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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss att göra denna uppsats möjlig. Särskilt 

alla de deltagare i våra fokusgruppsintervjuer som ställde upp och gav oss idéer och 

tankar för att skapa en relevant studie. Tack även till våra opponentgrupper som 

reflekterat över vårat arbete under resans gång. Sist men inte minst, ett hjärtligt tack till 

vår handledare Britt-Marie Ringjord som i ur och skur stöttat och trott på oss hela vägen 

in i mål.  

 

Vi hoppas att ni tycker läsningen av denna studie är lika intressant och spännande som 

vi tyckt att det varit att genomföra den. 
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Abstract 

 

Author: Alex Dejert & Christopher Valdmaa  

Title: Can I pay with my buddy? 
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Language: Swedish  

Number of pages: 38 

 

 

Objective: The focus of this bachelor thesis is to study the perceptions, attitudes and 

opinions that are created by active users on Instagram when commercial messages are 

incorporated into the social platform. Furthermore, an understanding is sought of how 

social capital can be seen as a new form of capitalism. 

 

Method: Qualitative focus group interviews was used as the method for examining the 

participants views on the topic. The accumulated data was collected during six sessions 

with three different focus groups, where all participants were between the ages of 21-25 

and located in Kalmar Län, Sweden.  

 

Results: The results of this study show that the perceptions of what is seen as 

consumption and commercial messages on Instagram differs substantially. We found 

that positive consumer attitudes are created when users are inspired and can identify 

themselves with the content. Negative attitudes are created when advertising messages 

are to obvious and enters in indiscreet ways.  
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1 Introduktion och problembakgrund 
 

Det inledande kapitlet ger en beskrivande bakgrund av uppsatsens ämne vilket därefter 

mynnar ut i studiens problemformulering. Slutligen redoför och definieras  

återkommande begrepp, för att skapa en ökad förståelse. 

 

I Juni 2013 öppnade Kellogg’s världens första “instashop” på centralstationen i 

Stockholm. Syftet med pop-up butiken var att öka kännedomen om den nylanserade 

produkten Special K. Ett instagramfoto på flingorna med hashtaggen #nyaspecialk var 

det enda som godkändes som betalningsmedel för ett paket flingor. Kampanjen 

uppmärksammades stort i både traditionella och sociala medier över hela världen, med 

en total medial räckvidd på hela 27,5 miljoner människor. Det som diskuterades särskilt 

flitigt världen över var den innovativa metoden att använda sig av sociala medier som 

ett betalningsmedel (Prime & United Minds, 2013). 

                                                                                                         

Under 2014 startade Nordic Light Hotel kampanjen ”Ditt sociala nätverk som valuta”. 

Genom att dela ett inlägg vid bokningstillfället, ett vid incheckning och ett vid 

utcheckning på antingen Facebook eller Instagram erhöll kunderna allt från 5% rabatt på 

vistelsen upp till helt avgiftsfria hotellnätter. Det som avgjorde storleken på rabatten var 

individernas storlek på deras respektive sociala nätverk. Nordic Light Hotel tog således 

betalt genom att låta sig spridas och exponeras genom sina gästers sociala nätverk 

(Nordic Light Hotel, 2014). I och med Kellogg’s och Nordic Light Hotels kampanjer 

har man i utbyte mot medial exponering utbytt varor och tjänster, både materiella och 

immateriella. 

 

Användargenererat innehåll är ett viktigt medel genom vilket konsumenterna kan 

uttrycka sig och kommunicera med andra på nätet. Det användargenererade innehållet 

kan produceras individuellt eller skapas genom samarbete, det kan ändras, delas och 

konsumeras, och kan ses som den summa av alla sätt på vilka människor använder sig 

av sociala medier (Boyd och Ellison, 2008). Innehållet skapas i många olika former, 

såsom fotodelning via instagram, tweets, statusuppdateringar eller videos på YouTube, 

samt konsumentproducerade recensioner och annonser. 
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Det finns många exempel för hur användare började utforska sociala medier och i och 

med det upptäckte man att de inte bara behöver fungera som sociala plattformar som 

drog till sig en publik. Laurell (2014) menar att det var bloggarna som var bland de 

första att se på de sociala medierna som något som även kunde tänkas användas i ett 

kommersiellt syfte. Det hela började med att olika kända bloggare började lägga upp 

bilder och skriva om de olika plagg de köpt av olika företag. Här föddes ett intresse av 

företagen som producerat kläderna, eftersom bloggarna hade en stor publik och för att 

komma åt deras sociala nätverk började man sponsra olika bloggare genom att ge dem 

tillgång till deras produkter och tjänster. Laurell (2014) menar att det blir allt vanligare 

att man använder sociala medier i andra syften än att bara socialisera sig och att 

konsumenten idag befinner sig i gränslandet mellan konsumtion och kommersiella 

intressen. 

 

Även då sociala medier tidigare initialt karaktäriserats som icke-kommersiella så menar 

Laurell (2014) på att företag börjat marknadsföra sig och lyckats interagera sig inom 

dessa digitala landskap. I och med den snabba utbredningen av bloggar, sociala medier, 

chattar och andra interaktiva tjänster på nätet har detta enligt Ilshammar (2014) bidragit 

till att gränslinjen sakteligen suddas ut mellan vad som är privat och offentligt. 

 

Denna transformation, där platser som tidigare varit privata inkorporeras betraktas som 

exempel på hur kommersiella krafter tar över och exploaterar våra mest personliga 

förhållanden, och förvandlar dem till varor eller tjänster på en underhållningsmarknad 

(Ilshammar, 2014). Instagram som initialt skapades som en plattform för bilddelning 

människor emellan, var till en början praktiskt taget helt fri från reklam och 

annonsering. I takt med att Instagrams populäritet ökade insåg företag värdet av att 

synas på plattformen och började således skapa sina egna instagramkonton. 

 

Qualman (2009) menar på att det idag inte längre är reklamen som har den största 

påverkan på oss utan att det är vi själva som påverkar varandra genom att marknadsföra 

produkter vi själva använt oss av. Denna lätthet och snabbhet som uppstår när personer 

delar sina produkter via sociala medier skapar en enorm medvetenhet hos oss 

konsumenter där hemligheten är människorna och dess egna nätverk. 
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Med detta till grund har företag på ett mycket kostnadseffektivt och effektfullt sätt 

lyckats implementera spridbar information på Instagram i syfte att påverka 

konsumenterna på plattformen. På detta sätt har ett nätverk som till synes varit skonat 

från reklam och annonsering blivit ett verktyg för företag att infiltrera och nå ut till oss 

på ett allt mer personligt plan – via vårat eget nätverk. 

Kellogg’s och Nordic Light Hotels kampanjer är ett bevis på att företag söker nya vägar 

för att att reklamen ska bli personligare, vilket de gör genom att försöka få 

konsumenterna att själva utnyttja sina nätverk och fungera som reklampelare för 

varumärkena. 

 

1.1 Definition av begrepp 

 

Instagram: En gratis mobilapplikation för foto/videodelning och ett socialt nätverk som 

lanserades 2010. Här kan användare ta bilder eller spela in filmklipp för att sedan välja 

olika filter för att omvandla utseendet och känslan. Det går även att dela innehållet med 

vänner och bekanta på andra sociala medier som Facebook, Twitter och Tumblr 

(Instagram, 2015). 

 

Hashtagg: En ”staketsymbol” (#) som sätts framför ord och fraser för att strukturera och 

kategorisera ämnen och kategorier i den digitala världen. Genom hashtaggar går det att 

hitta innehåll med olika ämnen eller teman istället för att enbart ta del av det innehåll 

som postas av dina sociala kontakter (Deepedition DigitalPR, 2013). 

 

Aktiva användare: Vår definition av aktiva användare är de som besöker plattformen 

Instagram regelbundet och minst någon gång per dag, samt postar och gillar innehåll på 

en daglig basis.   

 

Inkorporera: I denna studie används uttrycket för beskriva hur företag i en allt större 

utsträckning tar sig in i våra sociala nätverk och interagerar med användare. 

 

Konsumtionsattityder: Detta begrepp definieras av de uppfattningar, attityder och 

åsikter som alstras av användare när de tar del av innehåll som kan tolkas som någon 

form av reklam.  
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Kommersiella krafter: Personer eller verksamheter som omsätter pengar under 

yrkesmässiga former och har någon form av vinstsyfte med sin närvaro på Instagram. 

 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom fokusgrupper studera vilka uppfattningar, attityder och 

åsikter som skapas av aktiva användare på det sociala mediet Instagram när 

kommersiella budskap inkorporeras i plattformen. Vidare söks även en förståelse för 

hur socialt kapital kan ses som en ny form av kapitalism. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka konsumtionsattityder skapas av aktiva användare på det sociala nätverket 

Instagram? 
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2 Litteraturgranskning 
 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som använts i studien. Inledningsvis 

kommer begreppet socialt kapital introduceras för att skapa en större förståelse inom 

ämnesområdet. Vidare förklaras andra teorier såsom trovärdighetsforskning, e-WOM, 

engagemang inom sociala medier samt Uses and gratifications theory. 

 

 

Idén om att gränsen mellan konsumenter och producenter skulle börja suddas ut i 

samband med, och som ett resultat av, framväxande digital teknik kan spåras tillbaka 

redan till studier av Alvin Toffler (1980). I detta suddiga gränsland föreslogs att 

konsumenterna alltjämt skulle förvandlas till “prosumers”, en sammanslagning av 

engelskans “consumer” och ”producer” (Toffler, 1980). För att förtydliga detta handlar 

”Prosumtion” alltså om hur medieanvändare både konsumerar och producerar innehåll 

på olika medieplattformar genom interaktion med andra användare. 

 

Pascu, Osimo, Turlea, Ulbrich, Punie & Burgelman (2008) föreslog att de roller 

producenter och konsumenter har inte bara börjat suddas ut utan också börjat 

konvergera. I sociala medier är användaren en leverantör av innehåll. Användaren 

stödjer även, eller till och med tillhandahåller distributionskanaler med innehåll och 

tjänster. Dessutom spelar användaren en viktig roll i att hitta, välja och filtrera relevant 

innehåll och tjänster via exempelvis wikis, taggar, informationsutbyten och annan 

återkoppling. Mot bakgrund av dessa argument hävdar (Pascu et al. 2008) att 

uppfattningarna om prosumers naturligtvis inte är nya, vad som är annorlunda är dock 

att tanken är på väg att bli verklighet. 

 

De senaste åren har företag insett värdet av att använda sig av ”Prosumers”, alltså 

människor som sprider värdefull information för företagen. Konsumenten har således 

blivit en mycket mer aktiv del av marknadsföringen för företagen (Meerman & Scott, 

2010).  Castell (2009) menar på att publiken inte är något passivt objekt längre och att 

medierna omvandlas från masskomunikation till att bli allt mer specialanpassade och 

individualiserade. Meerman och Scott, (2010) menar att dessa ”Prosumers” sprider 

information om ett varumärke till sitt personliga nätverk och således blir individen en 

slags ambassadör för det, omedvetet eller medvetet. 
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Det har också föreslagits om “prosumption” i samband med sociala medier bör 

uppfattas som mer omfattande än vad som tidigare hävdats. Ett illustrativt exempel 

tillhandahölls av Ritzer och Jurgenson (2010), som hävdade att det vi ser med digital 

prosumption på nätet är framväxten av vad som kan vara en ny form av kapitalism. 

I vår studie blir det relevant att studera hur teorin om prosumers kan kopplas ihop med 

Instagramanvändare, 

 
2.1 Socialt kapital 

 
Enligt Broady (1988) menar Bourdieu att vi människor besitter ett sorts kapital när vi 

kan bemästra kulturen. Kapitalet kan vi anskaffa oss genom att tala formfulländat, att 

vara allmänbildad och välinformerad, veta hur man för sig i olika miljöer samt att vara 

utrustad med kultiverade dispositioner och god smak. Dessa egenskaper kommer att 

uppfattas av andra som allmängiltiga värden och något som man skaffade sig av 

personligt intresse. Med “kultur” avser Bourdieu inte vilken kultur som helst, utan den 

kultur som är kopplad till samhällets makthierarkier, det vill säga “finkulturen” som är 

den dominerande och den som räknas (Bourdieu, enligt Broady 1988). 

 

Det nya samhället möjliggör nya former av symboliskt kaptial då vi har utvecklat nya 

sätt att lagra och byta information på. Bourdieu menar på att det är utbildningssystemen 

som fördelar det kulturella kapitalet eftersom det är ett socialt system som upprätthåller 

en symbolisk ordning som klassificerar människor och förmedlar bilder av hur världen 

ser ut. Med det kulturella kapitalet erhåller man även ett informationsförsprång då man 

får möjligheter att hålla sig underrättad om vilka investeringar samt insatser som krävs 

för inträde på sociala fält och var vinsterna står att hämta. Det kulturella kapitalet är 

något som existerar inom oss, som kunskaper, erfarenheter, sätt att uppfatta och tänka, 

att tala och röra sig (Bourdieu, enligt Broady, 1988). 

 

På Instagram krävs socialt kapital i form av olika tillgångar, dels så måste man behärska 

tekniken, förstå kommunikationen samt hålla sig uppdaterad och precis som Bourdieu 

menar skaffar man dessa kunskaper av personligt intresse. Ytterligare kompetenser för 

att inträda på Instagram skulle kunna vara i form av investeringar i kontakter och 

vänskapsband som även kan utgöra den nya formen av kapital, nämligen det sociala 

kapitalet. En allt mer gemensam syn på fenomenet är att man ser socialt kapital som en 
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tillgång vilken expanderar i takt med att människor bygger vänskapsrelationer som kan 

leda till någon form av vinst. Det är alltså upp till individen själv att värna om sina 

relationer då det sociala kapitalet individen har är beroende av de sociala relationerna. 

Det är således viktigt att individen tar i beaktning hur ett agerande kan tänkas främja 

eller hämma de sociala nätverket (Kwon & Adler, 2014). 

 

Bourdieu intresserar sig för alla de tillgångar som “eliterna” använder sig av för att 

påverka sina positioner. Det handlar bland annat om materiella tillgångar, anseende och 

erkännande, släkt- och vänskapsband, kultur och god smak, allt det som Bourdieu 

menar är kulturellt och socialt kapital. På Instagram kan dessa tillgångar liknas med att 

man har ett stort socialt nätverk, att man har byggt en egen image samt har en stor 

möjlighet att påverka andra människor - det vill säga makt. Vår definition av dessa 

“eliter” behöver nödvändigtvis inte vara kända personer med en stor följarskara, utan 

kan även vara privatpersoner som genom sina tillgångar byggt upp sitt sociala kapital. 

 

Bourdieu menar att de grupper med makt är de som bäst lyckats intala sig själva och 

andra om att de är utvalda, att de själva besitter ett kapital som är av värde. Eliternas sätt 

att utmärka sig, särskilt genom skillnader i livsstil och smak vilket fungerar som ett 

vapen i kampen om makt (Bourdieu, enligt Broady 1988). 

 

2.2 Trovärdighetsforskning 

 

Ett viktigt begrepp inom trovärdighetsforskning går tillbaka till antikens Grekland där 

en man levde vars namn var Aristoteles. Han delade upp retoriken i tre retoriska 

appelformer, ethos, logos och pathos som tillsammans utgör de tre grundläggande 

medlen för att övertyga. I denna studie har vi valt att använda oss av ethos som inom 

retoriken är det begrepp som används för att definiera en talares trovärdighet (Kjeldsen, 

2008). Aristoteles skriver att övertygande kan ske genom talarens karaktär genom att 

talaren inverkar när talet framförs och på så vis blir talaren trovärdig. 

 

Ethos är viktigt för att få människor att lyssna och helt avgörande för att övertyga dem. 

Vi bedömer inte endast vad som sägs utan också vem som säger det. Det är inte utan 

anledning som Aristoteles säger att ethos har avgörande betydelse. Ethos kan uppfattas 

som en fast kvalité hos avsändaren men så är inte fallet. Ethos handlar förvisso om 
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avsändaren men inom retoriken defineras ordet som: uppfattningen mottagaren har om 

avsändaren vid en bestämd tidpunkt. En avsändare behöver heller inte vara en enskild 

person utan kan vara en grupp människor, en institution eller ett företag där deras ethos 

utgörs om vilken inställning mottagaren har till dem (Kjeldsen, 2008). Därför kan 

avsändarens ethos också förändras, till och med för samma mottagare.  

 

Det är när vi inte vet som vi blir tvungna att lita på den som talar och därmed kommer 

åhörarna att påverkas av talarens karaktär (Kjeldsen, 2008). Aristoteles menade att ethos 

inte skapas av vår förkunskap om talaren. Retoriskt ämnestekniskt ethos är det som 

skapas i talet, genom talet själv. Talaren konstruerar sitt ethos genom de val man gör, 

hur man valt att disponera sitt tal och med vilka synpunkter och argument man väljer 

samt orden och uttrycken som används för att framföra budskapet. 

 

Vi människor försöker ständigt att anpassa oss till omgivningen och omgivningen till 

oss. Detta gäller också mötet med vår sociala och mentala omgivning. För att 

kommunikation mellan människor ska vara ändamålsenlig och effektiv måste den vara 

passande till samhällets normer, konventioner och ideal. Det är passande att talaren 

uppträder anständigt för att inte väcka ovilja och anstöt och förlora sitt anseende. Det 

låter tämligen gammeldags men (Kjeldsen, 2008) menar på att det än idag existerar 

sociala normer för passande kommunikation. 

 

Trovärdigheten avgörs av många olika faktorer, exempelvis beror den på tolkarens 

förståelse och kunskap. Hedqvist (2002) menar att det inte råder någon tvekan om att 

förmågan att kommunicera retoriskt har viktig betydelse och i hans studie har han 

analyserat vilka faktorer som avgör trovärdigheten, som är synonymt med etos.  

Hedqvist (2002) förklarar i denna studie att den kommunikativa förmågan är en viktig 

faktor som har att göra med våra grundläggande krav på begriplighet. Detta 

exemplifierar han genom hur experter som har en bred kompetens ofta har en oförmåga 

att kommunicera med grupper som inte förstår deras kod. Det är således viktigt att vi 

formar våra budskap utefter de grupper vi vill kommunicera med (Hedqvist, 2002). 

Detta har att göra med erfarenhetskunskapen, sändarens reella egenskaper men också 

genom dennes sätt att kommunicera, sedan är det målgrupperna som avgör om vad som 

värderas högst. Hedqvist (2002) hävdar att den sociala kompetensen hos avsändaren är 
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viktig för att kunna öka trovärdigheten. Förmågan att kunna lyssna och arbeta för att 

förstå människor är central för att kunna öka trovärdigheten. 

 

Falkheimer och Palm (2005) menar att ett starkt varumärke innebär att den önskade 

bilden av organisationen ligger väldigt nära den bilden organisationen faktiskt lyckas 

förmedla till sina målgrupper. Den gamla synen på varumärken var att de hade en allt 

mer engångsöverföring när de sände ut sina budskap. Den nya synen har ett allt mer 

meningskapande syfte där den kontextuella tolkningen av budskapet placeras i centrum. 

Att skapa värderingsdrivna organisationer är idag prioriterade mål för de flesta 

företagen medan förtroendefrågor också värderas högt (Falkheimer och Palm, 2005). 

 

Vi har valt oss att använda oss av denna teori då vi kan dra tydliga paralleller med hur 

trovärdigheten kring tal och kommunikation även kan appliceras på Instagram i form av 

hur digital kommunikation kan påverka trovärdigheten och tolkningen hos avsändare 

och mottagare.  

 

2.3 E-WOM & online engagement level 

 

Enligt Yang och Coffey (2014) i artikeln ”Audience valuation in the new media era; 

interactivity, online engagement, and electronic word-of-mouth value” har den nya 

digitala tekniken skapat möjligheter för interaktiva möjligheter på flera typer av 

plattformar. Webbplatser och sociala medier är inte längre bara ett 

kommunikationsverktyg, utan fungerar också som en plattform för marknadsföring där 

annonsörer kan få uppmärksamhet av sina målgrupper. 

 

Yang & Coffey (2014) presenterar i denna artikel två nya publikvärderingmått för att ge 

en mer heltäckande mätning av onlinepubliken: ”Online engagement level” och 

”electronic word-of-mouth” (e-WOM) värde. Online engagement mäter hur pass 

engagerad och interaktiv konsumenten är på nätet. E-WOM värdet syftar till de 

uttalanden som görs av potentiella, faktiska eller före detta kunder om en produkt eller 

ett företag, och som görs tillgänglig för en mängd andra människor via internet. 

 

Yang & Coffey (2014) visar i sin artikel att den interaktiva publiken är yngre, mer 

engagerad på nätet, och har ett högre e-WOM värde än den icke-interaktiva publiken. 
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Eftersom den yngre publiken är den mest aktiva och interaktiva gruppen på nätet skapas 

således en större benägenhet att vara uppdaterad och vilja sprida informationen man 

konsumerar. I vår studie blir det alltså av betydelse att studera denna inflytelserika 

grupp eftersom de mest aktiva sannolikt även har störst chans att upptäcka nya trender 

och fenomen inom ramarna för studiens tema. 

 

2.4 Engagemang inom sociala medier 

 

Tidigare forskning har funnit flera orsaker till varför konsumenter postar recensioner 

om olika företags produkter eller tjänster på webben. En huvudsaklig psykologisk 

incitament för individer att sprida positiv elektronisk word of mouth (e-WOM) är för att 

erhålla ett socialt godkännande eller självgodkännande för att visa upp sina köpbeslut, 

och genom osjälviskt beteende dela sina kunskaper med andra (Chen, Fay, Wang, 

2011). I linje med denna teori påvisar Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler 

(2004) att viral spridning av företags produkter eller tjänster kan fungera som ett sätt för 

konsumenter att signalera sin kompetens eller sociala status. För det andra, kan word-

of-mouth användas för att uttrycka sin tillfredsställelse eller sitt missnöje. 

 

Att engagemang kan förstärkas av känslor beskrivs även i artikeln “Consumer 

engagement in a virtual brand community: an exploratory analysis” av Brodie, Ilic, 

Hollebeek & Juric (2011) där ett ökat engagemang förklaras som ett resultat av en 

känsla av tillhörighet i ett nätverk. Idag räcker det inte med att företag finns där 

konsumenten finns utan dem måste även lyckas få konsumenterna engagerade. En 

central diskussion för företagen i dagens samhälle handlar just om termerna “engagera” 

och “engagemang”. Detta för att beskriva den typ av deltagarnas specifika interaktioner 

eller interaktiva upplevelser. Lyckas företagen med att engagera sina konsumenter 

menar Bowden (2009) att konsumenterna själva kommer att rekrytera nya 

gemenskapsmedlemmar som kan leda till utvecklande av företag och bransch. Genom 

att dela personliga erfarenheter påverkar man andra, dels sitt sociala nätverk men det 

kan även leda till stora förbättringar för företaget och likaså branschen i helhet. 
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2.5 Uses and gratifications theory 

 

Forskningsteorin om uses and gratifications ställer frågan om varför människor 

använder internet och andra nya medier och vad de får ut av detta. Teorin baseras alltså 

på hur vi använder medier samt vilken tillfredsställelse det ger oss. Balnaves, Shoesmith 

& Donald (2009) hävdar att teorins grundsyn är att publiken alltid har ett ändamål med 

sin mediekonsumtion. Oftast är detta ändamålet att tillfredsställa sina egna behov, som 

uppkommer och påverkas av vår sociala omgivning. Uses and gratifications använder vi 

i denna studie för att skaffa oss en bättre förståelse om varför människor använder 

Instagram, och till vad. Centrala frågor som uses and gratifications besvarar kan 

exempelvis vara ”Hur använder publiken medierna? Teorin utgår från när publiken tar 

del av ett särskilt medieinnehåll som grundar sig i att man vill tillfredställa ett behov där 

(McQuail, 2010) menar att behoven kan komma från något socialt eller psykologiskt.  

 

En av de första forskningsstudierna som gjordes om uses and gratifications var i början 

av 40-talet om hur mycket dagstidningar betydde för folket. Det var i och med denna 

studie forskare kom fram till att tidningen inte bara var en källa till information utan 

även hade ett emotionellt värde för läsarna då tidningen också gav läsarna en rutin och 

trygghet. Tidigare använde man sig av denna teori för att se vad publiken gör med 

medier, senare upptäckte man att man också att man kunde använda teorin för att se vad 

medier gör med publiken. Den gemensamma synen på uses and gratifications är att det 

finns en uppfattning om att massmedier ger publiken ett innehåll som sedan individen 

själv bestämmer utifrån sina egna behov och personliga situation vad man ska ta del av 

och inte (McQuail, 2010). 

 

Katz, Gurevitch och Haas (1973) menar att behoven kan skilja sig från individ till 

individ. En del människor kan använda ett särskilt medieinnehåll för att söka kunskap 

medan andra kan använda det i syfte att stärka relationer. För att påvisa denna skillnad 

mellan individer delade man upp dessa behov i fem olika kategorier:  

 

Kognitiva behov - Söka information, kunskap. 

Affektiva behov -  Känslomässig upplevelse. 

Intergrationsbehov - Status och trovärdighet 

Intergrationsfunktionersbehov - Stärka relationer. 
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Avslappningsbehov - Flykt och avledning. 

 

Eftersom vi i denna studie främst kommer att se till vilka intergrationsrelaterade behov 

användare av Instagram har kan vi med hjälp av Severin och Tankard (2010) förtydliga 

de två intergrationsrelaterade behoven. Severin och Tankard (2010) menar att man kan 

dela upp dessa behov i personliga intergrationsbehov och sociala intergrationsbehov. 

Samtidigt vill författarna påpeka att uses and gratifications är generellt otydlig då den 

inte fastställer vad “behov” är. Severin och Tankard (2010) hävdar också att teorin inte 

tar hänsyn till centrala mediekulturen samt att människor inte är så fria som de tror att 

välja vilket medium de vill använda sig av.  

 

Uses and gratifications används ofta när man ska få ut något av mediet och dess innehåll 

med hjälp av de aktiva användarna. Det är genom de aktiva användarnas val och utifrån 

deras personliga behov och omgivning vi kan ta reda på vad som just motiverar dem att 

använda sig av plattformen Instagram. I och med att Instagram är en social plattform 

kommer fokuset läggas på vilka personliga och sociala behov som kan ligga bakom 

användarnas medvetna eller motiverade val till varför just de använder sig av 

plattformen och hur de tror sig påverkas av omgivningen på den. En annan studie inom 

området gjordes på 70-talet av B.S Greenberg och avhandlade varför unga människor 

valde television som medie. Denna forskning påvisade att det fanns åtta olika 

anledningar till varför ungdomar valde att titta på television (Greenberg, enligt Ross & 

Nightingale, 2003). Svaren som Greenberg erhöll var följande: 

 

(1) Som tidsfördriv 

(2) Att glömma 

(3) Att lära sig saker 

(4) Att lära sig om sig själv 

(5) För uppväckande 

(6) För avslappning 

(7) Som sällskap 

(8) Som vana 

 

Likt Greenbergs forskning har vi i denna studie anledning att försöka ta reda på varför 

vår målgrupp använder sig av Instagram för att på så sätt skapa oss en bättre uppfattning 
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om deras attityder gentemot konsumtion på plattformen. Det är av denna anledning vi 

valt att använda oss av teorin om uses and gratifications i denna studie då den hjälper 

oss att tolka deltagarnas svar samt hur de själva använder Instagram och hur de påverkas 

av mediet 
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3 Metod och forskningsetik 
 

Detta kapitel ämnar att skapa en förståelse för läsaren angående den metod som 

använts i studien. Avsnittet innehåller i sin helhet en tydlig redogörelse kring det 

tillvägagångsätt som använts från början till slut. 

 

 

3.1 Fokusgrupper 

 

Valet av forskningsdesign är det viktigaste besluten man har att fatta inom ramen för en 

undersökning. Inte minst för att det är svårt att ändra forskningsdesignen under resans 

gång. Valet av jämförelsepunkter får så stora konsekvenser för den fortsatta 

undersökningen att de bör formuleras redan i ett tidigt stadium Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012). 

                                                         

I vår studie valde vi efter noga övervägande att använda oss av en kvalitativ metod. 

Kvalitativa metoder har enligt Holme & Solvang (1997) sin styrka i att de visar på 

totalsituationen. De åskådliggör en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang, till skillnad från kvantitativa metoder som snarare 

syftar till att undersöka det gemensamma, genomsnittliga eller representativa. 

 

En styrka i kvalitativa intervjuer i förhållande till undersökningsämnet är att kvalitativ 

metod kan likna en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Genom ett vanligt samtal 

tillsammans med den valda metoden förväntade vi oss kunna erhålla djupare 

information om forskningsproblemets sammanhang och struktur, än vad vi kunde gjort 

med en kvantitativ metod. På så sätt kunde vi även undersöka det säregna, unika eller 

eventuellt avvikande beteendena (Holme & Solvang, 1997). Genom transkribering och 

analysering av intervjuer förväntade vi oss kunna skapa en djupare förståelse kring 

forskningsproblemet.  

 

Att använda sig av fokusgrupp som metod är relativt tids- och kostnadseffektivt och har 

i allt större utsträckning blivit allt mer förekommande inom marknadsföringssfären. 

Denna intervjumetod används som ett verktyg för att få återkoppling från potentiella 

konsumenter om nya produkter eller tjänster (Esaiasson et al, 2012). Genom att vi valde 

ut aktiva Instagramanvändare kunde vi som moderatorer introducera studien för 
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deltagarna som vi visste befann sig på plattformen och som på så vis kunde relatera till 

temat och naturligare bidra till en djupare diskussion. Det är av denna anledning vi 

ansåg fokusgrupper vara den mest effektiva undersökningsmetoden. Moderatorn är den 

person som ska sköta diskussionen utan att vara alltför styrande enligt Stewart och 

Shamdasani (2015).  

 

 
3.2 Datainsamling och genomförande 

  
 

Deltagarna träffades i en konferenslokal på Universitetsbiblioteket i Kalmar och 

tillfrågades om deras uppfattningar, föreställningar och attityder till reklam på 

Instagram. Intervjuerna styrdes av en moderator som startade diskussionerna, berättade 

om temat och var den person som höll samtalet levande. Vi visste att oavsett vilken 

observationsstrategi vi skulle valt, hade vi blivit en del av en social gemenskap, det vill 

säga att man påverkar och påverkas av deltagarna (Holme & Solvang, 1997). 

Vi strävade efter att låta deltagarna i så stor utsträckning som möjligt själva få påverka 

samtalets utveckling. Eftersom vi endast gav deltagarna inledande frågor var vi 

samtidigt tvungna att försäkra oss om att vi fick svar på de frågor som vi ville belysa. 

Därför försökte vi ur samtalet “utsortera” den information vi ville ha och de frågor vi 

var intresserade av.  

 

Vi såg också en fördel med att likt som Bryman & Bell (2005) beskriver kunna ha 

möjlighet att analysera resonemangen som leder fram till olika ställningstaganden. Även 

Esaiasson et al, (2012) menar att den data som insamlas från fokusgrupperna visar hur 

deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen, samt att tankestrukturer och djupt 

liggande värderingar blottläggs i samtalet. Som ett resultat av detta skapas en möjlighet 

att få fram individers insikter eller lösningar kring problem, denna typ information hade 

troligen varit mycket svårare att uppfånga genom enskilda intervjuer. Till skillnad från 

den enskilda intervjun ger fokusgruppen även möjlighet till att undersöka interaktionen 

mellan personerna inom gruppen när dem diskuterar det valda ämnet (Esaiasson et al, 

2012). 
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3.3 Avgränsning 

 

 

Arbetet var avgränsat till att enbart behandla Instagram eftersom vi själva hade märkt av 

att nya fenomen uppenbarat sig på plattformen de senaste åren, vilket de båda 

kampanjerna vi nämnde i inledningskapitlet kunde styrka. Arbetet behandlade inte 

några andra kampanjer än just Kellogg´s och Nordic Light Hotels. I studien avgränsade 

vi oss till personer i åldrarna 21-25 som var aktiva användare av Instagram. 

 

3.4 Urval  

 

 

Stiftelsen för internetinfrastruktur har som syfte att främja utvecklingen av Internet och 

publicerar årligen rapporten “Svenskarna och internet” som kartlägger svenskarnas 

förändring och utveckling av internetanvändningen. I 2014 års rapport framkommer det 

att ungdomar och unga vuxna upp till 25 år är den grupp som är mest aktiva av alla på 

sociala medier, där de i snitt ägnar 7,6 timmar i veckan (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur, 2014). Med utgångspunkt i denna rapport och med stöd av Yang & 

Coffey (2014) blev det relevant för oss att intervjua den utvalda gruppen eftersom de är 

de mest aktiva på sociala medier och även de mest inflytelserika enligt. 

 

Med detta som grund, valde vi strategiskt ut personer som befann sig i kategorin och 

som utgjorde vår målgrupp. Dessa personer var alla dagliga aktiva användare av 

plattformen Instagram samt studerande och befann sig i geografiskt i Kalmar Län. Vi 

tog kontakt med de som befann sig inom ramarna för studiens relevans och hade korta 

telefonintervjuer med dessa för att bekräfta att de var dagliga besökare av Instagram 

samt för att stämma av huruvida intresse fanns för deltagande i studien.  

 

För studien valde vi att ha tre olika fokusgrupper då vi ansåg det vara ett lämpligt antal i 

förhållande till tidsramen som existerade för studien. Fokusgrupperna bestod av tre 

personer i varje grupp med sammanlagt nio personer. Det tre grupperna har som 

gemensam nämnare att alla är dagliga användare av applikationen Instagram och ses 

därför som aktiva användare. För att bestämma fokusgruppernas storlek fick vi utgå från 

syftet och vad vi ville undersöka. Esaiasson et al, (2012) menar på att i studier som vår, 
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vilka undersöker förhållningssätt och attityder anses fyra till sex personer vara det mest 

gynnsamma. Om man väljer att ha fler deltagare än så kan risker uppstå som att alla inte 

hinner eller får komma till tals (Krueger, 2008). Inom småskalig forskning kan det 

däremot vara praktiskt med färre deltagare, vilket vi tagit i beaktning i vår studie, och 

därför valt att använda oss av tre deltagare i varje grupp. Med hänsyn till tidsramen för 

studien ansåg vi det även naturligt att välja ut personer genom bekanta till oss eller som 

vi på ett eller annat sätt stiftat bekantskap med. 

 

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 Fokusgrupp 3 

Karl, 22 år Julian, 24 år Max, 24 år 

Lisa, 22 år Kristin, 23 år Tove, 22 år 

Edvin, 25 år Maja, 21 år Fanny, 22 år 
(Deltagarna heter något annat i verkligheten) 

 

Morgan (1996) förtydligar skillnaderna mellan en strukturerad och ostrukturerad 

fokusgruppsintervju. Ju mer en moderator styr gruppen desto mer strukturerad anses 

den vara. Skillnaden mellan en ostrukturerad fokusgruppsintervju jämfört med en 

strukturerad är att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt talar med varandra och 

inte med moderatorn. Efter att vi läst in oss på de båda tillvägagångsätten ansåg vi att 

den mest effektiva strukturen för våra fokusgruppintervjuer var en blandning mellan en 

strukturerad och ostrukturerad fokusgruppsintervju. Detta eftersom vi inte hade till 

avsikt att helt och hållet styra diskussionen som en strukturerad fokusgruppintervju, 

samt att vi heller inte hade till avsikt att låta diskussionen vara helt upp till deltagarna 

som en ostrukturerad fokusgruppsintervju, då det finns chans att diskussionen blir 

oorganiserad (Wibeck, 2010).  

 

När vi började formulera en intervjuguide till fokusgrupperna ansåg vi det vara av stor 

vikt att formulera frågor som var breda till en början för att få ingång diskussionerna. 

Av denna anledning började vi med öppna och generella frågor för att sedan formulera 

mer specifika frågor. Detta för att vi som moderatorer inte skulle behöva delta lika 

aktivt i diskussionerna till en början samt att vi trodde att detta skulle underlätta när de 

mer specifika frågorna kom. Precis som Stewart och Shamdasani (2015) menar behöver 

vi som moderatorer då endast delta när vi formulerar frågan samt ingripa om 

diskussionerna inte hålls inom ramarna. Vi kan även tillägga att vi någon gång i 
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fokusgruppsintervjuerna fick ingripa för att få alla deltagare att delta i diskussionerna då 

vissa deltagare var mer dominanta än andra. Vissa ingripanden måste man ibland göras 

som moderator för att föra diskussionerna framåt enligt Stewart och Shamdasani (2015).  

 

 
3.5 Metodkritik 

 

 

 

En av den kritik som riktats mot kvalitativ metod är att resultatet man kommit fram till 

inte är generaliserbart. Detta eftersom antalet undersökningspersoner i förhållande till 

hela målgruppen som man vill studera inte är representativa i statistisk mening 

(Esaiasson et al, 2012). Vi skulle alltså inte kunna dra några generaliserbara slutsatser 

för hela vår målgrupp (som omfattade alla aktiva instagramanvändare i Sverige mellan 

21-25 år) enbart utifrån fokusgruppsintervjuerna. Vi var därför väl medvetna om att ett 

kvantitativt tillvägagångssätt skulle kunnat användas för att till största möjliga grad ta 

fram mer generaliserbara resultat kring frågeställningen. Samtidigt kan inte kvantitativa 

studier ge allt för utvecklade svar vilket sedermera gör det svårt att förstå underliggande 

faktorer till människors handlingar, vilket var det vi ämnade att undersöka (Esaiasson et 

al, 2012).  

 

I och med att deltagarna befann sig geografiskt inom samma område visste vi att det 

fanns en chans att några av deltagarna stiftat någon form av bekantskap med varandra 

sedan innan. Därför lade vi stor vikt vid att agera professionellt och försöka hålla oss så 

objektiva som möjligt för att inte diskussionen skulle bli oorganiserad. Det råder delade 

meningar angående hur man bör välja ut deltagare till sina fokusgruppsintervjuer. 

Krueger (1994) menar att man bör vara selektiv i sitt urval där folk sedan tidigare har 

någon koppling till varandra och har kännedom om varandra sedan innan. Wibeck 

(2010) menar istället att det kan vara positivt ifall deltagarna har någon social relation 

sedan innan, då det kan bidra till att deltagarna känner sig mindre obekväma och har 

lättare att uttrycka sig. Vi var medvetna om att deltagarnas sammansättning och 

bekvämlighet med varandra samt moderatorernas förmåga att leda intervjun var faktorer 

som skulle kunnat leda till ett begränsat resultat av intervjun. Samtidigt trodde vi oss 

kunna skapa en mening och betydelse kring fenomenet genom diskussionen och 

reflektionen under samtalsundersökningen. En annan aspekt med att använda sig av 
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fokusgrupper som vi tog hänsyn till var att bearbetningen av dokumentationen kan 

upplevas som krävande då det är mycket data som ska transkriberats, därför valde vi att 

planera in mötena med fokusgrupperna i ett tidigt skede av studien. 

 

3.6 Forskningsetiskt övervägande 

 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som är gällande för vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 

samhällsvetenskap. Principerna vilar på två grundläggande krav, forskningskravet och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Forskningskravet gör gällande att tillgängliga kunskaper skall utvecklas, fördjupas och 

att metoder ska förbättras (Vetenskapsrådet, 2009). Dessa riktlinjer har vi förhållit oss 

till och anser därför att studien håller en hög kvalitet, är viktig och nödvändig för 

individer och samhällets utveckling, samt att den har bedrivits och inriktats på 

väsentliga frågor, i enlighet med forskningskravets utgångspunkt. Vi anser att vår studie 

är av vetenskaplig samhällsrelevans eftersom den bland annat undersöker attityder till 

ett relativt nyuppkommet fenomen inom sociala nätverk, vidare ser vi detta som ett 

underlag för framtida forskning kring temat. 

 

Individskyddskravet är en självklar utgångspunkt inom forskningsetiken och kan delas 

in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen - Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav handlar bland annat om att 

forskningsdeltagarna skall vara informerade om forskningens syfte, att de ska ha 

självbestämmanderätt över sin medverkan, att personuppgifter och annat av 

konfidentialitet skall vara skyddat på ett säkert sätt, samt att de uppgifter som är 

insamlade endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2009). I vår studie 

har vi valt att anonymisera deltagarna genom att ge dem fiktiva namn, detta eftersom 

några av deltagarna ansåg sig ha kontroversiella åsikter och ville därför inte 

personifierade i studien. 

 

Utöver individskyddskravet och forskningskravet ger ämnesrådet rekommendationer 

som inte anses ha samma tyngd som de förstnämda, men som ändå är angelägna och 

önskvärda. Dessa rekommendationer handlar om att ge undersökningsdeltagarna 
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tillgång till etiskt känsliga avsnitt i undersökningen innan den publiceras, samt att 

forskaren bör fråga de berörda deltagarna ifall de vill ta del av den färdiga studien när 

den publiceras (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Vi har tagit ställning och är av den uppfattning att vi har uppfyllt ovanstående 

rekommendationer och krav genom disciplinärt arbete och en tydlig dialog med 

undersökningsdeltagarna både före och efter undersökningen avslutades. 
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4 Resultat och analys 
 

Avsnittet inleds med en presentation av deltagarnas generella användning av 

Instagram. Fokuset sedan riktas på de attityder till konsumtion som skapas i samband 

reklam på plattformen. Utefter detta följer ett resultat och en analys av deltagarnas 

svar. 

 

Resultat och analyskapitlet inleds med en kort genomgång av deltagarnas användande 

och ändamål med plattformen Instagram. Därefter söks en förståelse för vad deltagarna 

väljer att publicera samt hur påverkade de blir av varandra på plattformen. Med detta 

som underlag skapar vi en förståelse för att sedan kunna tolka vad deltagarna generellt 

anser om reklam på Instagram. I denna del behandlas således vår frågeställning, och 

innehåller deltagarnas attityder till konsumtion och hur de påverkas av de kommersiella 

krafter som letar sig in i våra sociala nätverk. I den sista delen söks en förståelse för att 

kunna besvara syftet med studien som handlar om vilka aspekter deltagarna har 

gentemot utnyttjandet av sina social nätverk. Avslutningsvis följer en slutdiskussion, 

reflektioner kring arbetet och förslag på vidare forskning. 

 

 

 
4.1 Användande och ändamål 

 

 

Eftersom alla deltagare är dagliga besökare på plattformen samt kommenterar och gillar 

inlägg ses de som en interaktiv publik. Precis som Yang & Coffey (2014) påvisar är det 

den yngre publiken som är den mest aktiva och interaktiva gruppen på nätet och andra 

digitala medier. Majoriteten av deltagarna menar att de inte bara ser Instagram som en 

plats för att hålla sig uppdaterad, utan har också en större benägenhet av att vilja sprida 

information på olika sätt. Detta gör användarna genom att själva producera innehåll 

samt dela bilder på Instagram.  

 

 

“Ja, jag är ju inne rätt ofta, säkert 60 gånger. 24 timmar på ett dygn, såklart man 

hinner 60 gånger” - Tove 22 år. 
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“Jag är inne ofta. Det har ju blivit en sorts rutin varje gång man tar upp telefonen.” - 

Julian 24 år. 

 

“Det är nog upp emot 20 gånger per dag” - Maja 21 år. 

 

 

Andra deltagare är inte lika aktiva besökare men är överens om att man besöker 

instagram minst ett par gånger om dagen. Även om antalet besök per dag är mindre i 

förhållande till andra deltagare, så har man ändå en stor benägenhet av att hålla sig 

uppdaterad. 

 

 

“Ja jag skulle nog säga 6-7 gånger. Man kollar när man inte har något annat att göra, 

man bara pillar med telefonen när man inte har något annat att göra” - Karl 22 år. 

 

 

Gemensamt för alla deltagare är att de ser Instagram som ett medie vilket tillfredsställer 

deras olika behov. Just som Balnaves et al, (2009) menar i sin studie inom uses and 

gratifications har publiken alltid ett ändamål med sin mediekonsumtion, men detta 

behov varierar mellan deltagarna sinsemellan. Majoriteten av deltagarna använder 

Instagram mestadels i underhållningssyfte, för att posta egna bilder och för att se vad 

som händer i vänners liv. Många menar även att de använder plattformen för att få 

inspiration och vara uppdaterade om det senaste. 

 

 

“Kollar instagram för att kolla vad mina kompisar gör och för att få skratta lite, följer 

9GAG konton och liknande för att det är kul” - Julian 24år. 

 

“Kul att följa vänner och andra som man blir inspirerad av” - Fanny 22 år. 

 

Andra deltagarna menar att de inte har samma benägenhet att själva posta inlägg utan 

ser plattformen främst som ett sätt att ta del av andras liv. 
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“Jag kollar mest för att få inspiration, jag följer mest inredning och mode, och lite 

såhär quotes och sånt. Det är inte så mycket för att se vad mina vänner gör faktiskt” - 

Lisa 22 år. 

 

 
4.2 Vad väljer man att publicera? 

 

 

Alla deltagare är överens om att man är mycket väl medveten om sin egen 

självframställning samt vilken typ av innehåll man väljer att publicera. Profileringen på 

Instagram tycks vara viktig för hur man speglas gentemot sin följarkrets och det ter sig 

även vara av stor vikt att innehållet har ett allmänintresse. Kjeldsen (2008) menar att 

människor försöker anpassa sig till sin sociala omgivning och likaså omgivningen till 

dem, detta gäller i alla högsta grad mötet som sker inom våra sociala nätvärk. 

 

 

“Hade jag varit mer aktiv på instagram hade det varit för att uttrycka kreativitet som 

man vill få utlopp för, då är det viktigt att folk uppskattar mig”. – Lisa 22 år. 

 

“Så är det ju, du vill ju inte lägga upp något som inte är lite smickrande” - Karl 22 år. 

 

“Man tänker ju alltid på vad andra tycker, klart det är töntigt men det är också sant”. - 

Fanny 22 år. 

 

“Ja det är man väl. Det är därför man inte lägger upp så jävla mycket skit” - Maja 21 

år. 

 

 

Vissa deltagare uppdaterar helst inte allt för ofta men när de väl ska göra en uppdatering 

ska den vara fyndig och påvisa kreativitet. Uppdateringen kan också göras ifall det är 

något speciellt som händer, exempelvis om man är utomlands eller liknande. Dessa 

deltagare påvisar ändå en medvetenhet gentemot sina följare då de lägger en stor vikt på 

att uppdateringen skall vara av allmänintresse. Precis som Kjeldsen (2008) hävdar 

måste kommunikationen mellan människor vara anpassad till samhällets normer, 

konventioner och ideal för att vara ändamålsenlig och effektiv. Detta gäller även på 
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Instagram, om man inte upprätthåller de rådande normerna, konventionerna och idealen 

skulle de kunna väcka ovilja och anstötande, samt att man kan förlora sitt anseende. 

Enligt Kwon & Adler (2014) är det viktigt att värna om sina sociala relationer då det 

utgör ens sociala kapital, vi tolkar deltagarnas svar som att detta är något de är väl 

medvetna om och har i beaktning innan de postar inlägg på plattformen. 

 

“Skulle jag lägga upp en bild nu så skulle det vara en snygg estetisk bild som följer 

kommande bilders teman, alltså att det är någonting kreativt för mig, inga selfies, 

verkligen inte” - Lisa 22 år. 

 

“Om jag lägger upp en bild ska det vara något speciellt som händer, om man är 

utomlands eller om man är på något häftigt ställe som det finns något allmänt intresse 

av. Jag tror man tänker lite mer innan man lägger upp någonting, liksom det är väl 

ingen som bryr sig om den här bilden och så struntar man att lägga upp den om det är 

en vanlig bild” - Edvin 25 år. 

 

 

Andra deltagare verkar lägga mindre tid åt att reflektera över vad sina följare ska anse 

om posterna. De menar istället att de postar inlägg som de själva anser är relevanta, 

skulle detta inte uppskattas av personer inom det sociala nätverket är det bara för dem 

att sluta följa personen i fråga. 

 

 

“Jag tror att jag när jag tagit en bild så känns det i kroppen om jag ska publicera den 

här bilden eller inte, det bara känns” - Maja 21 år. 

 

“Selfies, bilder på vänner, om det händer något kul. Gillar de inte vad man gör så är 

det ju bara sluta följa mig, jag har ju inte tvingat någon att göra det” - Tove 22 år. 

 

 

Trovärdigheten gentemot sina följare tycks variera. Många deltagare har hög 

trovärdighet till sin följarskara, men är samtidigt medvetna om att många individer 

förskönar bilder för att på så vis måla upp en glorifierad bild av sig själv via sociala 

medier. Precis som Kjeldsen (2008) menar är Ethos viktigt för att få människor att 
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lyssna och helt avgörande för att övertyga dem, vi bedömmer inte andra endast utifrån 

vad som sägs utan lägger även vikt vid vem som säger det. 

 

 

“Jag tror jag litar på dem, samtidigt så vet man om att det oftast är en förskönad bild 

men jag bryr mig inte så mycket om det” - Kristin 23 år. 

 

“Många målar upp en glorifierad bild av sig själv via sociala medier och så, det är 

ganska vedertaget, så man har väl någon sorts distans till vad som postas.” - Max 24 

år. 

 

 

Andra deltagare anser sig själva ha en hög trovärdighet gentemot sina följare, eftersom 

man själva gjort ett aktivt val att följa dem och att det på något sätt är människor man 

har en form av relation med. McQuail (2010) hävdar att det är individen själv som 

bestämmer vad man själv vill dela med sig eller ta del av utifrån sina egna behov och 

personliga situation. 

 

 

“Jag har hög trovärdighet för de som jag följer, man har ju själv aktivt valt att följa 

personen och det är ju för att på något sätt bryr sig om den personen.” - Edvin 25 år. 

 

 

 

4.3 Hur påverkad blir du?        

 

 

Det råder delade meningar bland deltagarna huruvida man anser sig bli påverkad i 

någon form på Instagram. Några tror sig inte alls påverkas medan andra tror att man 

förmodligen blir mer påverkad än vad man själv vill medge. Oftast ser deltagarna 

påverkanseffeken som något positivt eftersom Instagram bidrar till en hög medvetenhet 

om trender och “det senaste”, eftersom man följer konton som man blir inspirerad av. 

Det som Bourdieu menar är kulturellt och socialt kapital, det vill säga saker som 

anseende och erkännande, vänskapsband, kultur och god smak är de tillgångar som 

“eliter” använder sig av för att påverka sina positioner (Bourdieu enligt Broady, 1988). 
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Dessa tillgångar kan på Instagram liknas med att man byggt upp en egen image samt ett 

stort socialt nätverk och har således en stor möjlighet att påverka andra människor på 

plattformen. Det tycks vara dessa eliter som lyckas inspirera andra som är de som 

tillskansar sig mest makt och har störst möjlighet att göra intryck på sitt sociala nätverk. 

De blir eliter eftersom de har stort inflytande bland sina följarskaror och därför kan 

påverka dem på olika sätt. 

 

 

“Helt ärligt tror jag att jag påverkas mer än vad jag vill erkänna. Småsaker tror jag, att 

man kommer på saker man vill göra för att man sett bilder på det. Man påverkas ju av 

folks stilar och hur dem lever sina liv” - Kristin 23 år. 

 

“Jag kan känna att man påverkas av folk stilar och så också, man blir sugen på att 

köpa något som någon annan har på sig det för att det är snyggt.” - Julian 24 år. 

 

“Jag påverkas inte så mycket förutom att jag blir väldigt inspirerad. Jag blir taggad av 

att måla om jag ser massa schyssta typografigrejer typ. Kan få mig lite motiverad.” - 

Max 24 år. 

 

 

Att deltagarna faktiskt påverkas av plattformen kan också leda till negativa aspekter i 

form av att man påverkas av vad andra tycker om ens bilder samt hur man kan påverkas 

av andras. Precis som Kwon & Adler (2014) menar har alla deltagarna gemensamt att 

de tar i beaktning hur ett agerande kan tänkas främja eller hämma deras sociala nätverk.  

 

Vissa deltagare tror sig inte påverkas alls av sina egna bilder utan påverkas istället av 

vad andra lägger upp. De menar att det lätt kan bli för mycket selfies eller bilder som 

ingen har något intresse över att se på Instagram,  precis som Chen et al, (2011) menar 

på kan word-of-mouth användas för att uttrycka sin tillfredsställelse eller i detta fall 

missnöje. 

 

 

“Jag påverkas ingenting i mån om vad jag själv lägger upp men kan därför se mig bli 

påverkad humörsmässigt för att jag blir irriterad över att se selfies och alla mainstream 

bilder. Selfies i alla former är det värsta jag vet att se på. Men man kan ju också bli 
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glad om man ser roliga saker, så det är ju väldigt subjektivt vad man tycker om och 

inte” - Karl 22 år. 

 

 

Andra deltagare menar att de påverkas i allt större utsträckning av vad de själva postat, 

och tycks vara mer benägna att söka efter bekräftelse. Får man inte den bekräftelsen 

man söker är man benägen att ändra sitt beteendemönster. Chen et al, (2011) menar att 

ett huvudsakligt incitament för individer att sprida ett positivt e-WOM är att erhålla ett 

socialt godkännande.  

 

 

“För ett tag sen var det okej att lägga upp selfies vilket jag gjorde men sedan märkte 

jag att folk inte uppskattade det, så jag slutade med det” - Tove 22 år. 

 

“Jag kan störa mig på saker som folk lägger upp, men påverkas vet jag inte. Men jag 

kan ju typ.. lägger en tjej upp en bild där hon putar med läpparna kan jag tycka att det 

är lite töntigt.” - Fanny 22 år. 

 
 

 

 

 

 

4.4 Vad är reklam på Instagram? 

 

Vad man tolkar som reklam på instagram skiljer sig åt mellan deltagarna. Många av 

deltagarna uppfattar att begreppet reklam är mycket beroende i vilken typ av kontext det 

förekommer. Man tycks dock vara eniga om att begreppet reklam är mycket 

svårdefinierat, och menar på att väldigt mycket skulle kunna tolkas som reklam och att 

man därför skulle kunna ses som en sorts reklampelare för ett varumärke helt 

omedvetet, eller medvetet. Detta stämmer väl överens med vad (Meerman & Scott, 

2010) menar med att prosumers sprider information om varumärken och på så sätt blir 

en slags ambassadör för det, samtidigt som konsumenten blivit en mycket mer aktiv del 

av marknadsföringen för företagen.  

 

 

“Varje hashtagg som är skapad tycker jag är någon sorts reklam” - Maja 21 år. 
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“Man kan ju tolka att det är reklam om någon sitter och dricker en cola i solen” - Karl 

22 år. 

 

“Det finns typ ingen reklam, jag tänker mest att det är personer som marknadsför sig 

själva” - Max 24 år. 

 

 

Dessa svar styrker Castells (2009) teori då han menar på att publiken inte är något 

passivt objekt längre och att medierna omvandlats från masskommunikation till att bli 

allt mer specialanpassade och individualiserade. Instagram har således utvecklats till en 

sorts marknadsföringskanal vilket skiljer sig från när den skapades då syftet var till för 

bilddelning mellan vänner och bekanta. Om vi ser detta utifrån teorin uses and 

gratifications är detta ett exempel på hur användarna själva format plattformen till vad 

den är idag allteftersom nya behov uppkommit i takt med Instagrams framfart 

(McQuail, 2010).  

 

Den gemensamma synen på uses and gratifications är att massmedier ger publiken ett 

innehåll som sedan individen själv bestämmer vad man vill ta del av (McQuail, 2010). 

På samma sätt verkar begreppet reklam på Instagram vara helt subjektivt och skilja sig 

från individ till individ. 

 

 

4.4.1 “Det fanns ju ingen reklam till en början” 
 

Några deltagare menar att de inte har märkt någon tydlig ökning av reklamen på 

Instagram under de senaste åren, men dessa verkar ändå inneha en kunskap och 

medvetenhet om att allt fler företag har etablerat konton på Instagram de senaste åren 

och att reklamen således ökat. 

 

 

“Jag kan inte svara på det faktiskt, i mitt flöde dyker det aldrig upp reklam faktiskt. Det 

skulle snarare vara konton som bara gör reklam för en produkt eller företag”. - Karl 22 

år. 
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“Om man följt någon kändis blir det tydligt att de är medvetna om att vad de har på sig 

vilket kan uppfattas som reklam, det har man ju reflekterat över någon gång” - Edvin 

25 år. 

 

“Det fanns ju ingen reklam till en början, den tiden som var innan företagen hade hittat 

sociala medier” - Maja 21 år. 

 

Andra deltagare verkar besitta en större kännedom om reklamens tillväxt. Generellt sett 

intresserar sig inte deltagarna särskilt mycket ifall man frekvent utsätts för reklam i sitt 

flöde så länge det inte handlar om uppenbar reklam eller annonsering. Så länge 

reklamen håller sig inom ramarna, det vill säga att reklamen påträffas i en kontext till 

något som man själv valt att följa samt är något diskret i sitt reklambudskap. Man 

verkar dela uppfattningen om att reklam är accepterad så länge den smyger sig in via 

personer och konton man valt att följa. 

 

 

“Om man tänker på alla b-kändisars konton så står det ju alltid typ för kontakt och 

deras mail för att dem driver personliga varumärken” - Fanny 22 år. 

 

“I början var det nog så att jag bara följde vänner men nu på senare tid har det blivit 

så att man följer kändisar och varumärken för att få inspiration och då dyker det upp 

reklam med jämna mellanrum” - Tove 22 år. 

 

“Det jag stör mig mest på är sådana här tävlingar som dyker upp utan något motiv utan 

bara i rent försäljningsyfte. Jag tror jag inte skulle bry mig lika mycket om det var en 

bild på en person som gjorde smygreklam för något genom att ha lite extra fokus på 

sina skor” - Maja 21 år. 

 

 

 
4.4.2 “blir jag väldigt inspirerad så kan det resultera i ett köp” 
 

 

Majoriteten av deltagarna verkar vara eniga om att reklambudskapen vi mottar via 

instagram absolut kan ha en påverkan på användarna, eftersom vi kontinuerligt stöter på 

olika typer av reklam på den sociala plattformen. Mycket handlar också om att man blir 

stimulerad till konsumtion genom att de man följer postar bilder på produkter som man 
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själv värderar högt. Deltagarna menar att det är av största vikt att innehåll med 

reklambudskap bör vara inspirerande för att de skall vara accepterade och ge största 

möjliga effekt.  

 

 

“Ja det tror jag verkligen eftersom man konsumerar reklamen varje dag så är det klart 

att det måste påverka oss på ett eller annat sätt.” - Max 24 år. 

 

“Instagram för mig är mycket inspiration och blir jag väldigt inspirerad så kan det 

resultera i ett köp, absolut” - Fanny 22 år. 

 

“Ja jag tror det, för man kollar i kontot och ser ett par skor och bara juste, jag borde 

köpa ett par skor. Man blir så inspirerad och vill liksom ta ut den där inspirationen.” - 

Maja 21 år. 

 

 

Inspiration tycks vara den hemliga ingrediensen till att få användarna engagerade, precis 

som Brodie (2011) menar att den centrala diskussionen för företag och varumärken 

handlar om hur man ska lyckas “engagera” användarna in i deras varumärken. 

Deltagarna menar att om man följer ett företags konto på Instagram vill man snarare att 

de ska sälja in en hel livsstil istället för enskilda produkter eller tjänster. Falkheimer och 

Palm (2005) menar att företag idag har ett allt mer meningskapande syfte där den 

kontextuella tolkningen av budskapet placeras i centrum. Man menar att ett starkt 

varumärke innebär att den önskade bilden av organisationen ligger väldigt nära den 

bilden organisationen faktiskt lyckas förmedla till sina målgrupper (Falkheimer och 

Palm, 2005). 

 

 

“Börjar man följa ett företag och sen märker att dem bara lägger upp konstiga bilder 

eller bara för mycket reklambilder då slutar jag följa dem direkt” - Edvin 25 år. 

 

 

Några deltagare menar snarare att man kan göra ett aktivt val att avfölja personer eller 

konton som börjar posta bilder på uppenbar reklam. Precis som Hedqvist (2002) menar 

är trovärdighet något som avgörs av många olika faktorer, exempelvis beror den på 

tolkarens förståelse och kunskap. 
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Utifrån svaren vi fått in av deltagarna tolkar vi det som att det är just friheten att kunna 

välja själv vad man ska del av och inte som skapar deltagarnas integritet på plattformen. 

Att deltagarna är selektiva påvisar att sociala normer även existerar på Instagram, för 

både privatpersoner och företag (Kjeldsen 2008). 

 
4.5 Att utnyttja det sociala nätverket 

 

Majoriteten av deltagarna ser sitt instagramnätverk som ett kapital som går att utnyttja 

på något sätt. Likt hur (Kwon & Adler, 2014) beskriver fenomenet ser deltagarna sina 

följare som en form av socialt kapital och en tillgång som expanderar i takt med att man 

bygger vänskapsrelationer som slutligen skulle kunna leda till någon form av vinst. 

 

 

“Det är klart det är ett kapital att ha många följare, se på alla företag som ska skriva 

sponsorkontrakt med kändisar, dem väljer ju ingen med få följare utan väljer ju de som 

är väldigt populära och har många följare” - Edvin 25 år. 

 

“Jag har ju själv fått jobb och liknande bara för att jag nått ut till många via mina 

följare så visst går det att se en följare som någon form av kapital” - Max 24 år. 

 

“Jag tycker absolut det sociala nätverket kan vara en tillgång i framtiden. Jag tror det 

är viktigt att ha ett stort socialt nätverk med människor som tycker om en själv som man 

kan utbyta saker med i framtiden”. - Julian 24 år. 

 

 

Under det andra mötet med fokusgrupperna fick deltagarna ta del av ett kort videoklipp 

om när Kellogg’s instashop introducerades på marknaden. Syftet med pop-up butiken 

var att öka kännedomen om den nylanserade produkten Special K. Klippet visade hur 

människor köpte paket med flingor genom att dela ett Instagramfoto med hashtaggen 

#nyaspecialk. 

 

Deltagarnas respons till det nya fenomenet att använda sitt sociala nätverk som 

betalningsmedel var till en början mycket positiv då deltagarna ansåg att det var en 

smart och nytänkande marknadsföringskampanj. 
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“Oj, jättesmart marknadsföring” - Lisa 23 år 

 

“Man tänker ju att det är sjukt smart” - Karl 22 år 

 

“Ja, det visar ju vilken effekt sociala medier har” - Edvin 25 år 

 

 

Precis som Laurell (2014) menar är detta ett bevis på att företag börjat marknadsföra sig 

inom plattformen och lyckats integrera sig in i människors privata sociala nätverk. 

Detta gör att gränslandet mellan konsumtion och kommersiella intressen allt mer närmar 

sig varandra. När vi sedan började diskutera huruvida deltagarna själva skulle ställa sig 

inför detta samt att detta fenomen skulle bli vanligare såg deltagarna på fenomenet med 

en viss skepsis. 

 

“Jag skulle nog gå att köpas” - Julian 24 år. 

 

“Det måste vara någonting jag kan stå för, alltså någonting som jag identifierar med 

mig själv ” - Lisa 23 år. 

 

“Jag skulle kunna posta det om det var i ett roligt sammanhang, men jag skulle inte 

posta en bild enbart för att få en rabatt” - Edvin 25 år. 

 

 

Som Qualman (2009) menar är det idag inte längre reklamen som har störst påverkan på 

oss utan vi påverkas mest när det är vi själva som marknadsför produkter vi själva 

använt oss av. Samtliga deltagare förhåller sig restriktiva till det nya fenomenet, de 

menar att den personliga kopplingen saknas med denna marknadsföringmetod för att de 

ska vara något deltagarna själva kan tänkas göra. Utifrån svaren vi fått har vi 

uppmärksammat ett missnöje med Instagrams utveckling de senaste åren. Deltagarna 

menar att utvecklingen på Instagram som sker idag gör att den personliga förankringen 

allt mer håller på att suddas ut. Deltagarna drar tydliga paralleller med Facebook som 

tidigare kändes personligt för deltagarna men eftersom denna plattform infiltrerades av 

reklam och annonsering hävdar deltagarna att den personliga kopplingen förlorades. 
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“Instagram blir allt mer som Facebook idag, det blir mycket opersonligare” - Edvin 25 

år. 

 

“Jag tyckte det var bättre i början, det var roligare när det var mer personligt” - Fanny 

22 år. 

 

“Det känns som allt börjar bli mindre och mindre personligt, sociala medier överlag” - 

Tove 22 år. 

 

 

Instagram som till synes tidigare varit skonat från reklam allt mer börjat infiltreras av 

kommersiella krafter. Majoriteten av deltagarna hävdar att det är när företag når oss på 

ett personligt plan genom våra sociala nätverk som den personliga kopplingen till 

plattformen går förlorad. 

 

För att detta fenomen ska bli allmänt accepterat måste företag dels komma på ett sätt 

som gör det personligare för användarna samt påvisa en hänsynsfullhet till användarna 

på Instagram när företagen försöker träda in i våra sociala nätverk. En annan aspekt 

deltagarna lyfter är problematiken med att man kan köpa följare, att man i nuläget kan 

fuska sig till ett till synes högre socialt kapital. Eliminerar man denna typ av “fusk” så 

ställer sig samtliga deltagare mer positivt till fenomenet. 

 

 

“Du kan ju exempelvis alltid köpa följare och det gör ju att idéen inte håller, speciellt 

inte om det inte är riktiga följare man köper” - Edvin 25 år. 

 

“Men världen utvecklas ju hela tiden, och man tänker ju ganska konservativt. Man 

tänker att det kommer gå tillbaka till så det var förut, men det kommer det ju aldrig att 

göra, det kommer bara fortsätta att utvecklas vidare så därför tror jag att det kommer 

fortsätta och att vi kommer acceptera det på något sätt“ - Maja 21 år. 

 

“Nej, jag hade nog inte gjort det. Det beror på vad det är och ett flingpaket tycker jag 

nog inte känns tillräckligt speciell, det måste vara personligare, något man kan stå för” 

- Lisa 22 år. 
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Detta fenomen har en potential att kunna appliceras på Instagram av användarna om ett 

samspel infinner sig mellan användarna och företagen. Deltagarna menar att de vill ha 

friheten att kunna välja bland mer betydande produkter än ett flingpaket för att de ska 

kunna applicera detta fenomen på sitt sociala nätverk. Det är då deltagarna själva kan 

identifiera sig med produkten eller tjänsten och därmed anser deltagarna att den 

personliga kopplingen vidbehålls. På så vis tro sig inte deltagarna att fenomenet kan 

komma att “förstöra” plattformen utan istället kunna utvecklas mer i personlig 

samverkan med de kommersiella krafterna som träder in i plattformen. Deltagarna 

menar att de ser sitt sociala nätverk som en form av kapitalism vilket styrker Hennig-

Thuraus et al, (2004) teori om att viral spridning av produkter eller tjänster kan fungera 

som ett sätt för konsumenter att uttrycka sin kompetens eller sociala status. 

 

 

Det känns ju också inte som ett val man gör utan man måste ju bli erbjuden det. Skulle 

jag göra det skulle ju det vara kul om det var kopplat till mig på något sätt, typ isåfall 

marknadsföra en penna eller nått eftersom jag målar mycket, då hade jag lätt gjort det. 

Då hade jag också kanske fått supplies samtidigt som det ger mig en status eftersom 

företag vill ha mig som reklampelare av något slag. Att sitta på en sådan position är ju 

värdefullt idag tror jag” - Max 24 år. 

 

 

Det är först då vi ser potential i Bowdens (2009) teori om att konsumenterna själva 

kommer rekrytera nya gemenskapsmedlemmar om företagen lyckas engagera sina 

konsumenter. Deltagarna är medvetna om att företag lyckas engagera sina konsumenter 

men är av den uppfattningen att företagen måste göra det personligare om det är något 

de själva ska göra. 

 

 

“Det är ju inte Instagram som bestämmer, det är ju användarna” - Kristin 23 år. 
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5 Sammanfattning och diskussion 
 

Kapitlet sammanfattar och diskuterar kring de resultat som studien visat. I detta avsnitt 

följer även slutsatser som besvarar syftet och forskningsfrågan. Slutligen diskuteras 

förslag till framtida forskning inom området. 

 

I det förändrade medielandskapet har sociala plattformar som tidigare varit privata 

inkorporerats och kan betraktas som exempel på hur kommersiella krafter infiltrerar och 

exploaterar våra mest personliga förhållanden - så även på Instagram. På detta sätt har 

Instagram som till synes varit relativt förskonat gentemot reklam och annonsering blivit 

företagens verktyg för att nå ut till användarna på ett allt mer personligt plan - via våra 

egna nätverk. 

 

Denna studies syfte har varit att undersöka de attityder, åsikter och uppfattningar kring 

konsumtion som skapas av aktiva användare på Instagram, vidare har vi även sökt 

förståelse för hur socialt kapital kan ses som en ny form av kapitalism. Tillsammans 

med tre olika fokusgrupper och totalt nio deltagare har vi inhämtat den empiri som 

utgör resultatet i studien. 

 

Resultatet i denna studie visar att synen på vad som är reklam eller inte skiljer sig åt. 

Begreppet tycks vara mycket svårdefinierat eftersom det enligt deltagarna finns många 

olika typer av reklam som florerar på nätverket, där man exemplifierar med att allt ifrån 

en hashtagg till en person som håller i en colaburk skulle kunna vara någon form av 

reklambudskap. Det går således inte att finna ett exakt svar på vart gränsen går för 

deltagarna mellan det kommersiella och icke-kommersiella, utan detta är ytterst 

subjektivt. 

 

Denna insikt kopplar vi ihop med Tofflers (1980) teori om att gränsen mellan 

konsumenter och producenter skulle börja suddas ut som ett resultat av framväxande 

digital teknik, och att konsumenterna alltjämt skulle omvandlas till “prosumers”. Vad vi 

kan konstatera utefter deltagarnas svar är att denna gräns har blivit allt otydligare i form 

av att konsumenter och producenter roller har konvergerats på plattformen Instagram.   

Innan studiens början antog vi att deltagarna inte skulle ha en så bred och omfattande 

syn på vad de uppfattade som reklambudskap på Instagram. Deltagarna är eniga och 

tycks ha en kunskap och medvetenhet om att företag skapat Instagramkonton under de 
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senaste åren och att reklam således blivit allt mer påtaglig. Att de erhåller en större 

kännedom kring reklamens tillväxt skulle kunna kopplas till att de är alla dagliga 

besökare av plattformen. Detta stämmer även överens med Yang & Coffeys (2014) teori 

om att den mest aktiva och interaktiva publiken har en större benägenhet av att vilja 

vara uppdaterad. 

 

Generellt sett ser deltagarna ingen problematik med att de utsätts för reklambudskap på 

Instagram - detta ser de som en del av vardagen. Vad vi däremot upptäckte var att så 

länge reklamen ansågs vara diskret och inte alltför uppenbar på plattformen så fanns det 

en högre acceptans för reklambudskapen. Så länge reklamen påträffas i en kontext som 

tilltalar deltagarna verkar de vara mer mottagliga för budskapen. I samband med 

diskussionerna kring vilken typ av reklam som ansågs vara accepterad eller rent av 

uppskattad, upptäckte vi att ordet “inspiration” användes frekvent av deltagarna. 

 

Det verkar vara av stor vikt för användarna att reklambudskap som postas har som syfte 

att inspirera användarna. Att de snarare säljer in en hel livsstil istället för enskilda 

produkter eller tjänster för att budskapen skall nå en högre effekt i form av 

uppskattning. Precis som Brodie (2011) diskuterar vikten av att engagera användare drar 

vi slutssatsen att inspiration kan vara nyckeln till att lyckas bidra till ett högre 

engagemang samt att reklambudskapen på Instagram blir alltmer accepterade av 

användarna. 

 

I och med att reklamen ökat och plattformen blivit mer och mer kommersialiserad tycks 

en allt högre medvetenhet om kraften i att ha ett socialt kapital infunnit sig hos 

deltagarna. Detta tolkar vi utifrån deltagarnas svar ha ett samband med att företag 

började sponsra individer med många följare som resulterade i att man lyckades påverka 

användarna på ett allt mer personligt plan än tidigare. På så vis blir det allt mer 

uppenbart vilken effekt ett stort nätverk kan ha för både företag såväl som 

privatpersoner då. De flesta av deltagarna anser att Instagramkonton med många följare 

innehar ett viktigt socialt kapital snarare än de själva, men ser även en potential till att 

inneha socialt kapital i sitt egna nätverk. 

 

Detta kan vi förankra i Kwon & Adlers (2014) teori om att användare allt mer ser sina 

följare som en form av socialt kapital och en tillgång som expanderar i takt med att 

bygger relationer på nätverken vilken följaktligen skulle kunna leda till någon form av 



  

 

37 

vinst. Däremot menar några deltagare på att de redan anser sig ha ett betydelsefullt 

socialt kapital, även då de själva inte påstår sig ha “många” följare. Vi anser att detta 

påvisar att det sociala kapitalet inte bara är något personer med många följare erhåller 

utan även de som har en mindre följarskara också kan påverka sitt sociala nätverk även 

om de sker på en allt mer individuell nivå. Vi menar därför att det sociala kapitalet har 

betydelse för i vilken mån man kan påverka sitt sociala nätverk. 

 

Detta tycker vi stämmer väl överens med Qualman (2009) teori, idag är det inte längre 

reklamen som har störst påverkan på oss utan att vi påverkas mest när det är vi själva 

som marknadsför något. Att deltagarna betraktar mycket som reklam på Instagram ser 

vi som ett skäl till att konsumenterna allt mer har omvandlats till “prosumers”, det vill 

säga att gränsen mellan producenter och konsumenter suddas ut i samband med, och 

som ett resultat av framväxande digital teknik (Tofflers, 1980). Att deltagarna faktiskt 

påverkas av plattformen kan också leda till negativa aspekter i form av att man påverkas 

av vad andra tycker om ens bilder samt hur man kan påverkas av andras. Precis som 

Kwon & Adler (2014) menar har alla deltagarna gemensamt att de tar i beaktning hur ett 

agerande kan tänkas främja eller hämma deras sociala nätverk. 

 

Deltagarna har olika uppfattningar angående huruvida i vilken utsträckning man 

påverkar eller påverkas på Instagram. Vissa tror sig inte göra påverkas överhuvudtaget, 

medan andra menar att man förmodligen blir mer påverkad än vad man själv vill medge. 

Samtidigt är samtliga deltagare enhälliga om att man är synnerligen mån om sin egen 

självframställning och vad man väljer att publicera på plattformen. Det är viktigt att 

materialet som postas är kreativt och fyndigt samt av allmänintresse. Detta anser vi 

påvisa att deltagarna högst sannolikt är mycket väl medvetna om den påverkanseffekt 

som existerar på plattformen. Kjeldsen (2008) menar att kommunikationen mellan 

människor måste vara anpassad till rådande normer, konventioner och ideal för att vara 

ändamålsenligt och inte väcka ovilja eller anstötande. På samma sätt menar vi att 

dessa  sociala regler och normer är gällande även på Instagram, för att människor inte 

vill bryta mot reglerna eller förlora sitt anseende, vilket deltagarna tar i beaktning med 

eftertänksamhet.  

 

Vi menar att de attityder till konsumtion som skapas är beroende av samspelet mellan 

företag och användarna, vilket även kommer avgöra hur vi kommer använda oss av det 
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sociala nätverket i framtiden. Precis som Hedqvist (2002) hävdar är det viktigt att 

företag formar budskapen utefter de grupper de vill kommunicera med, sedan är det 

målgrupperna som avgör om vad som värderas högst (Hedqvist, 2002). Det vi upptäckte 

i vår studie var att positiva konsumtionsattityder skapas när användare blir inspirerade 

av och kan identifiera sig själva med innehållet. Negativa attityder skapas när 

reklambudskap tar sig in på ett odiskret eller uppenbart sätt.   

 

 

5.1 Förslag på Framtida forskning  

 

Vidare forskning som skulle kunna bedrivas inom ämnet skulle kunna beröra hur 

kommunikationen mellan konsumenter och producenter som verkar på samma sociala 

plattform skulle kunna verka tillsammans, för att framförallt inspirera användare och 

skapa en synergi. Detta eftersom deltagarna i vår studie hävdar att inspiration var det 

som eftersträvades för att attityder till konsumtion skulle vara uppskattade. Då denna 

studie är kvalitativ skulle det även vara betydelsefullt att göra en kvantitativ studie med 

liknande syfte som ett komplement.  
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A - Frågeformulär 

 

Frågor till fokusgrupperna: 

 

Hur länge har ni haft instagram? 

 

Hur många gånger tror ni att ni är inne på instagram per dag? 

 

Vad är ert huvudsyfte med Instagramanvändningen? 

 

Hur ser ni på er egna roll på Instagram, vad väljer ni att publicera? 

 

Varför tror ni just Instagram blivit så populärt som det har blivit? 

    

Vad är reklam på Instagram för dig? Vad tänker du på spontant? 

 

Hur hög trovärdighet har ni genemot dem ni följer på instagram? 

 

Är ni noga med vilka som får följa er eller inte? Eller har ni “stängda” profiler? 

 

Hur mycket tror ni att ni påverkas av vad andra postar på instagram? 

 

Ger många följare på instagram en person högre status i era ögon, och vice versa? 

 
 
Visar en filmklipp som presenterar Kellogg’s K:s reklamkampanj  

 

Vad tänker ni när ni ser det här? 

 

Här ser ni ett tydligt exempel på när kommersiella krafter inkorporerar våra sociala 

nätverk som tidigare varit uteslutna från det, är det något ni kommit i kontakt med? 

    

Vad anser ni om reklam på Instagram? 



  

 

II 

    

Tycker ni att reklamen på Instagram har ökat de senaste åren? 

    

Vilka för och nackdelar ser ni med det? 

    

Tycker ni att det framgår tydligt vilket typ av innehåll som är reklam på Instagram? 

    

Följer ni några varumärken/företag på Instagram i så fall varför? 

   

Vad tycker ni om det typ av innehåll/reklam som varumärken/företag postar? 

 

Kan det här ha någon påverkan på människors attityd till konsumtion på instagram? 

 

Är ni måna om er egen självframställning på instagram? 

 

Ser ni ert sociala nätverk någon sorts av kapital som går att utnyttja?   

 

Kan ni tänka er att posta reklambudskap för att själva erhålla någon typ av vinst 

liknande det ni såg? 

 

Är det tabu att utnyttja sitt sociala nätverk för sin egen vinning? 

 

Hur påverkar det din attityd mot människor, när man utnyttjar sitt sociala nätverk för sin 

egen vinst?  

 

Skulle detta kunna vara något som kan påverka relationer mellan människor tror ni? 

 

Tror ni det kommer bli allt mer vanligt, att är man använder sitt sociala kapital (i det här 

fallet era följare) som betalningsmedel? 

 

Kan det också vara beroende på vilka inom ditt sociala nätverk som börjar utnyttja sitt 

sociala kapital för att du ska börja göra det? 

 


