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Abstrakt 
The aim of this thesis is to explain user attitudes toward advertising on Instagram. Two 

forms of marketing communication that we chose to focus on were native advertising 

and promoted advertising through celebrities. The main goal was to find out which 

attitudes Instagram users aged 18-35 years had toward these two types of advertising. 

The data was collected through a quantitative survey, which was conducted digitally on 

Facebook. Our empirical findings showed us a result that confirmed previous research 

in the area - that users have negative attitudes towards any type of advertising. We 

identified minor demographical differences, but the main differences were in the 

comparison of the two types of advertising. As we analyzed the respondents’ answers 

through a perspective from the chosen theories, it showed us that users tend to have 

more positive attitudes towards promoted advertising from celebrities, and more 

negative attitudes towards native advertising.  
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1 Inledning 
Dagens medielandskap är mer digitaliserat än tidigare och fortsätter ständigt att 

utvecklas. Företag tvingas omarbeta sina affärsmodeller och etablera sig med digitala 

versioner för att hänga med i processen (Felländer, 2015). Det som kan vara en nackdel 

för en del organisationer är bristande kunskap inom området eller förståelse för hur 

essentiell förändringen är för att kunna hålla kvar sin plats på marknaden (Colliander, 

2012). Digitaliseringen innebär inte minst en utmaning för traditionella medier med den 

ökade trenden av att etablera sig digitalt och på Internet. I samband med detta har även 

den svenska annonsmarknaden känt av digitaliseringsprocessen, där det blir viktigt för 

företag att satsa större delar av sin marknadsbudget på digitala kampanjer. Detta ger 

förutsättningar för nya medier där medborgare kan publicera, sprida, dela och ta del av 

nyheter och annan information, samt skapar utrymme för öppen opinion. Det gäller de 

traditionella medierna såväl som de sociala medierna, som har tagit en ny form av 

värdeskapande publicering (SOU 2016:30). Framväxten av sociala medier som 

umgängesportaler har lett till att allt fler företag skapar egna konton på olika plattformar 

för att kunna kommunicera med kunder och besökare. Därav har sociala medier även 

blivit en populär plats att marknadsföra sig på, eftersom det är möjligt att nå en bred 

målgrupp över ett stort geografisk område (Colliander, 2012). 
 

Facebook är ett exempel på ett socialt medium som används av många företag för att 

marknadsföra sig på. Det är fördelaktigt bland annat på grund av att det går att 

identifiera användarnas sökningar och anpassa reklamen eftersom plattformarna samlar 

in personlig data som de sedan säljer vidare (SOU 2016:30). Det gör att företag kan 

synas och nå fler användare på ett och samma ställe, till en relativt låg kostnad 

(Regårdh, 2015). Eftersom denna typ av annonsering även etablerat sig på Instagram, är 

vi intresserade av att ta reda på hur konsumenternas attityd ser ut till att ha reklam på en 

plattform som tidigare varit en privat plats att umgås digitalt på.  
 

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen är användandet av sociala medier och 

digitaliseringen högaktuell då de följer den pågående utvecklingen. Det innebär att det 

krävs ny forskning för att hinna med och kartlägga beteenden, attityder och påverkan 

genom användning av de nya medierna (Aydin, 2016). Vår undersökning ämnar att 

bidra till existerande forskning kring marknadsföring på sociala medier inom ramen för 
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medie- och kommunikationsvetenskap. Det gör vi med fokus på konsumenter i åldrarna 

18-35 och deras attityd till företags externa kommunikation på Instagram ser ut.   

 

Grusell (2016) anser att det inte är enkelt att placera in människors syn på reklam i 

några definitiva åsikter. Hon menar att relationen till reklam är en sorts hatkärlek, 

eftersom människor ibland tycker om reklam, samtidigt som de ibland älskar att hata 

den. Hon grundar detta på att reklam definieras som en påverkande faktor och att 

människor vill inte låta sig påverkas medvetet. Dessutom påpekar hon även att sättet 

människor ser på reklam, är kopplat till ideologiska åsikter. Reklam kan ses som 

manipulativ eftersom den har en viss övertalande förmåga och skapar behov som inte 

funnits från början. Reklam ses dock även som en kunskapskälla, som ger samhället 

information och manar på köpbeslut vilket är viktigt ur en marknadssynpunkt.  

 

När annonser introducerades på Instagram var de första reaktionerna långt ifrån 

positiva. Många användare var upprörda och hade en negativ inställning till att se 

annonser i sitt flöde. Lukas Ohlsson, digital strateg på rabattkodsföretaget Cuponation, 

skapar en stor del av annonserna och tror att kritiken kommer att lägga sig när 

användarna vant sig (Östlund, 2016). Relationen till reklam är därmed komplex, 

eftersom den påträffas överallt i olika former och upptas av flera sinnen. Reklam med 

personliga intressen kan vara informativ istället för störande och blir därför relevant för 

mottagaren (Grusell, 2016). Sveriges Instagramchef Sami Rihani har varit optimistisk 

till introduktionen av annonser på plattformen och i en intervju med Dagens Industri 

sade han: 
 

“[...]Folk är inte trötta på annonsering, utan på irrelevant annonsering.” 

“[...] vårt mål är att ha så bra innehåll på våra annonser att användarna känner att det 

tillför ett värde.”  

(Dunér, 2015) 

 

Värdet i reklamen ska komma från att annonserna är personifierade, då innehållet är 

baserat på intressen och tidigare sökningar som användare på Instagram gjort. Denna 

annonsform kallas native advertising och är ett av de nyare sätten att förmedla och 

distribuera reklam på. Förutsättningen är att det ska vara maskerat redaktionellt 

innehåll, som inte ska ses som reklam. Det finns även två andra reklamformer som är 

framträdande idag: 1. Programmatisk annonsering som bygger på algoritmer och 
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uträkningar. 2. Budgivning av annonsplatser, även kallad Real-Time-Bidding, som är en 

sorts aktion i realtid där konkurrenter bjuder över varandras bud om de bästa 

annonsplatserna. (SOU 2016:30)   

 

Då både Lukas Ohlsson och Sami Rihani gör påståenden om hur bra Instagram och dess 

annonser är sett ur ett företagsperspektiv, vill vi ta reda på hur det ligger till sett ur ett 

användarperspektiv. Statens offentliga utredning (SOU 2016:30) refererar till Prodnik 

(2014), som menar att det finns nya områden inom kommunikation som uppdagas i 

samband med digitaliseringen och sociala medier. Där blir kultur, information och 

kreativa områden centrala i människors tänk, förståelse, normalisering, reflektion, 

rationalisering, kritisering och så vidare. Hur människor förhåller sig till dessa processer 

i samhället har det inte forskats så mycket kring (SOU 2016:30). I kombination med att 

tidigare studier visat att människor generellt är ointresserade av reklam på ett personligt 

plan (Grusell, 2008), är det intressant att ta reda på hur användares attityder ser ut till 

reklam som kommuniceras via sociala medier. Det gör vi genom att och identifiera 

underliggande faktorer som ligger till grund för attityder, för att se vilka faktorer som 

har störst betydelse för användarens attitydbildning kring reklam. Då kan vi skapa 

förståelse i hur konsumenter tänker och se vilket samband det har med utformningen av 

företagens externa kommunikation, det vill säga reklamen. 
 

Det vi har valt att studera är ett fall av företags externa kommunikation på sociala 

medier. Forskningen kring människors inställning och attityder till reklam har 

uppmärksammats och undersökts tidigare (Akar & Topçu, 2011; Aydin, 2016; Grusell, 

2008), men eftersom Instagram är ett nytt forum för reklam och annonsering är det 

aktuellt att undersöka konsumenters attityder till reklam där. Det gör vi genom att 

fokusera på två typer av marknadskommunikation; native advertising och reklam gjord 

av kända personer. 
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1.1 Bakgrund 

Massmedier har utökats allteftersom Internet etablerat sig, där olika plattformar blivit 

tillgängliga för kommunikation. Det senaste tillskottet är sociala medier, plattformar dit 

användare söker sig för att kunna umgås online. De är baserade på olika funktioner som 

handlar om att skicka, publicera eller dela med sig av meddelanden och information till 

vänner och bekanta genom bilder, videoklipp eller text. Några av de mest populära är 

Facebook, Instagram, SnapChat och LinkedIn (Findahl & Danielsson, 2015). 
 

Sociala medier är idag inte längre en plattform enbart för umgänge. Det är ett offentligt, 

digitalt rum där företag börjat etablera sig, vilket har gjort att fler företag vågat satsa på 

att använda sociala medier i sin externa kommunikation. Det handlar bland annat om 

företagens marknadsföring och är även ett begrepp som ingår i området kring strategisk 

kommunikation. 

 

1.2 Strategisk kommunikation 

För att förtydliga vilket huvudområde vi befinner oss i, är det medie- och 

kommunikationsvetenskap med fokus på strategisk extern kommunikation. Vi har valt 

att ta avstamp i strategisk kommunikation för att besvara vår frågeställning. Det gör vi 

genom att använda olika kommunikationsteorier där vi kan belysa viktiga processer och 

aspekter som kan förklara våra resultat. En klassisk modell är Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell, som grundar sig i sambandet mellan sändare-innehåll-

mottagare, där vi valt att fokusera på mottagaren som i denna uppsats benämns som 

användare (Weaver, 1953).  
 

Strategisk kommunikation består av två delar; extern och intern kommunikation, som 

blivit allt viktigare för företag som både vill få en fungerande verksamhet och förmedla 

budskap till omvärlden (Falkheimer & Heide, 2014). För att den externa 

kommunikationen ska fungera, måste även den interna göra det, de är alltså båda lika 

viktiga och kompletterar varandra (Falkheimer, 2001).  
 

Strategisk kommunikation härstammar från kommunikationssociologin, vilket handlar 

om meningsskapande som delas eller överförs mellan människor, organisationer och 

samhällen. Tre andra kommunikationsområden som är av betydelse i vår uppsats 

gränsar främst till organisationsteori, vilket handlar om kommunikation i form av; 
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sociologi, psykologi och marknadskommunikation. Marknadskommunikation består av 

reklam och är därmed en del av den externa kommunikationen. Fokus ligger på att 

skapa relationer med omvärlden och förmedla information om varumärket. Området är 

relevant för oss då vi undersöker användares attityder i samband den 

marknadskommunikation de exponeras för på Instagram. (Falkheimer & Heide, 2014) 
 

1.3 Attityder 

I Shannon och Weavers kommunikationsmodell försöker sändaren troligtvis påverka 

mottagaren med någon form av text (Weaver, 1953). Begreppet påverkan har med 

övertalning och övertygan att göra, ett begrepp som hör hemma inom socialpsykologin. 

Att en mottagare blir övertalad har oftast inte att göra med att ändra sin attityd eller sitt 

beteende, utan handlar istället om övertygelse. Några uttryck som är lika varandra är 

värderingar, attityder och beteenden (Falkheimer, 2001). Termen attityd förklaras även i 

modern psykologi som en inställning till något, alltså ett förhållningssätt  

(Egidus, 2016). Det är viktigt att förklara begreppet attityder, då syftet med 

undersökningen är att undersöka detta och definitionen kan verka något komplex.  
 

Attityder är viktiga då de utgör åsikter om olika saker och frågor, men ibland har 

personer ingen särskild attityd till något, utan kan istället påverkas av andra faktorer, 

såsom reklam eller människor. Attityder kännetecknas av tre olika grundbegrepp: 

kognitiva, som är sammankopplad med logik och förnuft. Affektivitet, som är baserad 

på känslor, och beteendemässiga, som är en vana. (Falkheimer, 2001). 

 

1.4 Att definiera sociala medier 

För att förstå vad sociala medier innebär krävs en förståelse av två andra begrepp, 

nämligen Web 2.0 och användargenererat innehåll, det vill säga User Generated 

Content. Begreppet Web 2.0 myntades av Tim O’Reilly under en konferens mellan 

honom och företaget MediaLive International och sågs som en vändpunkt av webben 

efter internetkollapsen 2001. Konceptet tog fart efter att företag som överlevt kraschen 

verkade ha något gemensamt med hur aktuellt internet och de nya applikationerna var 

(O’Reilly, 2005). Web 2.0 beskrev ett nytt sätt att använda Internet på. Detta innebar att 

Internet inte längre var en plattform där enbart en del individer skapade innehållet, utan 

alla användare hade möjlighet att vara med och skapa innehåll genom delaktighet och 

samarbete. Web 2.0 representerar de teknologiska och ideologiska aspekterna av sociala 
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medier. Vidare ses användargenererat innehåll som sättet människor använder sociala 

medier på. Just termen användargenererat innehåll behöver uppfylla tre kriterier för att 

kunna betraktas som sådant: Innehållet måste publiceras på ett publikt forum, innehållet 

måste bestå av en viss kreativ ansträngning och innehållet ska vara skapat utanför 

yrkesmässig praxis. Sociala medier definieras enligt följande: Sociala medier är en 

grupp Internetbaserade applikationer som bygger på ideologiska och tekniska aspekter 

av Web 2.0 som samtidigt tillåter skapandet och utbytet av användargenererat innehåll 

(Kaplan & Haenlein, 2010) 

 

1.5 Sociala medier idag 

Facebook är fortfarande den största sociala plattformen idag, där statistik visar att 70 % 

av de svenska internetanvändarna någon gång är aktiva där, den åldersgrupp som är 

mest aktiv på Facebook är 22-25 åringar (Findahl, 2014). Cirka 40 % av de svenska 

internetanvändarna använder sig av Instagram idag och det är främst yngre personer 

som är aktiva i åldrarna 16-25 och 26-35 (Findahl & Davidsson, 2015). Kvinnor 

tenderar generellt att vara mer aktiva och delar mer information och material på sociala 

medier än vad män gör (Internetstiftelsen i Sverige, 2015).  

 

1.6 Sociala medier i organisationer 

Det har blivit vanligare att organisationer och företag använder sig av sociala medier i 

sin externa kommunikation av produkter och tjänster. Traditionellt sett har företags 

tidigare externa kommunikation skett i form av en linjär envägskommunikation. Det 

betyder att kommunikationen varit enkelriktad från företag till konsument. Traditionell 

marknadsföring har därmed resulterat i en begränsad exponering av företagens 

kommunikation. Sociala medier öppnar istället upp för tvåvägskommunikation, där 

konsumenten får möjlighet till att ge respons, feedback och kan ställa frågor eller 

reagera på företagets externa kommunikation. Att bedriva sin externa kommunikation 

via sociala medier kan vara fördelaktigt eftersom det är ett billigt sätt att göra det 

möjligt att få ut sitt meddelande i flera kanaler och därmed potentiellt kunna nå en 

bredare målgrupp. (Gulliksen, 2015)  
 

Kommunikation inom sociala medier bär en informell och personlig natur där 

konsumenter kan dela poster och uppdateringar som de gillar med vänner och kontakter 

i sitt nätverk (Blochning, Hofacker, & Hennig-Thurau, 2013).  Denna 
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kommunikationsform, där företag kan rikta sina budskap direkt mot sin målgrupp, har 

inte varit möjlig tidigare med traditionella medier (Valos, Haji Habibi, Casidy, 

Driesener & Maplestone, 2016). 
 

1.7 Annonsering på sociala plattformar 

Sonny Ganguly (2015) är marknadsstrateg på företaget WeddingWire och har bred 

erfarenhet och kunskap inom marknadsföring och marknadsstrategi. Han menar att 

anledningen till att sociala medier växer så pass snabbt inom marknadsföring kan bero 

på att de förenklar för företag att hitta nya klienter, då de kan få tillgång till 

användarinformation. Det kan göra att konsumenternas intressen blir identifierade och 

därmed kan kommunikationen anpassas efter varje användare.  
 

Digitala annonser har den största tillväxten bland alla marknadskanaler i världen, vilket 

innebär att marknaden kring digital och mobil kommunikation blivit viktigare eftersom 

den ständigt är i förnyelse (Aydin, 2016).  

 

För flera företag utgör marknadsföring på Internet en stor del av deras satsningar. 

Facebook började med annonsering redan 2005 och fram till 2015 steg värdet på 

marknadsföring och annonser i sociala medier kraftigt. Ganguly (2015) skriver att 

annonser i sociala medier 2015 beräknades att uppgå till 8.4 miljarder dollar, endast tio 

år efter att annonserna introducerats. Vidare skriver Douglas Karr (2014), som grundat 

The Marketing Technology blog, att annonser på sociala medier beräknas fortsätta stiga 

i framtiden och nå upp till 11 miljarder dollar år 2017.  

 

Instagrams första annonser i Sverige kom i september 2015, medan företag i till 

exempel USA har kunnat marknadsföra sig via Instagram sedan 2013 (Jones, 2015). Då 

Instagram börjat visa företagsannonser betyder det att marknaden kommer att växa 

ytterligare eftersom forskare räknar med att företag kommer att vilja spendera 

ytterligare pengar på annonser (Hoelzel, 2014).  
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1.8 Native Advertising 

I annonser på Instagram är det möjligt för företag att använda sig av så kallade carousel 

ads, vilket är ett bildspel där flera bilder visas efter varandra. Företag kan också göra 

annonser av sina bilder med länkar som leder till deras hemsidor (Kihlström, 2015). 

Denna metod kallas för native advertising och är en del av så kallad 

innehållsmarknadsföring. Det är viktigt att innehållet tilltalar målgruppens intressen för 

att öka värdeskapandet (Samuelsson, 2016).  

 

Native advertising är utformad för att ses som en naturlig del av resten av innehållet på 

sidan. Däremot ska det framgå tydligt att det är reklam och vem som står bakom 

annonsen, vilket handlar om bestämmelser kring sändarangivelse (IAB, 2014). Det 

innebär att elektronisk reklam inte får uppmana till att besöka andra webbplatser utan att 

avsändaren anges eller att det tydligt står att det är en annons (Konsumentverket, 2015). 

Exempel på native advertising kan vara sponsrade länkar på Google eller 

Facebookannonser i flödet (Samuelsson, 2016). Syftet med native advertising är att 

skapa innehåll som inte sticker ut eller får användarna att känna att företag försöker 

sälja på dem något (Jensen, 2015).  

 

1.9 Reklam med kända personer 

I kontrast till ofrivillig reklam som annonser i flödet på Instagram, finns det även andra 

typer av reklam. Användare kan själva välja om de vill följa företagskonton och kända 

personer som gör reklam för varumärken eller blir sponsrade till att skriva om en 

produkt eller tjänst. För att skapa en bredare bild av den externa kommunikationens 

attitydgenerering, har vi därför valt att jämföra användares attityd till reklamannonser 

med attityden de har till kända personers konton som de följer. Det är vanligt att kända 

personer med många följare gör reklam för produkter eller tjänster (Holt, 2016). Vi vill 

göra denna jämförelsen för att identifiera eventuella skillnader och orsaker till hur 

attityderna ser ut till dessa två reklamformer. 
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1.10 Instagram 

Instagram skiljer sig från andra sociala medier då appen främst fokuserar på att visa 

innehåll med kreativitet som inspirerar (Dunér, 2015). Det har blivit ett populärt 

samlingsforum för socialt umgänge där användare genom bilder skapar ett visuellt språk 

för att kunna uppmärksamma sina följare på vad som sker i deras liv. Användarna är allt 

mellan kändisar, nyhetersförmedlare, företag, ungdomar, musiker och andra kreativa 

personer med passion för bild och rörlig bild (Instagram, 2016). Instagram används av 

omkring 300 miljoner personer i världen varje månad och är en kostnadsfri applikation. 

Instagram grundades av Kevin Systrom och Mike Krieger år 2010 och uppnådde 25 000 

nerladdningar samma dag som appen släpptes på marknaden (Olsson Jeffery, 2012).  
 

1.11 Marknadsföringslagen 

Sociala medier omfattas av bestämmelser i form av marknadsföringslagen. 

Grundläggande inom marknadsföringslagen är att den som är mottagare av 

företagskommunikation i form av marknadsföring enkelt ska kunna identifiera det som 

reklam. Det ska även framgå vem som är avsändare av reklamen. Om en användare får 

betalt för att lyfta fram företagets meddelande ska det tydligt markeras som 

marknadsföring. Reglerna kring detta blir viktiga i detta sammanhang då vi undersöker 

kända personer som gör reklam för produkter och tjänster på sina personliga konton på 

Instagram. Marknadsföringslagen gäller vid samtlig marknadsföring oavsett om det är 

via sociala medier eller traditionella medier som press, radio och TV. 

(Konsumentverket, 2015).  
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2 Teoretisk utgångspunkt 
I det här kapitlet beskriver vi vilka teorier vi använder oss av och varför vi anser dem 

relevanta i vår undersökning. De kommer sedan att appliceras på våra resultat för att få 

en bredare synvinkel och för att kunna tolka svaren. 

 

Då konsumenter tar del av företags externa kommunikation och marknadsföring via 

sociala medier baseras deras mottaglighet av budskapet på vem avsändaren är, 

avsändarens motiv och tillvägagångssätt. Inom sociala medier är dessa aspekter av 

större betydelse än inom andra mediekanaler, eftersom sociala medier gör att 

konsumentens personliga sfär växer digitalt (Colliander, 2012). Denna process kommer 

att förklaras ytterligare längre fram i uppsatsen som behandlar området 

användarbeteende. 

 

2.1 Uses and gratification 

Uses and gratifications är en äldre medieteori som vi valt att applicera på sociala 

medier, där grundtanken är att medier tävlar med varandra och andra källor för att 

tillfredsställa användarnas behov (Solomon et al., 2006). Teorin är användbar trots att vi 

i studien inte vill fokusera på behov, men däremot på användarens attityd till de olika 

reklamtyperna. Detta gör vi genom att undersöka hur användarens attityd ser ut vid 

exponering av native advertising annonser och reklam presenterad av kända personer i 

Instagramflödet. Detta är relevant eftersom en Instagram-annons syftar till att vara 

tillfredsställande, eftersom den är baserad på de intressen och tidigare sökningar som 

konsumenten har gjort. Det i sin tur kan relateras till konsumentens behov, eftersom 

företagen underliggande försöker tillfredsställa användarnas behov genom personligt 

anpassad reklam. 

 

Med en teoretisk utgångspunkt som handlar om att studera hur människor engagerar sig 

i nya medier, ger den ett nytt perspektiv på hur relevant media är i människors vardag. 

Eftersom nya medier består av interaktivitet, spridning, synkronisering och stora 

datamängder finns det nya sätt av kommunikation att studera. Genom att studera teorin 

med nya glasögon går det att ta hänsyn till användning och tillfredställelse som 

människor får av sociala medier. Teorin är användbar sett ur ett marknadsperspektiv för 

att förklara varför och hur vissa segment av befolkningen drivs av tillfredställelse, från 
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olika typer av marknadsföring i sociala medier (Otugo, Uzuegbunam & Obikeze, 2015). 

Gränsen mellan marknadsinformation och underhållning har blivit alltmer otydlig i 

samband med att företag måste designa allt attraktivare marknadsföring, för att attrahera 

kunder (Solomon et al., 2006). Här kan uses and gratifications- teorin hjälpa till att ta 

reda på hur annat innehåll bortsett från reklam i sociala medier, tävlar om människors 

uppmärksamhet. Det genom att identifiera faktorer som gör den mer eller mindre 

attraktiv och effektiv (Otugo et al., 2015). 
 

Uses and gratifications teorin handlar om kommunikativ påverkan genom massmedia 

(Katz, 1959). Publiken ses som aktiv och en viktig del av massmedieanvändandet antas 

vara målorienterat. I processen går det att koppla behovstillfredställelsen till medievalet 

personen gör (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974). Teorin utgår från att själva 

meddelandet inte påverkar människor direkt genom media, då individer som inte har 

någon användning av budskapet i en social eller psykologisk kontext, inte kommer att ta 

det till sig (Katz, 1959). Användare tenderar därför att undvika innehåll som inte har 

någon psykologisk belöning. De väljer istället ut innehåll som tilltalar dem och 

använder det efter egna förväntningar och förutsättningar, där tillfredsställelsen sedan 

driver framtida mediekonsumtion (Lipschultz, 2015).   
  

Antaganden visar att människors värderingar, intressen, associationer och sociala roller 

är inflytelserika och att människor selektivt väljer vad de ser och hör utifrån intressen 

(Katz, 1959). Flera tidigare studier visar att media har allt mindre påverkan på 

människor än vad som tidigare förväntats av forskare. Forskning som gjorts i 

nybörjarstadiet av kommunikativa kampanjer visar att de inte alltid är framgångsrika i 

att ändra människors attityder, åsikter eller handlingar. Det innebär även att människor i 

sin tur kan ha påverkan på kampanjerna.  
 

Ett välkänt citat är:  

      “What do media do to people? - What do people do with the media?”  

(Katz, s 3, 1959) 
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Modell 1: Uses and gratification, Egen. 
 

Med utgångspunkt av dessa steg som kan utläsas i modellen, har forskare försökt 

förklara hur individer använder sig av kommunikation och hur de utnyttjar den utefter 

tillgångar i deras miljö, för att tillfredsställa behov och uppnå mål (Katz et al., 1974). 

Teorin påstår att sociala relationer tillfredsställer användare mer eftersom de känner 

närhet till representanten. Den utgår från sociala och psykologiska motiv, som uttrycks i 

individuella behov. Detta fokus har gett teorin en del kritik och är därför mest 

användbar genom att kombineras med andra teorier (Falkheimer, 2001).  

 

2.2 Source credibility och attitydsteori 

Vi har valt att sammanväva två teorier som är centrala i vår undersökning, Source 

credibility och attitydteori. De är båda hämtade från Solomon et al., (2006) och har 

förklarats tydligare med material hämtat från andra forskare. Teorierna är användbara då 

vi fokuserar på hur källan konstrueras och vilken betydelse denna har för användarnas 

attityder till reklamen på Instagram. Genom detta kan vi applicera faktorer som är av 

betydelse på våra resultat för att kunna dra slutsater. 

 

Varumärken som vill förmedla en viss identitet och personlighet i sin marknadsföring 

använder sig av strategier som gör att de positionerar sig på ett visst sätt för att 

konsumenter ska ta till sig produkten. Det kan vara till exempel genom symbolism, 

reklam eller personen som representerar varan (Solomon et al., 2006). Personen som 

agerar avsändare i reklamen, det vill säga som ses som källa, har stor betydelse för 

konsumenter. Den respons konsumenter har på reklam i sociala medier grundar sig på 

källans förutsättningar, nämligen vem som sänder ut reklamen (Colliander, 2012). 

Källan av ett meddelande kan ha stor betydelse för huruvida meddelandet kommer att 

accepteras av mottagaren eller inte, då konsumenter har mer tillit för en källa med högre 
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auktoritet (Solomon et al, 2006). Det kan också ha att göra med ifall sändaren har ett 

samband med de attityder och intentioner som köparen får vid mottagandet (Colliander, 

2012). De attityder människor har gentemot ett objekt eller en person är formade efter 

tidigare erfarenheter och ett resultat av social interaktion, vilket därför kan föras vidare 

till produkten som rekommenderas (Kelman, 1979).   
 

Under vissa förhållanden kan den påverkande källan i första hand vara informativ, 

vilket innebär att konsumenter anpassar sig efter denna källa eftersom den sänder ut 

värdig information (Kelman, 1961). Källans trovärdighet, source credibility, handlar om 

att källan uppfattas som kompetent och kan vara övertygande i fall då konsumenten inte 

lärt sig särskilt mycket om produkten i fråga än, eller skapat sig någon uppfattning om 

den (Solomon et al, 2006). Den information konsumenter exponeras för och hur de tar 

till sig den, har att göra med det psykologiska avstånd de känner till avsändaren 

(Kelman, 1979). Desto närmre relation avsändaren och mottagaren har, desto mer 

sannolikt är det att konsumenter visar positiv respons (Colliander, 2012). Källans 

påverkan kan få motsatt effekt på konsumenter om denne upplevs som opålitlig eller har 

ett underliggande motiv med reklamen, eller på något sätt misslyckas med att sända 

meddelandet på ett bra eller trovärdigt sätt. Det kan också vara kända personer som gör 

reklam för produkter som tydligt visar att de blivit sponsrade, eller att produkten inte 

passar med den kända personens image eller personlighet (Solomon et al., 2006). 
 

I teorin kring attityder finns ett par psykologiska principer som Solomon et al. (2006) 

tar upp, där tre stycken handlar om hur personer och relationer påverkar människors 

beteende och attityder.  

1. Auktoritet - Visar vikten av vem som sänder meddelandet. Människor har mer 

förtroende för en auktoritär källa direkt.  

2. Tycka om - Människor tenderar att hålla med dem som de tycker om eller ser 

upp till. En studie visar hur en attraktiv person som samlade in pengar till 

välgörenhet lyckades få in dubbelt så mycket pengar jämfört med andra frivilliga 

som inte var lika attraktiva.  

3. Samstämmighet - Personer tenderar att ofta ta med i beräkning vad andra gör 

före dem bestämmer vad de själva ska göra. Det är en strävan och vilja passa in 

med vad andra gör, vilket påverkar människors agerande.  Till exempel finns det 

en större chans att en person donerar pengar till välgörenhet ifall personen ser att 

grannar runt omkring redan har gjort det. 
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2.3 Perceptionsteori 

Perception i kommunikation är en relevant teori att ta avstamp från eftersom vi har för 

avsikt att undersöka konsumenters attityder till olika typer av reklam på Instagram. Då 

perception som tidigare nämndes influerar attityder är det av hög betydelse för att 

förklara processen (Severin & Tankard, 2010). Attitydundersökningar är subjektiva och 

det krävs en viss förståelse för vad som påverkar människors uppfattningar och syn på i 

detta fall reklam.  

 

Människor uppfattar bilder, ord och ljud på olika sätt och kommunikatörer syftar till att 

påverka en publik att förstå deras meddelanden, anpassa sig samt ändra uppfattning 

angående produkter för att skapa en önskvärd respons. Perception innebär att människor 

blir influerade av sina önskemål, behov och attityder genom olika stimuli. Selektiv 

perception innebär att olika människor reagerar olika på samma meddelande. Som 

kommunikatör är det viktigt att förstå att ett och samma meddelande omöjligt kan 

påverka alla individer likadant. Ett meddelande kan levereras till användaren, men 

eftersom olika tolkningar görs behöver inte meddelandet uppfylla det avsiktliga syftet 

från avsändaren. Att ta emot ett meddelande och tolka det kallas ofta för avkodning 

inom kommunikationsvetenskap. Det finns flera avgörande faktorer som påverkar 

människors tolkningar, men är samtidigt en omedveten del av avkodningen. Det gäller 

bland annat tidigare erfarenheter, kulturella faktorer och vilket humör personen i fråga 

är på. (Severin & Tankard, 2010)  
 

Eftersom perception sker undermedvetet och automatiskt är det viktigt att utforma 

reklamen på ett sådant sätt att den uppmärksammas och väcker intresse. Här finns olika 

komponenter att tänka på vid utformningen för att få bästa resultat av reklamen: 

 

• Färg - Reklam som innehåller mycket färg drar till sig mer uppmärksamhet än 

svartvit reklam. 

• Fel - Eftersom vi alltid söker efter harmoni reagerar vi på och uppmärksammar 

det som vi uppfattar vara fel eller som bryter mot harmonin. 

• Rörelse - Människor reagerar på rörelse, därför kan en rörlig reklam dra till sig 

större uppmärksamhet än stilla reklam. 

• Oväntade inslag -  Inslag som vi inte förväntar oss i reklam kan dra till sig stor 

uppmärksamhet.  
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• Personligheter - Ett sätt att dra till sig uppmärksamhet i reklamen är att använda 

sig av oväntade kända personligheter. 

(Dahlén & Lange, 2003) 

 

2.4 Laswells formel för mediekommunikation 

Forskaren Harold Lasswell skapade en simpel formel för mediekommunikation 

(Lasswell, 1948). Den utformades främst för att användas inom 

kommunikationsforskning, men används även i samband med strategisk 

kommunikation. Vi har valt att använda formeln som en teori och applicera på sociala 

medier då den är relevant eftersom varför och hur (Colliander, 2012) reklamen sänds är 

viktigt, men även vad som sänds är av hög betydelse för mottagaren. 

 

 Karaktären av meddelandets utformning bestämmer dess påverkan på konsumenten. 

Till exempel kan det handla om meddelandets form, om det består av bild eller text, hur 

ofta det repeteras, om meddelandet är humoristiskt eller till exempel har för avsikt att 

väcka känslor (Solomon et al., 2006).  Formeln fokuserar på mänsklig kommunikation, 

vilket är användbart då vi bland annat undersöker vikten av sociala relationer till kända 

personer i reklam. Modellen har fått kritik för att den inte tar hänsyn till feedback, men 

då vi inte fokuserar på feedback anser vi att den går att applicera på extern 

kommunikation och reklam via Instagram. Den utgår från kampanjskapande och har 

fem viktiga steg, som alla kräver strategisk kunskap och kreativitet. (Falkheimer, 2001) 

 

 

 

Modell 2: Lasswells kommunikationsprocess, Egen.  
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2.5 Teorisamband 

Modellen nedan har vi sammanställt för att förtydliga hur våra teorier har ett samband 

med en attitydundersökning. Grunden utgår från Lasswells modell (Lasswell, 1948) 

som är en förenkling av hans kommunikationsteori, som vi sedan kompletterat med de 

resterande teorier vi använder i de olika segmenten. 

  

Som tidigare nämnts utgörs attityder av åsikter som bygger på kognition, affektion och 

beteende (Falkheimer, 2001). I de teorier vi använder oss av har vi identifierat innehåll 

som passar in på dessa områden. 
 

 

Modell 3: Förklaringsmodell teorier, Egen. 
 

Vem som sänder meddelandet är källan, som diskuteras och tas upp i source credibility-

teorin. Vad som sänds är meddelandets form, vilket även det har att göra med source 

credibility och attitydteori, eftersom människor har olika attityder till hur saker 

presenteras.  

Kanal är mediet vi undersöker, Instagram.  

Vem innebär vilket urval vi gjort, vi kommer att tillfråga 18-35 åringar som använder 

Instagram.  

Vilken effekt, är användarnas attityd till reklamen, som utgörs av perceptionsteorin och 

uses and gratification-teorin. Här finns ett samband eftersom attityden användarna får 

bygger på alla de tidigare stegen i processen. Modellen applicerar vi sedan på det vi vill 

undersöka, nämligen hur de olika stegen hör ihop med användares attityder till extern 

kommunikation och om och hur de skiljer sig till de olika reklamformerna.   
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3 Tidigare Forskning 
Det här kapitlet syftar till att ge en översikt av vad som tidigare har forskats om inom 

ramen för vårt problemområde. 

 

3.1 Inställning till reklam 

Grusell (2008) har i sin doktorsavhandling “Reklam - en objuden gäst” forskat kring 

frågor om hur allmänheten ser på den reklam som de möts av i sina dagliga 

interaktioner med framförallt morgonpress och television. Hon har utgått från tre 

huvudfrågor för att ta reda på detta:  

 

• Vilken är allmänhetens inställning till reklam i medier? 

• Vilken bedömning gör allmänheten av reklamens egenskaper? 

• Vilken syn har allmänheten på reklamens konsekvenser? 

 

Resultatet av undersökningen och analysen som hon framställt visar att reklam påverkar 

människor. Bland annat drar hon slutsatser kring till hur svenskar generellt har liknande 

attityder till reklam, vilket hon kopplar med att svenskar har likartade medievanor 

(Grusell, 2008). De resultat hon tagit fram har bekräftats i senare undersökningar i både 

svenska och internationella studier. De visar att människor är mer positivt inställda till 

reklam i tidningar och direktreklam, men medan reklam på internet och på tv ses mer 

negativt och störande. Andra studier visar att det har att göra med att annonser i 

dagspress ses som informativ, medan tv-reklam är mer underhållande. Den reklam som 

inte går att väljas bort blir ett irritationsmoment, särskilt reklam som stör 

medieanvändningen, vilket lett till att fler företag satsar på native advertising annonser 

(SOU 2016:30). Statens offentliga utredningar (SOU 2016:30) refererar till Reuters 

Institute (2015) som i sin undersökning visat resultat där användare varit negativt 

inställda även till den typen av reklam, då den kan verka missledande eftersom den inte 

ser ut som en annons. Dessa faktorer bekräftas även i en undersökning gjord av Aydin 

(2016), som visade att endast 10 % av deltagarna hade en positiv inställning till 

Facebookannonser. En anledning till det var för att konsumenterna inte litade på 

annonsören - på grund av att annonserna ansågs ha underliggande motiv; såsom att 

locka till köp eller vara missledande.  
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Grusells (2008) undersökning visade även att yngre personer har en större acceptans till 

reklam inom nya medier medan äldre personer har större acceptans gentemot reklam i 

traditionell media, såsom morgontidningen. Även detta bekräftas i nyare studier, som 

visar att yngre verkar mer positiva till reklam på digitala medier, där orsaker till detta är 

att de inte är lika oroliga för tillförlitligheten av material eller plattformarnas 

övervakning, som äldre användare kan vara (SOU 2016:30). 

 

3.2 Annonsering via sociala medier 

En del studier har visat att extern kommunikation i form av marknadsföring via e-post, 

banners, webb och mobila enheter påverkar konsumenternas attityd negativt. Däremot 

visar nyare studier motsatsen genom att konsumenterna har en positiv attityd mot 

reklam i nya medier (Aydin, 2016). En undersökning gjord av Statens offentliga 

utredningar (SOU 2016:30) jämförde tre reklamformat och människors inställning till 

dessa. De tre annonsformaten var följande: 

 

• Att sprida reklam vidare till vänner eller följare i sociala medier. 

• Algoritmisk annonsering byggd på sökhistorik.  

• Reklam gjord av bloggare som får betalt.  

 

Det relevanta för vår studie är hur resultaten för de två sistnämnda ser ut, då vi 

undersöker attityd till kända personer som gör reklam på Instagram. 78 % av svaranden 

ansåg att annonser som visades och baserades på sökhistorik och algoritmer inte var 

acceptabla. Medan majoriteten av respondenterna (59 %) ansåg att bloggare som gjorde 

reklam och fick betalt för det var okej. (SOU 2016:30)  

 

Aydin (2016) påpekar i sin undersökning att olika åsikter och inställningar till annonser 

ligger i hur den externa kommunikationen framställs och når konsumenten. Det finns 

två omtalade varianter, som kallas push eller pull-marknadsföring. Strategierna går ut på 

att företag med pull-marknadsföring kan dra konsumenterna mot sitt innehåll genom att 

använda lockande kommunikativa strategier, till exempel kreativt bildmaterial eller 

videos. Samtidigt finns det push-teknologier, där företagen använder sig av e-post för 

att trycka ut sitt budskap till konsumenterna.  
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Colliander & Dahlén (2011) har genomfört en studie som syftar till att ta reda på om 

inlägg publicerade på nya eller traditionella medier har störst effekt på konsumenter. 

Genom en experimentell studie använde de en identisk text och publicerade den på sju 

bloggar och i sju tidningsmagasin. Människor som läste bloggarna och 

tidningsmagasinens inlägg fick senare svara på ett frågeformulär angående deras 

relation till organisationen, samt författaren av inlägget. Resultatet visade att nya medier 

såsom sociala medier är en mer effektiv plattform när det kommer till positiv 

varumärkesattityd och inställning till att köpa produkter.  

 

Statens offentliga utredningar (SOU 2016:30) skriver att användare inte vill acceptera 

reklam när de exponeras ofrivilligt för den, då den blir påträngande i en medievardag 

som inte är självvald. Det kan liknas vid Collianders och Dahléns (2011) undersökning 

om hur de som läste bloggar upplevde mer parasociala relationer än de som läste 

tidningsmagasin. Detta innebar att de kände någon form av relation till författaren av 

artikeln. Vidare sågs artiklar som publicerats på bloggar generellt mer som tips och råd 

från en vän i högre utsträckning än de artiklar som publicerades i ett tidningsmagasin. 

Det är viktigt att läsaren uppfattar att innehållet är objektivt i högre grad på bloggar än i 

tidningsmagasin eftersom det annars kan skada förtroendet och relationen till författaren 

och läsaren emellan (Colliander & Dahlén, 2011).  

 

3.3 Marknadsförning via sociala medier  

Saravanakumar och SuganthaLakshmi (2012) skriver om hur företag under längre tid 

marknadsfört sig via traditionella marknadsföringskanaler och på senare år gått över till 

att använder sociala medier i marknadsföringen. Företag måste nu vara försiktiga med 

hur de marknadsför produkter och tjänster för att undvika bakslag i form av negativ 

kritik från bland annat kunder på plattformarna då information som sprids där har 

potential att bli viral. Det innebär att fler användare kan dela informationen i sina 

nätverk, vilket skapar större spridning.  

 

Marknadsföring via sociala medier har som tidigare nämnts skapat en möjlig dialog 

mellan konsumenter och företag. För att skapa en fruktbar relation är det viktigt att 

företag utvecklar fungerande strategier, till exempel en profil av anställda eller ansikten 

i reklam som fungerar ihop med företags kundsegment. Författarna menar även att 

sociala medier inte handlar om att tjäna pengar, utan om att vanliga människor tar 



  
 

20 

kontroll över informationen som sprids för att få sin vilja igenom, vilket i sin tur innebär 

att företagen måste förhålla sig till detta. Eftersom antalet användare på sociala medier 

ökar varje dag är det fördelaktigt samt att föredra att marknadsföra sig via denna 

kanalen för att nå fler kunder och bygga relationer. (Saravanakumar & 

SuganthaLakshmi, 2012) 

 

3.4 Demografi i attitydundersökningar 

Tidigare attitydundersökningar syftar till att förklara varför människors åsikter och 

attityder till reklam ser ut som de gör. De redovisas inom två områden, som delvis 

handlar om personliga faktorer och delvis demografiska faktorer. De personliga 

konsekvenserna av reklam handlar om; i vilken mån reklamen ger en rättvis bild av 

produkten, om reklam lockar till onödiga inköp och om individen blir förlöjligad genom 

reklamen. Vidare har det visat sig att reklamens grad av underhållning och om reklamen 

ses som ett irritationsmoment, eller som informationsbärare, spelar en större roll i hur 

individen ser på reklam. Individens syn på reklam kan variera, men oavsett hur de ser på 

den finns det en generell förståelse över varför reklam finns och vilken samhällsnytta 

den tillför. Individers syn på reklam har med deras grundinställning till reklam som 

fenomen att göra. Dessutom är individen mer kritisk till reklam på ett personligt plan 

men mer accepterande på ett allmänt plan. (Grusell, 2008) 

 

De demografiska förklaringsfakorerna behandlar kön, ålder och utbildning och visar att 

det inte finns någon större skillnad mellan demografiska grupper. Undersökningar visar 

att varken ålder eller kön är en förklaringsfaktor till hur individer ser på reklam. Dock 

visar det sig att det finns små skillnader i hur universitetsutbildade ser på reklam, i 

kontrast till de som inte hade en lika högt avslutad utbildning. Det är inte nödvändigtvis 

så att de ser reklam på ett mer negativt sätt, men de kan ha fler åsikter och starkare 

känslor till reklamen. (Bauer & Greyser, 1968)  

 

Shavitt, Lowrey & Haefner (1998) genomförde liknande undersökningar som tydde på 

att det kunde finnas demografiska skillnader i attityder till reklam, bland annat där 

yngre personer visade en mer positiv attityd till reklam än äldre. Deras undersökning 

visade även att yngre män och personer med en låg utbildning och låg inkomst hade en 

mer positiv inställning till reklam.  
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Denna tidigare forskning är relevat då den har inkluderat demografiska faktorer inom 

attityder och reklam, vilket är en del av vad vi vill ta reda på i vår undersökning. Därför 

är det intressant att jämföra och se om vår undersökning skiljer sig mot tidigare studiers 

resultat. 

 

3.5 Kunskapslucka 

Vi hade för avsikt att hitta studier som visade på positiva attityder till reklam för att 

kunna se fältet från två perspektiv. Det fanns dock en begränsning i detta, då vi enbart 

fann studier som visade hur användare kunde vara mer positivt inställda till att 

exponeras för reklam på andra plattformar, inte att de var positiva till reklamen i sig 

(Aydin; 2016; Grusell, 2008). 

 

Studierna som redovisats i tidigare forskning visar hur aktuell frågan kring hur digitala 

mediers annonsformat och attityderna till dessa är. Framförallt hur de visar att bloggare 

som ses mer acceptabla och gör att användare tar till sig informationen på ett annat sätt. 

Detta är värt att undersöka utförligare, där vår poäng är att undersöka hur människor 

väljer att aktivt följa kända personligheters aktiviteter. Därefter vill vi sätta det i relation 

till native advertising annonser för att identifiera skillnader och vilka faktorer som 

orsakar detta. 
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4 Problemområde 
I det här avsnittet har vi för avsikt att diskutera vårt problemområde, sedan presentera 

en problemdiskussion, syfte samt våra frågeställningar. 

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på ämnet är att för att området kring extern 

kommunikation och marknadsföring i sociala medier med fokus på användarens 

attityder är relativt outforskat (Aydin, 2016). Forskningsområdet kring sociala medier ur 

ett företagsperspektiv har en bredare forskningsbas, därför har vi valt en infallsvinkel 

där vi istället väljer att undersöka konsumenternas attityder till den externa 

kommunikation som företag sänder ut via Instagram (Colliander, 2012). 
 

Forskare tror att användare blir irriterade av reklam på till exempel Facebook, som 

baseras på tidigare sökningar och digitala spår, eftersom de upplevs störande och 

irrelevanta (de Kaminski, 2015). När det gäller marknadsföring i sociala medier visar 

studier att attityden kring dessa komplex och otydlig. En del studier visar att 

konsumenter är positivt inställda till reklamen, medan andra visar att de är negativt 

inställda till reklamen (Aydin, 2016). Därför vill vi med vår undersökning fördjupa oss 

och bringa klarhet i hur det ser ut på Instagram. Vi väljer att avgränsa oss till Instagram 

eftersom det är en relativt ny marknad för företag att annonsera på och i ständig 

pågående utveckling (Latiff & Safiee, 2015). 
 

4.1 Problemdiskussion & syfte 

Eftersom forskningsfältet kring användares syn på marknadsföring i sociala medier är 

begränsat är det intressant att ta fram underliggande faktorer till hur deras attityder ser 

ut och vad som formar attityderna. Tidigare studier kring konsumenters åsikter eller 

inställning till marknadsföring i sociala medier faller främst inom ramen för 

marknadsföring och ekonomi, vilket är anledningen till att en stor del av vår tidigare 

forskning utgår från detta område.  
 

Användarattityder på sociala medier är aktuellt att forska inom, för att kunna skapa 

förståelse kring hur användares attityd ser ut och konstrueras när de exponeras för 

reklam. Här vill vi ta utöka området genom att undersöka Instagram, då reklamannonser 

enbart funnits under kort tid här. Vi anser det inte relevant att avgränsa oss till någon 



  
 

23 

särskild branschs marknadsföring på Instagram eftersom vi är ute efter användares 

generella attityder.  
 

Vi kommer att fokusera på två typer av extern kommunikation som företag använder sig 

av på Instagram. Den första typen är native advertising, vilket är företagsannonser som 

syns i personers flöde på Instagram. Den andra typen är kända personer som har ett 

konto på Instagram som gör reklam för varumärkens produkter eller tjänster. Enligt 

tidigare forskning visar konsumenter och användare större förtroende för kända 

personligheter som rekommenderar produkter eftersom de har en form av social relation 

till dem. (Solomon, Barmossy, Askegaard & Hogg, 2006) 

 

4.2 Frågeställningar 

Vår undersökning syftar till att ta reda på hur användares attityd till dessa två typer av 

reklam ser ut. Vi vill främst ta reda på deras åsikter kring deras utformning och innehåll, 

men även vad deras generella inställning till reklam på Instagram är. Det är även 

intressant att jämföra om och hur användares attityd skiljer sig till dessa två typer av 

reklam. 
 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ frågeundersökning i form av en elektronisk 

enkät som skickats ut via Facebook. Vi har avgränsat oss till åldern 18-35 år eftersom 

dessa personer är mest aktiva på Instagram och de flesta personer som har ett Facebook-

konto, har även ett Instagram-konto (Findahl & Davidsson 2015).  

 

Vår frågeställning är följande: 

Vad har användare för attityd till reklam på Instagram? 

 

Med attityder menar vi användarnas inställning till reklam på Instagram, vi mäter detta 

genom lämpliga variabler som har med bland annat trovärdighet att göra, vad 

användaren är nöjd eller missnöjd med, vilka egenskaper som fångar användarens 

uppmärksamhet samt hur de föredrar att reklamen presenteras.  
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Utöver vår frågeställning tillkommer följande underfrågor: 

1. Vilka demografiska skillnader finns mellan attityder till reklam på Instagram? 

 

De demografiska skillnader vi avser kontrastera syftar till kön, ålder och högst avslutad 

utbildning. 

 

2. Hur skiljer sig attityderna mot native advertising och kända personer som gör 

reklam? 

 

Vi vill ta reda på om attityderna till de olika typerna av marknadsföring skiljer sig, samt 

varför de i så fall gör det. 
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5 Metod 
I det här avsnittet har vi för avsikt att beskriva vilken metod vi har använt till vår 

undersökning samt motivera varför vi tyckte den var lämplig.  
 

5.1 Kvantitativ frågeundersökning 

Vi valde att genomföra en kvantitativ frågeundersökning som var utformad som en 

enkät. En del av de tidigare studier vi tog del av under insamlingen av bakgrundsfakta, 

utgjordes av kvalitativa metoder i form av innehållsanalyser och studiegrupper. 

Forskarna i dessa studier har i sin tur föreslagit att en mer omfattande, kvantitativ 

undersökning borde genomföras för att se hur en större grupp personer ser på reklam. 
 

Det vi ville uppnå med undersökningen var att omvandla en vardaglig process i 

människors liv till något mätbart (Floyd & Fowler, 1995). Det finns både för- och 

nackdelar med att använda en kvantitativ frågeundersökning (Eljertsson, 2014). En av 

fördelarna är att det inte krävs ett stort respondentantal, utan beroende på vilken 

undersökning det är, går det att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp människor 

och sedan applicera detta på en större grupp (Eliasson, 2013). Andra fördelar är att en 

enkät inte medför några höga kostnader och att den går relativt fort både att framställa 

och att samla in svar på. Det är även möjligt att få in svar över ett stort geografiskt 

område (Eljertsson, 2014), vilket var fördelaktigt för oss eftersom enkäten skickades ut 

på Internet via sociala medier. Det var även passande eftersom det var dessa användare 

vi ville åt. 
 

En svaghet vid frågeundersökningar är att det inte finns utrymme för följdfrågor 

(Eljertsson, 2014), vilket betyder att vi inte kommer att kunna gå in på djupet i analysen 

(Eliasson, 2013). Det är även svårt att korrigera missuppfattningar, som innebär att 

frågorna måste utformas på ett visst sätt för att kunna uppfattas korrekt, så inte svaren 

skiljer sig då respondenterna kan tolka frågorna olika (Floyd & Fowler, 1995). Därför är 

det bra att först skicka ut en testenkät för att kontrollera att respondenterna uppfattar 

enkäten korrekt och se ifall det behövs göras några justeringar. En annan problematisk 

punkt är bortfallet, där de respondenter som inte uppfyller vissa förutsättningar för att 

vara med och svara på enkäten gör att svarsfrekvensen kommer minskas och det kan bli 

systematiska bortfall (Eljertsson, 2014).  
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Frågeundersökningar är en av de vanligaste och mest användbara metoder för att samla 

in forskningsmaterial inom samhällsvetenskapen. Då vi genomförde en enkät med 

respondenter, innebar det att de personer som vi fick in svar från var studieobjekten för 

vår undersökning. Utmärkande för frågeundersökningar är att forskaren ställer 

standardiserade frågor till respondenterna som får svara genom att välja mellan på 

förhand bestämda svarsalternativ (Esaiasson, Gillijan, Oscarsson & Wägnerud, 2012). 

Intervjueffekten minimeras då ingen intervjuare är närvarande, vilket även innebär att 

respondenten kan besvara enkäten i sin egen takt och tänka igenom sina svar 

(Eljertsson, 2014). I kontrast till frågeundersökningar finns också kvalitativa 

samtalsintervjuer vilket istället syftar till att kartlägga och analysera informanter mer 

djupgående genom samtal och förståelse (Esaiasson et al., 2012).  
 

Den enkät vi framställde skickades ut via Facebook till våra respondenter. Efter att vi 

fick in svaren sammanställde vi dem i SPSS och analyserade svaren samt presenterade 

resultaten i form av diagram och tabeller. 

 

5.2 Deduktiv ansats 

Vi har utgått från Bryman (2015) och användt en deduktiv ansats, vilket visar på 

förhållandet mellan teori och praktik. För att vi skulle kunna hitta en kunskapslucka 

som var relevant för det vi ville undersöka, läste vi in oss på tidigare forskning och 

redogjorde för den. Genom att utgå från tidigare forskning och teorier kunde vi ta reda 

på inom vilka områden det redan hade forskats om, samt vilka relevanta teorier vi kunde 

använda oss utav för vårt avgränsade område När vi hade en klar bild blev 

frågeställningen tydligare och vi tog även fram underfrågor. 

 

5.3 Forskningsetiska resonemang 

Vid forskning och undersökningar som involverar individer är det viktigt att föra 

forskningsetiska resonemang kring undersökningen, dels för forskarens och dels för 

individens skull. Det finns fyra olika forskningsetiska principer framtagna av 

Vetenskapsrådet (1990) som vi måste ta hänsyn till när vi genomför vår 

enkätundersökning. Dessa är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera de individer som deltar 

i undersökningen om forskningens aktuella syfte. Samtyckeskravet innebär att de som 

medverkar i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan, det går 

inte att tvinga någon att medverka. Skulle deltagaren vilja avbryta enkäten är det upp till 

den personen. Konfidentialitetskravet innebär att de som är deltagare i undersökningen 

ska vara anonyma om inget annat anges, samt att eventuella personuppgifter skyddas för 

att inte obehöriga ska kunna ta del av dem. Vi kommer inte samla in några 

personuppgifter i vår enkätundersökning, men anser ändå att det är viktigt att belysa 

detta krav då vår undersökning involverar svarpersoner. Den sista principen är 

nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som är insamlade om individer endast får 

användas i forskningsändamål, uppgifterna får inte användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller några andra syften (Vetenskapsrådet, 1990). När vi skickade ut 

vår undersökning beskrev vi kortfattat undersökningens syfte, informerade om att 

medverkan var frivillig, samt att personen som medverkade var anonym och att svaren 

inte skulle komma att användas annat än i forskningssyfte.  

 

5.4 Utformning av enkät 

Till den enkät som användes vid undersökningen har vi tagit inspiration från olika 

källor. Grusell (2008) har genomfört en undersökning om allmänhetens uppfattningar 

om reklam i morgonpress och tv som visar betydelsen av grafiska faktorer i relation till 

deras uppfattning. Vi har även baserat enkäten på de teorier vi använder oss av. Likaså 

har vi hämtat inspiration från två tidigare Media Management-studenters uppsats, som 

genomfört en studie om personers attityd till reklam på sociala medier, med fokus på 

Facebook. De tog fram en enkät som bidragit till en stor del av vår enkäts utformning, 

eftersom den undersökte i princip samma sak som vi valt att undersöka (Johansson & 

Nordheim, 2011). En annan källa vi använt vid utformningen är baserad på en 

undersökning utförd av tre universitetsprofessorer som tagit reda på vad användare har 

för attityd till reklam på Internet. I undersökningen tillfrågades respondenter om deras 

attityder, medieexponeringsmönster samt om demografiska aspekter genom en enkät 

(Schlosser, Schavitt & Kanfer, 1999).  
 

De frågor som vi använt från tidigare undersökningar och inspirerats av, bestod av 

sekundärdata från tidigare frågeundersökningar. De frågorna är därmed baserade på 

information som samlats in i ett annat sammanhang och skiljer sig mot vårt syfte, därför 
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anpassades frågorna för att passa vårt syfte och våra frågeställningar för att få fram rätt 

svar. (Eliasson, 2013) 

 

Innan vi skickade ut vår digitala enkät ville vi säkerställa kvaliteten på frågorna i 

undersökningen. Det gjorde vi genom att skicka ut undersökningen till fem personer 

som fick agera testpiloter för att undvika missuppfattningar eller feltolkning av frågorna 

för att minska bortfall och öka validiteten. Vi tog in feedback från dessa personer och 

gjorde mindre justeringar av frågorna för att underlätta för respondenterna och 

säkerställa att frågorna gick att förstå.  

 

5.5 Urval 

Då vi valde att genomföra en undersökning om användares attityder till reklam på 

Instagram tyckte vi det var relevant att sprida vår enkät via sociala medier. Eftersom det 

inte går att skicka ut undersökningar och länka till hemsidor på Instagram, var Facebook 

det mest närliggande alternativet för vår digitala enkät. Båda författarna delade enkäten 

i sitt Facebookflöde och den delades även vidare av respektive författares 

Facebookvänner för få en större spridning. Enkäten delades även i andra grupper för att 

få in fler svar. 
 

Vi var medvetna om att detta resulterade i att vi använde oss av ett icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att vi inte vet vilken sannolikhet varje individ som 

deltar i undersökningen har för att komma med i stickprovet. Detta innebär även att det 

generaliseringsanspråk vi hade velat ha blev svårare att fastställa, men inte omöjligt. 

Eftersom vår målgrupp var personer mellan 18-35 år som använde sig av Instagram, såg 

vi det inte som ett problem att använda ett icke-sannolikhetsurval. För att kunna uttala 

sig om hela Sveriges åsikt angående ämnet hade vi behövt använda oss av exempelvis 

ett slumpmässigt sannolikhetsurval. Då vi inte hade resurser för detta under den tid som 

arbetet skulle genomföras, fick vi använda oss av ett icke-sannolikhetsurval.  

(Eliasson, 2013) 
 

Därmed anser vi, att trots att vi använder ett icke-sannolikhetsurval, kan vi generalisera 

resultaten utifrån den grupp som undersökts. Många Facebook-användare är även aktiva 

på Instagram (Findahl, 2014), vilket gör att vi når den målgrupp som är menad att 

undersökas, då vi får rätt ålder och personerna har ett Instagramkonto.  
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5.6 Validitet och Reliabilitet 

Vid forskning av abstrakta begrepp, såsom vårt centrala begrepp attityder, kan det vara 

svårt att operationalisera de egenskaper som attityder utmärker. Det är problematiskt att 

formulera undersökningsfrågorna på ett sådant sätt att de tar hänsyn till samtliga 

personers förförståelse av bestämda begrepp. För att en undersökning ska inneha 

reliabilitet måste den ställa frågor som undersöker det forskaren avsett att undersöka, 

vilket med andra ord är vår frågeställning. Om en annan forskare vid senare tillfälle 

skulle genomföra samma undersökning ska svaren bli likartade för att undersökningen 

ska ha en hög reliabilitet. (Svensson & Teorell, 2007)  
 

För att vi skulle uppnå en högre reliabilitet i undersökningen ville vi undanröja 

misstolkningar av frågorna. Detta gjorde vi genom att bland annat visa bilder på hur 

sponsrade annonser ser ut i Instagramflödet så att respondenterna inte kunde 

missuppfatta vilken information vi syftade på. De frågorna som trots eftertanke kunde 

missuppfattas på något sätt, var vi noga med att ge exempel och förklaringar på hur de 

är avsedda att tolkas. 
 

Då vi använde oss av befintliga frågor som tidigare använts i liknande undersökningar, 

kunde vi se att resultatet var likartade trots olika medium. Validitet handlar istället om 

forskaren verkligen mäter det denne avsett att mäta i undersökningen. Med andra ord 

handlar det om korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den praktiska 

definitionen (Svensson & Teorell, 2007). Frågorna ställdes i en logisk ordning och på 

ett systematiskt uppdelat sätt, där en del följdfrågorna baserades på respondenten svar. 

Det är omöjligt att få in svar med perfekt validitet eftersom respondenterna har olika 

förförståelse av begrepp och kanske inte alltid tänker igenom sina svar ordentligt. Det 

kan även förekomma problem i form av otydlighet av forskaren.  
 

5.7 Bortfall 

För att minska risken för bortfall utformade vi som tidigare nämnt enkäten efter 

respondenternas tidigare svar. Det innebär till exempel att de personer som svarade att 

de ofta såg annonser i sitt flöde, fick följdfrågor om annonser. De som däremot svarade 

att de inte sett annonserna, skickades vidare till andra frågor. Vi gjorde även alla frågor 

obligatoriska för att ingen skulle kunna hoppa över någon. Totalt fick vi in 232 svar 
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med fyra bortfall, vilket var tre personer som inte hade något Instagramkonto och en 

person som hade skickat in svar som inte gick att använda. I undersökningen deltog 147 

kvinnor, 79 män och två personer som inte ville uppge något kön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31 

6 Resultat 
I det här avsnittet redovisar vi vilka resultat vi kunnat utläsa från de data som samlats in 

och kodats i SPSS. Vi har sammanställt resultaten utifrån våra frågeställningar för att 

förtydliga svaren. 

 

6.1 Inledande frågor 

Inledande frågor i undersökningen handlade om demografiska faktorer såsom kön, ålder 

och utbildning. Därefter kom huvudfrågorna om användares attityd till reklam, samt 

följdfrågor för att även kunna jämföra om och hur attityderna skiljde sig till native 

advertising och reklam som gjordes av kända personer. 
 

161 personer svarade att de använde Instagram flera gånger om dagen, medan 45 

personer svarade ungefär en gång om dagen. 16 personer svarade någon gång i veckan 

och sex personer uppgav att de använde Instagram någon gång i månaden. 
 

Därefter kom en följdfråga till de personer som svarat ungefär en gång om dagen och 

flera gånger om dagen, som handlade om hur mycket tid de spenderade dagligen på 

Instagram. De fick svara i antal minuter de uppskattade att de spenderade varje dag. Vi 

ställde samman alla svar och fick fram ett medelvärde på 39,62 minuter. Respondenten 

som spenderade minst tid på Instagram dagligen spenderade en minut och respondenten 

som spenderade mest tid på Instagram spenderade 180 minuter.  
 

För att kartlägga vilka personer som var medvetna om att annonser fanns på Instagram, 

frågade vi hur ofta användarna lade märke till sponsrade annonser på Instagram, samt 

förtydligade vad sponsrade annonser innebar med ett bildexempel.  

 

6.2 Sponsrade annonser 

57 % (129 personer) lade märke till sponsrade annonser varje dag, 22 % (51 personer) 

lade märke till dem någon gång i veckan, 13 % (29 personer) svarade någon gång i 

månaden, 6 % (13 personer) svarade att de aldrig såg annonserna och 3 % (sex 

personer) visste inte att det fanns annonser på Instagram. 
228 
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De personer som lade märke till annonserna hade skilda attityder kring huruvida de 

ansåg dem trovärdiga eller inte. 39 % (82 personer) ansåg att annonserna hade ganska 

hög trovärdighet medan endast 5 % (tio personer) ansåg att de hade mycket hög 

trovärdighet. 28 % (58 personer) svarade att de ansåg annonserna ha ganska låg 

trovärdighet och 12 % (26 personer) ansåg dem ha mycket låg trovärdighet och 16 % 

(33 personer) svarade vet ej.  

 

 

Figur 1. Stapeldiagram över hur hög trovärdighet sponsrade annonser har.  
 

Nästa följdfråga berörde hur nöjda användarna var med hur annonserna syntes på 

Instagram. Här svarade 61 personer att de var nöjda och 31 personer svarade vet ej.  

117 personer svarade att de inte var nöjda, där 81 % ansåg att det var på grund av att 

reklamen störde deras användande. Andra orsaker var att reklamen inte fångade deras 

intresse (16 personer), att reklamen inte syntes tillräckligt bra (1 person), resterande 

svarade vet ej eller annat. 
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Figur 2. Stapeldiagram över användare hur nöjda användare var med hur sponsrade 

annonser presenteras. 
 

Begreppet native advertising var en av de annonsformer vi undersökte, vilket innebar att 

annonserna i flödet var baserade på intressen och tidigare undersökningar för att skapa 

mer värde för användaren. Här svarade 36,8 % (84 personer) att de inte var intressanta, 

34,2 % svarade att det inte var något de tänkt på (78 personer) och 23,2 % (53 personer) 

ansåg annonserna intressanta. Resterande svarade vet ej 5,8 % (13 personer).  
 

 

Figur 3. Stapeldiagram, baseras personlig annonsering på dina intressen?  

 

6.3 Kända personer på Instagram 

Vi ville jämföra skillnader i hur personers attityd ser ut till reklam som görs av kända 

personer och hur trovärdigheten såg ut i förhållande till sponsrade företagsannonser. Vi 

förtydligade även denna typ av reklam med ett bildexempel i frågeundersökningen. 
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På frågan om användarna följde någon känd person på Instagram svarade över 90 % ja, 

vilket motsvarar 206 personer. 22 personer svarade nej. Av de som följde någon känd 

person var det 89,8 % (185 personer) som märkte när de marknadsför en produkt. 21 

personer svarade att de inte märkte när de marknadsför en produkt.  
 

När det kom till trovärdigheten kring denna typ av reklam, svarade 47,6% (98 personer) 

att den är ganska låg och 35 personer mycket låg. 24,8% (51 personer) svarade att den 

är ganska hög och sju personer ansåg den vara mycket hög. Resterande 15 personer 

svarade vet ej. 

 

 

Figur 4. Stapeldiagram över kända personers annonserings trovärdighet.  
 

De personer som ansåg att reklam med kända personer hade ganska eller mycket hög 

trovärdighet fick därefter svara på varför reklamen var trovärdig. Här var svaren 

utspridda och de kunde välja mer än ett alternativ. Fyra personer ansåg att de litade mer 

på kända personer, sju personer kände större närhet till kända personer och påverkades 

därför mer, 27 personer, 46,6 %, svarade att när de vet att andra personer tagit del av en 

produkt eller tjänst vill de prova, 24 personer svarade även att de får mer information 

om produkten eller tjänsten. Tio personer svarade annat eller vet ej. 
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Figur 5. Stapeldiagram, varför reklam med kända personer är trovärdig.  

 

6.4 Allmänt om reklam på Instagram 

Vi ville ta reda på vad respondenterna ansåg att bra reklam skulle innehålla. Vi hade 

elva olika svarsalternativ där respondenterna kunde välja ett eller flera alternativ som de 

ansåg viktiga. Många av de alternativ vi presenterade tyckte respondenterna var viktiga. 

De svarsalternativ som fick flest svar var snygg design, någonting att identifiera sig 

med, kreativitet, något som sticker ut från mängden och tydliga budskap. Eftersom vi 

hade utformat frågan på ett sätt där fler alternativ kunde väljas blev det tydligare att 

räkna ut procentsatsen på de olika alternativen i tabellen (Figur 6, sid 34).  
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Figur 6. Stapeldiagram, Vad en bra reklamannons på Instagram ska innehålla. 

 

144 personer ansåg att det ska synas direkt i en reklam vilket budskap den förmedlar. 77 

personer tyckte att det kan ta upp till tio sekunder och tre personer tyckte upp till en 

minut var okej. En person svarade en minut.  
 

Bildformat och text var det som föredrogs i vilken form som reklamen presenterades på. 

Över 40 % (93 personer) svarade detta. Endast elva personer föredrog att se reklamen i 

videoformat med text. 64 personer svarade både och, medan 40 personer svarade inget 

av det. 20 personer svarade vet ej. 
 

På frågan om vilka egenskaper som fångar användarens intresse i en reklam var 

oväntade inslag i reklamen det som flest personer svarade (100 stycken). Därefter kom 

färgerna (79 personer), användande av någon känd personlighet (53 personer), rörlig 

bild och vet ej hade lika många svar på 37 personer. 27 personer svarade annat och 14 

personer svarade när någonting ser fel ut med reklamen. 
 

Den sista frågan handlade om hur användarna ville få tag på information om företag och 

produkter. Här svarade majoriteten, 73 %, att de själva ville söka upp reklamen, det 

motsvarar 168 personer. 44 personer ville få information genom reklam från företag och 

16 personer svarade vet ej. 
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Figur 7. Stapeldiagram, Hur användare vill få tag på information om företag och 

produkter. 
 

6.5 Demografiska skillnader 

En av våra underfrågor till frågeställningen handlade om vi kunde identifiera några 

demografiska skillnader bland attityder till reklam. De demografiska faktorer som 

undersöktes var ålder, kön och utbildning och som därefter sattes i relation till de data 

som samlades in. En del resultat visade inga övervägande skillnader, därför valde vi att 

endast redovisa de svar som visade på givande slutsatser.  
 

Till att börja med visade vårt resultat att det var fler kvinnor än män som besökte 

Instagram flera gånger om dagen, 79 % av kvinnorna respektive 54 % av männen.  

Statistiken visade att män var mer nöjda med hur annonser presenterades på Instagram 

än kvinnor. 38 % av männen som besvarade frågan var nöjda respektive 24 % av 

kvinnorna. 
 

Personer mellan 18-21 åringar var mest nöjda med hur sponsrad reklam såg ut på 

Instagram, i jämförelse med 26-30 åringar som var minst nöjda. Se tabell 1 & 2 nedan 

för utförligare data. 
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Tabell 1. Korstabell i procentsats. Ålder i relation till hur nöjda respondenterna var med 

hur sponsrade annonser syns på Instagram. 

 

 
Tabell 2. Korstabell antal personer. Ålder i relation till hur nöjda respondenterna var 

med hur sponsrade annonser syns på Instagram.  

 

Generellt visade statistiken lika siffror bland män och kvinnor, medan det fanns mindre 

skillnader i de olika åldersgrupperna. 18-21 och 22-25 åringar föredrog att annonser 

skulle presenteras i form av bild+text. Majoriteten av 26-30 åringar föredrog att 

annonserna presenterades i form av både video+text och bild+text. 
 

Hur respondenterna ville få tag på information om företag och produkter visade inga 

större skillnader mellan män och kvinnor. Generellt ville majoriteten av alla 

åldersgrupper söka upp informationen själv, men den åldersgrupp som var mest 

mottaglig för information i form av reklam från företag var 18-21 åringar (38 %) till 

skillnad från 26-30 åringar som var minst mottagliga (3 %). 
 

När det gällde högst avslutade utbildning föredrog personer inom alla kategorier att 

söka upp information om företag och produkter själv, men de personer med avslutad 

gymnasial utbildning hade högst procentandel som ville ta emot reklam från företag. Se 

tabell 3 & 4 nedan.  
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Tabell 3. Korstabell procentsats, hur utbildning påverkar hur användare vill få tag på 

information om företag och produkter.  

 

 
Tabell 4. Korstabell antal personer, hur utbildning påverkar hur användare vill få tag på 

information om företag och produkter. 

 

6.6 Kända personer som gör reklam 

Resultaten visade inte några större demografiska skillnader i hur personers attityd till 

kända personer som gör reklam för produkter eller tjänster ser ut. 
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7 Analys 
I det här kapitlet kommer de resultat som tagits fram att sättas i relation till valda teorier 

och tidigare relevant forskning. Empirin analyseras utifrån dessa aspekter vilket därmed 

skapar högre förståelse kring varför resultatet ser ut som det gör. 

 

7.1 Sponsrade annonser 

Av de tillfrågade personerna använder sig majoriteten av Instagram upp till en eller flera 

gånger om dagen. Det frekventa användandet kan vara en bidragande faktor till att 

många personer därför lägger märke till företagsannonser i sitt flöde varje dag, eller 

någon gång i veckan. Däremot går attityderna gällande tillförlitligheten kring dessa 

annonser isär, då resultatet visar att ungefär lika många personer anser att annonserna 

har hög trovärdighet, som de personer som anser dem ha låg trovärdighet. Det kan ha att 

göra med personers upptagningsförmåga av ett meddelande, som baseras på deras 

behov, önskemål och stimuli. Vilket de även påverkar hur de upplever reklamen 

därefter, som gör att inte alla människor nödvändigtvis tar till sig reklamen på samma 

sätt. Detta förklarar varför en del personer anser reklamen trovärdig, medan andra inte 

gör det. Source credibility-teorin, källans trovärdighet, som bygger på auktoritet, 

samstämmighet och mottagarens relation till källan, har en stark roll i hur meddelandet 

uppfattas (Solomon et al., 2006). Anledningen till att användarna har en låg trovärdighet 

till annonserna kan vara för att budskapet och utformningen inte levereras på ett 

tilltalande sätt, som att till exempel underliggande motiv med reklamen syns för tydligt. 

Det går också att knyta an till perceptionsteorin som Severin & Tankards (2010) tar upp, 

för att bredda förståelsen. Attityd och tolkning av ett meddelande grundar sig i tidigare 

erfarenheter, kulturella faktorer och humör. Därmed förklarar det varför vi fått ett 

resultat som skiljer sig i denna fråga, då både källans och mottagarens bakgrund har 

betydelse, eftersom den påverkar trovärdigheten av annonserna. Beroende på olika 

tidigare faktorer eller humör så uppfattar även personerna reklamerna olika. 
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För att peka på en viktig poäng i analysen, vill vi återkoppla till tidigare nämnda citat 

från Sveriges Instagramchef Sami Rhani; 

 

“[...]Folk är inte trötta på annonsering, utan på irrelevant annonsering.” 

“[...] vårt mål är att ha så bra innehåll på våra annonser att användarna känner att det 

tillför ett värde.” 

(Dunér, 2015) 

 

Resultatet vi fått fram går emot Sami Rhanis påståenden, då det visar att de användare 

som deltagit i vår undersökning inte uppskattar annonserna på Instagram. En stor del 

anser att annonserna stör deras användande, där många tycker att annonserna inte är 

intressanta eller att de inte tänkt på att reklamen ska vara baserad på deras intressen. 

Detta är ett intressant faktum som kommer att diskuteras utförligare i 

resultatdiskussionen. 

 

7.2 Kända personer 

Annonsering med kända personer har visat sig ha relativt låg trovärdighet till skillnad 

från sponsrad annonsering. Enligt source credibility-teorin är källan av stor betydelse 

för huruvida användaren accepterar och tar till sig annonsen. Det handlar om 

användarens relation till avsändaren av informationen. Source credibility handlar även 

om tidigare erfarenheter av källan, där tidigare forskning har visat att källans påverkan 

kan få en motsatt effekt om den upplevs som opålitlig eller att källan har underliggande 

motiv (Solomon et al., 2006). Det går att se likheter i vår framtagna empiri, där 

användarna har relativt lågt förtroende för kända personer som gör reklam på Instagram. 

Trots att användarna hade relativt lågt förtroende för kända personer som gör reklam, 

visade vår undersökning två särskilda faktorer som gör att användarna kan stärka 

tillförlitligheten till kända personer:  

1. Om en känd person redan provat en produkt/tjänst vill andra också prova den.  

2. Kända personer ger mer information om produkten eller tjänsten.  

Även detta bottnar i vikten av source credibility snarare än själva varumärket. Eftersom 

de användare som besvarat denna fråga frivilligt följer en känd person är det troligtvis 

någon de tycker om och ser upp till, vilket gör att de lättare håller med dem (Solomon et 

al., 2006). Det relaterar även till hur Lasswells (1948) kommunikationsmodell 

appliceras på sociala medier, där inte bara annonsörerna deltar i vad som visas, utan att 
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användarna på sätt och vis styr vad de ser genom att följa olika företag som de 

identifierar sig med eller känner att de har intresse av (Solomon et al., 2006). 

 

Det finns ett tydligt samband med attityd kring social närhet, där en källa som står 

närmre användaren gör att personen enklare tar till sig meddelandet. De kan därmed 

anse att källan är mer auktoritär i samband med att de får mer information om produkten 

eller tjänsten, samt att källan faktiskt provat produkten eller tjänsten. Det bekräftar 

Solomons et al. (2006) punkt om samstämmighet, där en känd person som gör reklam 

för något påverkar användaren på så vis att denne kan uppleva en positivare attityd till 

reklamen, vilket ger starkare trovärdighet. 

 

7.3 Allmänt om reklam 

De egenskaper som fångar användares uppmärksamhet gällande samtlig annonsering på 

Instagram är när det händer någonting oväntat i annonsen, förutom detta har färger stor 

betydelse för om användaren uppmärksammar annonsen. Detta knyter an till 

perceptionsteorin som menar att dessa stimuli är avgörande för personers 

uppmärksammande av reklamen, som ligger till grund för att bilda en attityd gentemot 

annonsering (Severin & Tankard, 2010). 

 

I uses and gratification-teorin handlar kommunikation genom reklamannonser om att 

försöka fånga användarnas uppmärksamhet och behandlar vikten av att tillfredställa 

medvetna och omedvetna behov genom media (Katz, 1959). Ett försök till detta är att 

företag använder native advertising och riktad reklam i sociala medier (Solomon et al., 

2006). När det kommer till vad personerna i studien ansåg att en bra annons bör 

innehålla för att fånga deras uppmärksamhet, var det många som ansåg att flera faktorer 

var viktiga. Design, identifikation, kreativitet, något som sticker ut och tydliga budskap 

var de mest populära. Då native advertising ska ses som en del av plattformen (IAB, 

2014), finns det inte samma utrymme för företagen att satsa på kreativitet och design. 

Som tidigare nämnt i uses and gratification-teorin bottnar relevansen i reklamen i 

användarnas bakgrund och egna erfarenheter, som gör att de selektivt väljer innehåll 

som de har användning för (Katz, 1959). Citatet “What do media do to people - What 

do people do with the media?” (Katz, s 3, 1959) blir aktuellt i denna kontext, eftersom 

det understryker hur människor använder media efter sina förutsättningar och behov. Då 

flera respondenter inte hade sett annonser på Instagram eller inte tänkt på att de fanns 
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där, visar det delvis på att native advertising kan ses som en del av plattformen, men 

även att människor inte registerar annonserna. Det kan ha att göra med att informationen 

i annonserna inte är tillräckligt relevant utifrån användarens erfarenheter och bakgrund. 

 

Attityder till varumärket i reklamen kan redan ha formats innan användarna ser den, då 

den kan innehålla objekt eller personer som påverkar hur de ser på varumärket. Det 

förklarar även varför användarna antingen ser, eller inte ser annonser. Samt om 

användarna medvetet eller omedvetet undviker dem, då innehållet kanske inte är 

relevant. Därför blir det svårare för företagen att få användarna att identifiera sig med 

varumärket och det som sker i reklamen, eftersom de först måste ändra och påverka 

deras attityd. Här kan kreativitet, tydliga budskap och design vara bidragande till att 

fånga uppmärksamhet. Det har ett samband med perceptionsteorins tankesätt kring hur 

människor stimuleras av färger (Severin & Tankard, 2010). Kombinationen av dessa 

attribut visar på att användare har attityden att annonser behöver vara estetiskt 

tilltalande genom färg, kreativitet och design, såväl som att ha tydliga och direkta 

budskap. Dock svarade flera personer att en bra reklam ska innehålla något som sticker 

ut, samt som tidigare nämndes att oväntade inslag fångar intresse hos användaren. Det 

blir intressant då native advertising inte är menat att sticka ut från plattformen. 

 

Formen av meddelandet är av stor vikt i Lasswells (1948) kommunikationsmodell och 

handlar om vad som sänds och hur meddelandet sänds, vilket påverkar konsumenterna 

olika. Användarna svarade att de föredrar bild och text framför video i sitt flöde och att 

det inte ska ta lång tid innan budskapet förstås. Det kan ofta ta längre tid att förstå ett 

budskap i ett videoklipp, vilket gör att användaren behöver spendera mer tid för att 

förstå annonsen. Det finns undantag i våra resultat där en del personer har en positiv 

attityd till reklamen på Instagram, men sett ur ett större perspektiv är majoriteten av 

attityderna negativa. Det gör att värdet av annonserna minskar, vilket betyder att Sami 

Rhanis mål om att annonserna ska var värdefulla för användarna inte uppnås i en större 

utsträckning. 

 

Resultatet pekar på att majoriteten av användarna inte uppskattar annonserna i flödet 

eftersom de anser dem ointressanta och störande. Aydin (2016) tog upp i sin studie att 

reklamannonser på Facebook är irriterande och därmed tappar värdet, eftersom det 

inkräktar bland personligt innehåll. Det känns igen i användarnas svar kring hur de 
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tänker angående reklam på Instagram. Därmed får de en negativ attityd till reklamen, 

vilket besvarar vår huvudfrågeställning. Det gör återigen att Sami Rhanis påstående om 

att folk vill ha relevant reklam, inte stämmer på vårt urval. Det är ett tydligt mönster i 

svarandens beteende att de inte vill ha annonser i sitt flöde, eftersom de inte tillför dem 

något. De flesta av respondenterna är intresserade av att hitta information om produkter 

och tjänster på egen hand. Detta betyder nödvändigtvis inte att de är emot reklam, men 

att de föredrar att hitta informationen av den produkt eller tjänst de är intresserade av att 

köpa i första hand. 

 

7.4 Native advertising och kända personer 

Respondenterna anser att båda typerna av reklam är trovärdiga till en viss mån. Något 

som inte ökar trovärdigheten hos källan är kändisstatusen, utan annonserna i flödet har 

högre trovärdighet. Kanske är annonserna mer tillförlitliga för att de representeras av 

varumärket, men samtidigt behöver de inte vara tilltalande för det. 

 

Den största skillnaden mellan de olika typerna av reklam är att annonser i flödet är 

störande för användandet, medan kända personer är något som användarna själva väljer 

att följa. Dock frågade vi aldrig om användarna ansåg att reklamen från kända personer 

var störande, vilket hade varit en intressant faktor att inkludera för att skapa en mer 

korrekt jämförelse. I den studie som Colliander & Dahlén (2011) gjorde kring hur läsare 

enklare tog till sig texter från bloggare än i tidningar, var det för att de snarare såg 

innehållet i inlägget som tips eller rekommendationer från en vän. Detta går även att 

sätta i kontext till hur användare tar till sig reklam från kända personer på Instagram. 

Det blir en tydligare social närhet när en känd person gör reklam som användaren följer 

frivilligt, där det även här är möjligt att användaren ser reklamen som en 

rekommendation från en vän eller bekant. 

 

Då annonser i Instagramflödet anses störande och ointressanta för användare, är det 

fortfarande den reklam som anses mest trovärdig, jämfört med reklam gjord av kända 

personer, som har lägre trovärdighet. Däremot verkar användare trots det ha en 

positivare attityd till reklam som görs av kända personer, vilket kan vara på grund av att 

de självmant väljer att exponeras för materialet. Det gör att det blir svårare att applicera 

source credibility- teorin (Solomon et al., 2006), eftersom källan får en helt annan 

innebörd. Det innebär att det inte längre är trovärdigheten hos källan som betyder mest 
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för användaren. Istället pekar det på att användarna identifierar sig med den kända 

personen, vars attribut förs över på produkten eller tjänsten (Kelman, 1979). Det kan 

göra att det är lättare för användarna att ta till sig reklamen eftersom dennes 

förväntningar är baserade på existerande attityder till den kända personen. 

 

7.5 Demografiska skillnader 

Vi kunde inte identifiera några markanta demografiska skillnader i hur användarnas 

attityder ser ut till reklam på Instagram. Det kan bero på att människor generellt har en 

negativ inställning till reklam och studien som Aydin (2016) gjorde visade på hur 

reklamannonser i både traditionell och digital media var en irritationsfaktor. Det går 

även att bekräfta på sociala medier, där hans studier visade att endast 10% av 

personerna i undersökningen hade en positiv inställning till Facebook-annonser, 

motsvarande 29% i vår undersökning som hade en positiv attityd till annonser på 

Instagram. Som tidigare nämndes i förklaringen till termen attityd, innebär det en 

persons inställning till något. Därför är det inte problematiskt i detta fall att jämföra 

personers inställningar och attityder. 

 

Den tidigare forskning som genomfördes av Shavitt et al (1998) visade på att det 

faktiskt fanns demografiska skillnader i attityder till reklam. Vår empiri visar på 

liknande resultat, yngre personer och lågutbildade personer är mer mottagliga och 

positiva till reklam som presenteras på Instagram, än äldre personer med högre avslutad 

utbildning. Detta tyder på att den kulturella skillnaden mellan USA och Sverige inte 

påverkade resultatet nämnvärt. 

 

Att äldre och mer högutbildade personer visar tendenser på att vara mer negativt 

inställda till reklam kan ha att göra med perceptionsteorin. Ålder och utbildning gör att 

människor fått ta del av fler saker och därmed får andra erfarenheter, vilket påverkar 

deras perception som sedan leder till en viss attityd till reklamen. Det kan vara att de har 

fått en negativ inställning eftersom de till exempel exponerats för en större mängd 

kommersiellt material och under en längre tid. Det gör att de kan ha starkare känslor och 

åsikter till reklamen jämfört med de yngre, vilket även Bauer och Greyser (1968) hävdar 

i sin undersökning. 
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Respondenterna i vår undersökning bestod till största delen av kvinnor, vilket inte är 

konstigt då kvinnor är mer aktiva än män och kommunicerar mer på Internet och sociala 

nätverk. Det gäller även på Facebook, där vi skickade ut enkäten. Vi fick in flest svar 

från personer mellan 22-25, vilket är en del av den åldersgrupp som är mest aktiv på 

Facebook. Vi finner belägg för detta i rapporten Svenskarna och Internet av Findahl 

(2014) där det presenteras resultat från nationella undersökningar. Kvinnor i alla 

åldersgrupper är mer frekventa användare av Instagram än vad män är. 
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8 Resultatdiskussion 
I det här kapitlet har vi för avsikt att presentera hur vår frågeställning med tillhörande 

underfrågor har blivit besvarade. Vi kommer även föra en kort diskussion om resultatet 

och analysen. 

 

Först och främst skulle vi vilja ta fram Sami Rihanis citat som återgavs i analysen och 

anpassa det efter hur vårt resultat ser ut. Sami Rihani sa att folk vill ha relevant 

annonsering, men med vår empiri som stöd vill vi istället säga att folk vill ha relevant 

reklam, snarare än relevant annonsering. Den generella uppfattningen är fortfarande att 

användarna har en negativ attityd till annonsering och helst vill söka upp information 

om företag och produkter på egen hand. Det de kan göra genom att följa kända 

personer, företag eller varumärken frivilligt på Instagram. Den stora skillnaden mellan 

reklamtyperna följer även detta exempel, för att en användare ska ha en positiv attityd 

till reklamen de exponeras för, bör denne till största del få välja själv vad den ska se för 

att det ska klassas som relevant. Istället för att spåra användarnas aktiviteter och tidigare 

sökningar, kan det vara en idé att ta reda på vem och vad användarna följer för att kunna 

forma innehållet ytterligare. Användare som valt att följa någon känd person gör 

troligtvis detta för att personen är intressant och därmed har redan bildat en attityd kring 

denna person. Det gör att de förmodligen har en positivare attityd till reklamen, jämfört 

med en annons som dyker upp i flödet ofrivilligt.  

 

Ur ett kommersiellt perspektiv kan det vara är bra för företag att ha annonser i 

Instagramflödet, men sett ur ett användarperspektiv är attityderna negativa eftersom 

reklamen stör deras aktiviteter. Tanken med native advertising är smart och kreativ, men 

eftersom den brister i att leverera så pass relevant och värdefullt innehåll för att göra 

användarna nöjda, som den påstår att annonserna ska göra, kan det vara en idé att 

ifrågasätta om det verkligen fungerar. Nu är annonseringen på Instagram fortfarande 

relativt ny, men då flera konton är kopplade med Facebook borde det finnas mer 

relevant innehåll eftersom detta utökar spårningen av sökhistoriken som användarna 

gjort. Resultaten visar mönster som tyder på att det det är en utmaning för företag att 

skapa relevanta och tilltalande annonsörer som utformar annonserna på ett bra sätt för 

publiken. Det handlar även om människors generella inställning till reklam och 

annonser oavsett vilket medium som informationen presenteras genom. 
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8.1 Slutsatser 

Frågeställning: 

Vad har användare för attityd till reklam på Instagram? 

Användare har generellt en negativ attityd till reklam. 

 

Oavsett vilken typ av reklam eller annons som presenteras på Instagram är den generella 

attityden gentemot dessa typer av reklam mer negativ än positiv. Det stämmer även 

överens med vad tidigare studier om reklam kommit fram till. Därmed kan vi även 

styrka att vårt icke-sannolikthetsurval fått liknande resultat som större, tidigare 

vetenskapliga studier. Skillnaden är att vi analyserat problemet utifrån ett annat 

medium.   

 

Till vår frågeställning kommer följande underfrågor: 

1. Vilka demografiska skillnader finns mellan attityder till reklam på Instagram? 

Äldre personer och personer med högre utbildning har en mer negativ attityd till reklam 

än yngre personer och personer med lägre utbildning.  

 

Det fanns få demografiska skillnader, men de vi nämnt ovan stämmer överrens med 

tidigare studier om inställningar till reklam. Därmed kan vi bekräfta att tankar och 

attityder kring reklam fortsätter att vara detsamma oavsett vilket medie det sänds från. 

 

2. Hur skiljer sig attityderna mot native advertising och kändisar som gör reklam? 

Attityder till native advertising är negativ, attityder till reklam från kända personer är 

mer positiv.  

 

Attityder till native advertising:  

• Mer negativ. 

• Reklamen stör användandet.   

• Reklamen har hög trovärdighet. 

Attityder till reklam som görs av kända personer:  

• Mer positiv. 

• Reklamen stör inte användandet. 

• Reklamen har låg trovärdighet.  
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Denna jämförelse av de två olika reklamtyperna som vi använt oss av, har inte gjorts 

tidigare. Däremot har andra jämförelser och studier gjorts (Aydin, 2016; Carlson & Lee, 

2015; Holt, 2016) . Vår förhoppning är att ha bidragit med ny forskning inom ämnet och 

i hur människors attityder ser ut och vad som orsakar dem.  

 

8.2  Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att genomföra en kvalitativ intervjustudie på ett representativt 

urval som kunnat få uttrycka sina attityder mer precist, för att skapa en djupare 

förståelse för hur användare beter sig och hur de ser på reklam. Det hade även varit 

intressant att inkludera de som står bakom annonserna för att ta del av deras synvinkel 

och tankesätt. Baserat på vår kvantitativa undersökning har vi fått en generell 

uppfattning om hur attityder till reklam ser ut på Instagram. Genom att kombinera dessa 

tankar med kvalitativa inslag, går det att se än tydligare mönster och identifiera viktiga 

aspekter ur ett användarperspektiv. Det kan sedan redovisas för företag, som kan vara 

användbara i deras strategier och framtida mediekommunikation i sociala kanaler, för 

att möjliggöra förbättring och precision skapar ett fördelaktigt samspel mellan båda 

parter. 

 

8.3 Självkritik vid utförande 

I undersökningen borde vi ställt fler frågor om kända personer för att få mer 

uttömmande svar, dessutom borde vi mätt samma variabel på olika sätt för att se ifall 

svaren är fullständigt tillförlitliga, dock var våra frågor relativt enkla att förstå och vi 

skickade dessutom ut enkäten till fem testpersoner för att klargöra att det inte var 

problematiskt att förstå innebörden av frågorna. Vi hade dock behövt göra frågan kring 

hur mycket tid användarna spenderar på Instagram tydligare, då vi misslyckats med att 

använda denna siffra i jämförelser. För att kunna utöka vårt generaliseringsanspråk hade 

det varit av värde att använda oss av ett slumpmässigt sannolikhetsurval. 
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Bilagor 

Bilaga A Följebrev 

 
Hej!  

 

Är du mellan 18-35 år och har ett Instagram-konto? Då behöver vi din hjälp! 

 

Vi heter Viktor och Rebecca och är två studenter som studerar Media Management-

programmet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller vi på att göra en 

undersökning till vår kandidat-uppsats och skulle vara tacksamma om du ville besvara 

vår enkät. Det är ca 15 frågor och tar ca 10 minuter. Du väljer själv om du vill medverka 

och svaren som registeras är helt anonyma.  

Vi kommer alltså inte kunna spåra några svar till Dig som respondent. 

 

Vår undersökning går ut på att ta reda på vilken attityd användare 18-35 år har till 

reklam på Instagram. För att förenkla undersökningen ber vi dig besvara en 

öppningsfråga, har du inget Instagram-konto kommer enkäten att avslutas. 

 

Tack på förhand för att du hjälper oss att bidra till mer forskning!   

Med vänlig hälsning, 

Viktor & Rebecca 
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Bilaga B Frågeundersökning 
1. Har du ett Instagram-konto? 
o Ja 
o Nej  Undersökning avslutas 

 
2. Kön 
o Man 
o Kvinna 
o Annat 

 
3. Hur gammal är du? 
o 18-21 år 
o 22-25 år 
o 26-30 år 
o 31-35 år 

 
4. Högst avslutade utbildning 
o Universitet/Högskola 
o Gymnasial 
o Grundskola 
o Annat  

 
5. Hur ofta besöker du 

Instagram? 
o Någon gång i månaden  
o Någon gång i veckan 
o Ungefär en gång om dagen 
o Flera gånger om dagen 

 
6. Du som använder dig av 

Instagram dagligen, ungefär 
hur mycket tid skulle du 
uppskatta att du spenderar på 
Instagram varje dag? Svara i 
minuter. 

_________XX_________ 
 

7. Hur ofta lägger du märke till 
sponsrade annonser på 
Instagram? 

o Aldrig 
o Någon gång i månaden 
o Någon gång i veckan 
o Varje dag 
o Jag visste inte att det fanns 

annonser på Instagram 

 
 

8. Hur hög trovärdighet har 
dessa sponsrade annonser 
enligt dig? 

o Mycket hög 
o Ganska hög 
o Ganska låg 
o Mycket låg 
o Vet ej 

 
9. Är du nöjd med hur sponsrade 

annonser syns på Instagram? 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
10. Vad är du mest missnöjd 

med? 
o Reklamen syns inte tillräckligt 

bra 
o Reklamen stör mitt användande 
o Reklamen fångar inte mitt 

intresse 
o Annat 
o Vet ej 

 
11. Annonser som visas i ditt flöde 

på Instagram är baserade på 
dina intressen och tidigare 
sökningar för att visa ett 
värdefullt och personligt 
innehåll för dig. Tycker du 
detta stämmer? 

o Ja, de är intressanta för mig 
o Nej, de är inte intressanta 
o Inget jag har tänkt på 
o Vet ej 

 
12. Följer du någon känd person 

på Instagram? (t.ex. artist, 
konstnär, bloggare, m.fl.) 

o Ja 
o Nej 
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13. Märker du när kända 

personer du följer 
marknadsför en produkt? 

o Ja  
o Nej 

 
 

14. Hur hög trovärdighet har 
denna typ av annonsering 
enligt dig? 

o Mycket hög 
o Ganska hög 
o Ganska låg 
o Mycket låg 
o Vet ej 

 
15. Varför är reklam med kända 

personer trovädig enligt dig? 
o Jag litar mer på kända personer. 
o Jag känner större närhet till 

kända. personer och påverkas 
därför mer 

o När jag vet att någon annan tagit 
del av en produkt eller tjänst vill 
jag prova. 

o Jag får mer information om 
produkten eller tjänsten. 

o Annat 
o Vet ej 

 
16. Vad innehåller en bra 

reklamannons på Instagram? 
Välj ett eller flera alternativ 
som du anser viktigast. 

o Reklam som inte ser ut som 
reklam 

o Snygg design 
o Något att identifiera sig med 
o Kreativitet  
o Något som sticker ut från 

mängden 
o Mycket information 
o Tydliga budskap 
o Budskap som berör eller väcker 

känslor 
o Kontroversiella budskap 
o Humor  
o Annat 

 
17. Hur lång tid ska det ta att 

förstå budskapet i en annons 
på Instagram? 

o Det ska synas direkt 
o Upp till 10 sekunder 
o Upp till en minut  
o Längre än en minut 

 
 

18. I vilken form föredrar du att 
reklamen presenteras på 
Instagram? 

o Videoformat + text 
o Bildformat + text  
o Både och 
o Inget av det 
o Vet ej 

 
19. Vilken eller vilka egenskaper 

fångar din uppmärksamhet i 
en reklam? 

o Färgerna i reklamen 
o Rörlig bild i reklamen 
o När någonting ser fel ut med 

reklamen 
o Oväntade inslag i reklamen 
o Användande av någon känd 

personlighet i reklamen 
o Annat 
o Vet ej 

 
20. Hur vill du få tag på 

information om företag och 
produkter? 

o Genom reklam från företag 
o Genom att söka upp 

informationen själv 
o Vet ej 

 
 
Tack för din medverkan! 
Du har nu hjälp till att utöka 
forskningsområdet inom 
medieanvändning och attityder till 
reklam. Grymt! 
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