrån en kvalitativ ansats och ta form av 
intervju. Dessa intervjuer kan då innefattas av djupare frågor kring varför en respondent 
väljer att titta på videomarknadsföring och om denne tror att hen delar det vidare. 
Intervjuer skulle kunna generera i annan teoretisk kunskap inom ämnet genom att 
diskutera med en respondent. Intervjuer skulle således kunna inkluderas av att olika 
videoklipp på sociala medier visas för respondenter och denne får tycka till om dessa. 
Videor skulle även kunna inkluderas i en enkät för att undersöka ämnet ytterligare. 
  
Slutligen vill författarna till studien rekommendera framtida forskning att fokusera på 
huruvida videomarknadsföring i sociala medier har någon påverkan på konsumenters 
köpintention. Författarna till denna studie ämnade att göra det men har inte kunnat 
konstatera huruvida videomarknadsföring på Instagram påverkar en konsuments 
köpintention. 
 
7.5 Möjliga implikationer av studiens design på resultaten    
Samtliga studier har någon form av begränsningar. Författarna till studien vill därför lyfta 
de begränsningar som de ser med denna studie. Genom att lyfta fram studiens 
begränsningar menar författarna till studien att den kritiska granskningen av studien 
underlättas samt att studiens trovärdighet ökar. Studiens begränsningar presenteras i 
punktform nedan.  
 
● Studiens urval  

En begränsning som författarna till studien uppmärksammat är valet av praktisk metod 
då den kan ha haft en eventuell påverkan på studiens resultat. Författarna till studien 
genomförde ett snöbollsurval och urvalsstrategin reducerade författarnas möjligheter till 
att skapa en jämn köns- och åldersfördelning bland studiens respondenter. Författarna till 
studien menar att deras egna nätverk kan ha haft en eventuell påverkan på studiens urval 
samt studiens köns- och åldersfördelning. Ett snöbollsurval är ett typ av icke-
sannolikhetsurval, därför går det att ifrågasätta om detta urval speglar studiens 
målpopulation. Vidare kan snöbollsurvalet ha bidragit till att slutsatser som gjorts i 
studien inte är representativt för hela målpopulationen.    
 
● Antalet respondenter  

En ytterligare begränsning med studien är att snöbollsurvalet baseras på 160 stycken 
respondenter, vilket således innebär att undersökningen därmed är begränsad till denna 
svarsfrekvens. Studiens resultat hade mest troligt blivit mer trovärdigt och gett en 
rättvisare bild av målpopulationen om urvalet hade varit större. 
 
● Studieobjekt  

Då studieobjektet är användare av Instagram har detta en betydelse för studiens resultat. 
Andra attribut hade kunnat identifierats om studieobjektet varit användare av någon annan 
social media.  
 
● Uteslutande av frågor på grund av tekniskt fel 

Kritik mot studien riktas också mot det faktum att studiens författare tvingats utesluta 
frågor. Då författarna till studien var tvungen att utesluta tre av enkätens 52 frågor har det 
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bidragit till att studiens inte innefattas av frågor som exempelvis behandlar hur mycket 
tid respondenterna spenderar på Instagram. Studien innefattas inte heller av numerisk 
information på antalet videor respondenterna tittar samt delar. Författarna till studien är 
medvetna om att det skulle varit fördelaktigt att inkludera dessa frågor i studien då 
författarna på så sätt hade kunnat kartlägga beteendemönster hos respondenterna. 
Dessvärre var dessa frågor tvungen att uteslutas då de var felkonstruerade och således ej 
mätbara.    
 
● Svårt att mäta marknadsföring  

Först och främst vill författarna betona det faktum att marknadsföring är ett komplext 
ämne, det kan därför vara svårt att måla upp en rättvis bild av marknadsföring. Det kan 
dessutom vara väldigt svårt att mäta marknadsföring då det varierar från konsument från 
konsument vad denne betraktar som marknadsföring. Författarna till studien menar att det 
kan vara svårt att undersöka marknadsföring då konsumenter inte alltid reflekterar över 
alla budskap de exponeras för i sociala medier. Dessutom är det inte heller säkert att 
konsumenten reflekterar kring hur marknadsföring påverkar exempelvis ett köpbeslut. 
 
● Antagande om att respondenterna tittar på en video innan de delar den 

Författarna till studien har gjort ett antagande om att samtliga respondenter tittar på en 
video innan de väljer att dela den till någon annan. Rent praktiskt är det fullt möjligt att 
dela en video innan en Instagramanvändare har tittat på den. Det innebär att en respondent 
kan ha delat en video utan att faktiskt ha tittat på den, vilket i sådana fall har en påverkan 
på studiens resultat då författarna till studien antar att alla som delar en video har tittat på 
den innan den delats vidare. Det har en påverkan på studiens resultat eftersom 
respondenten som delat videon mest troligt inte har reflekterat kring vilket attribut videon 
innehåller.   
 
● Svårigheter för respondenter att ange varför de tittar på eller delar en video 

Författarna till studien är medvetna om att det kan vara svårt för studiens respondenter att 
ange varför de väljer att titta respektive varför de väljer att dela en video. Författarna till 
studien är medvetna om att en respondent aldrig kan veta vad en video innehåller innan 
ett aktivt val att titta på videon görs. Det kan helt enkelt vara så att respondenterna tittar 
på en video utan att reflektera kring vad den innehåller, vilket medför att det är svårt för 
respondenterna att ange huruvida de uppskattar ett specifikt attribut eller inte. Det kan 
även vara svårt för studiens respondent att ange varför de väljer att dela en video på grund 
av samma orsak. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel diskuterar författarna studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet 
för att underlätta läsarens möjlighet till att granska studien kritiskt.  
 
8.1:Studiens:reliabilitet 
Reliabilitet är synonymt till begreppet tillförlitlighet och innebär huruvida en studies 
resultat skulle återupprepas om undersökningen genomförs igen (Bryman, 2011, s. 49). 
En studies reliabilitet kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Med 
andra ord, är det som beskrivs av en studies reliabilitet huruvida studiens resultat är 
pålitligt samt ifall det som mäts i studien mäts på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013, 
s. 170–171). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 171) finns det tre faktorer som bör beaktas 
för att kunna bedöma en studies reliabilitet. Dessa tre faktorer är; stabilitet, intern 
reliabilitet samt interbedömarreliabilitet.  
 
Den första faktorn, stabilitet, behandlar studiens resultat och det faktum att studiens 
resultat inte skiljer sig åt över tid (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Den främsta anledningen 
till varför studiens resultat inte skiljer sig över tid är eftersom måttet som används för att 
få fram resultatet är tillräckligt stabilt. Den andra faktorn, studiens interna reliabilitet, 
grundar sig i en enkäts indikatorer, d.v.s. enkätens frågor som studien bygger på (Bryman 
& Bell, 2013, s. 171–172). Det är av stor vikt att dessa hänger samman och varierar 
samstämmigt, om indikatorerna varierar samstämmigt går det att betrakta dessa 
indikatorer som tillförlitliga. Detta grundar sig i att de mäter det måttet avser att och att 
det mäts på samma sätt. 
 
Den tredje och sista faktorn, interbedömarreliabilitet, behandlar överensstämmelsen 
mellan flera forskares kategorisering av data i situationer där kategorisering är ett krav 
(Bryman & Bell, 2013, s. 171). Det finns alltid en risk att en forskares subjektiva 
tolkningar av kategoriseringen av data inte överensstämmer, vilket kan resultera i att 
interbedömarreliabiliteten blir lidande. För författarna till denna studie har det varit 
aktuellt att ta interbedömarreliabilitet i beaktning då öppna frågor ställts i studiens enkät. 
När en enkät innehåller öppna frågor, erhålls subjektiva och spontana svar från en 
respondent, vilket i detta fall har bidragit till att författarna av denna studie var tvungen 
att göra en kategorisering av de svar som erhölls. Den främsta anledningen till varför 
författarna till studien valde att göra detta var för att de eftersträvade att utläsa någon 
tendens i samtliga respondenternas svar.   
 
I denna studie har samtliga av dessa tre faktorer tagits i beaktning. Då författarna till 
denna studie valde att genomföra en enkätstudie för att på så sätt samla in ett resultat är 
det rimligt att anta att ifall svaren hade behövts samlas in en gång till, skulle svaren inte 
skilja sig lika mycket som det hade gjort via en intervju. Detta eftersom att en respondent 
till en intervju har större utrymme samt friare tyglar att utveckla sina svar.   
 
Via Cronbach’s Alpha har författarna till studien testat studiens interna reliabilitet, vilket 
rekommenderas (Ping, 2014, s. 132). Cronbach’s Alpha beräknar ett genomsnitt av alla 
reliabilitetskoefficienter, vilket innebär att frågorna slumpmässigt delas in i två grupper 
som därefter jämförs med varandra (Bryman, 2011, s. 162). Genom detta genereras en 
sammanräknad alfa-koefficient som kan anta ett värde mellan noll och ett. Om alfa-
koefficienten antar värdet ett tyder det på en perfekt intern reliabilitet, medan värdet noll 
tyder på ingen intern reliabilitet alls. Som författarna till denna studie tidigare har visat 
att fem av enkätens sex avsnitt faller inom ramen för vad som kan anses som acceptabelt. 
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Avsnittet som faller utanför ramen har av författarna beaktas genom att utesluta två frågor 
som av författarna inte ansåg vara av relevans. Därför hävdar författarna till studien att 
studiens interna reliabilitet är pålitlig. Dock är författarna till studien medvetna om att det 
avsnitt som inte uppfyller detta kriterium kan ha en eventuell påverkan på studiens interna 
reliabilitet.    
 
Interbedömarreliabilitet har författarna till studien tagit hänsyn till genom att kategorisera 
de svar som genererades i enkätens två öppna frågor. Författarna till studien valde att 
koda liknande svar i en och samma färg, totalt kategoriseras de två öppna frågorna i ett 
antal olika färger. Genom dessa olika färger identifierades sedan återkommande teman i 
enkätens två öppna frågor. Genom denna kategorisering har sedan de mest frekventa 
svaren presenteras i studiens empiri, för att därefter analyseras och diskuteras vidare i 
studiens analys.  
 
Då författarna till denna studie besitter förkunskaper och innehar personliga värderingar 
är författarna medvetna om att detta kan ha påverkat studiens resultat. Författarna till 
studien är väl medvetna om att de intresse författarna besitter för sociala medier och 
Instagram kan skönmåla de resultats som genererats via denna studie till förmån för 
sociala medier och Instagram. Författarna till studien har dock ständigt strävat efter att ha 
ett kritiskt förhållningssätt genom hela arbetet. Vidare är författarna medvetna om att dess 
förförståelse kan ha påverkat valen gällande vilka attribut som presenteras i studien.  
 
Författarna är dessutom medvetna deras förkunskaper gällande sättet att söka litteratur, 
kan ha påverkat de teorier och attribut som författarna valt att arbeta utifrån. Detta bidrar 
till det faktum att en annorlunda litteratursökning skulle ha kunnat generera andra teorier 
och attribut som kunnat bidra till andra resultat i studien.  
 
8.2 Studiens validitet  
Huruvida de slutsatser som dragits utifrån en studie och ifall de slutsatser som dragits 
hänger ihop eller ej har med en studies validitet att göra (Bryman & Bell, 2013, s. 63). En 
frekvent frågeställning när det kommer till en studies validitet är: Har studiens slutsatser 
tagits fram med rätt mått som utgångspunkt? Frågeställningen behandlar huruvida 
studiens mätningsvaliditet uppfyller kraven, kärnan i frågan har med de mätinstrument 
som använts i studien att göra och ifall de är lämpliga att använda för att göra de slutsatser 
som gjorts i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 63, 173). Det finns flera olika former av 
validitet, vilket innebär att alla dessa kan användas för att bedöma en studies validitet och 
de mått som använts i studien (Bryman, 2011, s. 163).  
 
De olika måtten för validitet är; ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, 
begreppsvaliditet samt konvergent validitet (Bryman, 2011, s. 163–167). Författarna till 
denna studie menar att ytvaliditet och begreppsvaliditet är relevant att ta i beaktning i 
denna studie och därför har författarna till studien beaktat dessa validitetsmått.  
 
Ytvaliditet innebär att om en forskare tar fram ett nytt mått är det av stor vikt att måttet 
speglar begreppets innehåll och att ytvaliditeten är tillräckligt hög (Bryman & Bell, 2013, 
s. 173). Rent praktiskt innebär det ifall det test eller den enkät som genomförs vid en 
första anblick mäter det som avses att mätas, vidare innebär det att det som genereras via 
testet eller enkäten senare enkelt kan testas via ytterligare individer eller experter inom 
området. Författarna till denna studie menar att studiens mätinstrument är enkäten som 
konstruerats av författarna. Enkätens ytvaliditet har testats då en pilotstudie genomfördes 
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innan enkäten distribuerades. Genom pilotstudien fick författarna till studien möjlighet 
att korrigera en del saker i enkäten. Efter korrigeringarna som gjordes godkändes enkäten 
för distribution. Dessutom erhöll författarna till studien insikt kring mätinstrumentet och 
enkätfrågornas konstruktion genom pilotstudien. Via pilotstudien kunde författarna till 
studien konstatera att frågorna mäter det som avsågs att mätas.     
 
Begreppsvaliditet innefattar de variabler och hypoteser som används och huruvida de är 
i linje med de mått som forskaren avser att använda (Bryman & Bell, 2013, s. 173–174). 
Det innebär även huruvida de mått och variabler som används kan ge svar på de hypoteser 
som härletts utifrån teorin. Författarna till denna studie har utfört statistiska test som är i 
enlighet med de framställda hypoteserna. På så sätt har författarna till studien fått 
möjlighet att testa de hypoteser som de utvecklat. Som behandlats tidigare i denna studie 
är de statistiska tester som genomförts chitvå-test, korrelationstest samt Cronbach’s 
Alpha. Chitvå-testen som utförts har gett svar på huruvida det existerar ett samband eller 
inte mellan variablerna som författarna ämnat att undersöka. Korrelationstest har 
genomförts som ett kompletterande test för att avgöra om det signifikanta samband som 
uppstått är av positiv eller negativ karaktär. Slutligen genomfördes Cronbach’s Alpha för 
att på så sätt ta reda på studiens interna reliabilitet. Författarna till studien har således 
eftersträvat att uppnå en hög begreppsvaliditet i studien.    
 
8.3 Studiens generaliserbarhet 
I kvantitativa undersökningar finns ett intresse kring vilken utsträckning det genererade 
resultatet kan generaliseras till andra situationer och grupper än de som varit inblandade 
i den genomförda studien (Bryman, 2011, s. 168). Det innebär huruvida studiens urval är 
representativt för studiens målpopulation. Vidare påpekar Bryman (2011, s. 169) att 
sannolikhetsurval är den bästa tekniken att använda sig av för att få ett så representativt 
urval som möjligt. 
 
Författarna till denna studie valde att genomföra ett snöbollsurval, vilket är en typ av ett 
icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 196). Det innebär att inget sannolikhetsurval 
har genomförts i denna studie. Det innebär således även att inget obundet slumpmässigt 
urval (OSU) gjorts i studien, trots det faktum att OSU är den grundläggande 
urvalsmetoden inom kvantitativ forskning. Detta grundar sig i att denna urvalsmetod helt 
och hållet baseras på ett slumpmässigt urval och därför kan urvalsgruppen betraktas som 
mycket presentabel för målpopulationen (Bryman & Bell, 2013, s. 177 & 193). Den 
främsta anledningen till varför författarna till studien valde att inte genomföra ett OSU är 
eftersom det hade krävt gedigna resurser av författarna. För att kunna genomföra ett OSU 
hade exempelvis samtliga individer i målpopulationen behövts tilldelas ett nummer, dessa 
nummer hade då utgjort grunden för ett urval eller stickprov baserat på ett visst antal 
individer från målpopulationen (Bryman & Bell, 2013, s. 193). Då det finns extremt 
många Instagramanvändare i ålder 18 till 30 år i Sverige och eftersom författarna till 
studien arbetar med denna studie under en termin hade ett OSU inte kunnat genomföras. 
Snöbollsurval är därmed en bättre lämpad urvalsmetod. Författarna till studien är dock 
medvetna om att deras resultat skulle kunna ha blivit mer representativt för studiens 
målpopulation om ett OSU genomförts. Även Bryman (2011, s. 169) påpekar att det 
nästan aldrig är möjligt att skicka ut en enkät till en hel målpopulation och betonar vikten 
av att genomföra ett urval. Vidare poängteras att det är viktigt att urvalet är så 
representativt för studiens målpopulation som möjligt, eftersom det är först då det går att 
hävda att resultatet inte bara är unikt för den specifika grupp som tillämpats i studien. 
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Författarna till studien menar att de gjort ett så representativt urval som möjligt med tanke 
på studiens tidsbegränsning och författarnas resurser.  
 
För att genomföra snöbollsurvalet krävdes det att författarna till studien publicerade 
enkäten där studiens målpopulation kan tänkas finnas närvarande. Enkäten publicerades 
i en rad olika grupper på Facebook. Det kan antas att majoriteten av de individer som är 
medlemmar i dessa grupper på Facebook spenderar mycket tid online och på sociala 
medier. Då författarna ämnar undersöka Instagramanvändare betraktas detta inte som en 
nackdel, utan snarare som en fördel då författarna via dessa grupper på Facebook fick 
möjlighet att nå ut till studiens målpopulation. Genom att genomföra ett snöbollsurval 
fick författarna till studien möjlighet att förebygga att ett alltför skevt urval erhölls. Detta 
eftersom författarna ämnar undersöka Instagramanvändare och genom att genomföra ett 
snöbollsurval kunde författarna enkelt nå ut till studiens målpopulation, därför gjordes ett 
medvetet snöbollsurval. Bryman (2011, s. 169) betonar dessutom att generalisering är av 
största intresse för forskare som genomför en tvärsnittsdesign eller en longitudinell design 
samt inom den experimentella forskningen.    
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9. Etiska och samhälleliga aspekter 
I detta kapitel ämnar författarna till studien att belysa de etiska och samhälleliga aspekter 
som karaktäriserar denna studie.  
 
9.1 Forskningsetik 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 136) finns det ett stort antal etiska aspekter att beakta 
vid forskning inom företagsekonomi. Saunders et al. (2012, s. 226) menar att forskning 
berör både deltagarna av forskningen samt de som tar del av forskningen. Detta medför 
att etiska aspekter som berör hur forskare bör bete sig i samband med deras 
forskningsarbete bör uppmärksammas. För att som forskare kunna ta hänsyn till samt 
besluta vad som är till fördel för studien så är insikten om de etiska aspekterna av stor 
betydelse (Bryman & Bell, 2013, s. 143). Enligt Helgesson (2015, s. 21) måste författarna 
även ha kännedom om den miljö där etiska problem uppkommer för att kunna tillämpa 
etiska principer. Därav har författarna till denna studie noga beaktat etik och dess roll 
inom kvantitativ forskning.  
 
Ejlertsson (2014, s. 31–32) menar att det vid utformning av en enkätundersökning är 
viktigt att beakta fyra specifika forskningsetiska krav. Dessa benämns enligt 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet framför det faktum att de individer som deltar i undersökningen ska 
informeras ordentligt om enkätundersökningen, att det är frivilligt att delta samt förklara 
vad enkäten syftar till (Ejlertsson, 2014, s. 32). Trost och Hultåker (2016, s. 47) 
poängterar vidare vikten av att enkäten få respondenterna att svara helt frivilligt och inte 
låtas övertalas och det är enligt Helgesson (2015, s. 99) är viktigt att ta hänsyn till 
forskningsdeltagarnas personliga integritet och självbestämmande.  Dessa krav har av 
författarna till denna studie till största möjliga mån beaktat då enkäten som konstruerats 
innefattas av ett följebrev (se appendix 1) där det framgår tydlig information om studien. 
I enlighet med vad Ejlertsson (2014, s. 112) föreslår har författarna dessutom ansträngt 
sig för att språkbruket ska vara anpassat för målpopulationen så att respondenterna enkelt 
kan förstå vad som står i följebrevet och begripa enkäten.  
 
Samtyckeskravet behandlar enligt Ejlertsson (2014, s. 32) det faktum att det är deltagarna 
själva som beslutar över sin medverkan, varav samtycke måste inhämtas av forskarna. 
Vidare beskriver Helgesson (2015, s. 100) att forskningspersonen uttrycker samtycke när 
denne exempelvis undertecknar ett samtyckesformulär. Då denna studie innefattas av en 
enkät som publiceras på webben, anses deltagaren ha samtyckt till att medverka i studien 
när enkätsvaren registreras. Respondenterna har även möjlighet att dra tillbaka sitt 
samtycke utan någon vidare förklaring genom att avbryta sin medverkan i enkäten, vilket 
Helgesson (2015, s. 100) menar är ett krav att som respondent få göra.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet ska ges till  
forskningsdeltagare. Med andra ord, ska utomstående inte kunna identifiera enskilda 
individer som deltar i studien (Ejlertsson, 2014, s. 32). Personuppgifter om de deltagande 
ska heller inte kunna tas del av obehöriga och ska därmed försvaras med säkerhet 
(Helgesson 2015, s. 93). Författarna till denna studie tar hänsyn till konfidentialitetskravet 
då enkätsvaren endast finns tillgängliga för författarna och det går inte att utläsa av studien 
vilken individ som svarat vad. Detta är av stor vikt då respondenterna fick möjlighet att 
ange sin mejladress.  
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Nyttjandekravet betyder enligt Ejlertsson (2014, s. 32) att de uppgifter som i studien 
behandlar enskilda personer inte får användas i något annat sammanhang än det som 
informerats eller för det ändamål som avses med enkäten. Detta har författarna till denna 
studie beaktat och kommer därav inte använda uppgifterna för något annat ändamål än 
denna forskning.  
 
Ejlertsson (2014, s. 32) nämner att frågor som kan uppfattas som känsliga, påträngande 
eller närgångna till största möjliga mån ska undvikas som ytterligare etiska 
rekommendationer att beakta vid en enkätstudie. Författarna har följt dessa 
rekommendationer och gjort sitt yttersta för frågorna inte ska uppfattas som varken 
påträngande, närgångna eller vara av känslig karaktär. Författarna har dessutom 
genomfört en etisk granskning av enkäten i enlighet med vad Ejlertsson (2014, s. 32–33) 
råder, för att undvika att frågorna ska kunna ge obehag hos respondenter. Vad gäller etik 
är det enligt Bryman och Bell (2013, s. 153) viktigt att som författare inte använda falska 
förespeglingar utan att ge information om studien som är så ärlig som möjligt. Detta har 
författarna hanterat genom att i bästa möjliga mån informerat kring studien och dess 
bakgrund. I och med att respondenterna genom att slutföra enkäten både samtyckt och 
registrerat ett svar, kan författarna anse att aspekten om att studien undvikit falska 
förespeglingar som uppfylld.  
     
9.2 Samhälleliga aspekter  
Författarna till denna studie vill reflektera kring samhälleliga aspekter och granska om de 
på något sätt kan ha berörts i studien. Detta ses som en viktig del i genomförandet av 
denna undersökning då denna studie berör en viktig samhällsfråga, nämligen den om 
sociala medier och individers användning av dessa.  
 
Sociala medier kan användas på många olika sätt, både i positivt och negativ bemärkelse. 
Sociala medier kan exempelvis användas som ett verktyg för att räkna ut 
personlighetsdrag hos olika individer i syfte att kunna påverka ett beteende. Denna 
information kan då användas till att exempelvis påverka individer i demokratiska val. 
Tekniken att utifrån karaktärsdrag på sociala medier kunna påverka ett beteende kan 
anammas av kommersiella aktörer som exempelvis försäkringsbolag och banker som kan 
ha nytta av att kunna påverka samhällets individer för egen vinning. Det är därmed viktigt 
att ha i åtanke hur enkelheten till att kartlägga information om individer genom sociala 
medier kan påverka individer i samhället. Denna påverkan kan dessutom genom 
exempelvis native advertising anpassas vilket gör det svårare för individen att upptäcka 
vilket kommersiellt syfte som ligger bakom. Native advertising kan generellt diskuteras 
då det kan tas i beaktning huruvida denna typ av reklam kan påverka individer till olika 
beteenden vad gäller köp men också andra val.  
 
Sociala medier innefattas kan många gånger av hat. Näthat är ett erkänt fenomen och 
berör flertalet användare av sociala medier. Sociala medier består dessutom av många så 
kallade internettroll, en benämning för de användare av internet som provocerar och 
förstör. På Instagram kan det exempelvis förekomma stora mängder kommentarer till 
bilder och video som inkluderar hat. Sociala medier och Instagram därmed kan ha en stor 
påverkan på både individer samt på samhället i stort på grund av näthat.  
 
Vidare spenderar samhället i stort mer tid än någonsin på internet och på sociala medier. 
Att sociala medier blir en allt större del av våra liv kan ha både positiva och negativa 
effekter. För många är det digitala samhället idag en självklarhet och många väljer att 
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socialisera digitalt istället för att träffas fysiskt. Att denna ständiga uppkoppling via 
telefon, dator och läsplatta har en påverkan på individers välmående är viktigt att ha i 
åtanke.  
 
Sociala mediers framväxt kan ha en direkt påverkan på snedvridna ideal och normer, 
vilket i sin tur kan bidra till att individers välmående påverkas. Detta då användare av 
sociala medier och Instagram exempelvis får möjlighet att visa upp sitt liv via bild, video 
och text, på så sätt får användarna möjlighet att framställa sig själva exakt hur de vill. 
Sociala medier kan även ha en inverkan på förväntningarna av både tjänster och 
produkter, då många användare tenderar att dela med sig av sina senaste inköp och/eller 
resor. Då recensioner kommer från privatpersoner, kan det inte heller garanteras att vad 
som framförs är sanningsenligt. Detsamma gäller video som publiceras av privatpersoner.  
 
Sociala medier kan även tänkas ha positiva inverkningar på samhället. Det kan 
exempelvis underlätta kommunikationen mellan individer och vidare att hålla kontakt 
med varandra. Sociala medier kan vidare möjliggöra diskussion och debatt mellan 
invånare i samhället. Även utbytet av kunskap kan underlättas vilket kan vara till fördel 
för samhället.  
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Appendix 1: Enkät 
 
Video på Instagram 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet och just nu skriver vi vårt examensarbete inom marknadsföring. Syftet med 
studien är att undersöka hur video på Instagram bör utformas för att bli viral samt delas. 
Detta kommer sedan att kopplas till marknadsföring och konsumenters köpintention.  
 
Er åsikt är viktig för oss och därför skulle vi uppskatta om ni tog er tid att besvara vår 
enkät. Den tar ungefär tio minuter att genomföra. Medverkan är frivillig och kan när 
som helst avbrytas. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och endast appliceras i 
denna studie.  
 
Två trisslotter kommer att lottas ut till en lycklig respondent. Vinnaren kommer att 
kontaktas under vecka 18 via mejl.  
 
Har du några frågor angående enkäten vänligen kontakta Sara Ryman 
(sararyman@hotmail.com).  
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Sara Ryman och Isabelle Sundqvist 
 
Kön 

1. Jag identifierar mig som  
o Kvinna 
o Man  
o Annat alternativ 

Ålder 
2. Vilket år är du född?  

o År 2000 
o År 1999 
o År 1998 
o År 1997 
o År 1996 
o År 1995 
o År 1994 
o År 1993 
o År 1992 
o År 1991 
o År 1990 
o År 1989 
o År 1988 
o Inget av ovanstående alternativ/år  

 
Sysselsättning 

3. Jag sysselsätter mig med  
o Studerar 
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o Arbetar  
o Studerar och arbetar  
o Arbetslös  
o Annan sysselsättning 

 
Instagram  

4. Använder du Instagram? 
o Ja 
o Nej  

 
Instagram  
När vi nämner video i denna enkät syftar vi till Instagrams videofunktioner som 
inkluderar videoklipp i flödet, Instagram Story, livesändningar samt videoapplikationen 
Boomerang. 

5. Tittar du på video på Instagram? 
o Ja 
o Nej 

 
6. Ungefär hur mycket tid spenderar du på Instagram under ett dygn? 

o 1-2 timmar 
o 2-4 timmar 
o 4-6 timmar 
o 6-8 timmar 
o 8-10 timmar 
o 10-12 timmar 
o Mer än 12 timmar  

 
7. Ungefär hur många videor på Instagram tittar du på under ett dygn? 

o 0-10 videor 
o 10-20 videor 
o 20-30 videor  
o 30-40 videor  
o 40-50 videor  
o 50-60 videor  
o Fler än 60 videor  

 
8. Jag brukar titta på video i flödet på Instagram 

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 
*Med video i flödet menar vi video som finns i ditt flöde samt video som användarna 
kan utforska via funktionen "videoklipp som du kanske gillar". 
 

9. Jag brukar titta på video genom Instagram Story�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
*Med Instagram Story menar vi funktionen som ger användarna möjlighet att dela med 
sig av video. Dessa inlägg publiceras inte i användarens flöde men finns tillgängliga i 
användarens profil i 24 h. 
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10. Jag brukar titta på livevideo på Instagram�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
*Med livevideo menar vi direktsändningar. Livevideo ger användarna möjlighet att dela 
med sig av vad de gör just i stunden. 
 

11. Jag brukar titta på Boomerang på Instagram�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
*Med Boomerang menar vi den inbyggda videoapplikationen som finns i Instagram. 
Via denna funktion ges användarna möjlighet att ta flertalet bilder som sedan 
komponeras ihop till en video. 
 

12. I vilken form föredrar du att helst se en video på Instagram? 
o Video i flödet  
o Instagram Story  
o Livevideo  
o Boomerang  

Inget av ovanstående alternativ 
 
Videoinnehåll 
När vi nämner video i denna enkät syftar vi till Instagrams videofunktioner som 
inkluderar videoklipp i flödet, Instagram Story, livesändningar samt videoapplikationen 
Boomerang. 
 

13. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den väcker känslor 
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
14. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den är underhållande�

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

15. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den engagerar mig�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

16. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den är utbildande�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

17. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den informerar mig om en 
produkt eller tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”]�
 

18. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den innehåller en influencer�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
*En influencer definieras som någon som skapar innehåll på exempelvis Instagram. En 
influencer har ett stort antal följare och ger dessa följare en inblick i dennes vardag. 
Dessutom delar en influencer ofta med sig av sina personliga erfarenheter samt åsikter. 
 

19. Jag väljer att titta på en video på Instagram för att den är professionellt utformad�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
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20. Jag väljer att sluta titta på en video på Instagram om jag upplever att den är för 
lång�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

21. Enligt mig är en bra längd på en video på Instagram ... 
o Kortare än 15 sekunder 
o Ungefär 15 sekunder 
o Längre än 15 sekunder  
o Vet ej  

 
22. Ytterligare anledningar till att jag väljer att titta på video på Instagram är...�

[Öppen fråga där respondenten själv fick ange sitt svar i fritext] 
 
Delningsbeteende  
Med delning av video menar vi ifall du har skickat vidare en eller flera videor till andra 
användare på Instagram, genom att antingen tagga användaren i en video eller genom att 
skicka ett direktmeddelande (DM) med en video till användaren.   
 

23. Ungefär hur många videor på Instagram delar du under ett dygn?  (Med delning 
av video menar vi ifall du har skickat vidare en eller flera videor till andra 
användare på Instagram) 

o 0  
o 1-3 videor 
o 3-6 videor 
o 6-9 videor 
o 9-12 videor 
o 12-15 videor 
o 15-18 videor  
o Över 18 videor  

 
24. Generellt tycker jag att det är bra att dela video på Instagram 

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

25. Min attityd kring att dela video till andra användare på Instagram är positiv 
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
26. Hur delar du video på Instagram? 

o Genom att tagga/omnämna (@) användare  
o Genom att skicka direkt meddelande (DM) 
o Genom båda ovanstående alternativ  
o Jag delar ej videor på Instagram 

 
27. Jag har för avsikt att dela en eller flera videor på Instagram inom de närmsta 

dagarna 
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

28. Jag skulle kunna tänka mig att dela en video på Instagram till någon jag känner 
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
29. Om jag hittar en intressant video kommer jag att dela den till mina vänner�

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
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30. Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera en video till min familj och mina 
vänner�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
Videodelning 
Med delning av video menar vi ifall du har skickat vidare en eller flera videor till andra 
användare på Instagram, genom att antingen tagga (@) användaren i en video eller 
genom att skicka ett direktmeddelande (DM) med en video till användaren.   

 
31. Jag delar en video på Instagram för att den väcker känslor�

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

32. Jag delar en video på Instagram för att den är underhållande�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

33. Jag delar en video på Instagram för att den engagerar mig�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

34. Jag delar en video på Instagram för att den är utbildande�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

35. Jag delar en video på Instagram för att den informerar mig om en produkt eller 
tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

36. Jag delar en video på Instagram för att den innehåller en influencer�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

37. Jag delar en video på Instagram för att den är professionellt utformad�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

38. En video på Instagrams längd är av betydelse för huruvida jag väljer att dela den 
eller ej   �
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

39. Ytterligare anledningar till att jag väljer att dela en video på Instagram är...�
[Öppen fråga där respondenten själv fick ange sitt svar i fritext] 
 

Videoreklam på Instagram 
Med videoreklam på Instagram menas att ett företag använder sitt konto alternativt en 
influencers konto för att marknadsföra en produkt/tjänst. 

40. Det händer att jag TITTAR på video på Instagram som publicerats av företag�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
41. Det händer att jag DELAR en video på Instagram som publicerats av ett företag�

[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

42. Om det är uppenbart att en video på Instagram innehåller reklam är det mindre 
chans att jag delar den�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
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43. Det är av stor vikt för mig att videoreklam på Instagram passar in i mitt flöde�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

44. Jag upplever att jag kan styra vilken reklam som visas i mitt flöde på Instagram�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

45. Det är svårt att bedöma vad som innehåller reklam och vad som inte innehåller 
reklam på Instagram�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

Elektronisk word-of-mouth (eWOM) 
eWOM definieras som ett positivt eller negativt uttalande gjort av en kund på Internet. 
Denna kund uttrycker information om företaget eller företagets produkter/tjänster. 
Kundens uttalande blir sedan tillgängligt för den stora folkmassan. 

 
46. Jag brukar diskutera med andra konsumenter på Instagram innan jag köper en 

produkt eller tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
47. Jag brukar rådfråga andra konsumenter på Instagram för att ta reda på mer 

information kring en produkt eller tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

48. Jag brukar söka efter video på Instagram för att på så sätt få reda på mer 
information kring en produkt eller tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

49. Jag brukar samla information från video på Instagram innan jag bestämmer mig 
för att köpa en produkt eller tjänst�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

Köpintention 
50. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en produkt eller tjänst som rekommenderas 

av en influencer 
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 

 
51. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en produkt eller tjänst som visats i en video 

på Instagram�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

52. Video på Instagram kan berätta för mig vad människor med liknande levnadsstil 
som mig köper och använder�
[Likert-skala från 1 till 6, där 1 är ”Instämmer inte alls” och 6 ”Instämmer helt”] 
 

Tack för din medverkan! <3 �
Var vänlig ange din mejladress för att vara med i utlottningen av två stycken trisslotter  
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Appendix 2: Enkätfrågornas koppling till teori  
 

Enkätfrågor Författare Tidigare ställda frågor 

1. Jag identifierar mig som  Eljertsson, 2014; Trost & 
Hultåker, 2016.  

Bakgrundsfråga 

2. Vilket år är du född?  Eljertsson, 2014; 
Dehmström, 2011; Trost & 
Hultåker, 2016.  

Bakgrundsfråga 

3. Jag sysselsätter mig med  Piwek & Joinson, 2015; 
Eljertsson, 2014; Trost & 
Hultåker, 2016.  

Bakgrundsfråga 
Working status 

4. Använder du Instagram?  Eljertsson, 2014; Trost & 
Hultåker, 2016 . 

Bakgrundsfråga 

5. Tittar du på video på 
Instagram?  

Eljertsson, 2014; Trost & 
Hultåker, 2016.  

Bakgrundsfråga 

6. Ungefär hur mycket tid 
spenderar du på Instagram 
under ett dygn? 

Yang & Wang, 2015. How much time do you 
spend using social 
networking services  such 
as Facebook and LinkedIn 
on a typical day? 

7. Ungefär hur många 
videor på Instagram tittar 
du på under ett dygn? 

Yang & Wang, 2015. How many videos have 
you watched on popular 
video sharing Web sites 
(such as YouTube, 
Metacafe, Break, Vimeo) 
in the past three days? 

8. Jag brukar titta på video 
i flödet på Instagram  

Costa-Sánchez, 2017. Type of video 

9. Jag brukar titta på video 
genom Instagram Story  

Costa-Sánchez, 2017. Type of video 

10. Jag brukar titta på 
livevideo på Instagram  

Todd & Melancon, 2018; 
Phillips & Noble, 2013; 
Sjöblom & Hamari, 2016; 
Todd & Melancon, 2018; 

Costa-Sánchez, 2017. 

Livevideo 
 
 
 
 
Type of video 

11. Jag brukar titta på 
Boomerang på Instagram  

Costa-Sánchez, 2017. Type of video 

12. I vilken form föredrar 
du att helst se en video på 

Costa-Sánchez, 2017. Type of video 
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Instagram?  

13. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den väcker känslor  

Botha & Reyneke, 2013;  
 
 
 
 
 
 
 
Chakrabarti & Berthon, 
2012;  Costa-Sánchez, 
2017; Nelson-Field et al., 
2013; Southgate et al., 
2015;   
Yang & Wang, 2015; Chu, 
2011; Rawal, 2013. 
  

Does the viewer have an 
emotional connection to 
with the video? 
 
 
 
 
 
Emotionell 

14. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den är underhållande  

Calder et al., 2009; Costa-
Sánchez, 2017; Kim & Ko, 
2010; Lastovicka, 1983; 
Miller, 2010; Pollay & 
Mittal, 1993; Ryan, 2017;  
Schlingler, 1979; Scott, 
2017; Chen, 2018;  
Yang & Wang, 2011; 
Nelson-Field et al., 2013. 

Underhållning 

15. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den engagerar mig  

Calder et al., 2009; 
Campbell & Marks, 2015; 
Nicovich, 2005; 
Southgate et al., 2015. 

Engagemang  

16. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den är utbildande  

Calder et al., 2009; Miller, 
2011; Yang & Wang, 
2011; Smith, 2015.  

Utbildning  

17. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den informerar mig om en 
produkt eller tjänst  

Miller, 2011: Pollay & 
Mittal, 1993; Southgate et 
al., 2015; Smith, 2015; 
Rosenkrantz et al., 2016. 

Information 
 
 

18. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 
den innehåller en 
influencer  

Boerman et al., 2017; 
Chung & Cho, 2017;  
De Veirman et al., 2017; 
Scott, 2017; Southgate et 
al., 2015; Chen, 2018. 

Influencer  

19. Jag väljer att titta på en 
video på Instagram för att 

Hsieh et al., 2012;  
Pieters et al., 2010;  

Framställning  
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den är professionellt 
utformad  

Southgate et al., 2015; 
Solomon et al., 2016;  
Chen, 2018; Costa-
Sánchez, 2017; Wojdynski 
& Evans, 2015. 

20. Jag väljer att sluta titta 
på en video på Instagram 
om jag upplever att den är 
för lång 

Costa-Sánchez, 2017; 
Holmes, 2015;  Jiang et al., 
2014; Li & Lo, 2015; 
Patzer, 1991; Singh & 
Cole, 1993.  

Varaktighet 

21. Enligt mig är en bra 
längd på en video på 
Instagram ... 

Patzer, 1991; Singh & 
Cole, 1993.  

Varaktighet  

22. Ytterligare anledningar 
till att jag tittar på video på 
Instagram är ...  

Pollay & Mittal, 1993. Open-ended responses 
describing five good and 
bad things about TV 
advertising was obtained  

23. Ungefär hur många 
videor på Instagram delar 
du under ett dygn? (Med 
delning av video menar vi 
ifall du har skickat vidare 
en eller flera videor till 
andra användare på 
Instagram) 

Yang & Wang, 2015. How many videos have 
you passed along to friends 
in the past three days? 

24. Generellt tycker jag att 
det är bra att dela video på 
Instagram  

Yang & Wang, 2015. Generally, I think it is good 
to pass along online videos  

25. Min attityd kring att 
dela video till andra 
användare på Instagram är 
positiv  

Yang & Wang, 2015. My attitudes toward 
passing along online 
videos are positive  

26. Hur delar du video på 
Instagram?  

Yang & Wang, 2015. How do you pass along 
online video to your 
friends? 

27. Jag har för avsikt att 
dela en eller flera videor på 
Instagram inom de närmsta 
dagarna  

Yang & Wang, 2015. I intend to pass along 
online videos to my friends 
within the next seven days 

28. Jag skulle kunna tänka 
mig att dela en video på 

Chu, 2011. I would consider passing 
along viral advertising to 
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Instagram till någon jag 
känner  

someone I know  

29. Om jag hittar en 
intressant video kommer 
jag att dela den till mina 
vänner  

Chu, 2011. If i find an interesting 
Facebook viral advertising 
campaign, I want to tell my 
friends about it 

30. Jag skulle kunna tänka 
mig att rekommendera en 
video till min familj och 
mina vänner  

Chu, 2011. I would recommend my 
friends and family to 
participate in an interesting 
Facebook viral advertising 
campaign 

31. Jag delar en video på 
Instagram för att den 
väcker känslor  

Botha & Reyneke, 2013;  
 
 
 
 
Chakrabarti & Berthon, 
2012;  Costa-Sánchez, 
2017; Nelson-Field et al., 
2013; Southgate et al., 
2015;   
Yang & Wang, 2015; Chu, 
2011; Rawal, 2013. 

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Emotionell   

32. Jag delar en video på 
Instagram för att den är 
underhållande 
  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 
 
 
Calder et al., 2009; Costa-
Sánchez, 2017; Kim & Ko, 
2010; Lastovicka, 1983; 
Miller, 2010; Pollay & 
Mittal, 1993; Ryan, 2017; 
Schlinger, 1979; Scott, 
2017; Chen, 2018; Yang & 
Wang, 2011; Nelson-Field 
et al., 2013. 

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Underhållning  
 

33. Jag delar en video på 
Instagram för att den 
engagerar mig  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 
 
 
Calder et al., 2009; 
Campbell & Marks, 2015; 
Nicovich, 2005.  

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Engagemang 
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Southgate et al., 2015. 

34. Jag delar en video på 
Instagram för att den är 
utbildande  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 
 
 
Calder et al., 2009; Miller, 
2011; Yang & Wang, 
2011; Smith, 2015.  

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Utbildning 

35. Jag delar en video på 
Instagram för att den 
informerar mig om en 
produkt eller tjänst  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 
 
 
Miller, 2011; Pollay & 
Mittal, 1993; Southgate et 
al., 2015; 
Smith, 2015; Rosenkrantz 
et al., 2016. 

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Information 

36. Jag delar en video på 
Instagram för att den 
innehåller en influencer  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 
 
 
Boerman et al., 2017; 
Chung & Cho, 2017; De 
Veirman et al., 2017; Scott, 
2017; Southgate et al., 
2015; Chen, 2018. 

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Influencer 

37. Jag delar en video på 
Instagram för att den är 
professionellt utformad  

Botha & Reyneke, 2013; 
 
 

 

 

Hsieh et al., 2012; Pieters 
et al., 2010; Southgate et 
al., 2015; Solomon et al., 
2016;  
Chen, 2018; Costa-
Sánchez, 2017; Wojdynski 
& Evans, 2015. 

Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
 
 
 
Framställning 

38. En video på Instagrams Botha & Reyneke, 2013;  Likely to forward the video 
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längd är av betydelse för 
huruvida jag väljer att dela 
den eller inte  

 
 
 
 
Chu, 2011; Costa-Sánchez, 
2017; Holmes, 2015; Jiang 
et al., 2014; Li & Lo, 2015;  
Patzer, 1991; Singh & 
Cole, 1993.  
 

I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 
Varaktighet  

39. Ytterligare anledningar 
till att jag delar en video på 
Instagram är ...  

Pollay & Mittal, 1993. Open-ended responses 
describing five good and 
bad things about TV 
advertising was obtained  

40. Det händer att jag 
TITTAR på video på 
Instagram som publicerats 
av företag 

Yang & Wang, 2015. Videomarknadsföring 

41. Det händer att jag 
DELAR en video på 
Instagram som publicerats 
av ett företag  

Yang & Wang, 2015; 
Botha & Reyneke, 2013. 

Videomarknadsföring  
Likely to forward the video 
I would consider passing 
along viral advertising to 
someone I know 
 

42. Om det är uppenbart att 
en video på Instagram 
innehåller reklam är det 
mindre chans att jag delar 
den   

Boerman et al., 2017; 
Campbell & Marks 2015; 
Joonghwa et al., 2016. 

Native Advertising  

43. Det är av stor vikt för 
mig att videoreklam på 
Instagram passar in i mitt 
flöde  

Boerman et al., 2017; 
Campbell & Marks 2015; 
Joonghwa et al., 2016; 
Voorveld et al., 2018.  

Native Advertising  

44. Jag upplever att jag kan 
styra vilken reklam som 
visas i mitt flöde på 
Instagram  

Campbell & Marks, 2015; 
Grusell, 2007.  

Native Advertising  

45. Det är svårt att bedöma 
vad som innehåller reklam 
och vad som inte innehåller 
reklam på Instagram  

Boerman et al., 2017; 
Campbell & Marks, 2015; 
Wojdynski & Evans, 2015.  

Native Advertising  

46. Jag brukar diskutera 
med andra konsumenter på 

Lim, 2017. I discuss with other 
consumers’ online to know 
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Instagram innan jag köper 
en produkt eller tjänst  

more about a product or 
service offered on OGB 
sites 

47. Jag brukar rådfråga 
andra konsumenter på 
Instagram för att ta reda på 
mer information kring en 
produkt eller tjänst  

Lim, 2017. I read other consumers’ 
online reviews to know 
more about a product or 
service offered on OGB 
sites 

48. Jag brukar söka efter 
video på Instagram för att 
på så sätt få reda på mer 
information kring en 
produkt eller tjänst  

Khan, 2017; Pollay & 
Mittal, 1993.  

Seeking information  
To get information about 
things that interest you 
 
Advertising tells me which 
brands have the features I 
am looking for 

49. Jag brukar samla 
information från video på 
Instagram innan jag 
bestämmer mig för att köpa 
en produkt eller tjänst  

Lim, 2017. 
 
 
 
 
 
Khan, 2017. 

I gather information from 
other consumers online 
before I decide to purchase 
a product or service offered 
on OGB sites 
 
Factor 2: Giving 
information  
To provide others with 
information 
To contribute to a pool of 
information  

50. Jag skulle kunna tänka 
mig att köpa en produkt 
eller tjänst som 
rekommenderas av en 
influencer  

De Veirman et al., 2017. If I Would follow 
Stephan(ie) Jones on 
Instagram, I would pick 
products based on what she 
posts  

51. Jag skulle kunna tänka 
mig att köpa en produkt 
eller tjänst som visats i en 
video på Instagram 
  

De Veirman et al., 2017. I intend to make future 
purchases from OGB sites 

52. Video på Instagram 
kan berätta för mig vad 
människor med liknande 
levnadsstil som mig köper 
och använder 

Pollay & Mittal, 1993. Advertising tells me what 
people with life styles 
similar to mine are buying 
and using  
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Appendix 3: Chitvå-tester 
 
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 31. Jag delar en video 
på Insta  
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 31. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 10,450; DF = 4; P-Value = 0,033 
Likelihood Ratio Chi-Square = 10,648; DF = 4; P-Value = 0,031 
 
  
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 32. Jag delar en video 
på Insta  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 32. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 12,593; DF = 2; P-Value = 0,002 
Likelihood Ratio Chi-Square = 12,754; DF = 2; P-Value = 0,002 
  
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 33. Jag delar en video 
på Insta  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 33. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 10,454; DF = 4; P-Value = 0,033 
Likelihood Ratio Chi-Square = 11,003; DF = 4; P-Value = 0,027 
  
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 34. Jag delar en video 
på Insta  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 34. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 2,249; DF = 4; P-Value = 0,690 
Likelihood Ratio Chi-Square = 2,265; DF = 4; P-Value = 0,687 
  
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 35. Jag delar en video 
på Insta  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 35. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 1,727; DF = 4; P-Value = 0,786 
Likelihood Ratio Chi-Square = 1,629; DF = 4; P-Value = 0,804 
 
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 36.  Jag delar en video 
på Inst  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 36.  Jag delar en video på 
Inst 
Pearson Chi-Square = 1,551; DF = 4; P-Value = 0,818 
Likelihood Ratio Chi-Square = 1,559; DF = 4; P-Value = 0,816 
  
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 37. Jag delar en video 
på Insta  
 
Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 37. Jag delar en video på 
Insta 
Pearson Chi-Square = 10,776; DF = 4; P-Value = 0,029 
Likelihood Ratio Chi-Square = 11,325; DF = 4; P-Value = 0,023 
 
Tabulated Statistics: 25. Min attityd kring att dela; 38. En video på 
Instagrams läng  
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Rows: 25. Min attityd kring att dela   Columns: 38. En video på Instagrams 
läng 
Pearson Chi-Square = 3,968; DF = 4; P-Value = 0,410 
Likelihood Ratio Chi-Square = 4,015; DF = 4; P-Value = 0,404 
 
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 13. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 13. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 7,424; DF = 4; P-Value = 0,115 
Likelihood Ratio Chi-Square = 8,601; DF = 4; P-Value = 0,072 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 14. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 14. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 8,254; DF = 2; P-Value = 0,016 
Likelihood Ratio Chi-Square = 9,160; DF = 2; P-Value = 0,010 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 15. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 15. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 10,840; DF = 4; P-Value = 0,028 
Likelihood Ratio Chi-Square = 12,261; DF = 4; P-Value = 0,016 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 16. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 16. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 4,818; DF = 4; P-Value = 0,306 
Likelihood Ratio Chi-Square = 4,871; DF = 4; P-Value = 0,301 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 17. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 17. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 26,434; DF = 4; P-Value = 0,000 
Likelihood Ratio Chi-Square = 25,930; DF = 4; P-Value = 0,000 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 18. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 18. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 7,114; DF = 4; P-Value = 0,130 
Likelihood Ratio Chi-Square = 6,900; DF = 4; P-Value = 0,141 
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Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 19. Jag väljer att titta 
på en  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 19. Jag väljer att titta på 
en 
Pearson Chi-Square = 16,013; DF = 4; P-Value = 0,003 
Likelihood Ratio Chi-Square = 17,103; DF = 4; P-Value = 0,002 
 
  
Tabulated Statistics: 40. Det händer att jag TITTAR p; 20. Jag väljer att 
sluta titta  
 
Rows: 40. Det händer att jag TITTAR p   Columns: 20. Jag väljer att sluta 
titta 
Pearson Chi-Square = 19,297; DF = 10; P-Value = 0,037 
Likelihood Ratio Chi-Square = 21,861; DF = 10; P-Value = 0,016 
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Appendix 4: Korrelationstester.  
 
Correlation: 25. Min attityd kring att dela; 31. Jag delar en video på Insta 
 Pearson correlation of 25. Min attityd kring att dela and 31. Jag delar en 
video på Insta = 
     0,161 
 
Correlation: 40. Det händer att jag TITTAR p; 14. Jag väljer att titta på en 
 Pearson correlation of 40. Det händer att jag TITTAR p and 14. Jag väljer att 
titta på en = 
     0,209 
  
Correlation: 25. Min attityd kring att dela; 32. Jag delar en video på Insta 
 Pearson correlation of 25. Min attityd kring att dela and 32. Jag delar en 
video på Insta = 
     0,286 
  
Correlation: 40. Det händer att jag TITTAR p; 15. Jag väljer att titta på en 
 Pearson correlation of 40. Det händer att jag TITTAR p and 15. Jag väljer att 
titta på en = 
     0,250 
  
Correlation: 25. Min attityd kring att dela; 33. Jag delar en video på Insta 
 Pearson correlation of 25. Min attityd kring att dela and 33. Jag delar en 
video på Insta = 
     0,113 
  
Correlation: 40. Det händer att jag TITTAR p; 19. Jag väljer att titta på en 
 Pearson correlation of 40. Det händer att jag TITTAR p and 19. Jag väljer att 
titta på en = 
     0,250 
  
Correlation: 25. Min attityd kring att dela; 37. Jag delar en video på Insta 
 Pearson correlation of 25. Min attityd kring att dela and 37. Jag delar en 
video på Insta = 
     0,232 
  
Correlation: 40. Det händer att jag TITTAR p; 17. Jag väljer att titta på en 
 Pearson correlation of 40. Det händer att jag TITTAR p and 17. Jag väljer att 
titta på en = 
     0,402 
  
 Correlation: 40. Det händer att jag TITTAR p; 20. Jag väljer att sluta titta 
 Pearson correlation of 40. Det händer att jag TITTAR p and 20. Jag väljer att 
sluta titta = 
     -0,025 
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Appendix 5: Cronbach’s Alpha  
 
Item Analysis of 24. Generell; 25. Min atti; 27. Jag har ; 28. Jag skul; 29. 
Om jag h; ...  
Cronbach’s alpha = 0,8024 
 
Item Analysis of 13. Jag välj; 14. Jag välj; 15. Jag välj; 16. Jag välj; 17. Jag 
välj; ...  
Cronbach’s alpha = 0,6709 
 
Item Analysis of 40. Det händ; 41. Det händ; 42. Om det ä; 43. Det är a; 44. 
Jag uppl;  
Cronbach’s alpha = 0,3477 
 
 
Item Analysis of 46. Jag brukar d; 47. Jag brukar r; 48. Jag brukar s; 49. 
Jag brukar s  
Cronbach’s alpha = 0,7887 
 
Item Analysis of 50. Jag skulle kunna tän; 51. Jag skulle kunna tän; 52. 
Video på Instagram k  
Cronbach’s alpha = 0,7819 
 
Item Analysis of 8. Jag brukar ti; 9. Jag brukar ti; 10. Jag brukar t; 11. Jag 
brukar t  
Cronbach’s alpha = 0,6275 
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