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Titel: Upplevelser i Sociala Medier – En studie om användares upplevelser på den 

sociala medieplattformen Instagram 

Kurs: 2FE17E 

Nivå: Kandidatuppsats 

Författare:     Hanna Bergkvist & Sabina Palmér 

Handledare:  Dan Halvarsson 

Examinator:  Stefan Lagrosen 
 
 
Företag lägger allt större vikt vid skapandet av upplevelser för konsumenter, vilket utgör det 

fjärde ekonomiska erbjudandet. Upplevelseindustrin växer samtidigt som varor och tjänster i 

allt högre grad blir digitaliserade. Användandet av sociala medier ökar även och det har 

skett en förskjutning mot visuella sociala medier där bilder står i centrum. Upplevelser 

existerar även i digitala miljöer och det finns information om hur företag bäst bör utforma 

dessa. Med anledning av att det saknas en tydlig definition av begreppet upplevelser i 

litteraturen samt att det saknas ett konsumentperspektiv gällande upplevelser i digitala 

miljöer, är studiens syfte att undersöka och skapa förståelse för upplevelser på Instagram 

med en forskningsfråga som ämnar undersöka vilka faktorer på Instagram som påverkar 

upplevelsen på Instagram. Studien är kvalitativ med ett deduktivt angreppssätt av 

undersökande karaktär med en interpretivistisk och konstruktionistisk ståndpunkt. För att 

erhålla betydelsefulla insikter i ämnet samlades data in genom två fokusgrupper. Studien 

visar att upplevelser på Instagram består av konsumtion av bilder i form av observation och 

interaktion. Förväntningar, användarvänlighet och tidigare upplevelser påverkar upplevelsen 

på Instagram som skapas genom sinnena, delaktighet och känslor. Upplevelsepotentialen är 

högre på Instagram än på andra sociala medier som inte är bildbaserade men lägre än i det 

verkliga livet på grund av att färre sinnen kan stimuleras. 
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Title: Experiences in Social Media – A study about user experiences on the social 

media platform Instagram 

Course:         2FE17E 

Level: Bachelor thesis 

Authors:        Hanna Bergkvist & Sabina Palmér 

Tutor: Dan Halvarsson 

Examiner:     Stefan Lagrosen 
 
 
Companies are putting a large emphasis on the creation of experiences, which makes the fourth 

economic offering. The Experience Economy is growing, while products and services are being 

digitalized to a larger extent. The usage of social media is growing, with especially large focus 

on visual social media that are centered around pictures. Experiences also exist in digital 

environments and there is plenty of information available on how companies best should design 

these. Since there is no clear definition of the concept experience in the literature and a consumer 

perspective is missing regarding experiences in digital environment, the purpose of the study is 

to explore and create an understanding for user experiences on Instagram with a research 

question that investigates how different factors on Instagram affect the user experience. The 

study is exploratory, qualitative and deductive with an interpretative and constructionist position. 

To gain meaningful insights within the subject, two focus groups were conducted. The study 

shows that experiences on Instagram consist of consumption of pictures in the form of 

observation and interaction. Expectations, user accessibility and past experiences affect the user 

experience on Instagram that is created through the senses, participation and feelings. The 

experience potential is higher on Instagram than on other types of social media that are not 

focused on pictures but lower than in real life, as less senses can be stimulated. 

 
 
 
Keywords: Experiences, Social Media, Visual Social Media, Instagram, Marketing
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1. INLEDNINGSKAPITEL   

Kapitlet innefattar en introduktion för studien och inleds med en bakgrund som ämnar ge 

läsaren allmän förståelse för det valda ämnet. Därefter följer en problemdiskussion där 

problematiska aspekter inom området tas upp och relevansen av studien motiveras, vilket 

mynnar ut i ett forskningssyfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt O’Dell (2002) har upplevelser alltid varit väsentliga i människors liv och Algotson och 

Daal (2007) menar att företag nu lägger allt större vikt vid skapandet av helhetsupplevelser 

för konsumenter. Vidare påvisar det faktum att årets julklapp 2008 bestod av en upplevelse, 

att intresset för upplevelser är stort (Ingelsson 2009). Samlingsbegreppet Upplevelseindustrin 

har tagits fram och används i Sverige som benämning för de branscher och företag som ägnar 

sig åt att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form (ibid), vilket understryker vikten 

av upplevelser i ekonomisk kontext. Enligt Algotsson och Daal (2007) växer branscherna som 

räknas till upplevelseindustrin och 2007 utgjorde de 5 procent av Sveriges BNP. Gustafsson 

(2008) menar att det är ett relativt nytt fenomen att gruppera branscher under ett 

samlingsbegrepp, vilket intresserar såväl akademiker som praktiker och myndigheter. 

Fenomenet är dock inte begränsat till Sverige och andra benämningar innefattar bland annat 

The Experience Economy (Ingelsson 2009). 

 

Enligt Poulsson och Kale (2004) beskrivs en upplevelse i den bredaste och mest generella 

användningen av termen som ett mentalt tillstånd som uppstår hos en individ i ett medvetet 

ögonblick men om denna definition används skulle i princip alla köp och typer av konsumtion 

räknas som upplevelser. Otto och Ritchie (1996) definierar termen upplevelse som “Ett 

subjektivt mentalt tillstånd som upplevs av besökare under ett möte av tjänster.”1 (Otto & 

Ritchie 1996, 166). Poulsson och Kale (2004) definierar istället en upplevelse som “Något 

som händer dig som påverkar hur du känner”2 (Poulsson & Kale 2004, 270) men eftersom 

definitionen är vag och inkluderar många företeelser tycks en avgränsning mot kommersiella 

upplevelser vara nödvändig (ibid). Poulsson och Kale (2004) menar att en kommersiell 

upplevelse kan tolkas som olika erbjudanden som tillhandahålls av underhållning och 

fritidsindustrin och de definierar det på följande sätt: “En engagerande handling bestående av 
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samskapande mellan en leverantör och en konsument där konsumenten uppfattar värde i 

mötet och i det efterföljande minnet av detta möte”3 (Poulsson & Kale 2004, 270). Enligt 

O’Dell (2002) har upplevelser två dimensioner och kan betraktas som subjektiva intryck med 

en psykologisk dimension men även som kulturella företeelser som kan delas och har 

materiella förankringar. Genom att fokusera på det senare kan även tidsandan undersökas och 

O’Dell (2002) menar att då vi människor talar om upplevelser samt umgås och interagerar 

med andra människor, formas de inre subjektiva och psykologiska förnimmelserna samtidigt. 

Det i sin tur innebär att ett fokus på den kulturella och materiella dimensionen av en 

upplevelse även i viss mån indirekt behandlar den subjektiva psykologiska aspekten (ibid). 

 

Allt fler varor och tjänster blir digitaliserade (Jordan 2014; Reed 2014) och den digitala 

världen har ökat markant och påverkar hur människor lever och socialiserar (Strategy u.å.). 

Det finns statistik som visat att användandet av tabloider och smartphones har ökat intensivt 

de senaste åren och troligen kommer 50 procent av världens befolkning använda sig av 

produkterna innan år 2017 (Itu 2014). Seife (2015) hävdar att den digitala världen varit 

revolutionerande för både företag och forskning. Vidare menar King (2008) att upplevelser 

även existerar i digitala miljöer samt att de precis som fysiska upplevelser, kan vara iscensatta 

och noggrant utformade. Detta kan exempelvis yttra sig genom interaktion där de som 

designar den digitala upplevelsen lägger stor vikt vid att försöka förutspå hur konsumenten 

tänker och kommer att bete sig (ibid). King (2008) hävdar att minnesvärda upplevelser och 

samhörighet kan skapas genom aktivt deltagande online på en mötesplats. 

 

Enligt Seife (2015) har den digitala världen även skapat en social revolution genom sociala 

medier. Weber (2009) påstår att sociala medier är digitala mötesplatser för människor som till 

exempel har liknande intressen eller vill uttrycka sig och ventilera tankar och åsikter. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) är sociala medier ett samlingsnamn för kommunikationskanaler 

där användare tillåts att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, ljud eller 

bild. Under 2014 var det 1,79 biljoner människor som använde sig av sociala medier (Statista 

u.å.) och i Sverige ökar användandet av sociala medier varje år. 2014 använde sig 72 procent 

av den svenska befolkningen av någon social media (Soi u.å.). Den viktiga punkten som 

skiljer dem från massmedier är att sociala medier bygger på att innehållet produceras av 
 
 

 

3 Originalcitat: “An engaging act of co-creation between a provider and a consumer wherein the consumer perceives value 

in the encounter and in the subsequent memory of that encounter.” 
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användarna (Nationalencyklopedin u.å.). Enligt Björnram och Lindholm (2010) går sociala 

medier ut på interaktion mellan användare i form av både privatpersoner och organisationer 

och Postman (2009) menar att kommunikation dramatiskt förändrats sedan fenomenet sociala 

medier introducerades. Förståelse för hur sociala medier fungerar idag kan räknas som 

grundläggande affärskompetens och det som gör sociala medier så kraftfullt är sättet på vilket 

vi interagerar (ibid). 

 

Enligt Mallia (2013) har det skett en förskjutning från sociala medier till visuella sociala 

medier där visuella meddelanden delas hellre än endast traditionell text och den gemensamma 

nämnaren är att alla är centrerade kring bilddelning där bilden utgör det huvudsakliga 

meddelandet (Snapchat u.å.; Pinterest u.å.; Instagram u.å.). Den nya trenden innebär en 

blandning av olika visuella verktyg som används tillsammans med innovativa digitala 

teknologier (Mallia 2013). Även Corliss (2012) hävdar att vi rör oss mot en mer visuell typ av 

marknadsföring och enligt deras undersökning genererar bilder på Facebook högre 

engagemang än traditionellt länkbaserat innehåll som delas. Vaughan (2012) menar att 

marknadsförare bör se potentialen i vad hon kallar den visuella innehållsrevolutionen. Även 

den visuella sociala medie-strategen Moritz (2012) påstår att det finns stor affärspotential 

inom visuella sociala medier samt att det är på det här sättet som människor delar med sig 

idag. Moritz (2012) hävdar att marknadsförare som använder sig av visuell marknadsföring 

har bättre chans att nå ut till ett större antal människor med sitt meddelande. Walter (2012) 

menar att förskjutningen till visuell social media är logisk eftersom det krävs mindre av 

användarna att bara ta en snabb bild i farten och dela, än att skriva ett meddelande på sin 

telefon. Enligt Mallia (2013) finns det stora kommunikationsmöjligheter inom bildbaserade 

sociala nätverk och det är uppenbart att det multimediala visuella bildspråket är essentiellt för 

vår kultur i väst eftersom visuell teknik starkt är kopplat till de kommunikationsbehov som 

den nutida generationen har. Till de mest populära sociala medieplattformarna i världen 

räknas Facebook, Twitter, Pinterest och Instagram som erbjuder omedelbar fotostreaming 

(Mallia 2013). 

 

Instagram utsågs 2013 till den snabbast växande applikationen och finns tillgänglig till såväl 

iPhones, Windowstelefoner samt Androidtelefoner (Simply Measured 2013). Instagram 

lanserades i oktober 2010 och inom loppet av drygt två månader hade det mer än en miljon 

användare (Geoff 2014). Under 2013 tillkännagavs lanseringen av en annonsplattform,  vilket 
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dock inte nått Sverige ännu (Simply Measured 2013). Engagemang på Instagram består av 

gilla-markeringar och kommentarer, något som ökat markant under 2013. Flera varumärken 

har även börjat använda sig av den sociala medieplattformen, vilket bör intressera 

marknadsförare (Simply Measured 2013). Enligt Guerin-Eagleman och Burch (2015) hade 

Instagram 300 miljoner aktiva månatliga användare under december 2014 och 55 miljoner 

bilder delades dagligen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Pine och Gilmore (2011) växer upplevelseindustrin på grund av det intensifierade 

konkurrensklimatet som driver jakten på differentiering. Men till skillnad från Pine och 

Gilmore (2011) som hävdar att konsumenter bör betala för upplevelser i förskott, menar 

istället Poulsson och Kale (2004) att det finns indirekta upplevelser, där upplevelsen används 

som ett marknadsföringsverktyg och tilliten till upplevelsen är så stor att företaget förlitar sig 

på att den ska generera tillräckligt med värde från konsumenterna efteråt. Enligt Pine och 

Gilmore (2011) har begreppet upplevelser fått fäste inom digitala miljöer, så som sociala 

medier, vilket de menar blomstrar genom Internet och andra elektroniska plattformar för att 

skapa virtuella upplevelser. 

 

Gustafsson (2008) menar att trots att det bedrivits viss forskning i form av klusterstudier av 

bland annat upplevelseindustrins ekonomiska betydelse, finns det ett omfattande kunskapsgap 

rådande den grundläggande logiken inom området. Vidare hävdar Pine och Gilmore (2011) 

att varor och tjänster inte längre är tillräckliga för att främja ekonomisk tillväxt, skapa nya 

arbeten eller upprätthålla ekonomiskt välstånd. Istället tycks det vara upplevelser som är den 

bästa möjligheten att skapa värde, vilket de påstår utgör det fjärde ekonomiska erbjudandet 

(ibid). Poulsson och Kale (2004) menar emellertid att det finns en problematik kring själva 

definitionen av vad en upplevelse är, som de menar saknas i litteraturen. 

 

Problematiken kring termen upplevelser i litteraturen grundar sig framförallt i att det saknas 

en enhetlig definition av begreppet och att det gjorts få försök att definiera upplevelser 

(Poulsson & Kale 2004) men även att de definitioner som finns tillgängliga skiljer sig åt (Otto 

& Ritchie 1996; Poulsson & Kale 2004). Om upplevelser ska kunna diskuteras i litteraturen 

behövs en tydlig definition och studien ämnar därför lämna ett teoretiskt bidrag till detta 

genom att redogöra för hur upplevelser definieras i en specifik kontext, nämligen sociala 
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medier. Anledningen till varför sociala medier är relevant att undersöka som kontext är att 

sociala medier har hög upplevelsepotential (Pine och Gilmore 2011) samt att statistik visar att 

användandet av sociala medier ökat de senaste åren, med en prognos som tyder på  att 

siffrorna kommer att fortsätta stiga (Statista u.å.). 

 

Pine och Gilmore (2011) tar sin utgångspunkt i ett företagsperspektiv då de diskuterar 

upplevelser och Poulsson och Kale (2004) menar att företag förväntas skapa upplevelser för 

att överleva i det rådande företagsklimatet. Detta blir dock problematiskt om det inte står klart 

vad en upplevelse faktiskt är. Såväl en fotbollsmatch som att köpa kaffe kan idag räknas som 

upplevelser (ibid) och då världen blir alltmer digitaliserad (Jordan 2014; Reed 2014; Strategy 

u.å.) och intresset kring upplevelser är stort, tycks det vara rimligt att anta att företag även vill 

skapa upplevelser i digitala miljöer. Information om hur upplevelser bäst bör skapas i digitala 

miljöer av organisationer och företag finns redan tillgängligt i litteraturen (Björnram & 

Lindholm 2010; Qualman 2009; Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri 2014). Dock tycks det 

saknas ett konsumentperspektiv angående hur konsumenterna uppfattar dessa. 

 

Mossberg (2003) menar till skillnad från Pine och Gilmore (2011) att det är logiskt att utgå 

ifrån ett konsumentperspektiv istället då upplevelser studeras i marknadsföringskontext 

eftersom det är konsumenten som upplever. Därav tar studien sin utgångspunkt i ett 

konsumentperspektiv, där konsumenter specificeras som användare, och avser att lämna ett 

praktiskt bidrag genom att presentera en grupp konsumenters åsikter gällande upplevelser i en 

digital miljö. Instagram har valts ut som digital miljö att undersöka, dels eftersom det är en 

visuell social medieplattform, vilken är den form av sociala media som tycks vara mest 

populär idag och dels för att det var den snabbast växande applikationen under 2013 (Simply 

Measured 2013). Det praktiska bidraget torde vara användbart för organisationer och företag 

samt ge dem verktyg att kunna förbättra upplevelsemöjligheterna de levererar till 

konsumenter. Studien betraktar i huvudsak upplevelser som kulturella företeelser men i viss 

mån även som subjektiva intryck med en psykologisk dimension. 
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1.3 Syfte 

Att undersöka och skapa förståelse för användares upplevelser på Instagram. 
 
 

1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkar de olika faktorerna på Instagram användares upplevelser? 
 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Teoretiskt ramverk. Teorikapitlet inleds med att begreppen upplevelser och 

sociala medier behandlas var för sig och övergår sedan till fyra faktorer som enligt litteraturen 

påverkar upplevelser. 

 

Kapitel 3 – Metod. Metodkapitlet redogör för studiens forskningsansats, forskningsdesign, 

datainsamlingsmetodik, urval, genomförande och datainsamlingsinstrument och behandlar 

även den kvalitativa dataanalysen, vilka kvalitetskriterier som använts samt etiska aspekter. 

 

Kapitel 4 – Empiri. Empirikapitlet redovisar resultaten från fokusgrupperna var för sig, där de 

mest essentiella upptäckterna presenteras och gruppdynamiken återges. 

 

Kapitel 5 – Analys. Det insamlade empiriska materialet analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverket, vilket leder till att forskningsfrågan besvaras. 

 

Kapitel 6 – Slutsats. Studiens slutsatser presenteras och syftet  besvaras. 
 
 

Kapitel 7 – Forskningsimplikationer. Det teoretiska och praktiska bidraget redovisas och 

förslag på vidare forskning lämnas. 

 

Kapitel 8 – Begränsningar. De olika faktorer och begränsningar som kan ha påverkat 

studiens resultat presenteras. 

 

Kapitel 9 – Reflektioner. Gruppdynamiken i fokusgrupperna och deras påverkan för 

resultatet diskuteras. 
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2. TEORETISKT RAMVERK   

För att ge läsaren en förståelse för upplevelser i marknadsföringskontext presenteras detta 

först och leds sedan in specifikt på upplevelser i sociala medier. Därefter följer faktorer som 

enligt litteraturen har en inverkan på upplevelser, nämligen plattformen, objektet, 

mötesplatsen och användaren. Sist följer en teorisammanfattning. 

 

2.1 Upplevelser 

Enligt Tynan och McKechnie (2009) har upplevelser varit en del av marknadsföringsområdet 

sedan början av 1980-talet och de hävdar att det är essentiellt för marknadsförare att förstå 

konsumentupplevelsen. Även Tung och Ritchie (2011) hävdar att det var först på 1980-talet 

som forskare började beskriva upplevelser som optimala, kvalitativa, extraordinära, 

tillfredställande och minnesvärda. Verma, Fitzsimmons, Heineke och Davis (2002) hävdar att 

det är faktorer så som globalisering, utvecklingen av informationsteknologi, förändringar i 

kunders behov och önskemål samt förändringar i relativt välstånd mellan utvecklade och 

nyligen utvecklade ekonomier som ligger till grund för att upplevelser hamnat i fokus. 

Forskare som Pine och Gilmore (2011) hävdar att vi rört oss från en tjänsteekonomi till en 

upplevelseekonomi, och enligt O’Dell (2002) var det turismen, vars huvudsakliga erbjudande 

är en upplevelse, som låg till grund för det ökade fokuset på upplevelser. Under 1990-talet 

trängde nämligen turismens vokabulär in på andra områden i samhället så som exempelvis 

ekonomin (ibid). 

 

Både Grönroos (2008) och Ingelsson (2009) hävdar att värdet av en upplevelse skapas av 

såväl konsumenten som tillhandahållaren. Mossberg (2003) menar att servicekvalitet som 

tidigare ansågs som ett konkurrensmedel, idag är en nödvändighet för många företags 

överlevnad och det finns en ständig jakt på att kunna erbjuda kunderna mervärden. 

Upplevelser fungerar idag som konkurrensmedel eftersom det är ett sätt för företag att bygga 

kundrelationer och ge kunder en minnesrik upplevelse (ibid). Solomon, Bamossy, Askegaard 

och Hogg (2006) beskriver upplevelser som scenarion där själva konsumtionen är målet i sig, 

vilket ofta är personligt och känslosamt. Upplevelser skapas genom intryck från de fem 

sinnena och dessa kan även trigga igång såväl gamla minnen som imaginära upplevelser 

(ibid). Enligt Shamim & Butt (2013) kan upplevelser uppstå både på direkta och indirekta 

sätt. Antingen genom att konsumenter blir exponerade för ogripbara aspekter av 

marknadskommunikation  eller  genom  att  de  medvetet  söker  efter,  köper  och konsumerar 
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produkter (ibid). Solomon et. al (2006) menar att upplevelser kan generera olika typer av 

värde för konsumenter. Några exempel är lek som uppnås när konsumtionen är underhållande, 

status som uppnås när konsumtionen är iögonfallande och imponerande eller estetisk som sker 

när konsumtionen är inriktad på skönhet så som till exempel designprodukter eller mode 

(ibid). 

 

Poulsson och Kale (2004) menar att en upplevelse ska vara relevant på ett personligt plan 

samt inkludera element så som en nyhet, en överraskning, någon form av lärande och 

engagemang för att uppfattas som betydelsefull. Enligt Ingelsson (2009) är den gemensamma 

faktorn för framgångsrika kommersiella upplevelser att upplevelsen lever kvar  i 

konsumentens minne. Tidigare forskning visar att minnet av konsumenters tidigare 

upplevelser är en viktig motivation för positiv word-of-mouth samt för återbesök (Tung & 

Ritchie 2011). Enligt Aikaterini, Seonjeong, Liang och Lanlung (2014)  använder 

konsumenter sig utav olika resurser för att berika sina sociala liv och menar att detta är en 

slags konsumenttrend som kan sammankopplas med Vargo och Lusch’s (2004) term Service 

Dominent logic som antyder att konsumenter idag lägger större vikt vid  värdeskapande 

genom en process av interaktion. 

 

Day och Ekbia (2010) menar att då det talas om upplevelser i digitala miljöer så avser termen 

“digital” ofta själva verktyget för upplevelsen, snarare än upplevelsen i sig. Men då det talas 

om “digital” som en egen upplevelse, används termen “digital upplevelse” som beskrivning 

på en upplevelse som är sammansatt av digital teknologi eftersom all typ av teknologi har 

förmågan att möjliggöra händelser eller upplevelser, snarare än existera som sådana i sig 

själva (ibid). Vidare hävdar Day och Ekbia (2010) att det finns digitalt inbäddade upplevelser 

som de menar är upplevelser som erbjuds genom digital teknik och som tekniskt förmedlar 

och förstärker handlingar och händelser. 

 
2.2 Sociala Medier 

Enligt Qualman (2009) blev sociala medier snabbt den mest populära aktiviteten på Internet 

och används flitigt för att användare inte vill missa den information som ges och delas. 

Postman (2009) hävdar däremot att användarna av sociala medier har svårt att förklara 

begreppet samt hur och varför de använder sig av sociala medier. Det finns en rad definitioner 

och beskrivningar av sociala medier, dock är många av dem väldigt snarlika (Qualman 2009). 
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Skolverket (2013) definierar det som ett samlingsbegrepp för mötesplatser där användare har 

möjlighet att skapa kontakter och bilda nätverk med andra genom att lägga till egen 

information. Boyd och Ellison (2007) menar att sociala nätverk är en webb-baserad service 

som tillåter individer att skapa en öppen eller privat profil, en lista med kontakter som de vill 

dela information med, samt möjligheten att kunna se andra användares information. Marshall 

(2010) menar att sociala medieplattformar är intressanta på grund av vad de tillåter 

användaren att göra och menar att de är starkt sammankopplade med en önskan om att 

producera. Quinton och Harridge-March (2010) hävdar att sociala mediers funktion är att 

interagera med andra användare, via text eller bild och enligt Skolverket (2013) är den ökade 

närvaron på sociala medier ett relativt nytt sätt för människor att umgås. 

 

Skolverket (2013) menar att ett kännetecken för sociala medier är att tjänsterna kräver 

medlemskap och inloggning. Enligt Björnram och Lindholm (2010) kan möjligheten att skapa 

en dialog vara lika viktigt som att dela inspiration och kunskap via sociala medier och 

användare söker personlighet i kommunikationen. Qualman (2009) hävdar att sociala medier 

till viss del används för att observera vad andra användare gör. Det som gör sociala medier till 

en slags media och en form av kommunikation är det faktum att det finns två dimensioner; en 

slags kulturell produktion samt offentligt engagemang och utbyte (Marshall 2010). 

 

Enligt Hanna, Rohm och Crittenden (2011) handlar sociala medier om upplevelser och Lilius 

(2009) hävdar att sociala medier existerar för att användare ska kunna dela upplevelser. King 

(2008) menar att det finns olika typer av upplevelser i sociala digitala miljöer, till exempel 

berättandet av personliga historier samt att fortsätta en historia. Berättandet av personliga 

historier är viktigt eftersom King (2008) menar att användare vill veta vilka de andra 

användarna är samt att det även finns en önskan att fortsätta berätta en historia. Om det skett 

en incident som till exempel en naturkatastrof som dokumenterats med hjälp av bilder på 

någon form av social media, vill människor efter det inträffade även fortsätta berätta historien, 

om livet efteråt och andra människor kan då addera ytterligare element till historien (ibid). 

Även Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) hävdar i linje med King (2008) 

att det som gör sociala medier populärt är delningen av personliga objekt av upplevelser och 

observationer. Lee och Ma (2012) hävdar att positiva upplevelser i sociala medier är 

avgörande för om användarna kommer fortsätta vara kvar på sociala medier. 
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2.3 Plattformen 

SKL (2010) beskriver sociala medier som de aktiviteter som kombinerar teknologi och social 

interaktion, ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera och skapa dialog. Några exempel på 

plattformar inom sociala medier är Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, 

MySpace, bloggar och Flickr (ibid). Boyd och Ellison (2007) hävdar att den första sociala 

medieplattformen lanserades 1997, när det blev möjligt att skapa profiler och kontaktlistor 

medan Kaplan och Haenlein (2010) påstår att sociala medieplattformar introducerades först 

under 2004 när MySpace och Facebook lanserades. Bradley (2010) hävdar att användare av 

sociala medier brukar mer än en plattform och delar samma budskap på flera, vilket gör att de 

når ut med sin information till en större mängd användare. Postman (2009) hävdar att det som 

gör sociala medier så kraftfullt är sättet på vilket plattformarna möjliggör kommunikation och 

interaktion med andra. 

 

Enligt Trainor et al. (2014) diskuteras teknologier, processer och system som i samband med 

sociala medieapplikationer används för att förbättra kundrelationer inom 

marknadsföringslitteraturen. Vidare menar Trainor et al. (2014) att följande kategorier 

beskriver olika typer av interaktion som påverkas av den skiftande teknologin som finns 

tillgänglig inom olika sociala medieplattformar: delning, konversationer och relationer. 

Delning refererar till de sociala medieplattformar som har en teknologi som kan erbjuda 

användare att dela med sig, distribuera och ta emot digitalt innehåll, vilket till exempel kan 

bestå av text, videos eller bilder. Konversationer refererar till de teknologier som kan erbjuda 

användare en interaktiv dialog, både med företag och med andra användare. Relationer 

refererar till teknologier som erbjuder användare att kunna skapa nätverk. 

 

Enligt King (2008) finns det två olika typer av digital interaktion: interaktion med ett online- 

redskap och interaktion med en person. Varje gång en person besöker en webbsida behöver 

den interagera med den genom att till exempel klicka på länkar och allmänt navigera sig, 

vilket innebär att besökandet av en webbsida inte är en passiv aktivitet utan i högsta grad 

kräver att personen är aktiv (ibid). Ett konkret exempel på interaktion med ett online-redskap 

är då en person registrerar sig för ett nytt konto på en plattform (ibid). Lilius (2009) hävdar att 

det finns en ökad interaktivitet mellan sändare och mottagare i sociala medieplattformar och 

möjligheter till mer feedback har skapats samt att sociala medier har skapat ett 

kommunikationssätt för att både sända ut budskap och samla in åsikter.  Kietzmann et al. 
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(2011) hävdar att kraften av marknadsföringen inte ligger hos marknadsförare utan hos 

plattformen och användarna som skapar, delar, diskuterar och konsumerar olika objekt. Enligt 

Hanna et al. (2011) går sociala medier hand i hand med teknologin som skapat nya sätt att 

interagera och Postman (2009) hävdar att teknologin möjliggör kommunikation, uppbyggnad 

av mötesplatser, skapa grupper och dela information på plattformarna. 

 

Van House (2009) menar att fotografering är starkt sammankopplat med teknologi, vilket 

förändras och utvecklas över tid samt att bilder delas frekvent på massvis av olika sätt. Vidare 

påstår Van House (2009) att för att kunna utforma användbara foto- och bildrelaterade 

teknologier, måste personligt fotograferande ses som en slags varaktig och formbar samling 

av teknik, metoder, avsikter och överenskommelser som är inbäddade i människors vardag. 

 
2.4 Objektet - bilden 

Enligt Patel, Clawson, Voida och Lyons (2009) har bilder alltid varit viktiga delar av minnen 

och historieberättande och de menar att bilder inte bara hjälper människor att minnas en 

kontext, utan även har potentialen att kunna engagera andra människor i upplevelsen som 

dokumenterats i bilden. Kameratelefoner och digitala kameror har möjliggjort att både antalet 

och variationen av bilder som tas ökat, och teknologiska innovationer gör att bilder kan delas 

lättare till många människor direkt efter att de tagits (ibid). Van House (2011) menar att 

skiftet till digitala bilder har ökat entusiasmen kring att fotografera. Delningen av bilder har 

varit, och är fortfarande, en populär aktivitet och är speciellt intressant för att de kan “fånga 

ögonblicket” (ibid). Enligt Van House (2011) kan delningen av bilder kännas mer verklig och 

personlig än att dela text och det kan dessutom ses som en fördel att bilder är snabbare och 

enklare att se på och tolka än texter. Ahern, Eckles, Good, King, Naaman och Nair (2007) 

menar att applikationer till kameratelefoner, som möjliggör uppladdning av både bilder och 

videor direkt till webben, gör det otroligt enkelt att publicera innehåll. Även Van House 

(2011) påpekar enkelheten och snabbheten i att med smartphones dela bilder via sociala 

medier som kan bli tagna överallt och när som helst utan att behöva någon planering. Det  kan 

i sin tur leda till mer spontana och experimentella bilder. Bilderna kan bli sedda överallt vid 

vilken tidpunkt som helst och lett till en effektiv bild-baserad kommunikation, där bilder 

enkelt kan bli kombinerade med text och ljud via applikationer (ibid). 
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Enligt Mäkelä, Giller, Tscheligi och Sefelin (2000) används inte bilder enbart för att fånga en 

speciell händelse utan även för att illustrera det vardagliga livet och för att berätta en historia. 

De menar även att en bild kan innehålla mycket mer information än ett skrivet meddelande 

(ibid). Kietzmann et al. (2011) hävdar av delning av bilder ger användare en länk och relation 

mellan varandra, vilket skulle vara anledningen till att de väljer att mötas och interagera 

online. Thomas (2012) hävdar att sociala medier har blivit en del av vardagen och att en 

attraktiv bild kan ge upphov till en historia och en bakgrund, samt förmedla information och 

ge tillfredsställelse hos betraktaren. Meningen och syftet med digitala bilder är att lämna 

avtryck ifrån sitt sociala liv och att kunna berätta historier utifrån innehållet, och många 

använder sig av humor när de delar sina bilder (ibid). En av anledningarna för att dela och se 

andras bilder via sociala medier, kan vara för att hålla sig informerad om vad som händer och 

sker i vänners liv samt för att hålla kontakten men utan att behöva prata med varandra (ibid). 

Litt och Hargiatti (2014) menar att användare väljer att dela sina bilder för att forma nya 

relationer och underhålla gamla, samt för att vara inblandade i andras upplevelser och dela 

med sig av sina egna. 

 

En av de viktigaste egenskaperna hos en bild bör vara att den förmedlar känslor som går att 

relatera till. För att bilder ska uppfattas som intressanta bör de vara i iögonfallande och 

informativa, berätta en historia och illustrera en erfarenhet bättre än ord (Van House 2011). 

Van House (2011) menar att digitala bilder kan ses som objekt för minnen, relationer, 

personligt uttryck och som en representation av något. Van House (2011) hävdar att de bilder 

som delas ska representera användarens liv och intressen, både vardagliga företeelser och 

speciella events. För användaren kan bilder vara viktiga för att få bekräftelse på vad som 

gjorts och upplevts i användarens liv, och feedbacken användare får kan göra att de blir mer 

aktiva i sin delning av bilder (ibid). När en bild laddats upp kan det upplevas viktigt för andra 

användare att veta när bilden är tagen, var den är tagen, vilka historier som kan berättas runt 

den och vilka personer som är med i bilden samt vilka relationer personerna på bilden har 

(ibid). 

 

Enligt Björnram och Lindholm (2010) är det viktigt att mottagaren får en känsla av att vara på 

plats vid publicering av bilder och det kan på så vis få mottagaren att känna sig delaktig. 

Enligt Rodríguez-Ardura och Martínez-López (2013) är en av anledningarna till att människor 

fortsätter använda sociala medier att de får känslan av att ”vara på plats”, de får en optimal 
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online-upplevelse. Känslan av att ”vara på plats” när användare ser en bild, kan återskapa 

minnen och intensifiera upplevelsen av att använda sociala medier. Rodríguez-Ardura och 

Martínez-López (2013) hävdar att den mentala känslan och fantasin kan skapa en process där 

användare kan uppleva sig vara i andra världar som skapar minnesbilder och fantasier som 

involverar andra användare. Att ha mentala fantasier på sociala medier skapar upplevelser där 

användare strävar efter att ha roligt och underhålla sig själva (ibid). 

 
2.5 Mötesplatsen 

King (2008) menar att människor som är aktiva på digitala mötesplatser har samma fokus och 

intressen som vid möten på fysiska mötesplatser, nämligen att lyssna, dela åsikter med 

varandra och diskutera olika behov. Anledningen till att människor är aktiva på digitala 

mötesplatser menar King (2008) är att människor finner konversationer viktiga, vilket 

möjliggörs genom möten, såväl fysiska som virtuella. Genom att konversera tillåts människor 

även att interagera med andra människor på sin mötesplats som de normalt inte interagerar 

med, eller till och med kanske inte känner (ibid). Även Boyd och Ellison (2007) hävdar att det 

som gör sociala nätverk unika är mötet mellan individen och främlingar, där en dialog skapas 

som de annars inte haft. Quinton och Harridge-March (2010) menar att mötesplatser förenar 

människor som i verklighet kan vara väldigt olika, men med samma önskan om att dela objekt 

och åsikter med andra. Vidare menar Quinton och Harrigde-March (2010) att mötesplatser 

fokuserar kring vad användare gör ihop och att de kan bidra till socialisation,  stöd och 

support, informationsutbyte, tillhörighet och social identitet. På mötesplatserna blandas ämne 

med privata idéer och ståndpunkter, vilket ger användarna en uppfattning om varandra vilket i 

sin tur kan leda till starka relationer och sammankopplingar (ibid). 

 

Bradley (2010) hävdar att det ständigt pågår konversationer i alla sociala medier som är 

viktiga att vara involverad i för att kunna hålla sig uppdaterad i vad som sker i omgivningen. 

Kietzman et al. (2011) menar att mötesplatser i huvudsak är till för att användare ska 

interagera med varandra med anledningar så som att hitta likasinnade, sända ut budskap, möta 

kärleken, bygga upp självkänslan och för att följa trender. Enligt King (2008) kan interaktion 

med en annan person ske genom till exempel kommentarsfält där diskussioner kan hållas 

människor emellan. En viktig reflektion som King (2008) nämner är dock att det finns två 

stora skillnader mellan fysisk och digital interaktion. Vid ett fysiskt möte mellan människor 

äger interaktionen rum där och då och stannar där, medan digital interaktion blir förevigad  på 
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Internet där antalet människor som har tillgång till att se och delta i interaktionen är enormt 

mycket större (ibid). Även Bradley (2010) menar att konversationer i sociala medier alltid 

hålls vid liv. Quinton och Harridge-March (2010) hävdar att en av fördelarna med digitala 

mötesplatser är det att den geografiska platsen inte spelar någon roll, utan användare delar 

med sig av sina åsikter, lära sig av varandra och skapa relationer var de än befinner sig. 

 

Enligt King (2008) är hashtags ett verktyg som möjliggör användare att “tagga” olika saker så 

som andra användare eller att tillsätta ett personligt relevant nyckelord på till exempel bilder 

som gör att det är lättare för användare att lokalisera bilder eller personen. King (2008) menar 

att hashtags skapat en ny form av mötesplats-fokuserad upplevelse. “Taggning” möjliggör 

även att användare kan delta i historieberättande och de blir då blir visuellt deltagande, vilket 

King (2008) menar är en generell önskan hos människor. En viktig aspekt inom digitala 

mötesplatser är möjligheten att kunna dela upplevelser med andra som genomgår samma sak 

eller som är intresserade av samma område, något som exempelvis ett bildflöde av en specifik 

situation så som en strejk kan tillhandahålla med hjälp av hashtags (ibid). 

 
2.6 Användaren 

Enligt Rodríguez-Ardura och Martínez-López (2013) upplever flertalet användare att de är på 

plats i en digital miljö då de använder sig av sociala medier. Det finns en uppenbar och tydlig 

social dimension av sociala medier och i alla typer av sociala interaktioner vill människor 

enligt konceptet själv-presentation kunna kontrollera bilden som de ger av sig själv till andra 

(Kaplan & Haenlein 2009). Enligt Van House (2009) kan två olika typer av användare 

identifieras på Flickr, som liksom Instagram, är en applikation och typ av social media med 

fokus på bildhantering och bilddelning (Flickr u.å.). Den första typen användare är måna om 

sitt privatliv, delar främst familjebilder och använder sig inte utav hashtags. Den andra typen 

av användare delar bilder mer fritt och använder hashtags för att nå andra okända användare 

(Van House 2009). Undersökningar som gjorts i olika delar av världen om hur användare 

delar bilder från kameratelefoner visar på att sättet på vilket användare delar bilder är starkt 

sammankopplat med kulturella och sociala aspekter samt att delningen är beroende av 

användarvänligheten och kunskapen kring den teknologi som finns tillgänglig (Van House 

2009). 
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King (2008) menar att deltagande är extremt viktigt när det kommer till att kunna erbjuda en 

digital upplevelse inom mötesplatser. Deltagande kan exempelvis ske genom att användare 

väljer att delta i en konversation eftersom de vill bidra och dela sina åsikter (ibid). Genom att 

företag och kreatörer inom sociala medier skapar möjligheten att kommentera, uppmuntrar de 

användarna till att delta (ibid). Quinton och Harrigde-March (2010) hävdar att användare på 

sociala medier till en början har möjlighet att skapa ytliga relationer till andra användare men 

att de med tiden kan skapa starkare band genom positiv feedback och en emotionell och social 

koppling till varandra genom bland annat kommentarer. 

 

Marshall (2010) och Qualman (2009) menar att sociala medier tycks ha vidgat människors 

offentliga sfär samt att användare på sociala medier har möjlighet att kunna presentera en 

offentlig version av sitt privata jag. Vidare menar Marshall (2010) att individer noggrant 

konstruerar sig själva på sociala medier och då ofta är medvetna om den potentiella publiken. 

Även Kietzman et al. (2011) påpekar att användare noggrant väljer ut vilken information de 

delar med sig av samtidigt som Qualman (2009) menar att användare är ytterst måna om hur 

det presenterar sig själva på sociala medier, då negativa effekter kan påverka och begränsa 

användarens jobbsituation eller andra möjligheter. Även Litt och Hargiatti (2014) 

understryker att användare väljer att inte dela med sig av viss information på grund av 

ryktesspridning. Social och kulturella normer sätter gränser för vad användare delar med sig 

av och att de söker socialt stöd och respons, samt en känsla tillhörighet (ibid). Qualman 

(2009) menar att användare känner en viss samhörighet och acceptans i sociala medier på 

samma sätt som de känner sig accepterade i samhället. Van House (2011) påpekar även att 

behovet av att hävda sig själv exploderat i samband med sociala medier. Hur användare 

framställer sig själva visas genom innehållet på det som delas, till exempel vilka de är vänner 

med, materiella egendomar, intressen, åsikter och hem (ibid). 
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2.7 Teorisammanfattning 
 

 
 
 
 
 
 

Upplevelser 

Det är essentiellt för marknadsförare att förstå konsumentupplevelser (Tynan  & 

McKechnie 2009) och faktorer så som förändringar i kunders behov och önskemål samt 

utvecklingen av informationsteknologi ligger till grund för att upplevelser är i  fokus 

(Verma et al. 2002; O’Dell 2002). Upplevelser skapas av såväl den enskilda individen som 

tillhandahållaren (Ingelsson 2009; Grönroos 2008) och upplevelser är scenarion  där 

själva konsumtionen är målet i sig (Solomon et al. 2006). Upplevelser bör leva kvar i 

konsumenters minne (Ingelsson 2009) och vara relevanta på ett personligt plan samt 

innehålla element så som en nyhet, överraskning, lärande och engagemang för  att 

uppfattas som betydelsefulla (Poulsson & Kale 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala Medier 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för mötesplatser där användare har möjlighet att 

skapa kontakter och bilda nätverk med andra genom att lägga till egen information 

(Skolverket 2013). Sociala medier används för att interagera med andra användare, via 

text eller bild (Quinton & Harridge-March 2010), för att observera vad andra användare 

gör (Qualman 2009), samt att dela personliga objekt, observationer och upplevelser 

(Kietzmann et al. 2011). Det som gör sociala medier till en slags media och en form av 

kommunikation är det faktum att det finns två dimensioner; en slags kulturell produktion 

samt offentligt engagemang och utbyte (Marshall 2010). Sociala medier handlar om 

upplevelser som användare kan dela med varandra (Hanna et al. 2011; Lilius 2009) och 

historieberättande är en viktig aspekt (King 2008). Sociala medieplattformar  är 

intressanta på grund av vad den tillåter användare att göra och är starkt sammankopplat 

med en önskan om att producera (Marshall 2010). 

 
 
 
 

Plattformen 

Sociala medier går hand i hand med teknologin som skapat nya sätt att interagera (Hanna 

et al.) och det som definierar plattformen är i viss mån den bakomliggande teknologin som 

styr vilken typ av interaktion som är möjlig (Trainor et al. 2014). Användare på sociala 

medier brukar mer än en plattform och delar samma budskap på flera (Bradley 2010), 

samtidigt som de stjäl makt från marknadsförare då de kan skapa, dela, diskutera och 

konsumera olika objekt (Kietzmann et al. 2011) 

 
 
 
 
 
 

Objektet – 
bilden 

Objektet, vilket består av bilden i denna studie, hjälper människor att minnas en kontext 

och har potentialen att kunna engagera andra människor i upplevelsen som dokumenterats 

i bilden samtidigt som digitaliseringen av bilder och lanseringen av kameratelefoner gör 

att fler bilder tas och delas oftare (Patel et al. 2009). Bilder, som kan innehålla mycket 

mer information än ett skrivet meddelande, används inte enbart för att fånga en speciell 

händelse utan även för att illustrera det vardagliga livet och för att berätta en historia 

(Mäkelä et al. 2000). Delning av bilder ger användare en länk och relation mellan 

varandra, vilket kan är anledningen till att de väljer att mötas och interagera online 

(Kietzmann et al. 2011). Anledningar till varför bilder delas är för att användare vill hålla 
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	   sig uppdaterade på vad som händer i andras liv, hålla kontakten, representera sina egna 

liv och intressen (Van House 2011), forma nya relationer samt dela med sig av upplevelser 

(Litt & Hargiatti 2014). 

 
 
 
 
 

Mötesplatsen 

Digitala mötesplatser har samma fokus som fysiska, vilket är att lyssna, dela åsikter och 

diskutera behov och människor som inte känner varandra får möjlighet att mötas på 

digitala mötesplatser (King 2008; Boyd & Ellison 2007). Mötesplatser kan möjliggöra 

socialisation, stöd och support, informationsutbyte samt en känsla av  tillhörighet och 

social identitet (Quinton & Harrigde-March 2010) men även göra det möjligt att sända ut 

budskap, möta kärleken, bygga upp självkänsla, följa trender och hitta likasinnade 

(Kietzmann et al. 2011). 

 
 
 
 

Användaren 

Användare vill gärna kontrollera bilden av sig själv som han eller hon sänder ut till andra 

(Kaplan & Haenlein 2009), och det har identifierats två olika typer av användare; en som 

är privat och en som är mer öppen för nya kontakter (Van House 2009). Undersökningar 

visar att användares beteende gällande bilddelning på sociala medier är starkt 

sammankopplat med sociala och kulturella aspekter samt med användarvänligheten och 

kunskapsnivån kring den tillgängliga teknologin (Van House 2009). 
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3. METOD   

Metodkapitlet redogör för studiens övergripande metodval. Först presenteras 

forskningsansatsen, forskningsstrategin, angreppssättet samt karaktären. Den kvalitativa 

studien har en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt och en interpretivistisk epistemologisk 

ståndpunkt samt ett deduktivt angreppssätt och en undersökande karaktär.  Därefter 

behandlas datainsamlingsmetoderna och urvalsprocessen, vilket består av två fokusgrupper 

samt strategiskt icke-sannolikhetsurval. Sist berörs operationaliseringen, kvalitativ 

dataanalys samt kvalitetskriterier som består av trovärdighet och äkthet. 

 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

På grund av studiens syfte och forskningsfrågor lämpar sig en kvalitativ forskningsstrategi 

med ett deduktivt angreppssätt av undersökande karaktär bäst. Christensen, Engdahl, Grääs 

och Haglund (2010) hävdar dock att det inte går att fullkomligt särskilja kvantitativa och 

kvalitativa karaktärsdrag eftersom båda realistiskt blandas på grund av att verkligenheten 

innehåller båda delarna. Undersökningsproblem och syfte som avgör därför vilket av de två 

karaktärsdragen som blir mest framträdande i en studie. Eftersom denna studie ämnar 

undersöka och skapa förståelse för hur användare ser på begreppet upplevelser då det placeras 

i kontexten sociala medier, är det tydligt att det mest framträdande karaktärsdraget är 

kvalitativt. Studien vill undersöka och skapa förståelse för helheten och sammanhanget, hellre 

än att mäta och titta på statistik, vilket enligt Christensen et al. (2010) är typiska karaktärsdrag 

hos kvalitativa studier. 

 

Creswell (2009) menar att ett viktigt drag hos kvalitativa studier är att forskare framförallt 

fokuserar på att undersöka deltagares uppfattning av ett problem, snarare än att endast 

fokusera på den problematik som presenteras i litteraturen. Vidare hävdar Creswell (2009) 

även att en kvalitativ studie ofta är en framväxande process där den exakta planen inte kan 

uttryckas i definitiva former i ett initialt stadie av undersökningen eftersom riktningen på 

undersökningen kan vända då forskarna börjar samla in data. Detta stämmer väl överens med 

den här studien då användarnas perspektiv är i fokus. Kvalitativa studier fokuserar generellt 

mer på ord än siffror och lägger vikt vid att tolka individers uppfattningar av ett fenomen, 

vilket är sammankopplat med ett epistemologiskt interpretivistiskt synsätt på kunskap 

(Bryman  &  Bell  2005).  Enligt  Saunders,  Lewis  och  Thornhill  (2012)  är  det  enligt   den 
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interpretivistiska ståndpunkten nödvändigt att förstå skillnader mellan människor i sin roll 

som sociala aktörer och Bryman och Bell (2011) menar att en strategi som respekterar 

skillnaderna mellan människor och objekt fodras, vilket innebär att forskare måste förstå den 

subjektiva betydelsen av sociala händelser. 

 

Vidare är kvalitativa studier enligt Bryman och Bell (2005) ofta förknippade med 

konstruktionism som är en ontologisk ståndpunkt som Saunders et al. (2012) menar innebär 

ett synsätt där sociala fenomen anses skapas genom perceptioner samt att verkligheten ses 

som socialt konstruerad. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär detta även att sociala 

fenomen och deras betydelse som skapas genom social interaktion, ständigt utvecklas och 

åstadkommes av sociala aktörer. Då användares upplevelser av Instagram ämnas undersökas, 

bör deltagarnas subjektiva verklighet förstås för att kunna begripa deras motiv, handlingar och 

intentioner, vilket Saunders et. al (2012) menar stämmer väl in med ett konstruktionistiskt 

synsätt. Enligt Creswell (2009) används det konstruktionistiska perspektivet ofta vid 

kvalitativa studier, så även i det här fallet. En socialt konstruktionistisk världssyn innebär ett 

synsätt där människor utvecklar subjektiva uppfattningar kring deras erfarenheter och 

upplevelser, vilket innebär att en studie av denna karaktär bör leta efter en komplexitet av 

olika perspektiv, hellre än smalna av dem och dela in dem i kategorier (ibid). 

 

3.1.2 Deduktivt angreppssätt 

Då en del av problematiken som ligger till grund för utformandet av syftet bottnar i en 

avsaknad av ett konsumentperspektiv av upplevelser i sociala medier, och det dessutom i 

litteraturen finns faktorer som sägs påverka upplevelsen, lämpar det sig att använda ett 

deduktivt angreppssätt för att först undersöka befintliga teorier gällande fenomenet och sedan 

undersöka konsumenters uppfattning av det. Ett deduktivt angreppssätt innebär att teorier 

först studeras och används som utgångspunkt för att sedan undersöka ämnet empiriskt 

(Bryman & Bell 2005). Bryman och Bell (2005) menar att den deduktiva ansatsen är det 

vanligaste förhållningssättet mellan teori och empiri samt att teoretiska begrepp måste 

förvandlas till företeelser som är empiriskt mätbara. Ett deduktivt angreppssätt är absolut 

vanligast inom kvantitativa studier men kan även användas inom kvalitativa studier (ibid). 
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3.1.3 Undersökande karaktär 

Studien är av undersökande karaktär då användares uppfattningar av upplevelser i kontexten 

sociala medier ämnas undersökas och skapas förståelse för. Enligt Brown (2006) passar ett 

undersökande angreppssätt bra på områden där det bedrivits begränsad tidigare forskning och 

syftet med en undersökande studie är generellt att i slutändan bidra med ny insikt eller 

presentera en alternativ synvinkel. Då upplevelser placeras i en ny kontext i studien finns det 

begränsad forskning kring ämnet i den specifika kontexten. Vidare menar Singh (2007) att 

undersökande forskning tillåter forskare att undersöka ett område i detalj samt att bekanta sig 

med konceptet som ska studeras. Denna typ av forskning kan sällan tillhandahålla ett 

slutgiltigt svar på forskningsfrågor och ämnar inte erbjuda definitiva lösningar på existerande 

problem, istället erbjuder de betydelsefulla insikter (ibid). Av naturliga skäl kan resultaten 

från en undersökande studie inte generaliseras och bör analyseras med varsamhet (ibid). 

Saunders et al. (2012) menar dock att detta inte betyder att dessa typer av studier saknar 

riktning, utan innebär endast att forskare börjar med ett brett perspektiv som  succesivt 

smalnas av under arbetets gång. 

 
3.2 Forskningsdesign 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) är forskningsdesign ett slags ramverk för datainsamling 

och kan beskrivas som den övergripande plan som används för att sammanbinda det 

konceptuella forskningsproblemet med relevant empirisk data. Vanligt förekommande 

forskningsdesigner inkluderar tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudie och 

experimentell design (Bryman & Bell 2005; Christensen et al. 2010). Då ingen av 

ovannämnda existerande forskningsmallar fullständigt passar denna studie, skapar de olika 

valen som gjorts ramar, vilket således också utgör forskningsdesignen. Dessa val inkluderar 

en kvalitativ forskningsstrategi med deduktivt angreppssätt av undersökande karaktär samt en 

interpretivistisk och konstruktionistisk ståndpunkt. 

 

3.3 Datainsamlingsmetodik: Fokusgrupper 

Valet av datainsamlingsmetod är fokusgrupper, vilket grundar sig i det faktum att det är en 

kvalitativ studie samt i en önskan att undersöka området på ett djupt plan för att generera 

betydelsefulla insikter, där flera åsikter kan ventileras. Data från fokusgrupperna räknas som 

primärdata eftersom den samlades in i studiens specifika syfte (Christensen et al. 2010). Då 

begreppet upplevelser placeras i en ny kontext i studien, saknas det i skrivande stund ett 
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konsumentperspektiv av upplevelser i digitala miljöer så som sociala medier. Därför ansågs 

chansen vara störst att få fram rik och användbar empirisk data från gruppdiskussioner i form 

av fokusgrupper där respondenterna kan resonera kring begreppet upplevelser i den nya 

kontexten tillsammans. Det tros nämligen vara relativt osannolikt att respondenter redan har 

medvetna uppfattningar om upplevelser i den nya kontexten, vilket kan göra det problematiskt 

att på egen hand resonera kring detta, vilket till viss mån blir fallet vid enskilda intervjuer. 

Enligt Christensen et al. (2010) känner sig respondenterna oftast tryggare då fler personer 

närvarar, vilket tros gynna undersökning i det här fallet. Bryman och Bell (2005) menar även 

att respondenter i fokusgrupper ofta argumenterar och ifrågasätter varandras åsikter vilket 

tvingar dem att reflektera över sina egna åsikter och detta kan leda till att mer realistiska 

beskrivningar av ett fenomen kan utvinnas. Ytterligare motivation till varför fokusgrupper 

valdes är dels för att Christensen et al. (2010) hävdar att fokusgrupper kan användas för att 

forskare vill skapa förståelse för fenomen, vilket är fallet i denna studie, samt att 

gruppdynamiken tros kunna ha relativt stor inverkan på resultatet. Christensen et al. (2010) 

menar att en av fördelarna med att hålla fokusgrupper jämfört med personliga intervjuer är att 

oväntade resonemang kan dyka upp genom diskussionerna inom gruppen, vilket det är mindre 

chans att göra vid en personlig intervju. Eftersom studien är av undersökande karaktär och 

därmed eftersöker olika resonemang lämpar sig fokusgrupper bäst som datainsamlingsmetod 

eftersom respondenterna då får diskutera relativt fritt och utbyta idéer med varandra. 

 

Ghauri och Grønhaug (2005) hävdar att gruppkompositionen influerar diskussionerna, och 

faktorer så som storlek på gruppen, personligheterna hos respondenterna, kemin mellan 

moderatorn och respondenterna samt de fysiska omgivningarna där fokusgruppen äger rum 

har en inverkan på diskussionen, vilket därmed påverkar resultatet som kan utvinnas från den. 

Om en dominant individ i fokusgruppen uttrycker sina åsikter väldigt bestämt kan det alltså 

påverka hur mycket resterande respondenter vågar uttrycka eller motsätta sig detta. Med 

anledning av det här torde det vara motiverat att genomföra två fokusgrupper eftersom 

chansen att kunna utvinna balanserad empirisk data därmed förväntas öka. Jacobsen (2002) 

menar att det i en studie kan räcka att endast genomföra en fokusgrupp men att det ofta är 

fördelaktigt att genomföra två eller fler eftersom mer nyanserad information då kan utvinnas. 

Vidare kan undersökningen av två relativt lika grupper fungera som en slags kontroll i 

förhållande till varandra i form av att resultaten jämförs (ibid). Jacobsen (2002) menar att om 

liknande resultat framkommer från båda diskussionerna kan det antas att informationen är 
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relativt generell medan olika resultat kan tyda på att gruppdynamiken haft en betydande 

inverkan. Den huvudsakliga anledningen till varför det valdes att göra två fokusgrupper och 

inte fler var för att tillräcklig användbar information kunde utvinnas från dessa för att kunna 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Studien hade dock även tidsmässiga 

begränsningar som i viss mån påverkade valet. 

 

3.4 Urval 

Urvalet av respondenter till fokusgrupperna har skett med hjälp av icke-sannolikhetsurval. 

Christensen et al. (2010) menar att när icke-sannolikhetsurval används går resultatet oftast 

inte att generalisera men eftersom den här studien är kvalitativ där syftet är att erhålla 

betydelsefulla insikter om respondenternas uppfattningar kring ett fenomen, och alltså inte 

eftersöka statistisk representativitet, lämpar sig icke-sannolikhetsurval bäst. Respondenterna 

till fokusgrupperna valdes ut med hjälp av strategiskt urval, vilket innebär att individer 

medvetet valts ut av forskarna (ibid). Anledningen till att strategiskt urval användes var att det 

fanns ett visst ett kriterium som skulle uppfyllas för att respondenterna skulle kunna delta i 

undersökningen. Kriteriet var att respondenterna skulle vara aktiva på Instagram, vilket i det 

här fallet definierades som individer som loggar in på Instagram varje dag. Anledningen till 

att kriteriet till urvalet av respondenter var daglig aktivitet på Instagram, var att det för 

studiens ändamål ansågs viktigt för att respondenterna skulle kunna diskutera och bidra med 

användbar information till studien. Det fanns dock inget krav på att individerna behöver gilla 

bilder, kommentera eller liknande utan det räcker att endast titta på bilder för att de ska räknas 

vara aktiva. Ytterligare en anledning till varför strategiskt urval användes var att Christensen 

et al. (2010) hävdar att strategiskt urval är vanligt vid kvalitativa undersökningar där syftet är 

att undersöka ett fenomen djupare, vilket beskriver den här studien väl. Christensen et al. 

(2010) poängterar också att respondenterna bör vara motiverade att delta i undersökningen om 

de ska kunna bidra till diskussionen. 

 

Antalet respondenter som deltog i varje fokusgrupp var sex personer vardera eftersom 

Christensen et al. (2010) hävdar att en fokusgrupp bör bestå av sex till tio deltagare, men även 

eftersom det vill ges ordentligt med utrymme för alla respondenter att uttala sig omfattande 

om ämnet, vilket Christensen et al. (2010) menar kan försvåras vid ett högre antal 

medverkande respondenter. Respondenterna som deltog i de två fokusgrupperna uppfyllde 

kriteriet,  var  ungefär  i  samma  ålder  och  tio  av  tolv  respondenter  var  studenter.     Båda 
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grupperna innehöll kvinnliga och manliga deltagare som var mellan 22-27 år gamla. Den enda 

tydliga skillnaden mellan grupperna var att fokusgrupp ett uteslutande innehöll 

universitetsstudenter som studerat ekonomi och marknadsföring medan fokusgrupp två bestod 

av två respondenter helt utan universitetsutbildning. De fyra övriga respondenterna i 

fokusgrupp två hade alla universitetsutbildning, varav tre också läst ekonomi och 

marknadsföring medan den sista studerar till socionom. Då skillnader mellan olika grupper av 

användare inte primärt ämnades undersökas, var uppdelningen av respondenter mellan 

fokusgrupperna inte ett medvetet val utan berodde uteslutande på respondenternas 

tillgänglighet att medverka. Samtliga respondenter kontaktades personligen av forskarna, 

antingen via telefon eller via textmeddelande. Med hänsyn till anonymitetskravet som 

förklaras närmre under rubrik 3.9, har alla respondenter blivit tilldelade fiktiva namn för att ge 

läsaren ett bättre flöde och uppfattning om gruppdynamiken. Dessa presenteras i tabellen 

nedan. 

 
 

Fokusgrupp ett Fokusgrupp två 
 

 
Fiktivt namn 

 
Ålder 

 
Sysselsättning 

 
Fiktivt namn 

 
Ålder 

 
Sysselsättning 

Anton 24 Marknadsföringsstudent Monika 22 Civilekonomstudent 

Sandra 24 Marknadsföringsstudent Philippa 23 Civilekonomstudent 

Nora 25 Marknadsföringsstudent Joel 23 Arbetande 

Hugo 26 Marknadsföringsstudent Sean 23 Arbetande 

Saga 26 Marknadsföringsstudent Rakel 25 Socionomstudent 

Josefin 27 Marknadsföringsstudent Robin 25 Civilekonomstudent 

 
 
 

3.5 Genomförande 

Fokusgrupperna genomfördes i hemmiljö eftersom Christensen et al. (2010) menar att 

fokusgrupper bör genomföras i lugna och avslappnade miljöer, vilket gör att ett vardagsrum är 

att föredra framför ett stelt konferensrum. Vidare menar Christensen et al. (2010) även att 

fokusgrupperna bör dokumenteras på något sätt, vilket samtliga respondenter bör bli 

informerade om i förväg av etiska skäl. Samtalen kan med fördel antingen spelas in med ljud- 

eller videoupptagning och om flera personer genomför fokusgrupperna, som var fallet i den 

här studien, bör en person agera moderator och leda konversationen och en annan föra 

anteckningar och observera (ibid). Samtliga respondenter gav sin tillåtelse till att spela in 
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samtalen med ljudupptagning efter att ha blivit tillfrågade innan fokusgruppen startade. 

Moderatorn säkerställde, i enlighet med Christensen et al. (2010) rekommendationer, att 

konversationerna höll sig inom ämnet samt att relevanta följdfrågor ställdes då intressanta 

resonemang dök upp och såg till så att alla i gruppen kom till tals. Liksom Bryman och Bell 

(2005) förespråkar, försökte moderatorn att inte vara alltför styrande under samtalen. 

Personen som observerade gjorde anteckningar och noterade gruppdynamiken under samtalen 

eftersom detta är av intresse då det kan finnas opinionsbildare som styr diskussionen (ibid). 

 

Fokusgrupp ett, som hölls i Växjö tisdagen den 12 maj 2015, inleddes med att respondenterna 

anlände och fick bekanta sig med varandra. Många av dem kände dock redan varandra och de 

kallpratade samtidigt som det bjöds på kaffe och kakor. Därefter inledde moderatorn 

fokusgruppen som varade i en timme och arton minuter. Den andra forskaren agerade 

observatör och förde anteckningar samt observerade gruppdynamiken. 

 

Fokusgrupp två tog även den plats i Växjö den 12 maj 2015 och respondenterna började 

återigen med att kallprata och bekanta sig med varandra. Två av männen och en av kvinnorna 

kände varandra tidigare genom gemensamt jobb. De andra två kvinnorna och den tredje 

mannen kände varandra sedan tidigare genom sina universitetsutbildningar. Fokusgruppen 

samlades kring soffbordet och bjöds på fika. Den andra forskaren observerade och förde 

anteckningar liksom vid fokusgrupp ett, och fokusgruppen varade 55 minuter. 

 

3.6 Datainsamlingsinstrument 

3.6.1 Operationalisering 

En operationalisering är en process där olika vaga definitioner av teorier blir konkretiserade 

för att sedan kunna mätas empiriskt (Jacobsen 2002). Operationaliseringen börjar ofta med 

ogripbara teoretiska förklaringar som kan delas in i definitioner, dessa kan sedan delas in i 

underkategorier vilket fortsätter ända till en greppbar nivå har nåtts. Nivån av komplexitet i 

ämnet som ämnas undersökas avgör hur pass mycket fenomenet måste brytas ned för att 

kunna mätas (ibid). En operationalisering gör teorier och mönster tydligare och visar vad de 

kan bidra med till studien (Yin 2009). 
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3.6.2 Operationaliseringsschema 
 
 

Teori Påstående Referens Fråga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upplevelser 

Upplevelser är scenarion där själva Solomon et  
 

Hur skulle ni beskriva begreppet 
konsumtionen är målet i sig, vilket al. (2006) 
ofta är personligt och känslosamt. 	  
	   	   upplevelse? Vad är en upplevelse? (Är 
Upplevelser fungerar idag som Mossberg det personliga? Känslosamma? 
konkurrensmedel. (2003) Minnesvärda? Består upplevelsen av 
	   	   konsumtionen i sig? Kan en upplevelse 
Framgångsrika kommersiella Ingelsson fungera som konkurrensmedel? Hur? 
upplevelser lever kvar i (2009) 
konsumentens minne 
Upplevelser skapas genom intryck 
från de fem sinnena. 

Solomon et 
al. (2006) 

Hur kan en upplevelse skapas? 
(Genom intryck från de fem sinnena?) 

Värdet av en upplevelse skapas av Grönroos Vilka är delaktiga i att skapa en 
både konsumenter och (2008) upplevelse? 
tillhandahållaren. Ingelsson (Tillhandahållaren? Upplevaren OCH 

(2009) Tillhandahållaren? Varför/Varför inte? 
Upplever ni att ni är delaktiga i 
skapandet av era egna upplevelser? 
Hur då?) 

En betydelsefull upplevelse bör vara 
personligt relevant, och inkludera en 
nyhet, överraskning, lärande och 
engagemang. 

Poulsson & 
Kale (2004) 

Vad behövs för att en upplevelse ska 
kännas betydelsefull? 
(Ska den vara personligt relevant? 
Inkludera en nyhet? En överraskning? 
Lärande? Engagemang?) 

Upplevelser genererar olika typer av 
värde för konsumenter så som lek, 
status och estetik. 

Solomon et. 
al (2006) 

Vilka typer av värde känner ni att en 
upplevelse kan skapa? 
(Lek – Då konsumtionen är 
underhållande, Status – Då 
konsumtionen är imponerande eller 
Estetik – Då konsumtionen är inriktad 
på skönhet så som mode) 

Tidigare upplevelser är en viktig 
motivation för positiv word-of- 
mouth samt för återbesök. 

Tung & 
Ritchie 
(2011) 

Vad skulle motivera er att prata gott 
om någonting till vänner och bekanta? 
(Är tidigare upplevelser avgörande? 
Varför/Varför inte?) 

 

 
Teori Påstående Referens Fråga 

 
 
 
 
 

Social
a 
medier 

Användare kan ha svårt att förklara 
vad sociala medier är. 

Postman 
(2009) 

Hur skulle ni beskriva sociala medier? 

Användare kan ha svårt att förklara 
varför de använder sig av sociala 
medier. 

 
Attraktionen med sociala medier är 
delningen av personliga objekt av 
upplevelser och observationer. 

 
Sociala medier används för att 
användare inte vill missa 
information. 

Postman 
(2009) 

 
 

Kietzmann 
et al. (2011) 
King (2008) 

 
Qualman 
(2009) 

 
 
 
 
 
 
 

Varför använder ni sociala medier? 
Vad attraherar er? 
(För att dela personliga objekt? För att 
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Social
a 
medier 

 
Sociala medier används för att 

 
Qualman 

ni inte vill gå miste om information? 
För att observera andra användare? För 

observera vad andra användare gör. (2009) att dela upplevelser? För att skapa 
	   	   dialoger? För att dela inspiration? För 

Sociala medier existerar för att Lilius att dela kunskap? Finns det en önskan 
användare ska kunna dela (2009) om att producera?) 
upplevelser. 	  

Skapa dialog, dela inspiration och Björnram & 
kunskap är viktigt på sociala Lindholm 
medieplattformar. (2010) 

Sociala medieplattformar är Marshall 
intressanta på grund av (2010) 
användarmöjligheterna och är 
starkt sammankopplade med en 
önskan om att producera. 

Sociala medier är den mest 
populära aktiviteten på Internet 

Qualman 
(2009) 

Vilken upplever ni är den populäraste 
aktiviteten på Internet? (Sociala 
medier?) Är sociala medier en del av 
vardagen? Hur då? Varför? 

Sociala medier har två 
dimensioner; kulturell produktion 
samt offentligt engagemang och 
utbyte. 

Marshall 
(2010) 

Finns det ett offentligt engagemang 
och utbyte på sociala medier? Om ja, 
hur yttrar det sig? 

Sociala medier handlar om 
upplevelser. 

Hanna et al. 
(2011) 

Upplever ni att sociala medier handlar 
om upplevelser? På vilket sätt? 

Positiva upplevelser i sociala 
medier är avgörande för om 
användare stannar kvar. 

Lee & Ma 
(2012) 

Är positiva upplevelser avgörande för 
huruvida ni väljer att stanna kvar på 
sociala medier? Varför/varför inte? 

Digitala upplevelser är all typ av 
teknologi som har förmåga att 
möjliggöra händelser eller 
upplevelser, snarare än att existera 
som sådana i sig själva. 

Day & Ekbia 
(2010) 

Om vi placerar begreppet upplevelse i 
kontexten sociala medier, vad innebär 
det? Förändras begreppet? Hur? Vad 
skiljer en upplevelse i digital miljö så 
som sociala medier från en traditionell 
upplevelse? 

 
Teori Påstående Referens Fråga 

 
 
 
 
 
 

Plattformen 

Typer på sociala medieplattformar 
är Instagram, Facebook, Youtube, 
Twitter, LinkedIn, MySpace, 
bloggar och Flickr. 

Skl (2010) Vilka olika typer av sociala 
medieplattformar finns det? Vad skiljer 
dem åt? (Är det teknologin bakom som 
bestämmer vilken interaktion som 
äger) Vilken typ av social 
medieplattform föredrar ni att 
använda? Varför?) Hur beskriver ni en 
social medieplattform? Kan ni ge 
exempel på några? Vad skiljer en 
plattform från en mötesplats? 

Sociala medier går hand i hand 
med teknologin som skapat nya 
sätt att interagera. 

Hanna et al. 
(2011) 

Vad är det som definierar en social 
medieplattform? Är det sättet man kan 
interagera på den? 
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Plattformen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teori Påstående Referens Fråga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objektet 

Bilder används både för att fånga Mäkelä et  
 

Delar ni digitala bilder? Varför/varför 
speciella händer och illustrera det al. (2000) 
vardagliga livet, samt för att berätta 	  
en historia. 	   inte? Hur ofta? 
	   	   (Fånga händelser, Illustrera vardagliga 

Meningen och syftet med digitala Van House livet, Berätta en historia, Lämna 
bilder är att lämna avtryck ifrån sitt (2011) avtryck?) 
sociala liv och berätta historier 
utifrån innehållet. 

Att dela bilder känns mer verkligt 
och personligt än att dela text. 

Van House 
(2011) 

Vilket delar ni helst, bilder eller text? 
Varför? 

Bilder kan delas enkelt och snabbt 
med smartphones via sociala 
medier och leder till mer 
experimentella bilder. 

Van House 
(2011) 

Är det enkelt att dela bilder på 
Instagram? Om ja, vad får det för 
inverkan på sättet ni delar? Blir det mer 
spontana bilder? Om nej, vad är det 
som är krångligt? - bilden 

Bilder är viktiga för minnen och 
historieberättande och hjälper 
människor att minnas kontext och 
kan engagera andra i upplevelsen 
som dokumenterats i bilden. 

Patel et al. 
(2009) 

Varför är bilder viktiga? 
(För att de förmedlar minnen, 
kontexter och historieberättande?) 

 
Skiftet till digitala bilder har ökat 
entusiasmen kring att fotografera. 

 
Van House 
(2011) 

Hur har skiftet till digitala bilder 
påverkat er? Har det påverkat sättet ni 
tar bilder? 
Tar ni fler bilder än tidigare? 
Varför/Varför inte? 

Det kan upplevas viktigt att veta 
när och var en bild är tagen, vilka 
historier som kan berättas, vilka 

Van House 
(2011) 

Känns det viktigt att veta när en bild är 
tagen? Vilka som är med på den? 
Varför/Varför inte? 

 
 

Teknologin på de olika 
plattformarna påverkar 
interaktionen och delas in i 
delning, konversationer och 
relationer. 

 
 

Trainor et 
al. (2014) 

Vilka olika typer av interaktion kan ni 
nämna som finns på sociala 
medieplattformar? (Delning – 
Plattformar där man kan dela, 
distribuera och ta emot digitalt innehåll 
t.ex. text, bild eller video, 
Konversationer – Plattformar där man 
kan hålla interaktiva dialoger både med 
företag och andra användare och 
Relationer – Plattformar där man kan 
skapa nätverk) 

Användare på sociala medier Bradley Brukar ni använda mer än en social 
brukar mer än en plattform och (2010) medieplattform? Varför/Varför inte? 
delar samma budskap på flera. 	   Delar ni samma budskap på flera 
	   	   sociala plattformar?Varför/Varför inte? 

Användare på sociala Kietzmann Har användare på sociala 
medieplattformar stjäl makt från et al. (2011) medieplattformar någon makt 
marknadsförare då de kan skapa, 	   gentemot företag? På vilket sätt? (För 
dela, diskutera och konsumera 	   att de kan skapa, dela, diskutera 
olika objekt 	   produkter? Vad får de för 
	   	   konsekvenser?) 
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Objektet 
- bilden 

personer som är med på bilden 
samt vilka relationer de har. 
En bild kan innehålla mycket mer 
information än ett skrivet 
meddelande. 

 
En attraktiv bild kan ge upphov till 
en historia och bakgrund, samt 
förmedla information och ge 
tillfredsställelse hos betraktaren. 

 
Digitala bilder kan ses som objekt 
för minnen, relationer, personligt 
uttryck och som en representation 
av något. 

Mäkelä et 
al. (2000) 

 
Thomas 
(2012) 

 
 
 

Van House 
(2011) 

 
 

Hur ser ni på bilder respektive text? 
Kan en bild innehålla lika mycket 
information som text? Hur då? Kan 
bilder förmedla historier? Hur då? Kan 
de förmedla minnen? Personligt 
uttryck? 

Att tolka bilder är snabbare och 
enklare än att tolka text. 

Van House 
(2011) 

Hur mottar du helst information? 
Genom bild eller text? Varför? 

Bilder bör vara iögonfallande, 
informativa, berätta en historia och 
illustrera en erfarenhet bättre än 
ord för att uppfattas som 
intressanta. 

Thomas 
(2012) 

Vad ska en bild uppfylla för att 
uppfattas som intressant? 
(Iögonfallande? Informativ? Berätta en 
historia? Illustrera en erfarenhet?) 

Delning av bilder skapar relation 
mellan användare vilket kan vara 
en anledning till att mötas och 
interagera online. 

Kietzmann 
et al. (2011) 

Kan delning av bilder leda till att 
relationer skapas mellan användare? 
Om ja, hur då? 

Bilder är viktiga för användaren för 
att få bekräftelse och feedback kan 
göra användaren mer aktiv. 

Van House 
(2011) 

Är det viktigt för er att få bekräftelse 
på de bilder ni delar? Varför? Vad får 
det för konsekvenser om ni får 
bekräftelse? (Blir ni mer aktiva då?) 

Bilder kan enkelt kombineras med 
text och ljud via applikationer. 

Van House 
(2011) 

Upplever ni att det är enkelt att 
kombinera bilder med text och ljud via 
applikationer (Instagram)? 

En anledning till att dela och se 
andras bilder via sociala medier 
kan vara att hålla sig informerad 
om omvärlden, för att hålla 
kontakten med bekanta utan att 
behöva prata, forma nya relationer 
och underhålla gamla, representera 
användarens liv och intressen. 

 
Van House 
(2011); Litt 
& Hargiatti 
(2014) 

Vad är anledningen till att ni delar och 
titta på andras bilder? 
(Hålla er uppdaterade om vad som 
händer i omgivningen? Hålla kontakt 
med bekanta? Forma nya relationer och 
underhålla gamla? För att representera 
era liv och intressen?) 

 
Känslan av att ”vara på plats” när 
användare ser en bild, kan 
återskapa minnen och intensifiera 
upplevelsen av att använda sociala 
medier. 

 
Det är viktigt för användare att få 
en känsla av att vara på plats vid 
publiceringen av bilder, vilket får 
användaren att känna sig delaktig. 

Rodríguez- 
Ardura & 
Martínez- 
López 
(2013) 

 
 

Björnram & 
Lindholm 
(2010) 

 
 
 

Kan ni få en känsla av att vara 
delaktiga eller ”på plats” då ni tittar på 
andras bilder? Hur då? 

Bilder kan bli sedda överallt vid 
vilken tidpunkt som helst och har 

Van House 
(2011) 

Hur påverkas ni av att bilder kan ses 
överallt och när som helst? 
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Teori Påstående Referens Fråga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplatsen 

Människor finner konversationer 
viktiga, vilket möjliggörs genom 
möten. 

 
Människor har samma fokus och 
intressen på digitala mötesplatser 
som fysiska, så som att lyssna, dela 
åsikter med varandra och diskutera 
olika behov. 

 
King (2008) 

 
 
 

King (2008) 

 
 

Vad är viktigt vid möten? 
(Att kunna Diskutera, Lyssna, Dela 
åsikter, Konversera?) 

Fördelar med digitala mötesplatser 
är att den geografiska platsen är 
ovidkommande. 

Quinton & 
Harridge- 
March 
(2010) 

Skiljer sig fysiska möten åt från 
digitala möten? Hur då? 
Finns det fördelar med digitala 
mötesplatser gentemot fysiska? Om ja, 
vilka då? Finns det nackdelar? Vilka? 

Mötesplatser finns primärt till för 
att användare ska kunna interagera 
med varandra för att hitta 
likasinnade, sända ut budskap, 
möta kärleken, bygga upp 
självkänslan och för att följa 
trender. 

Kietzman et 
al. (2011) 

Vad tror ni är främsta anledningen till 
att digitala mötesplatser existerar? 
(Hitta likasinnade, sända ut budskap, 
möta kärleken, bygga upp 
självkänslan, följa trender, interagera 
med andra?) 

Mötesplatser bidrar till 
socialisation, stöd och support, 
informationsutbyte, tillhörighet 
och social identitet. 

Quinton och 
Harrigde- 
March 
(2010) 

Vad kan digitala mötesplatser bidra 
till? 
(Socialisation, stöd och support, 
informationsutbyte, tillhörighet, social 
identitet?) 

Mötesplatser förenar människor 
som i verklighet är olika, men med 
liknande önskningar om att dela 
objekt och åsikter med andra. 

Quinton och 
Harridge- 
March 
(2010) 

Kan mötesplatser förena människor 
som är olika? Hur då? Varför/varför 
inte? 

Människor interagerar med andra 
på sin mötesplats som de normalt 
sett inte interagerar med, eller till 
och med kanske inte känner. 

King (2008) Brukar du interagera med främlingar 
på digitala mötesplatser? Varför/varför 
inte? 

 
En viktig aspekt inom digitala 
mötesplatser är möjligheten att 
kunna dela upplevelser med andra 
som genomgår samma sak eller 
som är intresserade av samma 
område, något som exempelvis ett 
bildflöde av en specifik situation så 
som en strejk kan tillhandahålla 
med hjälp av “taggar”. 

King (2008) Kan man dela upplevelser med andra 
på mötesplatser? Om ja, känns detta 
viktigt? Varför? 

 
Digital interaktion blir förevigad 

	    
Hur ser ni på att all interaktion blir 
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Mötesplatsen 

på Internet och antalet människor 
som har tillgång till att se och delta 
i den är enormt stor. 

King (2008) förevigad på Internet? Påverkar det 
sättet ni interagerar på Internet? Om ja, 
hur då? Om nej, varför inte? 

Verktyget ”taggning” möjliggör 
användare att tillsätta ett objekt ett 
personligt och relevant nyckelord, 
vilket underlättar för användare att 
lokalisera bilder eller personer. 

King (2008) Brukar ni använda verktyget 
”taggning”? Varför? Varför inte? 
(Tillskriva något ett personligt och 
relevant nyckelord, Underlätta för 
användare att lokalisera bilder och 
personer?) 

“Taggning” möjliggör att 
användare kan delta i 
historieberättande och blir då blir 
visuellt deltagande, vilket är en 
generell önskan hos människor. 

King (2008) Finns det en önskan hos er om att delta 
i historieberättande genom 
”taggning”? 
(Om det t.ex. sker en händelse som 
påverkar många människor och tas upp 
i sociala medier?) 

Det pågår ständigt konversationer 
i sociala medier som är viktiga att 
vara involverad i för att kunna 
hålla sig uppdaterad i vad som sker 
i omgivningen. 

Bradley 
(2010) 

Upplever ni att det är viktigt att delta i 
konversationer på mötesplatser för att 
hålla sig uppdaterad i vad som händer i 
er omgivning? 

 
Teori Påstående Referens Fråga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användaren 

Sociala medier tycks ha vidgat Marshall Hur upplever ni att er personliga sfär 
användares personliga sfär och det (2010); har påverkats av användandet av 
kan presentera en offentlig version Qualman sociala medier? (Har den vidgats? 
av sitt privata jag. (2009) Varför? Hur yttrar det sig?) 

Användare väljer att inte dela med 
sig av viss information på grund av 
ryktesspridning. 

Litt & 
Hargiatti 
(2014) 

Hur och varför väljer du ut den 
information som du delar med dig av 
till andra? (Undviker du att dela vissa 
saker på grund av ryktesspridning?) 

Människor vill kontrollera bilder Kaplan &  
 

Är du mån om att kontrollera bilden av 
av sig själv som de sänder ut till Haenlein 
andra. (2009) 
	   	   dig själv som du sänder ut till andra? 

Användaren väljer noggrant ut Kietzman et Varför/varför inte? Hur yttrar det sig? 
vilken information den delar med al. (2011) 
sig av samtidigt. 

Individer konstruerar sig själva 
noggrants på sociala medier och är 
i hög grad medvetna om den 
potentiella publiken. 

Marshall 
(2010) 

Är du medveten om den potentiella 
publiken som finns på sociala medier? 
Om ja, på vilket sätt yttrar det sig? 

Sociala medier har vidgat Marshall Skiljer sig ditt privata och digitala 
människors offentliga sfär och har 
gjort det möjlighet för användare 
att kunna presentera en offentlig 
version av sitt privata jag. 

(2010); 
Qualman 
(2009) 

offentliga jag åt? Hur då? Varför/varför 
inte? Vad är avgörande för att kunna skapa 
upplevelser i sociala medier? (Delta i 
konversationer, dela åsikter, vara aktiv?) 
Räcker det att endast titta på bilder på 
Instagram utan att gilla/kommentera/dela 
själv? Får man ändå en upplevelse då? 

Användare är ytterst måna om hur 
det presenterar sig själva på sociala 

Qualman 
(2009) 

Kan sättet du presenterar dig själv på 
sociala medier ha några positiva 
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Användaren 

medier, då negativa effekter kan 
påverka och begränsa användarens 
jobbsituation eller andra 
möjligheter. 

	   respektive negativa effekter? Vilka då? 
(Kan det påverka jobbmöjligheter?) 

Användare på sociala medier kan 
både skapa ytliga och djupa 
relationer samt emotionell 
koppling till varandra. 

Quinton & 
Harrigde- 
March 
(2010) 

Är det möjligt att skapa djupa och 
emotionella relationer på sociala 
medier? Hur då? 

 
 
 

3.6.3 Diskussionsunderlag 

Enligt Christensen et al. (2010) bör det utformas ett diskussionsunderlag, eller en så kallad 

frågeguide, som moderatorn kan använda sig utav då fokusgrupper ska genomföras. Detta ska 

innehålla de frågeställningar som ska tas upp under diskussionen men Christensen  et al. 

(2010) rekommenderar att diskussionsunderlaget inte bör vara alltför hårt strukturerat med 

exakta formuleringar eftersom risken då finns att moderatorn låser sig vid dessa (ibid). 

Bryman och Bell (2005) menar emellertid att diskussionsunderlag både kan vara väldigt 

återhållsamma och endast innehålla ett fåtal lösa frågeställningar, eller vara betydligt mer 

strukturerade med fler frågor. Utformandet av diskussionsunderlaget är starkt sammankopplat 

med hur pass strukturerade respektive ostrukturerade fokusgrupperna önskas vara (ibid). 

Eftersom fokusgrupperna i den här studien var semi-strukturerade, innehöll de en rad olika 

frågeställningar för att säkerställa att alla delar av teorierna undersöktes. Som 

operationaliseringsschemat påvisar har teorier kring upplevelser, sociala medier, plattformen, 

objektet, mötesplatsen och användaren brutits ned till frågor som legat till grund för 

utformandet av diskussionsunderlaget som använts vid fokusgrupperna. 

Diskussionsunderlaget finns återgivet i sin helhet i Appendix. 

 

3.7 Kvalitativ dataanalys 

Yin (2009) hävdar att det är viktigt att ha en strategi då data ska analyseras och presenteras. 

Enligt Creswell (2009) analyseras kvalitativ data, antingen för hand eller genom 

datorprogram, för att få en djupare förståelse för det insamlade materialet genom att reflektera 

över det, ställa sig analytiska frågor samt skapa tolkningar av materialet. Vidare menar både 

Saunders et al. (2012) och Bryman och Bell (2011) att kvalitativ data är mer komplex och 

mångtydig än kvantitativ, vilket i sin tur genererar en större datamängd som ska undersökas, 

analyseras och tolkas. Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) krävs det att data tolkas för att 

förvandla den till information och huvudsyftet med kvalitativ dataanalys är att förstå, bringa 
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ordning, struktur och mening samt erhålla inblick i den data som insamlats. Creswell (2009) 

hävdar att det första som bör göras i en kvalitativ dataanalys är att organisera och förbereda 

materialet genom att till exempel transkribera och göra noteringar av informationen som 

kommit fram och sedan placera in det i olika kategorier. Creswell (2009) och Saunders et al. 

(2012) menar vidare att det ska reflekteras över vad respondenterna generellt menar, vilka 

idéer de har samt om det finns nytta i svaret de ger. Helheten och den  underliggande 

meningen i vad som sägs ska även begrundas (ibid). Både Bryman och Bell (2011) och 

Creswell (2009) hävdar även att det bör göras försök att hitta de mest använda orden ur 

intervjuerna och forma de till kategorier samt sätta ihop de kategorier som hör ihop med 

varandra, vilket är ett av de vanligaste sätten att hantera kvalitativ dataanalys (Bryman & Bell 

2011). Vidare menar Creswell (2009) att kategorierna kan formas till en berättande text som 

ges mening och tolkning men att tolkningen kommer att påverkas av författarnas tidigare 

erfarenheter. Datainsamlingen tolkas även med tidigare litteratur och teorier, vilket kan 

bekräfta tidigare forskning men också leda till att nya frågor ställs som inte var påtänkta från 

början av studien (ibid). Ghauri och Grønhaug (2005) hävdar att det inte finns något 

överenskommet angreppssätt för hur kvalitativ dataanalys bör genomföras. Enligt Christensen 

et al. (2010) bör den kvalitativa analysprocessen bestå av tre överlappande faser; 

reduktionsprocessen, struktureringsprocessen och visualiserings-processen. 

 

Christensen et al. (2010) påstår att det i reduktionsprocessen skapas en helhetsbild över den 

insamlade data som reduceras och analyseras. Anteckningar som gjorts omorganiseras, 

sammanfattas och kodas vilket innebär att nyckelord eller nyckelmeningar valts ut och som 

sammanfattar och förklarar det viktigaste i empirin. Vidare menar Christensen et al. (2010) att 

struktureringsprocessen syftar till att skapa struktur i de nyckelord och nyckelmeningar som 

valts ut samt försöka se vilka mönster som finns och vilka nyckelord som kan relateras till 

varandra. De mönster som skapades ledde till att nya kategorier kunde identifieras. För att 

reduktionsprocessen och struktureringsprocessen ska bli användbart behöver det visualiseras 

(Christensen et al. 2010). Visualiseringen kan bestå av sammanfattningar alternativt tabeller, 

diagram eller flödesscheman som visar mönstret och sambandet mellan nyckelorden och 

kategorierna. Visualiseringsprocessen bidrar till att kunna se resultatet i undersökningen och 

för att kunna dra slutsatser (ibid). Därför skapades ett flödesschema som användes som 

underlag när analysen skrevs. 
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3.8 Kvalitetskriterier 

Både den insamlade empirin och den teoretiska informationen har granskats kritiskt. Vikten 

av källkritik samt kriterier som bör uppfyllas för att en källa ska räknas som tillförlitlig finns 

tillgängliga på Linnéuniversitetets hemsida (LNU u.å.) och har varit användbar för att 

säkerställa att uppsatsen innehåller tillförlitlig och korrekt information. Dessa kriterier 

innefattar bland annat huruvida informationen har blivit granskad av en utgivare, institution 

eller forskare, vem personen bakom informationen är, vad syftet med artikeln är, vilken 

information som presenteras samt hur ny källan är (ibid). 

 

3.8.1 Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier 

Bryman och Bell (2011) menar att det i kvalitativa studier finns bättre lämpade kvalitetsmått 

att använda än reliabilitet och validitet som klassiskt associeras med kvantitativa studier, 

eftersom kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig fundamentalt åt. Måtten som istället 

kan användas är trovärdighet och äkthet och berör frågor så som nivå av tillförlitlighet, 

pålitlighet, överförbarhet samt bekräftelse av resultaten (ibid). Måtten avser att mäta 

objektiviteten, om resultaten kan appliceras vid andra tider och i andra kontexter, samt 

huruvida resultaten kan anses vara trovärdiga och tillförlitliga (ibid). Bryman och Bell (2011) 

hävdar även att genomskinlighet är viktigt eftersom det genom att visa för läsaren exakt hur 

forskarna gått till väga vid de olika stegen i studien, är lättare att förstå hur forskarna kommit 

fram till sina slutsatser samt bedöma huruvida dessa känns realistiska och logiska. Därför 

ämnar studien att visa en hög grad av genomskinlighet genom att tydligt förklara alla steg. 

 

3.8.2 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det fyra olika kriterier för trovärdighet i en studie; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Tillförlitlighet innebär att en 

acceptans av det som forskarna kommit fram till stämmer överens med den sociala 

verkligheten, trots att det kan finnas flera perspektiv. För att säkerställa tillförlitligheten i 

studien bör forskarna kontakta de individer som varit del av undersökningen så att de kan 

intyga att resultaten uppfattats rätt (ibid). Därför har en respondentvalideringen genomförts 

där respondenterna från fokusgrupperna fick bekräfta resultatet. Samtliga respondenter 

bekräftade att helheten av resultaten stämde överens med deras uppfattning av den sociala 

verkligheten. Bryman och Bell (2011) menar att då kvalitativ forskning innebär att hitta ett 

djup i studien snarare än bredd och ofta undersöker specifika kontexter, behövs detaljerad 
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information presenteras så att det går att avgöra huruvida resultaten kan appliceras och 

överföras i andra kontexter. Med anledning av detta har så detaljerad information som möjligt 

presenterats rörande genomförandet av fokusgrupperna, urvalet av respondenter samt den 

specifika kontexten som undersökts. Pålitlighet i en studie innebär bland annat att 

inspelningar, transkriberingar, noteringar, val av respondenter och frågeformulär från den 

undersökande processen finns att tillgå. Med anledning av detta har det försökt göras en så 

komplett redogörelse som möjligt av de olika stegen i studien, exempelvis genom att bifoga 

diskussionsunderlaget i Appendix. Mängden insamlad data från fokusgrupperna var 

emellertid extremt omfattande vilket innebär att ett val gjordes att återge diskussionerna i en 

något reducerad version i empirin för att lyfta fram de mest relevanta bitarna för studien, dock 

ej på bekostnad av återgivelsen av gruppdynamiken. Bekräftelse i studien innebär att 

forskarna är medvetna om att det är omöjligt att vara helt objektiv men att i så stor mån som 

möjligt utesluta egna tankar och värderingar (ibid), vilket innebär att forskarna inte medvetet 

har låtit personliga värderingar influera varken utförandet av studien eller dess konklusioner. 

 

3.8.3 Äkthet 

Som ett tillägg för de fyra trovärdighetskriterierna finns det enligt Bryman och Bell (2005) 

fem kriterier för äkthet; rättvisa, ontologisk äkthet, pedagogisk äkthet, katalytisk äkthet och 

taktisk äkthet. Med rättvisa menas att respondenterna i studien bör representera en rättvis bild 

av det segment som ämnas undersökas (ibid). Detta är främsta anledningen till att kriteriet 

aktiv valdes då respondenter skulle väljas ut till fokusgrupperna eftersom det ville säkerställas 

att rätt segment för studien undersöktes. Ontologisk äkthet ska ge respondenterna en bättre 

förståelse för deras sociala miljö (Bryman & Bell 2005), vilket har uppnåtts  då 

respondenterna fått diskutera och ifrågasätta sin aktivitet på Instagram som är en del av deras 

sociala miljö. Pedagogisk äkthet ska hjälpa respondenterna att förstå andras perspektiv (ibid) 

och genom att fokusgrupper genomförts där de fått dela med sig av sina åsikter och 

argumentera med varandra kan det hävdas att detta uppnåtts. Katalytisk äkthet undersöker om 

respondenterna kunnat använda forskningen som en drivkraft för att förändra sina situationer 

och taktiskt äkthet undersöker om forskningen gett respondenterna rätt verktyg för att kunna 

vidta de åtgärder som krävs vid en förändring (Bryman & Bell 2005). Det är svårt att veta 

huruvida undersökningen bidragit med detta men genom att respondenterna blivit mer 

medvetna om sina upplevelser på Instagram har det möjligtvis lett till att de fått verktyg att 

kunna förändra saker de inte är nöjda med. 
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Skälet till att spela in intervjuerna med fokusgrupperna var för att kunna återge en rättvis bild 

av åsikterna och diskussionerna genom att lyssna upprepade gånger på vad som sades och för 

att minnas gruppdynamiken. Forskarna var medvetna om att det kunde finnas svårigheter i att 

diskutera frågorna, vilket gjorde att förslag och exempel gavs för att ge respondenterna något 

att relatera till samt för att de skulle kunna göra egna reflektioner. 

 
3.9 Etik 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar etiska ställningstaganden om hur individer som  deltar 

i undersökningen bör behandlas samt om det finns aktiviteter som forskare inte bör engagera 

sig i tillsammans med de individer som studeras. Christensen et al. (2010) menar att det är 

viktigt att undersökningar och studier genomförs på ett sätt som bibehåller allmänhetens 

förtroende samt att etik handlar om moraliska frågor, om vad som uppfattas vara rätt och fel. 

Vidare menar Christensen et al. (2010) att det i samtliga fall där individer kan råka ut för 

psykisk, fysisk eller ekonomisk skada måste tas hänsyn till etiska aspekter. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) brukar etiska regler inkludera integritet, konfidentialitet, 

anonymitet, frivillighet och samtycke samt nämner fem etiska principer som följts i denna 

studie och inkluderar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Personer som deltar i en studie 

bör alltså bli informerade om studiens syfte, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter 

ska behandlas anonymt, uppgifterna som lämnas får endast används i forskningsändamålet 

och forskare får inte medvetet vilseleda deltagare (Bryman & Bell 2005). 
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3.10 Metodsammanfattning 
 

 
Forsknings- 

ansats 

Studiens syfte och forskningsfrågor gör att en kvalitativ forskningsstrategi med ett deduktivt 

angreppssätt av undersökande karaktär lämpar sig bäst. 

 
 

Forskningsdesign 

Ramarna för forskningsdesignen utgörs av de val som gjorts i studien, vilka är en kvalitativ 

forskningsstrategi med deduktivt angreppssätt av undersökande karaktär samt med en 

interpretivistisk och konstruktionistisk ståndpunkt. 

 
 
 
 
 

Datainsamlings- 
metodik 

Två fokusgrupper har valts som datainsamlingsmetod för att samla in primärdata. Valet 

grundar sig i att studien är kvalitativ med undersökande karaktär, vilket innebär att 

betydelsefulla åsikter efterfrågas, vilket fokusgrupperna tros kunna bidra med genom att 

diskutera ämnet. Då upplevelser diskuteras i en ny kontext tros det vara relativt osannolikt 

att respondenterna redan har medvetna uppfattningar om detta och därför  tros 

fokusgrupper vara den bäst lämpade datainsamlingsmetoden för att få fram rik och 

användbar data eftersom respondenterna då kan resonera kring begreppet i den nya 

kontexten tillsammans. 

 
 
 
 

Urval 

Valet av respondenter har skett genom strategiskt urval som är en form av icke- 

sannolikhetsurval. Kriteriet för att kunna delta i fokusgrupperna var att respondenterna 

skulle vara aktiva på Instagram varje dag. Respondenterna i fokusgrupp ett var mellan 24- 

27 år gamla och studerade marknadsföring medan respondenterna i fokusgrupp två var 

mellan 22-25 år gamla och hade blandade sysselsättningar så som civilekonomstudenter, 

arbetande och socionomstudenter. 

 
 
 
 

Genomförande 

Fokusgrupperna genomfördes i hemmiljö i Växjö den 12 maj och den första fokusgruppen 

hölls en förmiddag och varade i 1 timme och 18 minuter, medan den andra fokusgruppen 

hölls en eftermiddag och varade i 55 minuter. Båda fokusgrupperna spelade sin med 

tillåtelse av respondenterna och forskaren som inte tog moderatorrollen antecknade och 

observerade gruppdynamiken. 

 
Datainsamlings- 

instrument 

För att kunna undersöka ämnet närmare konkretiserades teorierna i ett 

operationaliseringsschema som mynnade ut i frågor som sedan ledde till ett 

diskussionsunderlag som användes i fokusgruppen. 

 
 
 

Kvalitativ 
dataanalys 

Analysprocessen genomgick tre faser: reduktionsprocessen, struktureringsprocessen och 

visualiseringsprocessen. Först reducerades primärdatan och det skapades en helhetsbild 

samtidigt som nyckelord togs ut. Sedan skapades det mönster med hjälp av nyckelorden 

vilket ledde till att nya kategorier skapades och sist visualiserades dessa i ett flödesschema 

för att underlätta skrivandet av analysen. 

	   De kvalitetskriterier som applicerats på studien är trovärdighet med kriterierna 
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Kvalitetskriterier tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse samt äkthet med  kriterierna 

rättvisa, ontologisk äkthet, pedagogisk äkthet, katalytisk äkthet och taktiskt äkthet. 

 
Etik 

Fem etiska principer har följts i studien, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet nyttjandekravet samt falska förespeglingar. 
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4. EMPIRI   

I empirikapitlet återges de båda fokusgrupperna var för sig och rubrikerna består av 

nyckelmeningar som påvisar den mest relevanta informationen som framkommit. Samtliga 

respondenter som blivit inbjudna till att delta i fokusgrupperna var väl informerade om att 

diskussionerna skulle behandla ämnet upplevelser på Instagram. Det är ett högst medvetet val 

att försöka återge gruppdynamiken då resultatet presenteras nedan. 

 
4.1 Fokusgrupp ett 

Upplevelser: En  minnesvärd  och  individuell händelse  som  ger starkt  intryck 

Moderatorn inleder fokusgruppen med att fråga hur respondenterna definierar begreppet 

upplevelser och Saga svarar omedelbart att det är en slags minnesrik händelse, vilket Nora, 

Sandra och Josefin håller med om men då lägger Anton till att en händelse både kan vara 

negativ och positiv men att en upplevelse för honom är ett positivt laddat ord. Saga instämmer 

och säger att ”du upplever roliga saker medan negativa saker händer dig”. Hon tillägger att 

en upplevelse är något som hon aktivt söker upp och kan bestå av någonting hon vill göra 

eller se. Då inflikar Josefin att det faktiskt går att få en fruktansvärd upplevelse också, vilket 

gör att Nora fyller i med att det går att få en upplevelse som inte varit planerad. Gruppen 

kommer därefter gemensamt fram till att begreppet upplevelse instinktivt är positivt laddat för 

dem men att en upplevelse också kan vara negativ. Hugo tillägger att oavsett om  en 

upplevelse är positiv eller negativ så innebär det att han får ett starkt intryck eftersom det är 

något som han minns. Frågan ställs om huruvida de anser att upplevelser är personliga, varpå 

Nora svarar att flera personer kan vara med om samma upplevelse men att de kan uppfatta 

den olika. Då frågar moderatorn om de ändå menar att de får samma upplevelse varpå Sandra 

svarar att människor kan få olika upplevelser av samma händelse. Saga betonar att hon tycker 

att en upplevelse är individuell samt att förväntningar eller bemötande är saker som kan 

påverka att en händelse kan ge olika upplevelser för olika personer. 

 

Individen är delaktig i skapandet av en upplevelse 

Moderatorn frågar hur de ser på upplevelser i ekonomiska sammanhang, exempelvis att man 

kan köpa en upplevelse, varpå Nora omedelbart nämner företaget Live it som hon menar 

säljer upplevelser men ändrar sig snart och säger istället att man snarare köper en händelse där 

det är meningen att man ska uppleva någonting positivt så som att gå på vinprovning. 

Moderatorn betonar att det var en intressant reflektion och frågar gruppen vad det innebär. 
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Saga berättar då om en upplevelse hon köpt utomlands i form av en surfresa, där hon menade 

att hon köpte en händelse eller event i syfte att uppleva någonting. Övriga respondenter nickar 

då instämmande. Eftersom konversationen inte fortsätter frågar moderatorn vem det är som 

påverkar en upplevelse och vad det är som gör den till just en upplevelse. Hugo svarar då att 

det både är den som tillhandahåller upplevelsen men även den specifika individen som 

tillsammans skapar den och riktar sig sedan till Saga som köpte surfresan och frågar om det 

inte var hon som skapade upplevelsen när hon stod på surfbrädan, vilket hon delvis håller med 

om. Anton sa att det förmodligen var många olika bidragande faktorer i surfresan som 

tillsammans skapade upplevelsen, så som maten, kvalitén på instruktören och så vidare. Flera 

andra respondenter instämmer och säger att det inte är själva surfandet i sig som utgör 

upplevelsen, utan alla delar runt omkring också. 

 

Förväntningar påverkar upplevelsen 

Saga nämner att förväntningar är viktiga och att hon får en upplevelse om den uppfyller de 

förväntningar hon haft. Sandra säger då att det skulle kunna vara så att det gick väldigt dåligt 

att surfa men eftersom maten var god och människorna var trevliga så blir ändå 

helhetsupplevelsen positiv. Saga säger då att hon tror att hon är mindre känslig om hon betalat 

för upplevelsen själv eftersom hon menar att hon då verkligen vill att den ska vara bra, 

gentemot om hon går på något gratis-event som inte är bra, vilket hon menar inte stör henne 

lika mycket. Josefin instämmer och säger att om hon har betalat för någonting så har hon 

förmodligen högre förväntningar på att upplevelsen ska bli bra medan Anton motsäger sig 

detta och menar att han fungerar annorlunda. Han menar att om han går på något gratis har 

han större förväntningar på att det kan bli bra. Efter det enas gruppen om att förväntningar är 

viktigt för hur upplevelsen blir. 

 

Moderatorn går vidare och frågar vad som gör en upplevelse betydelsefull, varpå Nora svarar 

att den bör generera en bra känsla i allmänhet. Saga säger att en betydelsefull upplevelse ska 

stimulera alla sinnena. Moderatorn frågar då om en upplevelse bör innehålla en överraskning 

för att kännas betydelsefull men det anser ingen av respondenterna att den måste och de 

menar att det beror på vad den specifika individen tycker om överraskningar, antingen tycker 

man om dem eller så avskyr man dem. Saga menar dock att en överraskning kan förstärka en 

upplevelse och hänvisar till då hon var på en konsert med Rolling Stones och Bruce 

Springsteen också medverkade som överraskning, vilket hon ansåg höjde upplevelsen för 
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henne. Hugo säger då att det beror på om det är så att han går på ett event där han förväntar 

sig någon form av upplevelse eller om själva upplevelsen i sig är en överraskning. 

Moderatorn frågar om en betydelsefull upplevelse bör innehålla någon form av lärande men 

det är det inte heller någon av dem som tycker. Men efter några sekunders tystnad kommer 

Sandra på att hon varit på en föreläsning som hon definitivt skulle klassa som en upplevelse 

då hon samtidigt lärde sig något, vilket gör att hon ändrar sin åsikt. Detta gör att övriga 

respondenter instämmer med reservationen att det beror på vilken typ av upplevelse det 

handlar om. Saga som varit på surfresa kommer på att ”lära sig surfa” faktiskt var den 

huvudsakliga upplevelsen på resan vilket gör att hon också ändrar sig. 

 

Moderatorn frågar om det är viktigt att en betydelsefull upplevelse bör vara  personligt 

relevant och då menar Anton att han tror att han automatiskt kopplar det till något personligt 

även om det inte medvetet är personligt utformat. Övriga respondenter  instämmer. Saga 

menar också att de flesta upplevelser i ekonomisk kontext, det vill säga upplevelser som man i 

viss mån köper av en tillhandahållare, uppsöker hon själv genom att exempelvis köpa en resa 

vilket innebär att hon själv gör något aktivt. Detta menar hon gör det personligt eftersom hon 

gjort ett val att uppsöka det. Resterande respondenter instämmer. Moderatorn frågar hur 

upplevelser kan skapas. Saga nämner de fem sinnena samt förväntningar. Josefin betonar 

förväntningarna, varpå Saga tillägger att på det personliga planet handlar det  om 

förväntningar och i övrigt de fem sinnena eftersom det är genom dem vi uppfattar allting. 

Sandra nämner att hon känner igen det vi pratar om från marknadsföringslektionerna och 

skratt utbryter i rummet av igenkänningsfaktor och stämningen är avslappnad. 

 

Upplevelser skapar värde 

När skrattet lagt sig går moderatorn vidare och frågar vilka olika typer av värden de känner att 

en upplevelse kan skapa. Josefin nämner lärdom som ett slags värde, Sandra nämner att det 

finns ett slags värde i en upplevelse av ett giftermål tillexempel, där två personer delar en 

upplevelse men att det är svårt att sätta ord på vilket typ av värde det ger. Hugo säger att han 

tycker att upplevelser generellt är väldigt starka, oavsett om det är positiva eller negativa. Då 

fyller Anton i att man oftast pratar om upplevelser i positiva eller negativa termer och aldrig 

bara generellt om en upplevelse utan att betona om den var bra eller dålig. Nora tror att det är 

för att man annars inte lägger den på minnet, vilket alla instämmer i. Moderatorn frågar vad 

som skulle kunna motivera dem till att prata gott om någonting till vänner och bekanta,  varpå 
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flera respondenter samtidigt uttrycker att det är positiva händelser. Därefter nämner Nora att 

det dock kan få motsatt effekt också. Saga säger att hon blir mer motiverad att tala om 

någonting hon varit med om ifall det varit en negativ upplevelse och tillägger att ”sån är jag”, 

varpå skratt återigen utbrister. 

 

Sociala medier uppfyller ett behov som är skapat 

Fokusgruppen fortsätter och moderatorn frågar hur respondenterna skulle beskriva begreppet 

sociala medier, varpå Nora säger att det är ett ställe där man kan prata med folk ifrån hela 

världen, där man kan dela med sig av sina bilder, information och erfarenheter. Saga menar 

att det är en kommunikationskanal och Sandra nämner nätverk. Moderatorn undrar varför de 

använder sociala medier samt vad det är som attraherar respondenterna. Saga säger att hon har 

börjat ifrågasätta det själv, varpå många fnissar. Josefin menar att alla andra använder det så 

att man på något sätt förenas där. Hugo tillägger att det är ett sätt att hålla kontakten med folk 

samt att det är ett sätt att prata med många personer samtidigt. Josefin förklarar att hon och 

hennes vänner nu börjar ifrågasätta varför de fortfarande har Facebook eftersom de i princip 

aldrig tittar i flödet längre men att de kommit fram till att det är för att man har organiserat en 

del av sitt liv genom Facebook. Hon ger ett exempel på att det kan vara där man får 

information om när nästa fotbollsträning äger rum och menar att det finns många grupper man 

är del i som man vill och behöver information ifrån. Nora tillägger att hon tror att det har att 

göra med var i livet man befinner sig, att studenter kanske är ganska beroende av Facebook 

eftersom de använder sig av gruppchatten och kommunicerar mycket därigenom, medan den 

enda nyttan hennes mamma har av Facebook är att hon har kontakt med ett antal vänner som 

hon träffade då hon var utomlands i unga dagar. Anton menar att det han använder Facebook 

till mest är studierelaterade ärenden till exempel vid grupparbeten där material ska skickas 

eller frågor diskuteras. Saga menar att om man tar Instagram som exempel istället så håller 

man kanske inte direkt kontakten med folk därigenom men då motsäger sig Josefin som 

menar att man trots allt ser vad folk gör för någonting, vilket hon menar är ett slags sätt att 

hålla kontakten men Sandra tillägger att hon tror att det är ett beteende som i viss mån är 

skapat. Hon menar att hon för tio år sedan inte hade ett behov av att veta vad hennes vänner 

gjorde hela dagarna men att hon nu tycker det är roligt, vilket fler instämmer i. Många nickar 

igenkännande. Josefin säger att även om hon inte ser just alla bilder som hennes vänner själva 

lägger upp så ser hon ändå vad ens vänner har gillat för bilder. Anton frågar förvånat om  hon 
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brukar gå in och titta på det då, vilket hon svarar att hon gör. Då utbrister förvånade skratt och 

hon tycks vara ganska ensam om detta beteende i den här gruppen människor. 

 

Moderatorn frågar om man då kan säga att det finns en slags önskan om att producera 

någonting och Saga svarar att hon upplever att det är så på Instagram men kanske inte på 

Facebook i samma utsträckning. Nora menar då att syftet med Twitter är att säga vad man 

tycker, vilket i viss mån handlar om att producera men då avbryter Sandra och säger att hon 

tror att det mest handlar om att man vill synas mycket mer idag. Saga menar att många målar 

upp en annan bild av sig själva på sociala medier som generellt är extremt positivt vinklad. 

Hugo håller med och betonar det faktum att det går att vinkla väldigt mycket så att det känns 

mer positivt än vad det faktiskt är i verkligheten. Då lägger Anton till att det blir en falsk bild 

av verkligheten och delar med sig av en anekdot då en vän varit bortrest och lagt upp positiva 

bilder på Instagram under resan vilket fick honom att tro att resan varit väldigt bra men då 

vännen kom tillbaka visade det sig att det varit vedervärdigt. Då utbryter skratt inom gruppen 

och det känns som att många kan känna igen sig i den typen av historia. 

 

Bilder förmedlar upplevelser bättre än text 

Respondenterna tillfrågas vad de anser att den populäraste aktiviteten är på  Internet och 

ganska snart svarar Nora att strax efter informationsletande på sökmotorer så som Google tror 

hon att det är sociala medier, vilket övriga respondenter håller med om. Då alla tycks vara 

överens och inga fler förslag dyker upp, går moderatorn över till nästa fråga och undrar om 

det finns någon form av socialt engagemang och utbyte på sociala medier vilket alla håller 

med om att det gör, i form av debattartiklar och dylikt. 

 

Moderatorn undrar om de känner att sociala medier handlar om upplevelser på något sätt. Då 

svarar Sandra att det kanske är fallet om man tittar på andras dokumenterade upplevelser eller 

någonting man vill vara med om själv. Nora instämmer och säger att det är fallet vid bilder på 

upplevelser men hon anser inte att man får en upplevelse av att till exempel vara inne på 

Instagram. Detta motsäger sig Saga ganska kraftfullt som menar att hon absolut kan få det, 

både positiva och negativa. Då förtydligar Nora att det kanske kan vara så men att hon inte 

loggar in på Instagram i syfte att få en upplevelse. Samtliga respondenter tycks hålla med om 

att det i någon form går att få en upplevelse på sociala medier men att de inte förväntar sig att 

få det. Alla respondenter uttrycker även att de känner att det är lättare att få en upplevelse 



Bergkvist & Palmér 

43	  

	  

	  

 

genom rörliga bilder eller stillbilder jämfört med text. Nora säger att en bild kan 

kommunicera så mycket mer än en text för om en text ska kunna kommunicera en upplevelse 

måste den vara ganska lång. Josefin tycker att bilder kommunicerar en mer neutral bild av 

någonting eftersom hon ofta upplever att texter kan vara vinklade av den som skrivit den. Då 

tillägger Hugo att han tror det krävs så mycket mer att skriva en lång text än att bara ta en bild 

samt att det även krävs mer engagemang av iakttagaren att läsa en text än att se på en bild, 

något som alla håller med om. 

 

Moderatorn undrar om de helst delar texter eller bilder och det enhetliga svaret blir att det är 

bilder eftersom det är roligare och framförallt enklare. Däremot så kan text få komplettera 

deras bilder. Sandra nämner att en bild är bättre på att fånga andras uppmärksamhet än vad 

text är. Moderatorn frågar om positiva upplevelser är avgörande för huruvida respondenterna 

väljer att stanna kvar på sociala medier. Anton svarar ja medan Josefin svarar att det inte är 

avgörande för om hon vill stanna kvar eller inte men att hon kan sluta följa en användare eller 

liknande som resultat av det. Saga påpekar dock att det är orimligt att vara kvar på till 

exempel Instagram om man inte tycker om Instagram, varpå hon menar att det ändå måste 

vara avgörande på något sätt vilket fler instämmer i. 

 

Teknologin och interaktionen definierar plattformen 

Moderatorn undrar hur de skulle beskriva en social medieplattform och om de kan ge några 

exempel. Hugo nämner Facebook och Twitter, fler fyller i med Instagram, Snapchat och 

Pinterest. Anton nämner även MySpace. Dock tycks det vara svårt för dem att formulera en 

beskrivning på vad en social medieplattform faktiskt är så moderatorn går vidare och frågar 

hur de ser på mötesplatser och sociala medieplattformar, om det är samma sak eller om de kan 

skiljas åt. Respondenterna kommer fram till att alla sociala medieplattformar på något sätt är 

en mötesplats men att vissa plattformar fungerar mer som mötesplatser än andra. Sandra säger 

att Snapchat är mer av en mötesplats än Instagram till exempel. Diskussionen glider in på 

Snapchat där åsikterna går isär. En del respondenter avskyr applikationen men använder den 

ändå eftersom alla andra också gör det medan en del älskar den. Snapchat, menar Josefin är 

den bästa upplevelsen för henne eftersom hon kan interagera med så mycket folk genom att se 

personen i fråga, vilket är mycket värt för henne. Moderatorn undrar vad det är som skiljer 

plattformar åt, varpå Josefin svarar att Snapchat till exempel möjliggör direktkommunikation 

medan man på Instagram istället kan lägga upp en bild som någon annan ser betydligt   längre 
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fram i tiden. Detta håller alla med om och de enas om att det är sättet man kan interagera med 

varandra som i grunden definierar plattformen och därmed är också teknologin för 

plattformen avgörande. Anton upplever att det finns en ”slit-och-släng”-mentalitet på 

Snapchat medan Instagram nästan blir som en slags välredigerad portfolio över händelser i en 

persons liv. Detta tycks alla hålla med om och instämmer i att de olika plattformarna  används 

i olika syften och på olika sätt. 

 

Interaktion med hjälp av bilder populärt 

Moderatorn undrar vilka olika typer av interaktion de kan nämna och Saga nämner 

omedelbart delning och kommentarer. Alla nickar instämmande och ingen annan vill tillägga 

något så moderatorn undrar om kommentarerna kan ses som en slags konversation och då 

säger Hugo att de kan bli det men att han ofta kommenterar utan att förvänta sig ett svar. Nora 

påpekar dock att det på vissa sociala medieplattformar, så som Facebook, ofta förekommer 

diskussioner och konversationer. Moderatorn efterfrågar fler typer av interaktioner och undrar 

om konversationer kan leda till någonting. Saga menar att det i vissa fall kan leda till någon 

form av relation, vilket fler instämmer i. Respondenterna blir ombedda att redogöra för de 

plattformar som de föredrar att använda och de vanligaste svaren blir Facebook, Instagram 

och Snapchat. Men då tillägger Josefin att Facebook är minst populär hos henne men att det är 

som en slags nödvändighet. Moderatorn undrar varför de tror att just dessa plattformar är mest 

populära och Anton tror att Instagram är populärt eftersom det går att välja exakt vem man 

vill följa och därmed alltså i viss mån också styra vilket innehåll man blir exponerad för. 

Sandra säger att hon tror att Instagram och Snapchat är mer populära på grund av att de är 

centrerade kring bilder istället för text och Saga tillägger att det är för att man får en 

upplevelse av bilder som man inte får av text i samma utsträckning. Hugo säger att bilder 

alltid är roligare än text och Sandra tillägger att människor är intresserade av att veta vad 

andra människor gör och då fyller Nora i att hon tror människor är lite lata samt att det är 

enklare att titta på en bild än att läsa en text. 

 

På frågan om de brukar använda mer än en social medieplattform svarar samtliga ja men de 

brukar däremot inte använda flera för att dela samma budskap speciellt ofta även om det 

händer. De tror att anledningen till varför man gör det kan vara att någon person som man vill 

nå ut till kanske inte har den ena plattformen eller för att nå så många som möjligt. Sedan går 

konversationen över till att handla om huruvida de tror att användare på sociala medier har 
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någon makt gentemot företag, vilket de alla är övertygade om att de har eftersom de kan 

påverka intrycket som andra personer får av ett företag genom kommentarer, egna åsikter och 

dylikt. Sandra menar dock att hon tror att det finns mycket gnäll om företag i sociala medier, 

vilket eventuellt leder till att man inte lyssnar lika mycket på negativa kommentarer. Hon 

nämner SJ som i princip alltid får negativa kommentarer i sociala medier och att man därför 

inte riktigt litar på folks upprörda kommentarer längre. Detta tror även resterande 

respondenter kan vara fallet. 

 

“Syns man inte, finns man inte!” 

På frågan om de delar digitala bilder svarar samtliga respondenter ja. Nora menar att det är för 

att man vill ha uppmärksamhet, Sandra tillägger att det är för att man vill dela med sig av vad 

man gör och en Anton säger att det kan vara för att man vill dela med sig av en upplevelse 

man haft. Hugo påpekar att det kan vara för att man vill spara ett minne i sitt eget flöde. 

Josefin säger “syns man inte, så finns man inte”. Då tillägger Saga att det kan finnas  ett 

behov av att tillhöra någonting till exempel en grupp människor, vilket kan uppfyllas genom 

att dela en bild. Alla respondenter upplever att det är enkelt att dela bilder på Instagram, vilket 

de tror leder till att de delar bilder oftare. Josefin nämner att hon förmodligen skulle dela färre 

bilder om det till exempel inte fanns bildredigering i applikationen utan att man skulle behöva 

göra det i en annan applikation först. De beskriver att nivån av enkelhet i teknologin kan leda 

till att bilder delas mer spontant, något som de tycker användandet av Snapchat påvisar. Saga 

nämner att publiken, det vill säga, vilka personer som bilden når ut till också är avgörande för 

spontaniteten samt att om endast ens närmsta vänner kan se den, känner hon sig mer 

avslappnad och spontan i bilddelningen. 

 

Värdet i bilden har reducerats på grund av digitaliseringen 

Moderatorn undrar varför de tror att bilder blivit så viktiga, varpå Sandra svarar att bilder är 

tillgängliga för alla och universella medan texter är beroende av olika språk. Respondenterna 

menar att digitala bilder har ändrat sättet som bilder tas på samt att det tas enorm mycket fler 

bilder sen de digitaliserats. Hugo poängterar då att värdet i bilden på något sätt reducerats i 

och med detta eftersom de lätt läggs på hög i en mapp där han aldrig tittar på dem, jämfört 

med förr då de fanns i fotoalbum. Det problematiska menar gruppen är att välja ut de bästa 

bilderna från ett så stort antal bilder och detta gör att de inte gör papperskopior i samma 

utsträckning längre, även om majoriteten hade tyckt att det var trevligt. Moderatorn undrar 
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om det är viktigt att veta detaljer om en bild så som var och när den är tagen samt vilka som 

är med på bilden. Det gemensamma svaret från gruppen blir att det beror på om bilden visar 

ett minne från en semester samt är personligt relevant på något sätt. Då känns det intressant 

att veta men annars är det ingen av respondenterna som anser att det är viktig information. 

 

På frågan om de tycker att bilder kan innehålla lika mycket information som text svarar Saga 

direkt nej och menar att text är mer utförligt medan Josefin motsäger sig och hänvisar till 

uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord”. Nora säger att texter lätt kan misstolkas medan 

Hugo tycker att texter är bättre om man har ett speciellt syfte man vill förmedla eftersom 

bilder är mer fria för individuell tolkning. Efter lite diskussion kommer de fram till att det 

beror på vad syftet är samt att text och bild fungerar bäst i kombination med varandra. 

Moderatorn undrar om det finns vissa kriterier som ska uppfyllas för att en bild ska uppfattas 

som intressant. Sandra svarar då att hon tycker att det är högst personligt och övriga 

respondenter instämmer utan att diskutera vidare, vilket tycks grunda sig i att det blir svårt att 

komma fram till kriterier eftersom de kan skifta så mycket från person till person. 

 

Bekräftelse är viktigt 

På frågan om de tror att digitala bilder kan leda till relationer svara de enhetligt ja och Saga 

delar med sig av en historia där en av hennes väninnor träffade sin partner genom att han 

gillat hennes profilbild på Facebook, vilket hon tyckte bevisar att det är högst möjligt. Anton 

menar att en relation inte behöver vara så uppenbar heller. Han menar att en relation kan 

uppstå genom att personer som inte känner varandra men som har samma intressen gillar 

varandras bilder på Instagram och därmed skapar någon form av relation med varandra. Alla 

respondenter uttrycker att det är viktigt att få bekräftelse på de bilder de delar men att det inte 

nödvändigtvis behöver vara genom kommentarer eller komplimanger utan att det kan vara 

genom antal gilla-markeringar också. De tror även att de skulle bli uppmuntrade att lägga upp 

fler bilder om de fick mycket bekräftelse. Vidare uttrycker samtliga respondenter att de kan 

känna sig delaktiga i andras bilder genom att titta på dem. 

 

På frågan om det haft någon inverkan på dem att bilder kan ses och delas överallt, svarar Nora 

att det kan vara jobbigt att alltid vara tillgänglig, vilket fler håller med om samt att det finns 

en känsla av att de ständigt måste ta mycket bilder och dokumentera saker. Sandra känner att 

det kan vara jobbigt att det dyker upp bilder dagen efter en festkväll som hon kanske helst inte 
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skulle vilja fanns dokumenterad och tillgängliga. Dock påpekar Saga att det finns sätt att 

förhindra att hon blir ”taggad” i bilder med hjälp av olika inställningar på de  flesta 

plattformar. Sandra nämner att fel bilder kan ha en negativ effekt på jobbmöjligheter, vilket 

övriga respondenter håller med om. 

 

Möten: ett utbyte av information 

Diskussionen övergår till möten och moderatorn undrar vad respondenterna känner är viktigt 

vid möten. Saga nämner att hon tycker det är viktigt att hon får ut någonting av ett möte och 

då lägger Hugo till att det beror på vad det är för typ av möte. Hugo tillägger att han tror att 

det i huvudsak handlar om att utbyta någon form av information genom att lyssna och 

kommunicera. Moderatorn frågar hur de ser på fysiska möten gentemot digitala möten och 

Nora menar att vid fysiska möten kan man använda tonläge, gester och liknande vilket gör att 

budskap har en mindre risk att misstolkas gentemot informationsutbyte vid digitala möten. 

Detta håller samtliga respondenter med om. Respondenterna får frågan om vad de tror är den 

främsta anledningen till att digitala mötesplatser  existerar  och  då  svarar  Anton  enkelhet 

och Sandra svarar avstånd. Hon menar att digitala mötesplatser gör det enkelt att prata med 

andra människor trots att de kan befinna sig på varsin sida av jorden. Andra anledningar tros 

kunna vara att de möjliggör kontakt med företag eller med främlingar. Josefin nämner social 

identitet i koppling till de grupper man kan välja att tillhöra på mötesplatser, vilket hon tror 

förenar människor. 

 

Interaktion med främlingar i digitala miljöer 

Moderatorn undrar om respondenterna brukar interagera med främlingar på digitala 

mötesplatser men det är det ingen av dem som brukar i någon större utsträckning, förutom om 

något ska köpas eller säljas, alternativt om ett ämne diskuteras i till exempel en debatt. Nora 

menar att hon sällan brukar kommentera främlingars bilder på Instagram men att hon mycket 

väl kan gilla dem. Moderatorn undrar då om inte de också räknas som interagerande vilket 

samtliga håller med om att det gör efter lite eftertanke. Moderatorn undrar om respondenterna 

tror att det går att dela upplevelser med andra på digitala mötesplatser och Anton säger att det 

går att dela med sig av sin egen upplevelse men att det kanske inte går att få andra att få 

samma upplevelse som en själv. Josefin säger att om en bild läggs upp där  människor 

”taggas”  delar  alla  de  människorna  tillsammans  en  upplevelse  men  tillägger  att     ingen 
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upplever saker på exakt samma sätt. Då påpekar Sandra att hon tycker att det har mer med 

någon form av memorabilia att göra, snarare än att förmedla eller dela en upplevelse. 

 

Både positivt och negativt att saker bli förevigade på Internet 

Respondenterna blir tillfrågade om vad de tycker kring att saker och ting blir förevigade på 

Internet, varpå Anton uttrycker att han tycker det är positivt eftersom många minnen finns 

sparade. Saga instämmer och tycker det är kul att bilder sparas. Då inflikar Sandra att hon får 

tänka efter innan hon delar någonting eftersom att det alltid kommer att finnas där och därför 

behöver ta hänsyn till vilka som kommer kunna se bilden. Samtliga respondenter instämmer 

då och säger att de är medvetna om att bilder kan hamna i fel händer och är måna om att värna 

om sitt privatliv. Diskussionen leds in på mindre fördelaktiga bilder som kan dyka upp vid 

sökningar på ens namn som arbetsgivare kan se, vilket de flesta tycker är lite skrämmande. 

 

Hashtags: en form av historieberättande och sätt att nå ut till fler individer 

Samtliga respondenter använder sig av verktyget hashtags och ”taggning” både för att tagga 

andra personer i bilder men också för att tillskriva en bild ett relevant ord så att bilden blir 

sökbar och lättare kan hittas av andra. Dock är det inte fullt lika många som använder sig utav 

hashtags som vanliga ”taggar”. Saga säger att hon framförallt ser en poäng för företag att 

använda sig utav hashtags, snarare än privatpersoner, något som övriga respondenter kan hålla 

med om. Josefin säger att hon förstår att de som vill sprida sin bild  använder hashtags 

eftersom det är ett sätt att nå ut till fler personer. Hon ger exempel på bloggerskor eller andra 

mer offentliga personligheter som vill nå ut till ett stort antal människor. Moderatorn frågar 

om de upplever att man kan använda sig utav hashtags för att berätta en historia, vilket 

samtliga instinktivt svarar nej på men efter lite diskussion kommer de fram till att det trots allt 

kan vara så. Nora ger exempel på ett bröllop där man använt en speciell hashtag, vilket 

innebär att alla bilder som alla tagits av olika användare kommer upp i ett och samma flöde 

vilket hon menar blir som en slags historia om deras bröllop. Detta håller alla med om 

samtidigt som de verkar något förvånade över att de inte reflekterat över förr. 

 

Den privata sfären har vidgats 

Moderatorn undrar om de upplever att deras privata sfär har påverkats av användandet av 

social medier. Saga nämner att hon upplever att den vidgats och att hon alltid förväntas vara 

tillgänglig. Hugo menar dock att det håller på att vända och att folk generellt börjar värna mer 

om sin privata tid och att man inte måste vara tillgänglig dygnet runt. Alla upplever att  sfären 
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har vidgats eftersom de delar med sig mycket mer av saker. Josefin påpekar dock att hennes 

privata sfär kanske blivit mindre i det verkliga livet medan den vidgats på Internet. Det blir en 

liten diskussion kring det hela där Nora menar att hon förmodligen skulle träffa folk oftare i 

verkliga livet om hon inte hade haft möjlighet att kommunicera med dem digitalt också 

medan Anton säger att han nog har fler vänner som han träffar i verkliga livet på grund av 

Internet. Samtliga respondenter uttrycker att de tycker det är synd att de ständigt tittar på 

mobilen och att de inte är i nuet i den utsträckning som de kanske hade önskat. 

 

Alla har ett bra liv på Instagram 

Moderatorn undrar hur de väljer ut vilken informationen de vill dela med sig av till andra och 

då svarar flera respondenter samtidigt att de väljer ut positiva händelser och väljer att inte dela 

negativa saker i lika stor utsträckning. Hugo menar att det i grund och botten handlar om 

upplevelse och Josefin uttrycker att det är livsfarligt för att hon får en bild av att allas liv är 

fantastiska fast att så inte är fallet. Detta är något som samtliga respondenter nickar väldigt 

igenkännande åt. Moderatorn frågar om de är måna om att kunna kontrollera bilden som de 

ger ut av sig själva, vilket alla snabbt bekräftar att de är. De menar att de vill visa en så bra 

bild av sig själva som möjligt och tänker efter innan de lägger ut någonting på nätet samt att 

de generellt är medvetna om den potentiella publiken som kan se det. Josefin menar att hon är 

betydligt mer selektiv med vad hon väljer att dela på Instagram om hon jämför med vad hon 

delar på Snapchat. Då tillägger Anton att han på Instagram vill att varje bild ska ha mer 

betydelse. Respondenterna tillfrågas om de har ett privat och offentligt jag, samt om dessa i så 

fall skiljer sig åt. Respondenterna menar alla att de inte är annorlunda men att de inte delar 

med sig lika mycket av privata angelägenheter i sitt offentliga jag på nätet. Sandra menar att 

hon är försiktigare med hur hon uttrycker sig på nätet i jämförelse med verkliga livet för att 

hon alltid kan förklara hur hon menar och minimera risken att bli missförstådd. 

 

Inkluderandet av fler sinnen ökar upplevelsepotentialen i sociala medier 

Moderatorn undrar om fokusgruppen tror att det finns upplevelser på sociala medier. Saga 

menar att det kan vara svårt att inkludera alla fem sinnena på sociala medier, vilket hon tycker 

att de bör göra för att något ska klassas som en upplevelse. Saga fortsätter med att det o 

endast går att få syn- och hörselintryck på sociala medier, med att det till exempel på 

Instagram bara delas bilder och videos. Då säger flera andra respondenter att de inte håller 

med om att alla sinnen måste stimuleras men att något av de måste vara inkluderat för att 
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något ska kunna räknas som en upplevelse. Josefin tror att det är fördelaktigt om flera sinnen 

är inblandade eftersom upplevelser har större potential att bli stark då. Nora säger att hon 

tycker att det är stor skillnad på att uppleva någonting i verkliga livet, gentemot att uppleva 

något digitalt. Hon tror att en form av digital upplevelse inte kan vara lika stark som en i det 

verkliga livet. Då lägger Sandra till att man förmodligen inte tänker i termen upplevelser på 

sociala medier eller i digitala miljöer, vilket övriga respondenter håller med om. Nora menar 

att det inte finns upplevelser på sociala medier men Saga säger då att hon visst kan se andras 

upplevelser och dela med sig av dem. Hon tillägger att det kan vara en upplevelse att handla 

någonting online men att hon nog inte tänker på det som en upplevelse. De enas om att det går 

att få en upplevelse av att titta på en bild som illustrerar en upplevelse men att den upplevelse 

som fås genom att titta på bilden, aldrig kommer kunna mäta sig med den upplevelse som 

personen fick i det verkliga livet. Däremot tillägger Sandra att hon tror att vi människor har 

ett stort behov av att dela med oss av upplevelser på sociala medier. Nora upprepar igen att 

hon inte ser det som en upplevelse då det sker i sociala medier men att det beror på hur man 

definierar en upplevelse, vilket hänger ihop med att hon definierar en upplevelse som något 

som sker i det verkliga livet. 

 

Moderatorn nämner de olika delarna som diskuterats som inte endast rör betraktandet av en 

bild och undrar om alla de delarna tillsammans kan bidra till att skapa en upplevelse på 

sociala medier. Sandra håller med om att det kan det men att det ändå inte kan mätas med en 

upplevelse i klassisk kontext. Saga säger att upplevelser existerar på sociala medier men att de 

inte är lika starka som vanliga. Detta verkar samtliga respondenter enas om. 

 

Upplevelser på Instagram inte lika starka som upplevelser i verkliga livet 

Anton menar att tanken med sociala medier, som han uppfattar det, är att man ska få ta del av 

andras upplevelser men inte har syftet att man ska få en upplevelse själv. Då påpekar en Saga 

att det är en upplevelse i sig att använda Instagram, där saker som användarvänlighet har en 

stor påverkan på upplevelsen. Josefin menar att det blir svårt att diskutera eftersom det finns 

så många olika typer av upplevelser och definitioner. Vidare hävdar hon att hon använder 

Instagram för att det är en positiv upplevelse men menar att problematiken kan ligga i att 

upplevelser är ett svårdefinierat begrepp. Sandra menar att hon själv upptäcker hur de skiftar 

under diskussionen och går från att säga att upplevelser finns på sociala medier till att det inte 

gör det men alla respondenter verkar landa i att det trots allt finns upplevelser i någon form i 
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digitala miljöer så som sociala medier, även om dessa inte kan mäta sig med klassiska 

upplevelser i det verkliga livet. 

 

Avslutningsvis ombeds respondenterna att sammanfatta fokusgruppen och då nämns att 

upplevelser är personliga, att det är någon form av händelse som man njuter av i verkliga 

livet, att upplevelser finns på sociala medier men att de är starkare i verkliga livet samt att det 

på sociala medier går att dela upplevelser och ta del av andras upplevelser. Respondenterna 

tackas för sin medverkan och fokusgruppen avslutas. Dock stannar de kvar en stund och 

fortsätter diskutera vilket tyder på att ämnet varit intressant. 

 

4.2 Fokusgrupp två 

Upplevelser: extraordinära, personliga och minnesvärda händelser 

Moderatorn börjar med att ställa frågan hur respondenterna skulle beskriva begreppet 

upplevelse. Respondenterna var först tysta men Philippa förklarar sedan att upplevelser är 

saker man gör men som inte tillhör vardagen, någonting som är speciellt och minnesvärt som 

blandar in känslor och de övriga respondenterna håller med. Moderatorn undrar om de anser 

att upplevelser är personliga. Sean svarar att de kan vara det samtidigt som Rakel anser att det 

är personligt, eftersom det är känslor inblandade och att människor känner olika saker i olika 

situationer men att den inte behöver vara det. Moderatorn frågar vidare om upplevelser går att 

dela och respondenterna är enade om att det går. Monika hävdar att det kan ske när en grupp 

tillsammans utför någonting och Sean säger att det kan ske när han gör någonting gemensamt 

med andra. Moderatorn undrar om alla får samma upplevelse, varpå Philippa påstår att de inte 

får samma upplevelse eftersom alla uppfattar situationer på olika sätt och Ida säger att det 

beror på hur situationer uppfattas på grund av tidigare minnen som finns att relatera till. 

 

Endast individen kan skapa upplevelsen 

Moderatorn frågar hur upplevelser skapas och gruppen uttrycker att frågorna är svåra att svara 

på och Philippa säger att de behöver lite betänketid, varpå alla brister ut i skratt. 

Respondenterna återgår till frågan och fokusgruppen är enig om att skapandet sker genom 

intryck och känslor. Sean tycker att upplevelser kan vara både spontana och planerade och 

Philippa håller med och säger att upplevelser sker hela tiden. Moderatorn undrar om de fem 

sinnen är inblandade i skapandet av upplevelser och Philippa och Monika håller snabbt med 

om  att  de  fem  sinnena  är  inblandade,  samtidigt  som  de  andra  nickar  instämmande. 
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Moderatorn frågar vilka som är delaktiga i att skapa en upplevelse. Philippa anser att det är 

företagens uppgift att förmedla upplevelsen, men att det är hon själv som tolkar den. Monika 

tycker att båda är delaktiga i skapandet samtidigt som Joel säger att han inte kan köpa en 

upplevelse men att företag kan tillhandahålla något, men att han själv står för upplevelsen. 

Rakel håller med Joel och säger att det bara är den egna individen som kan skapa upplevelsen, 

eftersom alla är med om olika saker hela tiden men bara individen vet vad som blir någonting 

extra. Monika anser att det också är beroende på hur upplevelsen blir tolkad av personen som 

får den, och att upplevelserna skiljer sig beroende på preferenser. 

 

Moderatorn frågar gruppen vad som krävs för att en upplevelse ska vara betydelsefull. 

Gruppen blir tysta en stund och tittar på varandra innan de börjar småskratta  och säger 

återigen att de tycker att det är svåra frågor, stämningen är trots det avslappnad och 

respondenterna försöker att tänka efter. Philippa säger att en upplevelse måste överträffa 

något man varit med om tidigare för att den ska vara betydelsefull och Rakel hävdar att det 

måste finnas ”det lilla extra” och att den ska vara utmärkande, varpå resterande respondenter 

håller med. Moderatorn undrar vad som skulle få respondenterna att prata gott om en 

upplevelse till andra varpå Monika säger att det skulle vara om en upplevelse hade gjort 

intryck på henne och Philippa fyller i att hon skulle göra det om upplevelsen förmedlat en 

positiv känsla. 

 

Sociala medier har skapat ett beroende 

Moderatorn frågar gruppen hur de skulle definiera sociala medier och Philippa säger att det 

första hon tänker på är telefon och Joel håller med och säger att han också tänker på Internet. 

Moderatorn undrar vad det är som gör att respondenterna använder sociala medier och 

Philippa påstår att det attraherar henne för att kunna sprida åsikter, tankar och för att få 

inspiration. Robin hävdar att han tycker att det är attraktivt för att det är lätt att tillgå samt 

enkelheten i att använda dem. Joel håller med och tycker att det är lättillgängligt hela tiden. 

Monika anser att det är många som använder sociala medier för att få bekräftelse och Rakel 

håller med. Moderatorn frågar om respondenterna ser sociala medier som en kunskapskälla 

varpå Rakel och Robin säger att de inte gör det. Philippa hävdar istället att sociala medier kan 

ge kunskap och ger exempel på när tidningsartiklar och liknande delas. Robin tycker även att 

sociala medier kan användas som kunskapskälla med tanke på den information som delas. 

Moderatorn undrar om positiva upplevelsen är avgörande för om fokusgruppen väljer att 
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stanna kvar på sociala medier och om negativa kommentarer påverkar användandet. 

Respondenterna är överens om att de skapats ett beroende kring att använda sociala medier 

och att negativa kommentarer inte skulle påverka deras användande. Monika anser att sociala 

medier ska förmedla positiva känslor och Robin säger att han tar bort kontakter som inte ger 

positiv feedback. 

 

Plattformen måste vara unik 

Moderatorn frågar hur respondenterna skulle beskriva en social medieplattform och om de 

kan ge några exempel. Philippa nämner Instagram och Facebook samtidigt som Monika säger 

bloggar. Rakel nämner Twitter och Robin Snapchat. Moderatorn undrar om gruppen kommer 

på några fler nyare. Joel frågar då skämtsamt om moderatorn vill att de ska nämna några 

gamla också varpå alla börjar skratta och pratar nostalgiskt om att de tidigare använde sociala 

medier så som Bilddagboken, Lunarstorm och MSN. Moderatorn undrar vad det är som 

skiljer plattformar åt, varpå Robin hävdar att de skiljer sig genom sättet man interagerar. 

Monika säger att varje plattform måste vara unik och Philippa påstår att skillnaden på 

Facebook och Instagram är att Facebook är ett kommunikationsmedel medan hon anser att 

Instagrams fokus är mer på bilder och att ingen orkar läsa texter. 

 

Moderatorn frågar om vilka typer av interaktion det finns på sociala medieplattformar. 

Gruppen är tyst och Monika säger att hon behöver alternativ för att kunna komma vidare. 

Philippa hävdar att användare kan interagera genom konversationer, skapa events, hemsidor 

och skapa kontakter. Monika menar att sociala medier blivit marknadsföringskanal, samtliga i 

gruppen säger att de stör sig på reklamen när de använder sig av Facebook och Robin tycker 

att det positiva är att kundservicen blivit bättre då företagen svarar snabbare. Moderatorn 

frågar respondenterna vilken typ av social medieplattform de föredrar att använda. Fem av 

respondenterna säger att de föredrar Instagram som plattform. Sean anser att fördelen med 

Instagram är att det bara är visuellt och inte innehåller texter eller andra delningar och säger 

att han tycker att bara delning av bilder är skönare att titta på. Rakel påstår att hon får ett mer 

ensidigt flöde på Instagram eftersom det inte innehåller någon reklam. Respondenterna som 

föredrog Instagram som plattform hävdar att de bara följer andra användare som de verkligen 

sig bry sig om, och att de har ett mindre nätverk på Instagram än på Facebook. Robin säger att 

han föredrar Facebook på grund av större utbud, medan Rakel upplever Facebook som ett 

stressmoment  för  att  det  finns  för  mycket.  Moderatorn  frågar  om  respondenterna brukar 
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använda mer än en plattform varpå alla svarar ja. Moderatorn undrar om respondenterna 

brukar dela samma budskap på flera olika plattformar och alla säger nej, men respondenterna 

börjar snabbt tveka och säger att det har hänt någon gång eller ibland, men säger att de ser 

andra som ofta delar på flera olika plattformar. Moderatorn frågar fokusgruppen om de anser 

att användarna på sociala medier har någon makt gentemot företag, respondenterna svarar 

enigt ja och Philippa anser att det är lätt för användare att påverka marknadsföringen för 

företag, genom att skriva vad de tycker om en produkt. Monika hävdar att åsikter sprider sig 

fort samtidigt som Sean håller med och säger att han litar mycket på åsikterna av de som finns 

i hans närhet, vilket i sin tur leder till att han lyssnar mer på de än på företag. 

 

Hellre delning av bild än text, användarvänligheten avgörande för bilddelningen 

Moderator undrar om respondenterna brukar dela digitala bilder varpå alla svarar ja. Joel 

säger att anledningen till att han delar bilder är om det hänt någonting speciellt som han vill 

dela med sig av eller om han varit med om en upplevelse. Rakel hävdar att bilddelningen till 

viss del handlar om att få bekräftelse och Philippa håller med och säger att delningen är en 

tydlig bekräftelsekälla men att det skiftar från användare till användare. Respondenterna 

fortsätter diskutera bekräftelsebehovet ett tag och lägger stor vikt vid det. Moderatorn frågar 

om respondenterna helst delar text eller bild och alla svarar att de helst delar bilder. Monika 

hävdar att hon helst delar bilder för att en bild är lättare än ord då en bild förklarar sig självt 

och visar upplevelsen och känslorna hon vill förmedla. Philippa lägger till att det inte finns så 

mycket åsikter i en bild heller och Rakel påstår att en bild är mer tolkningsfri. Robin anser att 

det är lättare att dela bilder och Philippa svarar att “en bild säger mer än tusen ord”. 

Moderatorn frågar om respondenterna anser att det är enkelt att dela bilder på Instagram, och 

samtliga svarar ja. Joel hävdar att om processen med att ladda upp en bild hade varit mer 

krävande eller om det hade krävts en till app, hade användarna övervägt om det verkligen är 

värt besväret. 

 

Moderatorn frågar om skiftet till digitala bilder påverkat respondenterna. Monika påstår att 

hon tar mycket mer bilder nu när det går att ta obegränsat med bilder, jämfört med tidigare då 

det endast fanns 24 bilder i en rulle. Respondenterna börjar skratta och blir nostalgiska över 

hur kamerorna fungerade förr och pratar om minnen de får när de tittar i gamla fotoalbum. 

Rakel tycker att det känns som att det tas bilder hela tiden samtidigt som Philippa hävdar att 

det kan bli upp till 20 bilder på en och samma smoothie, bara för att hon kan varpå Joel 
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skrattar till och säger att det är onödigt. Gruppen är överens om att de tidigare bara tog bilder 

på det som de ansåg var det absolut viktigaste och att fotograferandet har blivit onödigt och 

överdrivet. Moderatorn frågar om det är viktigt för respondenterna att veta när en bild är tagen 

och gruppen håller enhälligt med varandra om att det inte spelar någon roll och Sean flikar in 

att det beror på hur nyfiken man är. Moderatorn undrar om respondenterna tycker att det är 

viktigt att veta vilka personerna som är med i en bild är eller när bilden är tagen. Fyra av 

respondenterna hävdar att det inte är viktigt, medan två av respondenterna tycker att det är 

viktigt ifall det är personer de känner. Moderatorn frågar om det iså fall inte spelar någon roll 

om det är främlingar med varpå två av respondenterna anser att det inte är viktigt medan 

Rakel säger att det beror på, samtidigt som Monika hävdar att hon gärna vill förstå 

sammanhanget. 

 

Moderatorn frågar hur respondenterna helst mottar information, om de föredrar bild eller text. 

Gruppen är tyst tills Sean säger att det inte spelar det ingen roll. Rakel och Monika svarar 

sedan att de anser text vara mer konkret, varpå Philippa hävdar att hon inte skulle uppskatta 

om hennes lärare hade skickat ut en bild på en kommande uppgift. Gruppen börjar skratta och 

när skrattet lagt sig frågar moderatorn om det kan bero på hur pass detaljerad informationen 

måste vara och gruppen är eniga om att ju mer detaljerad information som krävs desto hellre 

vill de ha text. 

 

En bild ska vara estetiskt tilltalande 

Moderatorn frågar vad som måste uppfyllas för att en bild ska uppfattas som tilltalande och 

om den måste vara informativ, varpå Philippa anser att en bild ska vara fin och estetiskt 

tilltalande, men hon tycker inte att den måste vara informativ. Resten av gruppen nickar och 

håller med och Joel tycker att en bild måste innehålla något som han kan relatera till, som ett 

intresse. Moderatorn undrar om en bild behöver berätta en historia på något sätt, vilket 

gruppen gemensamt svarar nej på och att bilden kan uppfattas som intressant iallafall. Rakel 

anser att en bild kan berätta en historia, men att den inte måste. Moderatorn återger att 

respondenterna tidigare sagt att bekräftelse är viktigt för den som delar en bild, och frågar 

gruppen vad de anser att bekräftelse kan leda till och om det påverkar hur användare delar. 

Monika säger att hon tror att delandet av bilder ökar ju mer bekräftelse en användare får och 

både Rakel och Philippa håller med. Philippa börjar fundera och säger att det nog beror på 

vad syftet med delningen är. Hon hävdar att om syftet med bilden är att förmedla  information 
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kan användare lägga ut bilder utan att få bekräftelse. Robin håller med Philippa och fortsätter 

berätta att han vet många som delar bilder i mängder, utan att få någon bekräftelse i form av 

kommentarer eller gilla-markeringar. Philippa säger att det är en bra egenskap att inte bry sig 

utan att fortsätta dela, vilket resten av gruppen håller med om. Rakel hävdar att om syftet med 

delningen är att få bekräftelse och användare inte får det, så tar de åt sig men om syftet inte är 

att söka bekräftelse så fortsätter delandet som tidigare. 

 

Anledningar till bilddelning 

Moderatorn frågar vad gruppen tror att anledningen är till att bilder delas och att användare 

tittar på andras bilder. Joel svarar direkt att det är ett tidsfördriv, vilket resterande håller med 

om. Sean hävdar att det är för att hålla sig uppdaterad medan Rakel, Monika och Philippa 

säger att det är för att hålla kontakten och hitta inspiration. Robin påstår även att det kan vara 

för att hitta nya vänner och Rakel anser att det kan forma nya relationer. Moderatorn frågar 

om respondenterna kan få en känsla av att vara delaktiga i en bild eller känna att de är ”på 

plats” när de tittar på andras bilder. Monika och Philippa påstår att de kan känna sig delaktiga, 

och Joel och Sean säger att de till viss del kan känna sig delaktiga. Joel fortsätter med att säga 

att det är lättare att få en uppfattning av det som andra delar och vilken upplevelse de haft 

genom att titta på bilder. Moderatorn undrar hur delningen av bilder har påverkat 

respondenterna, eftersom bilder kan ses överallt och när som helst. Philippa hävdar att hon 

medvetet måste tänka på att lägga ifrån sig telefonen om hon ska kunna fokusera på annat, då 

hon annars vet att den kommer vara distraherande för henne eftersom hon vet att det alltid 

finns nya uppdateringar att titta på. Monika tycker att allting tar längre tid att utföra, då det 

finns massvis med andra saker som måste ses på telefonen samtidigt. 

 

Varför möten är viktiga 

Moderatorn byter ämne från bilder till mötesplatser, och frågar respondenterna vad de tycker 

är viktigt vid möten, både fysiska och digitala. Gruppen är tyst tills Monika svarar att möten 

kan vara viktiga för att dela information, knyta kontakter, utvecklas och uppleva nya saker. 

Moderatorn frågar om det är viktigt att kunna diskutera och lyssna, vilket gruppen anser att 

det är. Moderatorn undrar sedan hur respondenterna tycker att fysiska möten skiljer sig från 

digitala. Sean påstår att vissa vågar säga mer vid digitala möten än fysiska, Philippa flikar in 

att det kan handla om både positiva och negativa saker som sägs digitalt och Sean håller med. 

Moderatorn frågar om gruppen anser att det är samma saker som är viktiga vid fysiska  möten 
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som vid digitala möten. Rakel tycker att det vid digitala möten saknas gester och 

kroppsrörelser, medan det vid fysiska möten går att se hållning och tonläge och säger vidare 

att det påverkar mycket hur man uppfattar vilken information hon får till sig. Philippa anser 

att man troligen har en annan relation när man möts fysiskt och att hon tar till sig det som sägs 

på ett annat sätt, och säger vidare att digitala möten är med objektiva och ytliga än fysiska. 

Moderatorn frågar gruppen vad de tror är den främsta anledningen till att digitala mötesplatser 

existerar. Respondenterna är tysta en stund tills Robin säger att han tycker att det är smidigt 

och Rakel påstår att det är lättare via digitala mötesplatser att sprida information till en större 

massa. Philippa hävdar att det är lättare att skapa kontakt och hålla kontakt digitalt, vilket är 

en stor skillnad från tidigare. 

 

Större chans att digitala möten leder till interaktion med främlingar 

Moderatorn frågar om respondenterna brukar interagera med främlingar på digitala 

mötesplatser och hela gruppen är tveksam. Joel och Sean säger att de kan göra det ibland och 

att de interagerar mer med främlingar digitalt än vad de skulle gjort fysiskt samtidigt som Joel 

hävdar att det kan vara för att de har något gemensamt och för att utbyta information. Rakel 

säger att hon kan följa personer på Instagram som hon inte känner och se deras bilder men 

hon skulle inte få för sig att prata med andra användare, varpå de andra i gruppen skrattar och 

håller med om att de kan göra likadant. Moderatorn undrar då om Rakel brukar gilla en bild 

på Instagram på någon av de hon följer men som hon inte känner, och om de i så fall är en typ 

av interaktion. Rakel hävdar att det till viss del är en typ av interaktion, eftersom hon med en 

gilla-markering säger att hon tycker om bilden men uttrycker samtidigt att hon inte skulle 

interagera på något annat sätt. 

 

Hashtags kan vara historieberättande 

Moderatorn ställer frågan till gruppen om de anser att man kan dela upplevelser med andra 

genom digitala möten, tystnad uppstår och Rakel säger frågande att syftet med att dela bilder 

är väl att dela med sig av sin upplevelse, vilket de andra respondenterna håller med om. 

Moderatorn undrar om respondenterna brukar använda verktyget taggning och respondenterna 

tvekar och funderar en stund tills Philippa säger att hon brukar använda taggning ibland. 

Moderatorn säger att hashtags ingår i verktyget och respondenterna svarar då att de brukar 

använda hashtags för att få sina bilder samlade i en egen kategori och flöde, för att de ska 

hitta bilderna lättare och för att sortera av bilder. Moderatorn frågar om gruppen tycker att det 
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finns något slags historieberättande genom hashtags och Philippa hävdar att hon upplever att 

det finns. Moderatorn undrar om respondenterna upplever att det är viktigt att delta i 

konversationer på mötesplatser för att hålla sig uppdaterad i vad som händer. Efter en stunds 

tystnad svarar Monika osäkert att det beror på vad mötesplatsen innebär och Rakel påstår att 

hon på något sätt deltar i konversationer trots att hon inte aktivt deltar och ger respons, men 

att hon interagerar när hon observerar. Moderatorn frågar om respondenterna upplever att det 

finns risk för att de missar något viktigt om de inte engagerar sig i diskussionerna, vilket 

gruppen enigt svarar nej på och Robin säger att han tycker att han får all information när han 

observerar. 

 

Den personliga sfären 

Moderatorn frågar om respondenterna upplever att deras personliga sfär har påverkats av 

användandet av sociala medier, om den har blivit större eller mindre. Respondenterna är tysta 

en kort stund innan de börjar diskutera vad som menas med personlig sfär varpå Monika säger 

att hon tolkar det som umgängeskretsen, vilken hon anser har blivit större på grund av sociala 

medier. Philippa håller med och påpekar att hon annars inte hade varit med i en grupp på 

sociala medier med ett tjejgäng med 21 personer. Philippa hävdar även att om inte de hade 

varit för sociala medier så hade hon inte gjort samma events med de personerna som finns i 

hennes grupp, eftersom hon iså fall hade behövt ringa upp alla personligen. Diskussionen 

avtar och moderatorn frågar gruppen om de upplever att deras personliga sfär vidgats på 

sociala medier eller inte och Robin tycker att hans personliga sfär troligen vidgats i samband 

med sociala medier och att hans vänkrets är större. 

 

Positiva saker delas helst 

Moderatorn frågar hur och varför respondenterna väljer ut den information de delar med sig 

av till andra och gruppen är tyst en längre stund varpå moderatorn frågor igen om det finns 

någon anledning till varför de inte delar med sig av viss information och hur de tänker kring 

det. Philippa anser att det finns det som är personligt och det som inte är personligt, och att 

det är informationen någonstans emellan de två som hon delar med sig av. Monika tycker att 

många gärna delar med sig av positiva saker och att hon inte upplever att det är så många som 

delar med sig av negativa händelser eller känslor. Joel menar vidare att han tycker att man 

visar vem man är och vad man står för via de saker som delas, när användare till exempel 

delar vad de gör på sin fritid. Moderatorn frågar om respondenterna är måna om bilden som 
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de skickar ut av sig själva till andra och om de känner att de behöver ha kontroll. 

Respondenterna svarar enigt om att de är måna om det och att det är viktig, för Philippa är det 

viktigaste att hon ska kunna stå för innehållet hon delar. Moderatorn undrar om 

respondenterna är medvetna om den potentiella publiken som finns på sociala medier och 

gruppen är återigen eniga och hävdar att de inte är medvetna om den potentiella publiken, 

men att många förmodligen tror det. Philippa påstår att användare tror att de kan kontrollera 

vilka som kan se deras bilder med privat profil, men att de ändå inte kan kontrollera det. 

Monika lägger till att om hon vetat hur många det var som egentligen såg hennes bilder hade 

hon nog inte delat de. Gruppen diskuterar ämnet lite till och säger att de tycker att det är 

skrämmande att börja tänka på hur många som kan se bilderna de delar med sig av. 

 

Moderatorn frågar om respondenterna upplever att de har ett privat jag och ett offentligt 

digitalt jag. Robin och Philippa anser att de har samma jag både privat och offentligt men 

Monika hävdar att det för henne skiljer sig åt och att hon är mer öppen privat än digitalt, 

vilket Rakel och Joel håller med om. Joel pratar om att han bara lägger upp bilder på sina 

intressen på Instagram, medan han pratar om fler saker i verkligheten när han umgås med 

andra. Sean funderar en stund och håller sedan med Joel. Moderatorn frågar vidare om sättet 

respondenterna presenterar sig i sociala medier kan ha några positiva eller negativa effekter 

på vanliga livet. Rakel, Philippa och Monika svarar direkt att det absolut kan ha effekter på 

det vanliga livet. Philippa anser att en bild som fås av en person via sociala medier ofta kan 

bli missvisande på olika sätt, både positivt och negativt. Gruppen blir tyst och moderatorn 

frågar vidare vilka de negativa effekterna skulle kunna vara. Philippa ger exempel på att om 

hon bara lägger ut festbilder på Instagram och har öppen profil så kan arbetsgivaren se 

bilderna och det kanske inte bidrar till något positivt, vilket är skälet till att hon har en låst 

profil. Philippa påstår vidare att hon på LinkedIn istället presenterar sig på ett helt annat sätt 

och Robin säger att han tänker likadant och att han har hört om arbetsgivare som gått in och 

kollat på Facebook för att få en bredare bild av hur en person är. Monika hävdar att det är 

vanligt att arbetsgivare googlar innan arbetsintervjuer och Sean reagerar då över att han aldrig 

tänkt på det, varpå gruppen brister då ut i skratt. Monika berättar att hon en helg suttit och 

raderat flertalet bilder som hon ansåg att hon inte kunde ha kvar samtidigt nickar Rakel 

instämmande och säger att hon tagit bort taggar från bilder hon varit med i. 
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Kan ta del av andras upplevelser, snarare än att få en egen 

Moderatorn frågar gruppen hur de anser att begreppet upplevelser ändras när det placeras i 

kontexten sociala medier, om de betyder samma sak eller om de upplever att det blir en 

förändring. Philippa anser att det snarare blir en upplevelse man får genom att se andras 

upplevelser. Moderatorn frågar vidare om fokus ligger på andras upplevelser, varpå Monika 

hävdar att det kan vara det eller att man själv vill förmedla en upplevelse. Rakel håller med 

och säger att den som lägger ut saker vill nog förmedla en upplevelse, men hon vill inte påstå 

att hon har sett en bild eller ett inlägg och känt att det blivit en upplevelse för henne. Philippa 

hävdar att hon kan få en upplevelse genom att titta tillbaka på gamla bilder på Instagram och 

få en upplevelse genom minnen och känslor som kommer tillbaka. Moderatorn frågar om 

respondenterna anser att interaktion kan vara en form av upplevelse, respondenterna är 

tveksamma och Monika påstår att hon inte interagerar på Instagram men om hon hade gjort 

det så hade hon förmodligen kunnat få någon form av upplevelse. 

 

Gruppen blir tyst och väntar på nästa fråga, moderatorn undrar då om gruppen anser att det 

kan bli en ny definition på vad upplevelser och sociala medier är, om det är olika former av 

samma begrepp eller om det är två olika saker som inte går att föra över. Rakel säger att hon 

anser att en upplevelse bara finns i den fysiska världen, medan Philippa tycker att det kan vara 

en upplevelse i båda och att hon anser att det handlar mycket om de sinnen som används. 

Robin påstår att han inte kan återuppleva någon annans upplevelse men att han kan få en bild 

eller föreställning av hur det var, men att han inte själv kan känna samma sak som den 

personen som hade upplevelsen. Joel fortsätter med att säga att han inte tror att det går att dela 

en upplevelse via ett socialt medie vilket Philippa ifrågasätter och undrar om han inte kan 

känna att han får en upplevelse av att se klipp eller läsa någons text som om det vore hans 

upplevelse. Joel förklarar då att han visst får en upplevelse, men att det inte är samma 

upplevelse som personen i klippet och att deras upplevelser skiljer sig mycket åt. Sean  flikar 

in att han håller med Joel om att man får en sorts upplevelse men att det inte är samma 

upplevelse och Joel fortsätter med att han på så viss inte tror att det går att dela en upplevelse. 

Monika anser att de som vill förmedla en upplevelse skapar möjligheten för individen att 

uppleva och skapa en tolkning, men att det är individen själv som skapar upplevelsen i 

slutändan. 
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Det har skett en förändring i hur saker upplevs över tid 

Moderatorn ber respondenterna att sammanfatta det viktigaste som sagts under fokusgruppen 

och det blir tyst under en stund tills Philippa säger att det hon uppfattat som viktigast är att 

upplevelser är väldigt personliga. Monika anser att det som hon tycker är viktigast är att det 

skett en stor förändring i hur saker upplevs nu och hur de varit tidigare. Robin håller med och 

säger att det digitala har tagit över mycket på både gott och ont. Joel anser att ett socialt medie 

kan förstärka en upplevelse och ger som exempel att om han hade hoppat bungyjump och 

hade varit helt ensam när han hoppat så hade han känt ”ja, det var kul men det var ingen som 

såg det”. Joel fortsätter med att om han hade haft någon med sig så tror han att de hade triggat 

varandra och det hade blivit en större grej. Han hävdar vidare att han hade kunnat filma 

upplevelsen, delat den och sagt ”det här är jag stolt över”, vilket hade blivit en större boost för 

honom genom att få bekräftelse från andra. Moderatorn undrar då om respondenterna tror att 

den som ser det på Instagram blir delaktig i upplevelsen som han hade haft om han hoppat. 

Joel påstår att det som händer är att andra gillar det och att det på så vis blir en större 

upplevelse för den som upplevt det. Monika tror att om hon hade sett Joel dela upplevelsen 

och hon själv hade hoppat tidigare, så hade hon tänkt ”just det, han kände såhär nu” varpå 

Philippa håller med och hävdar att man på så vis kan komma ihåg och känna igen sin egen 

upplevelse. 
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4.3 Empirisammanfattning 
 

 
 
 

Upplevelser 

Upplevelser är speciella och minnesvärda händelser, ger starka intryck och känslor. 

Förväntningarna är avgörande för hur en upplevelse blir. Individen skapar händelsen 

tillsammans med tillhandahållaren. Upplevelsepotentialen blir starkare ju fler sinnen som 

är inblandade och upplevelser är scenarion där själva konsumtionen är målet i sig. 

Dessutom är alla upplevelser personligt relevanta. 

 
 
 
 
 
 

Sociala medier 

Viktigt att kunna skapa dialog och relationer samt dela inspiration, kunskap och bilder. 

Det attraktiva med sociala medier är att kunna hålla kontakten med bekanta och prata med 

flera individer samtidigt. Det går att interagera och hålla kontakten  genom observation 

och retorisk kommunikation. Upplevelser delas gärna på Instagram och kan förstärkas. 

Finns skillnader i åsikterna om det går att få en upplevelse på sociala medier eller bara ta 

del av andras upplevelser. Upplevelser i sociala medier är de svagare än i fysiska 

verkligheten. Det finns ingen förväntan om att få en upplevelse när Instagram används. 

 
 
 
 

Plattformen 

Plattformen definieras av på vilket sätt som interaktion är möjligt och teknologin för 

plattformen är avgörande för i vilket syfte plattformen används. Plattformarna bör vara 

unika och fördelen med teknologin på plattformarna är att kunna interagera med individer 

på geografiskt avstånd. Som plattform föredrogs Instagram på grund av bilddelningen, 

möjliggör att i viss mån kunna styra över innehållet samt avsaknaden av reklam. 

 
 
 
 
 

Objektet - 
bilden 

Delningen av bilder sker för att få information, få inspiration, hålla kontakten, forma nya 

och underhålla gamla relationer. Även genom att dela med sig av händelser, intressen 

samt som ett tidsfördriv. Bilder delas hellre än text och sker oftast vid speciella tillfällen. 

Bilder är universella, oberoende av språk, fångar uppmärksamhet, förmedlar känslor och 

bör vara estetiskt tilltalande. Bilder är roligare samt förmedlar upplevelser och känslor 

bättre än text och en bild ”säger mer än tusen ord”. Går det att känna sig engagerad och 

delaktig i en upplevelse, men åsikterna skiljer sig åt om upplevelsen på så vis kan delas. 

Bilder kan berätta en historia och väcka minnen till liv 

 
 
 

Mötesplatsen 

Det viktiga med möten är att utbyta information och knyta kontakter med både individer 

och företag. Det går att delta i möten genom att observera, vilket gör att användare inte 

missar information. Möten kan ske utan att behöva prata, utan genom gilla-markeringar. 

 
 

Användaren 

Medvetenhet i vilka bilder som sänds ut för att visa vem man är och sina intressen. Skapas 

ofta en positiv bild av sig själv, vilket ger en snedvriden bild av verkligheten. Att få 

uppmärksamhet och bekräftelse är en viktig del av Instagram och ”syns man inte, finns 

man inte”. Finns ett skapat behov och beroende, av att yttra sig på sociala medier samt se 

vad som händer i andras liv. Med sociala medier har den privata sfären vidgats, samtidigt 

som den minskat i verkliga livet. Sociala medier bidrar till social identitet. 
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5. ANALYS   

Analyskapitlet är uppdelat enligt de nya kategorierna som framkommit genom reducerings-, 

strukturerings- och visualiseringsprocesserna. Nedan analyseras det insamlade empiriska 

materialet med hjälp av det teoretiska ramverket. 

 
Upplevelser på Instagram 

Solomon et al. (2006) menar att upplevelser är scenarion där konsumtionen är själva målet i 

sig och det kan hävdas att aktiviteten på Instagram består av konsumtion och utbyte av bilder 

och information, vilket således innebär att Instagram i grund och botten handlar om 

upplevelser. Bilder betraktas och delas på sociala medier för att få information och 

inspiration, hålla kontakten, hålla sig uppdaterad, forma nya relationer, underhålla gamla 

relationer samt för att representera användares liv och intressen (Van House 2011; Litt & 

Hargiatti 2014). Fokusgrupperna beskriver att samtliga ovanstående anledningar skapar ett 

behov av att vara aktiva på Instagram som är så stort att de väljer att logga in varje dag och 

med anledning av detta tycks det vara tydligt att användarna ständigt får nya upplevelser 

genom Instagram och att det är just upplevelser som eftersöks, oavsett om det är medvetet 

eller omedvetet. 

 
Upplevelser skapar värde 

Användare kan skapa emotionella kopplingar till varandra genom sociala medier (Quinton & 

Harridge-March 2009) och fokusgrupperna uppger att de främst interagerar med vänner och 

bekanta, vilket innebär att de har en emotionell koppling till de användare de interagerar med. 

Emotionella kopplingar till användarna borde göra att bilderna som dyker upp i deras flöden i 

relativt hög grad är personligt relevanta. Upplevelser är minnesvärda (Ingelsson 2009; Tung 

& Ritchie 2011) och Mäkelä et al. (2000) menar att bilder används för att fånga speciella 

tillfällen men då användarna exponeras av ett så stort antal bilder dagligen och dessa bilder 

enligt respondenterna främst skildrar speciella tillfällen och händelser, tros det vara relativt 

svårt att ta in alla dessa bilder till fullo, vilket gör att de förmodligen lätt kan försvinna i 

mängden och därav inte blir ihågkomna. Även om andra faktorer också påverkar upplevelsen 

på Instagram, är bilder förmodligen den faktor som har störst inverkan eftersom bilderna är 

det mest centrala på applikationen. 

 
Önskan om att framförallt vilja skildra speciella tillfällen och händelser kan kopplas samman 

med en sorts värdeskapande som rör status.  Solomon et al. (2006)  menar nämligen att 
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upplevelser genererar olika typer av värden, där status är ett av dem och handlar om 

konsumtion som har som syfte att imponera. Det kan därav tolkas att valet att framförallt dela 

bilder på speciella händelser grundar sig i en önskan att imponera. Det finns emellertid även 

andra typer av värden som skapas utifrån upplevelser och dessa inkluderar lek, vilket 

beskriver konsumtion som är underhållande samt estetik, vilket beskriver konsumtion som är 

estetiskt tilltalande (Solomon et al. 2006). Fokusgrupperna uppger att tidsfördriv är en orsak 

till att de använder Instagram, något som skulle kunna kopplas samman med underhållande 

konsumtion eftersom användarna vill bli underhållna för att fördriva tiden, och därav skapar 

aktiviteten på Instagram upplevelser som genererar ett värde i form av underhållning för 

konsumenterna. Fokusgrupperna nämner även att bilder på Instagram bör vara estetiskt 

tilltalande vilket således kan kopplas samman med estetiskt tilltalande konsumtion och 

därmed skapar upplevelserna på Instagram ytterligare en form av värde. 

 
Sinnenas påverkan på upplevelser 

Upplevelser skapas genom intryck från de fem sinnena (Solomon et al. 2006) men upplevelser 

på Instagram är med den teknik som finns tillgänglig i skrivande stund, begränsad till endast 

syn- och hörselintryck. Fokusgrupperna menar att upplevelsepotentialen blir större ju fler 

sinnen som blir stimulerade, vilket i sin tur kan tolkas som att upplevelsepotentialen är lägre 

på Instagram jämfört med det verkliga livet. Fokusgrupperna tycks också anse det då de 

uttrycker att upplevelserna de får på Instagram inte är lika starka som de fysiska upplevelser 

de får i det verkliga livet. Anledningen till detta tros vara att fler sinnen då kan bli 

stimulerade. Att Instagram har lägre upplevelsepotential än fysiska upplevelser, där endast två 

av fem sinnen kan bli stimulerade, innebär förmodligen att det krävs större ansträngning av 

företag om de vill skapa kommersiella upplevelser för användare på Instagram, jämfört med i 

det verkliga livet. Upplevelser är ofta känslosamma (Solomon et al. 2006), vilket stämmer bra 

överens med fokusgruppernas beskrivning av upplevelser som menar att de är händelser som 

gör starka intryck. Upplevelser på Instagram tycks dock inte karaktäriseras av 

beskrivningarna ovan i särskilt stor utsträckning eftersom endast två sinnen kan stimuleras, 

vilket kan anses försvåra möjligheterna att göra ett starkt intryck. 

 

Bilder förmedlar upplevelser bättre än text 

Fokusgrupperna hävdar att bilder kan förmedla känslor och upplevelse bättre än text och de 

föredrar tydligt att dela bilder. Van House (2011) menar att bilddelning upplevs som mer 

personligt än att dela text samt att det går fortare och är enklare att tolka bilder jämfört med 
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text. Även Mäkelä et al. (2000) hävdar att en bild kan innehålla mer information än ett skrivet 

meddelande, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför bilder föredras. 

 
Ett av orden fokusgrupperna använder för att beskriva upplevelser är att de är just 

känslosamma. Om en bild både kan förmedla känslor och upplevelser bättre än text, torde en 

bildbaserad applikation som Instagram ha högre upplevelsepotential än andra typer av sociala 

medier som inte är centrerade kring bilder eftersom teorin även hävdar att upplevelser ofta är 

känslosamma (Solomon et al. 2006). Bilder har förmågan att engagera andra individer i en 

upplevelse som dokumenterats i den (Patel et al. 2009), vilket även fokusgruppen ger uttryck 

för och just engagemang är en viktig del av upplevelser samt bör finnas med för att en 

upplevelse ska vara betydelsefull (Poulsson & Kale 2004). Då Instagram är en bildcentrerad 

applikation kan det hävdas att möjligheten att skapa engagemang och därmed framkalla en 

betydelsefull upplevelse är relativt stor. 

 
Historieberättande en viktig beståndsdel i upplevelsen på Instagram 

Verktyget hashtags möjliggör att användare kan delta i historieberättande och blir då visuellt 

deltagande, vilket är en generell önskan hos människor (King 2008). Fokusgrupperna menar 

att det är möjligt att berätta en historia genom bilder exempelvis med hjälp av hashtags där 

bilder samlas under ett gemensamt nyckelord. Dock är det inte en överhängande majoritet 

som kontinuerligt använder sig utav detta verktyg. Både Van House (2011) och Mäkelä et al. 

(2000) menar att syftet med digitala bilder är just att berätta historier utifrån innehållet men 

fokusgrupperna tycks inte medvetet försöka berätta en historia med hjälp av de bilder de delar 

på Instagram. Trots det tros upplevelsen på Instagram till viss del ändå handla om just 

historieberättande oavsett om hashtags används eller inte, både genom att användare tar del av 

andras historieberättande men också att de själva berättar en historia. Samtliga bilder under 

användarnas profiler kan exempelvis hävdas berätta en historia om individens liv eftersom de 

speciella händelser som de varit med om dokumenterats och skildras där. Historieberättande 

genom bilder tros vara en viktig beståndsdel i upplevelsen på Instagram och antas kunna 

förstärka upplevelsen eftersom det tycks leda till en känsla av delaktighet, vilket är viktigt 

(Björnram & Lindholm 2010). Vidare kan en upplevelse av en händelse, som till exempel ett 

bröllop, förstärkas om en hashtag använts eftersom flera användares bilder då samlas på ett 

och samma ställe. Användare som varit på eventet kan därigenom ta del av fler ögonblick från 

kvällen än de som de upplevde i verkligheten, och användare som inte var på plats kan få ta 

del av “historien om bröllopet”. 
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Teknologin påverkar interaktionen 

Det sätt på vilket användare interagerar i sociala medier påverkas av teknologin på 

plattformarna (Trainor et al. 2014). Marshall (2010) menar att sociala medieplattformar anses 

vara intressanta just på grund av användarmöjligheterna och utifrån svaren från 

fokusgrupperna är det tydligt att användarvänligheten påverkar upplevelsen. Om de 

teknologiska aspekterna är krångliga blir upplevelsen negativ, vilket fokusgrupperna hävdar 

skulle leda till att de inte skulle använda sig av Instagram i lika stor utsträckning. Det är 

därför viktigt att noga utforma en så användarvänlig applikation som möjligt för att generera 

en positiv upplevelse eftersom användarna annars riskerar att överge den. Fokusgrupperna 

beskrev även att teknologin styr i vilket syfte Instagram används, vilket de framförallt menade 

var för att dela med sig av speciella händelser. Upplevelser är ofta personliga (Solomon et al. 

2006; Poulsson & Kale 2004), vilket fokusgrupperna även understryker. Då teknologin gör 

det möjligt att i stor utsträckning välja innehållet i sitt flöde på Instagram blir bilderna därmed 

mer personligt relevanta för användarna, vilket torde göra upplevelsen intensivare än om 

innehållet som användarna exponeras för var mindre nischat. 

 
Möten är viktiga för att kunna dela upplevelser med andra som har samma intressen eller 

genomgår samma saker (King 2008) och fokusgrupperna tyckte att möten är viktiga för att 

knyta kontakter, både med andra användare och företag. Detta kan innebära att upplevelsen på 

Instagram blir starkare för att användarna får ett slags mervärde genom att i viss mån kunna 

interagera med yrkesmässigt intressanta företag. Det kan i vissa fall även hävdas att 

användare och företag har samma intressen då användare är intresserade av ett företags 

produkter eftersom företaget i sin tur då borde vara måna om att bygga och vårda 

kundrelationer. 

 
Personlig relevans en viktig del av upplevelsen 

Instagram är en form av digital mötesplats eftersom det är möjligt för användare att interagera 

med varandra (Quinton & Harridge-March 2010). Vidare nämner fokusgrupperna att de 

framförallt interagerar med sina vänner och bekanta på Instagram, vilket således innebär att 

användarna kan dela sina upplevelser med varandra och på så vis skapa värde både för sig 

själv och för andra. Det leder till att Instagram är en mötesplats med hög personlig relevans 

vilket är en viktig del av upplevelser (Solomon et al. 2006). Fokusgrupperna menar vidare att 
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upplevelser per automatik blir personligt relevanta för att de utan personlig relevans inte 

skulle klassas som upplevelser. 

 
Sociala medier har vidgat den personliga sfären (Marshall 2010), vilket fokusgrupperna håller 

med om. Detta innebär att fler individer ingår i användares personliga sfär på Instagram än i 

verkliga livet och det kan antas att individer som ingår i den personliga sfären också är 

personligt relevanta. Därmed har fler personligt relevanta individer möjlighet att bidra till att 

skapa och förmedla upplevelser för användare på Instagram, än i det verkliga livet. 

 
Förväntningar avgörande för upplevelsen 

Fokusgrupperna betonar att förväntningar är avgörande för hur en upplevelse uppfattas av en 

individ och det kan rimligen hävdas att förväntningar i viss mån påverkas av tidigare 

upplevelser. Tung och Ritchie (2011) menar att tidigare upplevelser är viktiga eftersom de 

påverkar huruvida konsumenter väljer att göra återbesök och därav tycks det vara så att 

användares tidigare upplevelser av Instagram är viktiga. Om de haft positiva tidigare 

upplevelser, tros det vara större chans att de fortsätter vara aktiva och söka nya upplevelser. 

Fokusgrupperna menar dock att de inte förväntar sig att få en upplevelse då de loggar in på 

Instagram, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Att de har låga eller inga förväntningar skulle 

kunna innebära att företag har en fördel då de önskar skapa kommersiella upplevelser 

eftersom fokusgrupperna menar att det är lättare att imponera då. 

 
Delaktighet höjer upplevelsepotentialen 

Upplevelser skapas av såväl tillhandahållaren som individen (Grönroos 2008; Ingelsson 

2009), detta är fokusgrupperna helt eniga om eftersom de menar att individen är högst 

delaktig i skapandet av sin egen upplevelse, vilket även tros gälla för upplevelser på 

Instagram. Det borde därför vara rimligt att anta att nivån av delaktighet i viss mån är 

avgörande för hur pass stark en upplevelse blir. Om användare interagerar med andra 

individer med hjälp av gilla-markeringar och kommentarer utöver betraktandet av bilder, tros 

upplevelsepotentialen vara större. Några respondenter uttryckte att de ansåg det vara en fördel 

att kunna skapa kontakt utan att behöva prata på Instagram, något som därmed kan tolkas 

påverka upplevelsen i positiv bemärkelse. 
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Önskan om uppmärksamhet och bekräftelse skapar motivation 

Fokusgrupperna uttryckte att det finns en önskan om att få uppmärksamhet på Instagram samt 

att få bekräftelse genom gilla-markeringar eller kommentarer och ordspråket ”syns man inte, 

finns man inte” yttrades till och med, vilket starkt påvisar ett behov av att synas och 

uppmärksammas av andra. Detta stämmer väl överens med teorin som påstår att bilder är 

viktiga för användare som ett sätt att få bekräftelse, vilket kan leda till att de är mer aktiva 

(Van House 2011). Behovet av att synas och uppmärksammas tros därför påverka upplevelsen 

positivt, vilket skapar ett driv som kan fungera som motivation för att användarna  ska 

fortsätta vara aktiva på Instagram som i sin tur antas göra upplevelsen starkare. 

 
Upplevelser på Instagram starkt sammankopplat med definitionen av upplevelser 

Trots att det utifrån teorin och studiens insamlade empiri är tydligt att användare får 

upplevelser på Instagram, hävdade en del av respondenterna att det inte går att få en 

upplevelse via Instagram när de fick en direkt fråga om det, vilket är anmärkningsvärt. Ibland 

pratade de om upplevelser på Instagram på ett naturligt och självklart sätt och andra gånger 

påstod de att upplevelser i princip var omöjliga att få i digitala miljöer. Den huvudsakliga 

anledningen till att de svajade under samtalen tycks vara starkt sammankopplade med sättet 

på hur de definierade begreppet upplevelser. En del respondenter ansåg att en upplevelse 

endast kan existera i fysisk bemärkelse i det verkliga livet och de tycktes vara mentalt låsta 

vid tanken på att upplevelser ska involvera alla eller många sinnen medan andra tycktes vara 

mer öppna för att upplevelser även kan genereras endast genom syn- och hörselintryck och 

därigenom skapa så starka känslor att de skulle klassa det som en upplevelse. 

 
Slutligen märktes det även att respondenterna fastnat vid att det endast var betraktandet av 

bilder på Instagram som kunde generera en upplevelse och fick påminnas om de andra 

aspekterna så som interaktion, möten, bekräftelse och användarvänligheten också kunde 

påverka upplevelsen. Efter att detta poängterats verkade majoriteten av respondenterna 

betydligt mer öppna för tanken på att upplevelser också existerar i digitala miljöer. Det 

verkade som om ingen av respondenterna hade reflekterat över fenomenet upplevelser i 

kontexten sociala medier förut, vilket kan ha påverkat svaren och inneburit att de fastnat vid 

den ursprungliga definitionen av upplevelser i klassisk kontext. 
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6. SLUTSATS   

Nedan presenteras studiens slutsats. Studiens syfte är att undersöka och skapa förståelse för 

användares upplevelser på Instagram, och med hjälp av insamlad empiri samt genomförd 

analys går det att konstatera vilken upplevelse de användare som deltog i undersökningen får 

på Instagram samt vilka faktorer som har en inverkan på dessa. 

 
 

Upplevelser på Instagram består först och främst av konsumtion av bilder i form av 

observation men även av bilddelning samt annan typ av interaktion med andra användare. Det 

kan utifrån analysen hävdas att Instagram i grund och botten handlar om upplevelser eftersom 

konsumtionen av bilder och information utgör aktiviteten på Instagram, och upplevelser 

består av scenarion där själva konsumtionen utgör upplevelsen i sig. Då det finns ett starkt 

behov hos användarna som är så pass stort att de väljer att vara aktiva på Instagram varje dag, 

kan det konstateras att de ständigt får nya upplevelser samt att det är upplevelser som i 

huvudsak eftersöks på Instagram, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Upplevelsen på 

Instagram förstärks av möten med andra individer genom interaktion samt genom möjligheten 

att kunna knyta kontakt med företag. Historieberättande är en viktig beståndsdel i upplevelser 

på Instagram eftersom det leder till en känsla av delaktighet och verktyget hashtags kan 

användas för att berätta eller förstärka en historia genom bilder. 

 

Upplevelser på Instagram skapas genom delaktighet, sinnen och känslor. Användare är 

delaktiga i skapandet av sina egna upplevelser och nivån av delaktighet har visat sig vara 

avgörande för hur pass stark upplevelsen blir. De enda av de fem sinnena som i skrivande 

stund kan bidra till att skapa upplevelser genom Instagram är syn och hörsel vilket gör 

upplevelsepotentialen lägre än i verkliga livet där alla fem sinnen kan bli stimulerade. Detta 

betyder att det ställs högre krav på upplevelserna på Instagram att skapa starka intryck och 

framkalla känslor. Däremot är upplevelsepotentialen större på Instagram än på andra sociala 

medier som inte är centrerade kring bilder eftersom bilder kan förmedla känslor och 

upplevelser bättre än text. Instagram har också större chans än andra sociala medier att 

framkalla en betydelsefull upplevelse eftersom bilder även har förmågan att kunna skapa 

engagemang. Vidare skapar möjligheten att kunna dela upplevelser med varandra genom 

bilder på Instagram värde för användarna och bidrar till deras upplevelser. Då den personliga 

sfären har vidgats på sociala medier jämfört med verkliga livet, kan ett större antal individer 

med personlig relevans bidra till att skapa upplevelser på Instagram, vilket således höjer 
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upplevelsepotentialen. Upplevelser skapar olika typer av värde i form av imponerande och 

statusbyggande konsumtion av bilder samt av underhållande och estetisk tilltalande 

konsumtion. 

 

Upplevelser på Instagram påverkas av förväntningar, användarvänlighet och tidigare 

upplevelser. Användarvänlighet som är kopplat till teknologi är avgörande för hur 

upplevelsen på Instagram blir för användaren. Om teknologin är krånglig, får användarna en 

dålig upplevelse vilket kan leda till att de väljer att inte fortsätta använda applikationen. 

Vidare påverkar även användares tidigare upplevelser av Instagram den upplevelse de får idag 

och påverkas även av den uppmärksamhet och bekräftelse som användarna får, vilket är något 

som kan göra upplevelsen starkare. Upplevelser på Instagram tros generellt inte vara 

minnesvärda i lika stor utsträckning som upplevelser i det verkliga livet. Anledningen till 

detta är att de flesta bilder som delas skildrar speciella händelser samt att användarna 

exponeras för ett så stort antal bilder varje dag att det uppfattas vara relativt svårt att sticka ut 

från mängden och bli ihågkomna. Förväntningar är avgörande för upplevelsen på Instagram 

och användarna säger sig ha låga eller inga förväntningar på att få en upplevelse på Instagram, 

vilket gör det lättare för företag att imponera. 
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7. FORSKNINGSIMPLIKATIONER   

Denna studie har resulterat i slutsatser som kan bidra till litteraturen gällande 

forskningsområdet upplevelser, vilket presenteras nedan. Därefter redogörs det för de 

upptäckter som skulle kunna vara till nytta för företag som är inriktade på upplevelsebaserad 

marknadsföring eller på att sälja upplevelsemöjligheter. Sist följer en rad rekommendationer 

för vidare forskning inom området. 

 
7.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie lämnar ett teoretiskt bidrag till forskningsfältet rörande upplevelser genom att 

presentera en definition av begreppet upplevelser i kontexten sociala medier. Då det behövs 

göras fler försök att definiera begreppet upplevelser och det dessutom erfordras en enhetlig 

definition av begreppet i litteraturen, kan denna studie bidra med en pusselbit. 

Undersökningen visar att upplevelser på Instagram består av konsumtion av bilder i form av 

observation men också av bilddelning samt annan typ av interaktion med andra användare. 

Vidare påvisar studien även att det är upplevelser som är drivkraften bakom aktiviteten på 

Instagram. Anmärkningsvärt är dock att respondenterna till en början tycktes ha vissa 

svårigheter med att placera begreppet i kontexten sociala medier och det bör därför fastställas 

en enhetlig definition av begreppet som innefattar fler kontexter än den traditionella fysiska. 

Om det blir tydligt exakt vad en upplevelse är och innefattar, underlättar detta diskussionen 

kring upplevelser i litteraturen. 

 
7.2 Praktiskt bidrag 

Studien bidrar med ett konsumentperspektiv gällande upplevelser i den digitala miljön 

Instagram, vilket kan fungera som ett komplement till informationen som finns tillgänglig om 

hur företag bäst skapar upplevelser i digitala miljöer. Resultatet från undersökningen som 

bland annat består av en presentation av en grupp användares åsikter kring upplevelser på 

Instagram, kan därmed jämföras med detta. Därigenom kan studien bidra till att kontrollera 

hur väl företagsperspektivet stämmer överens med konsumenternas uppfattningar gällande 

upplevelser i en specifik digital miljö. Då upplevelsepotentialen enligt studien är lägre på 

Instagram än i verkliga livet på grund av att endast två sinnen kan bli stimulerade, tros det 

krävas mer av företagen för att lyckas nå fram till användarna och skapa en upplevelse. 

Vidare visar det sig däremot att användarnas förväntningar på upplevelser är låga på 

Instagram, vilket ger företagen en god chans att imponera och överraska positivt. Studien 
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visar även att upplevelsepotentialen tros bli större ju fler sinnen som är inblandade, vilket 

torde vara värdefullt för företag att ha i åtanke då teknologin fortskrider att utvecklas. 

Slutligen visade studien att Instagram är en social medieplattform som till stor del handlar om 

upplevelser, vilket är värdefullt för de företag som önskar att inrikta sig på upplevelsebaserad 

marknadsföring eller på erbjudande bestående av upplevelser. 

 

7.3 Framtida forskning 

Då upplevelser utgör det fjärde ekonomiska erbjudandet och saker och ting digitaliseras i en 

rasande fart samt användandet av sociala medier dessutom ökar borde det vara relevant att 

vidare undersöka hur begreppet upplevelser kan appliceras och utvecklas i digitala miljöer så 

som på sociala medier och framförallt bildbaserade sådana. Eftersom studiens resultat inte 

kan generaliseras föreslås det därför att en kvantitativ studie genomförs för att undersöka en 

större population samt för att få fram generaliserbara resultat. Ett bredare åldersspann vore 

intressant att undersöka för att se om resultaten som framkommit i denna studie även stämmer 

överens med andra åldersgruppers uppfattningar kring upplevelser. Då skulle även fler typer 

av bildbaserade sociala medier kunna inkluderas för att få en bredare bild av uppfattningen 

kring upplevelsepotentialen i dessa. Då tidigare forskning visat på skillnader i 

användarupplevelser mellan kulturer tycks det även vara intressant att genomföra en studie 

där användarupplevelser i olika kulturer jämförs. 
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8. BEGRÄNSNINGAR   

Kapitlet redogör för olika faktorer och begränsningar som kan ha påverkat studiens 

resultat. 

 

Studiens syfte och forskningsfråga gjorde att det lämpade sig bäst att genomföra en 

kvalitativ undersökning. Men valet att göra en kvalitativ studie samt att använda icke- 

sannolikhetsurval innebär dock att resultatet inte är generaliserbart för en större population. 

Dock har resultatet givit betydelsefulla insikter och bidragit med en definition på 

användares upplevelser på Instagram, vilket kan fungera som grund för vidare forskning. 

 

Det faktum att båda fokusgrupperna innehöll respondenter från samma kultur kan ha 

påverkat resultaten eftersom möjligheten finns att en grupp respondenter från en annan 

kultur har en annan syn både på begreppet upplevelser samt på upplevelser inom kontexten 

sociala medier, vilket därav hade kunnat innebära att ett annat resultat framkommit. 

Chansen finns också att en större variation hade kunnat påvisas bland svaren om fler 

fokusgrupper genomförts men eftersom studien dels hade tidsmässiga begränsningar, och 

dessutom är av kvalitativ och undersökande karaktär var syftet framförallt att skapa 

förståelse för en grupps åsikter hellre än att utvinna en stor mängd data. 
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9. REFLEKTIONER   

Kapitlet redogör för de olika gruppdynamikerna fokusgrupperna emellan och potentiella 

orsaker till detta samt vad det har inneburit för studien, diskuteras. 

 

Gruppdynamiken skiljde sig åt mellan de båda fokusgrupperna. Respondenterna i fokusgrupp 

ett var orädda för att ta för sig och samtliga deltagare tycktes obehindrat kunna dela med sig 

av sina åsikter. Det hände flera gånger att de avbröt varandra samt pratade i mun på varandra, 

något som tyder på att de var trygga i gruppkonstellationen En respondent, Saga, intog 

instinktivt en tydlig position i gruppen och dominerade i viss mån samtalet. Men även om 

Saga pratade mycket, tycktes övriga respondenter inte bli skrämda av detta utan 

argumenterade obehindrat emot henne då de inte höll med. Gruppdynamiken upplevs därför 

som god eftersom samtliga respondenter kom till tals och bidrog till diskussionen. Samtliga 

av respondenterna i denna fokusgrupp bestod av marknadsföringsstudenter, vilket innebär att 

de förmodligen har förkunskap om undersökningsområdet. Detta kan vara en förklaring till att 

diskussionen flöt på bra och mycket användbar information kunde utvinnas. 

 

Fokusgrupp två hade en annan typ av gruppdynamik. Där fanns ingen respondent som 

uttryckte sig mer än andra. Däremot var det betydligt svårare för moderatorn att få 

respondenterna att dela med sig av sina åsikter. Efter att moderatorn ställt en fråga blev det 

ofta tyst en stund och det kändes som att respondenterna väntade på att någon annan skulle 

börja prata. En möjlig förklaring till detta kan dels vara att respondenterna var mindre bekanta 

med varandra och därför kände sig något blyga men det kan också ha att göra med det faktum 

att ingen av respondenterna var marknadsföringsstudenter utan hade skilda sysselsättningar, 

vilket gör att de saknar den förkunskap som fokusgrupp ett besitter. Detta kan innebära att de 

hade svårare att förhålla sig till frågorna och förstå vad som efterfrågades. Trots detta gick det 

ändå att utvinna intressant och användbar information, om än något mindre mängd än 

fokusgrupp ett. 

 

Trots de olika gruppdynamikerna framkom ändå liknande svar i båda fokusgrupperna och 

deras svar skiljde sig endast åt på ett fåtal punkter. 
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APPENDIX   

Det kursiva i diskussionsunderlaget fungerade som hjälpmedel för respondenterna då 

diskussionerna stannade upp. 

 

Diskussionsunderlag 
 
 

Upplevelser 

Hur skulle ni beskriva begreppet upplevelse? Vad är en upplevelse? 

(Är de personliga? Känslosamma? Minnesvärda? Består upplevelsen av konsumtionen i sig? 

Kan en upplevelse fungera som konkurrensmedel? Hur?) 

 

Hur kan upplevelser skapas? (Genom intryck från de fem sinnena?) 
 
 
Vilka är delaktiga i att skapa en upplevelse? (Tillhandahållaren? Upplevaren OCH 

Tillhandahållaren? Varför/Varför inte? Upplever ni att ni är delaktiga i skapandet av era 

egna upplevelser? Hur då?) 

 

Vad behövs för att en upplevelse ska kännas betydelsefull? (Ska den vara personligt relevant? 

Inkludera en nyhet? En överraskning? Lärande? Engagemang?) 

 

Vilka typer av värde känner ni att en upplevelse kan skapa? 

Emotionellt värde? (Lek – Då konsumtionen är underhållande, Status – Då konsumtionen är 

imponerande eller Estetik – Då konsumtionen är inriktad på skönhet så som mode) 

 

Vad skulle motivera er att prata gott om någonting till vänner och bekanta? (Är tidigare 

upplevelser avgörande? Varför/Varför inte?) 

 
Sociala medier 

Hur skulle ni beskriva sociala medier? 
 
 
Varför använder ni sociala medier? Vad attraherar er? (För att dela personliga objekt? För att 

ni inte vill gå miste om information? För att observera andra användare? För att dela 
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upplevelser? För att skapa dialoger? För att dela inspiration? För att dela kunskap? Finns 

det en önskan om att producera?) 

 

Vilken upplever ni är den populäraste aktiviteten på Internet? (Sociala medier?) 

Är sociala medier en del av vardagen? Hur då? Varför? 

Finns det ett offentligt engagemang och utbyte på sociala medier? Om ja, hur yttrar det sig? 

Upplever ni att sociala medier handlar om upplevelser? På vilket sätt? 

Är positiva upplevelser avgörande för huruvida ni väljer att stanna kvar på sociala medier? 

Varför/varför inte? 

 

Om vi placerar begreppet upplevelse i kontexten sociala medier, vad innebär det? Förändras 

begreppet? Hur? 

 

Vad skiljer en upplevelse i digital miljö så som sociala medier från en traditionell upplevelse? 
 
 

Sociala medieplattformar 

Hur beskriver ni en social medieplattform? Kan ni ge exempel på några? 

Vad skiljer en plattform från en mötesplats? 

Vad är det som definierar en social medieplattform? (Är det sättet man kan interagera på 

den?) 

 

Vilka olika typer av sociala medieplattformar finns det? Vad skiljer dem åt? (Är  det 

teknologin bakom som bestämmer vilken interaktion som äger rum?) 

 

Vilka olika typer av interaktion kan ni nämna som finns på sociala medieplattformar? 

(Delning – Plattformar där man kan dela, distribuera och ta emot digitalt innehåll t.ex. text, 

bild eller video, Konversationer – Plattformar där man kan hålla interaktiva dialoger både 

med företag och andra användare och Relationer – Plattformar där man kan skapa nätverk) 
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Vilken typ av social medieplattform föredrar ni att använda? Varför? 

Brukar ni använda mer än en social medieplattform? Varför/Varför inte? 

Delar ni samma budskap på flera sociala plattformar? Varför/Varför inte? 

Har användare på sociala medieplattformar någon makt gentemot företag? På vilket sätt? (För 

att de kan skapa, dela, diskutera produkter? Vad får de för konsekvenser?) 

 
Bilder 

Delar ni digitala bilder? Varför/varför inte? Hur ofta? (Fånga händelser, Illustrera vardagliga 

livet, Berätta en historia, Lämna avtryck?) 

 

Vilket delar ni helst, bilder eller text? Varför? 
 
 
 

Är det enkelt att dela bilder på Instagram? Om ja, vad får det för inverkan på sättet ni delar? 

Blir det mer spontana bilder? Om nej, vad är det som är krångligt? 

Varför är bilder viktiga? (För att de förmedlar minnen, kontexter och historieberättande?) 

Hur har skiftet till digitala bilder påverkat er? Har det påverkat sättet ni tar bilder? 

Tar ni fler bilder än tidigare? Varför/Varför inte? 
 
 
Känns det viktigt att veta när en bild är tagen? Vilka som är med på den? Varför/Varför inte? 

Hur ser ni på bilder respektive text? Kan en bild innehålla lika mycket information som text? 

Hur då? Kan bilder förmedla historier? Hur då? Kan de förmedla minnen? Personligt uttryck? 

Hur mottar du helst information? Genom bild eller text? Varför? 
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en historia? Illustrera en erfarenhet?) 
 
 
Kan delning av bilder leda till att relationer skapas mellan användare? Om ja, hur då? 

 
 
Är det viktigt för er att få bekräftelse på de bilder ni delar? Varför? Vad får det för 

konsekvenser om ni får bekräftelse? (Blir ni mer aktiva då?) 

 

Upplever ni att det är enkelt att kombinera bilder med text och ljud via applikationer 

(Instagram)? 

 

Vad är anledningen till att ni delar och titta på andras bilder? (Hålla er uppdaterade om vad 

som händer i omgivningen? Hålla kontakt med bekanta? Forma nya relationer och 

underhålla gamla? För att representera era liv och intressen?) 

 

Kan ni få en känsla av att vara delaktiga eller ”på plats” då ni tittar på andras bilder? Hur då? 

Hur påverkas ni av att bilder kan ses överallt och när som helst? (Positivt eller negativt? 

Varför?) 

 
Mötesplatsen 

Vad är viktigt vid möten? (Att kunna Diskutera, Lyssna, Dela åsikter, Konversera?) 

Skiljer sig fysiska möten åt från digitala möten? Hur då? 

Finns det fördelar med digitala mötesplatser gentemot fysiska? Om ja, vilka då? Finns det 

nackdelar? Vilka? 

 

Vad tror ni är främsta anledningen till att digitala mötesplatser existerar? (Hitta likasinnade, 

sända ut budskap, möta kärleken, bygga upp självkänslan, följa trender, interagera med 

andra?) 

 

Vad kan digitala mötesplatser bidra till? (Socialisation, stöd och support, informationsutbyte, 

tillhörighet, social identitet?) 
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Kan mötesplatser förena människor som är olika? Hur då? Varför/varför inte? 

Brukar du interagera med främlingar på digitala mötesplatser? Varför/varför inte? 

Kan man dela upplevelser med andra på mötesplatser? Om ja, känns detta viktigt? Varför? 
 
 
Hur ser ni på att all interaktion blir förevigad på Internet? Påverkar det sättet ni interagerar på 

Internet? Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 

 

Brukar ni använda verktyget ”taggning”? Varför? Varför inte? (Tillskriva något ett personligt 

och relevant nyckelord, Underlätta för användare att lokalisera bilder och personer?) 

 

Finns det en önskan hos er om att delta i historieberättande genom ”taggning”? (Om det t.ex. 

sker en händelse som påverkar många människor och tas upp i sociala medier?) 

 

Upplever ni att det är viktigt att delta i konversationer på mötesplatser för att hålla sig 

uppdaterad i vad som händer i er omgivning? 

 
Användaren 

Hur upplever ni att er personliga sfär har påverkats av användandet av sociala medier? (Har 

den vidgats? Varför? Hur yttrar det sig?) 

 

Hur och varför väljer du ut den information som du delar med dig av till andra? (Undviker du 

att dela vissa saker på grund av ryktesspridning?) 

 

Är du mån om att kontrollera bilden av dig själv som du sänder ut till andra? Varför/varför 

inte? Hur yttrar det sig? 

 

Är du medveten om den potentiella publiken som finns på sociala medier? Om ja, på vilket 

sätt yttrar det sig? 

 

Skiljer sig ditt privata och digitala offentliga jag åt? Hur då? Varför/varför inte? 
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Vad är avgörande för att kunna skapa upplevelser i sociala medier? (Delta i konversationer, 

dela åsikter, vara aktiv?) 

 

Räcker det att endast titta på bilder på Instagram utan att gilla/kommentera/dela själv? Får 

man ändå en upplevelse då? 

 

Kan sättet du presenterar dig själv på sociala medier ha några positiva respektive negativa 

effekter? Vilka då? (Kan det påverka jobbmöjligheter?) 

 

Är det möjligt att skapa djupa och emotionella relationer på sociala medier? Hur då? 
 
 

Knyta ihop fokusgruppen 

Hur skulle ni sammanfatta det vi har pratat om här idag? 

Vad är det viktigaste som sagts? 

Försök att med en mening sammanfatta er uppfattning om vad upplevelser i sociala medier 

innebär för er? (Instagram?) 


