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Sammanfattning	  
Utvecklingen av smarta telefoner och sociala medier har gjort det enklare för 

människor att kommunicera med varandra. Detta är något som företag inte varit sena 

med att ta till förfogande. Då det idag anses som en självklarhet att företag befinner 

sig på sociala medier har intresset växt för hur mobilmarknadsföring går till. 

Samtidigt är det intressant att se hur användarna av applikationen ställer sig till detta 

fenomen. 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad användare tycker om företag som 

använder sig av Instagram i marknadsföringssyfte. Det som undersöktes var 

användarnas beteenden, vanor och åsikter kring företags användning av applikationen.  

Undersökningen utfördes med hjälp av kvantitativ metod för att samla in data 

kring användarna, en enkät skickades ut via Facebook riktad till människor i åldern 15 

till 30 år. Totalt svarade 105 personer på den utskickade enkäten under perioden som 

den var tillgänglig på internet.  

I uppsatsen användes ett flertal teorier, med olika inriktningar, som var till hjälp i 

analysen. Den teoretiska ramen hade i huvudsak inriktning på ämnen som PR, 

marknadskommunikation och sociala medier. 

Resultatet visade på att användarnas syn på företag som marknadsför sig på 

Instagram skiljer sig åt beroende på hur aktiva de är på applikationen. En social och 

aktiv användare på Instagram var troligtvis också i högre utsträckning positiv till 

företag som använde sig av applikationen. Bland de som var mindre aktiva var 

inställningen till frågan inte lika självklar utan mer utspridd. En stor del ställde sig 

neutralt till frågan vilket kan antyda på att Instagram som plattform för 

marknadsföring fortfarande är något som inte alla känner till. 

  

	  

	  

	  

	  
Nyckelord: Instagram, sociala medier, smarttelefon, marknadskommunikation, PR, 

mobilmarkandsföring, kvantitativ studie. 
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1.	  Inledning	  

Sociala medier växer i en allt snabbare takt, ett av dessa är Instagram. Enligt 

Instagrams egen blogg (Instagram 2013) har bilddelningstjänsten idag över 150 

miljoner aktiva användare. En orsak till denna kraftiga ökning kan vara de smarta 

telefonernas intåg på mobiltelefonmarknaden. Tack vare avancerad teknologi som 

exempelvis GPS och mobilt bredband har förutsättningen för kommunikationen 

mellan människor förenklats. Olle Findahl menar att vi nu är inne i den ”mobila 

fasen” vilket betyder att internet har flyttat ut från den stationära datorn till smarta 

mobiler och surfplattor (Findahl 2013:4) 

 Bland Instagrams användare finns förutom privatpersoner även ett flertal stora 

företag. Likt andra sociala medier har Instagram redan blivit ett område där företag 

väljer att exponera sitt varumärke. Intresset för att använda bilddelningstjänsten bland 

företag har lett till att Instagram själva startat en blogg riktad till företagare 

(Instagram-business 2012). Denna utveckling av strategisk kommunikation inom 

sociala medier visar på en förändring inom området för marknadsföring. 

Då Instagram i stort sett är begränsad till kommunicering av bilder blir det ett 

intressant medium att utforska. I det här examensarbetet ska jag studera hur användare 

på Instagram uppfattar material som sprids av företag i marknadsföringssyfte. 

 

1.1	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad användare har för attityder gentemot 

företag som använder sig av Instagram i marknadsföringssyfte. Fokus kommer att 

ligga på användarnas beteende, vanor och åsikter i relation till företags användande av 

applikationen. 

 

1.2	  Problembeskrivning	  

Sociala medier är ett relativt nytt område för företag att marknadsföra sig på, därför är 

det intressant att se hur relationen mellan företag och publiken fungerar. För att ta 

reda på användarnas attityder är det en bra början att undersöka varför de väljer att 

följa företag. Vidare vill jag ta reda på om det finns några skillnader mellan 

användarna och deras attityder. 
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1.3	  Frågeställningar	  

Dessa frågeställningar kommer att undersökas för att få svar på uppsatsens syfte. 

• Varför följer användare företag på Instagram? 

• Hur ställer sig användarna till Instagram som en plattform för företags 

marknadsföring? 

• Finns det skillnader i uppfattningar och inställningar mellan användare som 

följer företag och de som inte gör det? 

1.4	  Material	  och	  avgränsningar	  

Fokus i uppsatsen kommer att ligga kring användarnas uppfattningar av 

forskningsområdet. Detta innebär att jag kommer att ha ett publikperspektiv i min 

uppsats. Med andra ord värdesätter jag publikens beteenden och uppfattningar kring 

ämnet. Grunden till empirin i uppsatsen kommer att bygga på en kvantitativ metod, 

närmare bestämt med hjälp av en enkätundersökning. 

Då det finns ett flertal sociala nätverk som skulle kunna utforskas har jag behövt 

begränsa min uppsats till att fokusera kring endast ett socialt nätverk, nämligen 

Instagram. Det beror främst på att de övriga sociala nätverken skiljer sig rent 

karaktärsmässigt. 

Under hösten 2013 började Instagram sälja annonsplatser till företag som vill göra 

reklam på applikationen. I uppsatsen kommer dock fokus ligga på företagens egna 

användarkonton och inte på annonstjänsten som lanserats. 

2.	  Bakgrund	  

I detta avsnitt presenteras viktiga begrepp inom området som skall undersökas i denna 

uppsats. Sociala medier är en grundläggande företeelse i denna uppsats, dess 

uppkomst är en viktig del av internets utveckling och hur vi använder mediet idag. 

Vidare är mobiltelefonens utveckling en del viktig att ta i beaktning när man talar om 

sociala medier. 

 

2.1	  Utvecklingen	  av	  sociala	  medier	  

Web 2.0 samt User Generated Content kan ses som startskottet för skapandet av 

sociala medier. Termen Web 2.0 användes första gången år 2004 med syftet att 

försöka förklara hur mjukvaruutvecklare börjat använda internet på ett annorlunda 
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sätt. Webben omvandlades från en plats där ett fåtal individer kunde skapa innehåll 

till att bli en kollaborativ plattform där vem som helst kunde delta och skapa ett 

innehåll (Kaplan & Haenelin 2009:61).  

User Generated Content kan förklaras som innehållet på en webbsida, eller ett 

socialt nätverk, som har skapats av en användare. Enligt OECD, Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (2007:18), måste innehållet uppfylla tre 

kriterier för att klassas som User Generated Content. Det första kriteriet är att 

materialet som skapas ska finnas tillgängligt för en viss grupp människor på 

exempelvis en hemsida eller socialt nätverk. Kriterium nummer två kräver att det 

skapade innehållet innefattar ett visst mått av kreativitet, med detta menas att man 

använder eget material som exempelvis bilder eller videor. Det sista kriteriet 

vidmakthåller att innehållet som skapats inte tillverkats på professionellt vis och utan 

vinstintresse (OECD 2007:18).  

 

2.2	  Instagram	  

Instagram är en applikation för smartmobiler som lanserades den sjätte oktober år 

2010 (Instagram 2010). Tjänsten har som syfte att låta användare av applikationen ta 

bilder med sina mobilkameror för att sedan dela dem via Instagram och andra sociala 

medier. Med hjälp av olika filter går det även att redigera bilderna innan de delas. 

Efter att en bild delats dyker den upp i nyhetsflödet för andra användare som valt att 

följa personen i fråga. På så sätt kan användare kommunicera med varandra genom att 

kommentera eller ”gilla” bilder. Dessa handlingar visas även under fliken ”Activities” 

där användare kan se vad deras vänner har kommenterat eller ”gillat”. (Instagram 

2013). En viktig funktion inom Instagram är hashtaggar, dessa används för att skapa 

mening åt bilden genom att exempelvis beskriva vad som finns med på bilden (Neher 

2013:67). Tanken med hashtaggar är att användare ska kunna söka på en specifik 

hashtagg för att kunna se bilder som blivit markerade. Konceptet skapades av en 

användare på det sociala nätverket Twitter som ett sätt för att skapa konversationer på 

sociala medier (Miles 2013:28). 

Enligt undersökningen Svenskarna och internet (2013) fanns det omkring 100 

miljoner Instagram-användare runt om i världen i februari år 2013. I Sverige 

uppskattades det att 15 procent av den totala befolkningen någon gång varit på 
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Instagram. I Sverige består den större delen av användarna på Instagram av unga 

flickor i åldern 12 till 15 år (Findahl 2013:6). 

Caroline Björkgren skriver i artikeln ”Kommunicera rätt med Instagram” 

(Internetworld 2013) att Instagram har, sedan sin lansering, blivit ett tillvägagångssätt 

för företag att kommunicera med kunder och presentera sina varumärken. Med hjälp 

av Instagram kan företag förmedla en känsla av att de bilder som laddas upp händer 

här och nu, detta kan i sin tur leda till en ärligare kontext. 

Instagram har även startat en blogg vid namn Instagram for business (2013) som 

ska hjälpa företagare att bli bättre på att marknadsföra sitt varumärke via tjänsten. På 

hemsidan ges tips om hur företagen ska vara kreativa vid fotografering och 

videoinspelning. Även exempel om hur andra företag använt applikationen skrivs på 

bloggen. 

Den första officiella reklamannonsen på Instagram släpptes den fjärde november 

2013 i USA (DN 2013). Innan dess var det endast genom företagens egna 

användarkonton som marknadsföring kunde bedrivas på applikationen. Detta har lett 

till att spekulationer kring utformningen av reklamen på Instagram kommer att 

förändras, högre krav på kvalitén på bildmaterialet kan bli en av dessa förändringar 

(Internetworld 2013). 

 

2.3	  Mobilmarknadsföring	  

Den ökande konsumtionen av det rådande medieutbudet tillför också en ökad 

konsumtion av reklam (Grusell 2012:11). Enligt rapporten Reklam funkar inte på mig 

gjord av Konsumentverket (2010) var internetannonsering den reklamkategori som 

ökade mest i Sverige under 2009 (Ekström & Sandberg 2010:7). Institutet för reklam- 

och statistiks sammanställning av reklaminvesteringar under 2012 visar också på en 

ökning av både internet- och mobilmarknadsföring (IRM 2013).  

Dagens mobiltelefoner har genomgått en stor förändring jämfört med de 

mobiltelefoner vi använde för bara ett par år sedan. Med hjälp av avancerad teknik har 

en rad olika funktioner integrerats i apparaterna, tjänster som GPS, Wifi och 

Bluetooth ses numera som standard-funktioner. Dessa funktioner utnyttjas ofta genom 

sociala medier där användaren tillåts att ”checka-in” på olika platser (Kaplan 

2012:130ff). Att checka-in menas i det här fallet att en användare med hjälp av 

mobiltelefonens inbyggda GPS kan meddela sin geografiska position till andra på 
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sociala nätverk. Ur ett marknadsförings perspektiv är dessa funktioner värdefulla 

tillgångar för att bland annat få information kring målgrupper eller utforma 

kampanjer. Statistik kring kunders beteende har blivit enklare att analysera genom att 

man kunnat se var de har befunnit sig och vad de har kommenterat. Genom denna 

information har företag kunnat anpassa sin reklam och sina kampanjer till en viss 

kundgrupp (Kaplan 2012:131). Ett företag som använt sig av denna typ av strategi är 

tidningen Financial Times som under en kampanj erbjöd gratis prenumeration av 

deras tidning till folk som ”checkade-in” på utvalda kaféer i New York och London 

(Kaplan 2012:133). 

Utnyttjandet av mobiltelefoner som kanal för marknadsföring har medfört nya 

möjligheter för att nå ut till människor men har också skapat ambivalens då det ännu 

bara finns ett fåtal strategier och riktlinjer för hur kanalen bör användas. Enligt 

Kaplan så finns det fyra punkter som är viktiga när man ska marknadsföra genom 

mobiltelefoner.  

Den första punkten kallas för ”Integrate” och innebär att företag ska se användare 

som, exempelvis ”checkat-in” i deras butik, som deras vänner. Därmed är det viktigt 

att inte utsätta användaren för massutskick av nyhetsbrev eller dylikt utan istället på 

ett subtilt sätt erbjuda kunden att delta i aktiviteter på egen hand (Kaplan 2012:134f). 

Nästa punkt heter ”Individualize” och går ut på att forma aktiviteter utifrån 

användarnas egna intressen. Det gör man genom att se vart användaren befinner sig, 

med hjälp av den inbyggda GPS-funktionen i mobilen får kunden skräddarsydd 

information (Kaplan 2012:135). 

Den tredje punkten kallas för ”Involve” och handlar om att få användare att 

engagera sig i konversationer, ett sätt för att få användare att göra detta är genom att 

skapa en berättelse som intresserar dem (Kaplan 2012:136). 

Sista punkten heter ”Initiate” och tar upp vikten av att uppmana användarna att 

dela med sig av User genrated content, som exempelvis foton som har med företaget 

att göra. Detta ses som det mest effektiva sättet att marknadsföra sig på genom 

mobiltelefoner men är samtidigt också det svåraste (Kaplan 2012:136). 

 

2.4	  Reklambilder	  

Reklambilder har sedan länge varit viktiga element inom marknadsföring då de 

effektivt kan påverka konsumenters känslor och beteende. Enligt Paul Messaris ser 



 
 

9 

människan på den verkliga världen med förutbestämda reaktioner till olika situationer 

och händelser. Dessa reaktioner är till viss del influerade av kulturen vi lever i men 

även från våra biologiska förutsättningar som härstammar ur människans evolution. 

Med detta sagt har människan en syn på den verkliga världen som kommer med ett 

antal förutbestämda sätt som vi reagerar på. Vidare menar Messaris att reklambilder 

ofta utnyttjar dessa förutbestämda reaktioner som människan redan innehar. Det blir 

tydligt på två plan, där det första är att reklamen fångar vår uppmärksamhet och det 

andra är att den framkallar känslor (Messaris 1996:3f). 

Då reklam som tidigare nämnts försöker att efterlikna verkligheten kan denna idé 

användas på olika sätt. Ett sätt att fånga uppmärksamheten hos en person, skriver 

Messaris, är genom att bryta uppfattningen kring den verkliga världen i en reklambild. 

Detta går att göra genom att manipulera en bild till den grad att den helt uppenbart 

inte överensstämmer med verkligheten. Samtidigt har detta tillvägagångssätt också en 

inverkan på människors känslor då det ofta, på ett radikalt sätt, skiljer sig från det vi 

förväntar oss att se (Messaris 1996:12). Att bryta mot synen för vad som uppfattas 

som ”verkligheten” är bara en metod för att fånga människors intresse och känslor 

med hjälp av reklambilder. Fortsättningsvis kan man med hjälp av olika perspektiv 

och poser också påverka bildens effekter.  

Reklam ses i de flesta fall som en typ av oönskad kommunikation och är därför 

något som de flesta människor försöker att undvika på ett eller annat sätt. Därför har 

reklamen varit tvungen att anpassa sig och därmed hittat nya kanaler att utnyttja som 

exempelvis internet. Ett annat alternativ som har växt fram är reklam som en typ av 

betalmedel i utbyte mot tjänster (Messaris 1996:4). Musiktjänsten Spotify är ett 

exempel på detta där användare tillåts lyssna på musik utan kostnad med villkoret att 

de också lyssnar på reklamavbrott mellan låtarna. 

Som tidigare nämnt är syftet med Instagram att dela bilder med andra inom sin 

följarkrets. Applikationen tillåter även att användaren till viss del modifierar bilderna 

med hjälp av olika förinställda filter som läggs på bilderna. På detta sätt kan man 

förvränga bildens verklighet direkt i appen, en bild kan få ett överdrivet dramatisk 

utseende genom att man höjer kontrasten. Det går även att med hjälp av andra 

mobilapplikationer att redigera bilder och sedan importera dessa till Instagram för att 

sedan delas. 

 



 
 

10 

3.	  Tidigare	  forskning	  

När denna uppsats skrevs fanns det bara ett fåtal studier på akademisk nivå som 

nämner något om Instagram och företagande, Det beror troligtvis på att Instagram 

fortfarande är ett relativt nytt fenomen bland de sociala medierna.  

 

3.1	  Marketing	  and	  PR	  in	  Social	  Media:	  Bergström,	  T.	  &	  Bäckman,	  L.	  

Denna uppsats från 2013 handlar om hur de fem största företagen på som är 

verksamma på Instagram använder sig av applikationen i marknadsföringssyfte. Det 

empiriska materialet i uppsatsen består av en kvantitativ innehållsanalys samt en 

enkätundersökning. 

I slutsatserna kommer de bland annat fram till att det finns ett allmänt positivt 

klimat på Instagram. Anledningen till detta är applikationens utformning, exempelvis 

innehåller ens flöde endast material som man själv valt att följa och därmed kan man 

inte se material som finns utöver det man valt. Det kan ses som en begränsning i 

appen. Ett exempel på detta är att ett klagomål kring en bild inte får samma 

exponering på Instagram som den skulle få på exempelvis Twitter. Där kan en 

användare ”retweeta” (dela en annan användares inlägg) inlägg så att det sprids 

vidare. 

 

3.2	  One	  Café	  Chain’s	  Facebook	  Experiment:	  Dholakia,	  U.	  &	  Durham,	  E.	  

I en studie från 2010 undersöker Dholakia och Durham hur sociala medier används i 

marknadsförings syfte hos en amerikansk café-kedja. I syfte att ta reda på kundernas 

köpvanor skickades enkäter ut till caféets epost-prenumeranter, bland de svarande 

fanns människor som var aktiva på sociala medier och de som inte var det. Vidare 

bjöds deltagarna i enkäten in till café-kedjans Facebook-sida, på sidan laddade 

företaget upp bilder på desserter och arrangerade tävlingar som de följande kunde 

delta i. Studiens resultat påvisade att de kunder som valt att följa företagets sida på 

Facebook besökte caféerna 20 procent mer än de som valde att inte följa. Resultaten 

visade även på att följarna i högre utsträckning talade positivt om företaget bland 

deras vänner (Dholakia & Durham 2010:26).  
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4.	  Teoretisk	  ram	  

Här presenteras de teorier som används i uppsatsen med kopplingar till ämnen så som 

marknadsföring, sociala medier och människors beteenden i relation till dessa. Dessa 

kommer att komma till användning då jag vill ta reda på attityder och inställningar i 

relation till ett socialt nätverk. Det material som jag har hittat tar i huvudsak upp de 

generella teorier som finns kring marknadsföring inom sociala medier och är därmed 

inget specifikt för just Instagram. 

 

4.1	  Begreppet	  varumärke	  

En viktig del inom marknadsföring är skapandet av ett varumärke, Dahlén och Lange 

(2009:229) skriver att varumärken är marknadskommunikationens nav. Ett varumärke 

används av företag för att särskilja sina produkter från konkurrerande produkter på en 

marknad. På detta sätt individualiserar sig företagets produkt och blir ett kännetecken 

för en särskild image (Nationalencyklopedin 2013). Genom associationer kan företag 

bygga upp varumärkets värde och med hjälp av associationerna skapas även en 

kommunikation mellan företaget och konsumenterna. Ett lyckat varumärke enligt 

Dahlén och Lange (2009:229) är när konsumenten går från behovsidentifikation till 

köp av just ett specifikt varumärke. Varumärken används för att skapa en identitet hos 

ett företag eller en organisation. Denna identitet kan bestå av exempelvis en logotyp, 

symbol eller ett nytt namn i relation till en produkt. Betydelsen för begreppet 

varumärke har skiftat genom tiderna. Från att ha setts som ett taktiskt hjälpmedel hos 

ett företag har det gått över till att bli ett självklart strategiskt konkurrensmedel (Melin 

1999:15ff). 

Anledningen till att företag väljer att bygga starka varumärken kan förklaras 

genom exempelvis de ökade kraven på innovationstakt samt en hårdare 

priskonkurrens. Med hjälp av ett varumärke kan företaget skapa ett mervärde utöver 

en produkts egentliga värde (Melin 1999:19). 

Begreppet varumärke kan delas in i två olika områden för att få en ökad förståelse 

kring dess funktion, brand management och consumer behaviour. Dessa två riktningar 

står som grund för hur varumärken fungerar (Melin 1999:44). 

Brand management har ett internt perspektiv på varumärken, det vill säga att 

företaget står i fokus. Ett varumärke kan ge flexibilitet åt ett företag då det kan 
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representera hela företaget och inte bara specifika produktkategorier (Dahlén & Lange 

2009:231).  

Consumer behaviour ses i motsats till brand management ur ett externt perspektiv 

där konsumenten står i centrum (Melin 1999:44). Konsumenternas val av 

märkesprodukt styrs enligt Melin av ett antal individuella faktorer som exempelvis 

demografiska, kulturella och socio-ekonomiska. Dessa faktorer spelar en nyckelroll i 

sökandet efter rätt målgrupp (Melin 1999:48ff). 

 

4.2	  Relationen	  mellan	  publik	  och	  företag	  	  

Grunig och Hunt har lagt fram fyra modeller för hur PR kan användas i olika områden 

för att kommunicera och skapa relationer, publicitetsmodellen, public information, 

tvåvägs asymmetriska modellen och tvåvägs symmetriska modellen PR (Larsson 

2002:35) 

Publicitetsmodellen kan ses som det traditionella sättet PR brukar användas på. 

Målet med denna typ av PR-modell är att exponera en produkt eller en klient så 

mycket som möjligt inom media. Framgång mäts i mängden av exponering, 

exempelvis med antal artiklar i en tidning (Theaker 2004:12).  

Public information modellen är främst inriktad på enkelriktade budskap i ett strikt 

informativt syfte. Att försöka övertyga eller ändra publikens åsikter är inte avsikten 

med denna modell utan istället ge relevant information angående en händelse 

(Theaker 2004:12). Denna modell används ofta av kommuner och landsting för att 

förmedla information kring olika beslut (Theaker 2004:13). 

Tanken med tvåvägs asymmetriska modellen är att försöka skapa en 

tvåvägskommunikation mellan två parter. Syftet är att båda parter ska ge varandra 

feedback, dock blir modellen asymmetrisk då målet för avsändaren är att övertyga 

publiken och därmed inte ta till sig publikens feedback (Theaker 2004:14). 

Den modell som brukar beskrivas som den mest ideala varianten av PR är tvåvägs 

symmetriska modellen. Till skillnad från den asymmetriska bygger denna modell på 

att båda parter kan påverka varandra lika mycket genom dialog (Theaker 2004:16f).  

Då sociala medier i huvudsak bygger på User Generated Content (Kaplan & 

Haenelin 2009:60f) innebär detta en möjlighet till kommunikation mellan två 

användare. En ökad demokratisering har uppstått i relationen mellan publik och 
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företag på sociala medier. Mycket tack vare möjligheten att dela information mellan 

varandra (Kietzmann et al. 2011:242).  

Ett exempel på detta är hur det amerikanska flygbolaget United Airlines fick ett 

försämrat rykte efter att en resenär fått sin gitarr förstörd efter en resa. Resenären 

valde att göra en musikvideo kring händelsen och ladda upp den på videotjänsten 

Youtube som sedan spreds på sociala medier där den spelades 9,5 miljoner gånger. 

Videon togs upp av bland annat tv-kanalen CNN och tidningen Time (Kietzmann et 

al. 2011:242). 

 

4.3	  Brand	  community	  på	  sociala	  medier	  

Bland varumärkesstrategier är brand community ett känt och väletablerat uttryck. 

Med brand community menas att ett nätverk skapas kring en produkt av ett visst 

varumärke. Nätverket består av entusiaster kring varumärket som känner ett behov av 

att få dela och ta emot information från likasinnade kring varumärket (Larcohe 

2012:1756). Enligt Muniz och Guinn definieras ett brand community som ett 

geografiskt obundet community baserat på sociala relationer mellan entusiaster till ett 

visst varumärke. 

Med hjälp av varumärken kan konsumenter styra den bild som de vill att andra 

ska få kring dem. Brand communites tros hjälpa konsumenter att skapa en bild kring 

dem själva. Genom att söka symboler eller tecken i ett community kan konsumenten 

bestämma om attributen passar dennes självbild (Larcohe 2012:1756ff). 

Vidare är ett brand community ett viktigt medel för företags utveckling. 

Diskussioner mellan konsumenter kan exempelvis hjälpa företagen med utformning 

av produkter och tjänster (Laroche 2012:1757). 

Instagram kan betraktas som en plattform för brand communites där företag och 

användare kan mötas och skapa dialog. Företagen delar med sig av bilder som 

användarna sedan kan gilla (och därmed automatiskt dela den vidare på Instagram via 

aktivitetsflödet) eller kommentera. Likt inom andra sociala medier som exempelvis 

Twitter finns det möjlighet att använda taggar eller hashtaggar på Instagram. Med 

hjälp av dessa kan användarna kommentera varandras bilder och på så sätt 

kommunicera (Miles 2013:27). 
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4.4	  Användandet	  av	  sociala	  medier	  

Utvecklingen av sociala medier har bidragit till att människor har börjat ge mer tid åt 

att presentera sig själva på internet (Kaplan & Haenelin 2009:62). Andreas Kaplan 

och Michael Haenlein använder sig av begreppen ”self-presentation”, ”self- 

disclosure” och ”social presence” för att förklara de fenomen som uppstår när 

människor använder sociala medier för att presentera sig själva.  

Med self-presentation menas att människor i sociala interaktioner har ett behov av 

att styra andra människors intryck av dem. En anledning till att människor försöker 

styra intrycken är för att ”belöna” sig själva genom att framstå som en viss typ av 

person. En annan anledning till detta beteende är för att skapa en image som är 

förenlig med ens identitet.  Ett exempel på detta är genom att bära kläder som anses 

vara inne och därmed bli sedd som en trendig person (Kaplan & Haenelin 2009:62). 

Self-disclosure förklarar de medvetna eller omedvetna handlingarna människor 

genomför när de utger information kring sig själva. Denna information kan bestå av 

tankar eller ”likes” som man delar med sig av på sociala medier. I skapandet av 

relationer mellan människor är self- disclosure ytterst viktigt (Kaplan & Haenelin 

2009:62). 

Social presence innebär nivån på närvaron som finns mellan användarna genom 

mediet, detta kan exempelvis vara kvalité på bild eller ljud. Ju högre social presence 

ett medium har desto lättare är det att påverka varandra. Detta kan i sin tur härledas 

till Daft och Lengels (1986) teori kring media richness vars avsikt är att påvisa hur 

kommunikation befriad från brus minimerar otydligheter och maximerar spridningen 

av effektiv information (Daft & Lengels 1986:568). 

Kombinationen av dessa begrepp skapar en förståelse av hur sociala medier 

skiljer sig från varandra. För att förenkla det hela har Kaplan och Haenelin skapat en 

tabell som utgår ifrån self-disclosure/self-presentation och social presence/media 

richness. Bloggar är ett exempel på hög self-disclosure/self-presentation då de ofta 

har en funktion som en dagbok där man skriver om sig själv samtidigt som den är låg 

på social presence/media richness då de ofta är helt textbaserade (Kaplan & Haenelin 

2009:62). 
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Tabell 1 

Att upprätthålla en identitet på sociala medier kräver att användaren utger ett visst 

mått av personlig information därför blir frågan kring integritet en viktig del i 

processen. Kietzmann et al. (2011) skriver att det finns ett stort bekymmer bland 

användare på sociala medier huruvida informationen som delas hamnar i rätt händer. 

 I tabell 1 så skulle Instagram kunna placeras under ”Social networking sites” 

då tillexempel bilder, video och text kan delas genom applikationen. Med andra ord är 

den inte begränsad till ett format (Kaplan & Haenelin 2009:62). 

 

4.5	  Användarnas	  image	  på	  sociala	  medier	  

Erving Goffman skriver i sin bok Jaget och maskerna kring människans sociala 

beteende i möten med andra och hur detta kan liknas vid roller i en teateruppsättning. 

Goffman menar att människor vid möten med andra spelar en roll vars syfte är att 

skapa intryck hos den iakttagande personen (Goffman 2009:25). Detta framträdande 

som individen framför upprätthåller också en fasad som fungerar som ett sätt att 

presentera sig med. Fasaden används medvetet eller omedvetet under framträdandet 

(Goffman 2009:28).  

Vidare menar Goffman att fasaden innehåller standardingredienser, den första 

ingrediensen är ”inramningen”. Med inramningen menar Goffman den rekvisita och 

de bakgrundsinslag som skapar den scen där mötet utspelar sig (Goffman 2009:29). 

De referenser som vi identifierar oss med i inramningen kallas för personlig fasad. 

Begreppet innefattar bland annat ämbete, kläder, kön, ålder, storlek, utseende, 

hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande. Vid ett framförande är dessa 

detaljer olika bestående, ett ansiktsuttryck kan exempelvis skilja sig på en mycket kort 

tid jämfört med ett utseende som är relativt bestående. Detta beror på att dessa detaljer 

i viss mån kan skifta under en persons livsstil. ”Uppträdande” kan ses som den 

information som för ögonblicket ger oss upplysning om individens sociala status. 
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Vidare kan ”manér” ses som den information som för ögonblicket, ger oss besked om 

vilken roll individen i en social kontext tar på sig (Goffman 2009:30).  

Goffmans teori är egentligen baserad på sociala interaktioner mellan människor i 

verkliga livet, men i en artikel av Bernie Hogan (Hogan 2010:378) tillämpas teorin på 

användare av sociala medier. Hogan menar att användare av sociala medier selektivt 

väljer ut vissa attribut som de vill vissa upp för andra. Ett exempel på detta är 

musiksmak, genom att exempelvis offentliggöra vad man lyssnar på är ett sätt att 

upprätta en fasad (Hogan 2010:380). 

Instagram är ett socialt nätverk där användaren har möjlighet att skapa en fasad 

med hjälp av bilder och video. Genom att exempelvis skapa ett urval från ett antal 

foton kan en användare producera en idealiserad bild av sig själv. På detta vis kan 

användaren passa in i förväntningarna som observatörerna har på dem (Goffman 

2009:39). Men det är inte bara genom foton som man kan skapa en förskönad bild av 

sig själv, genom att exempelvis ”gilla” en bild eller följa en viss användare kan man 

också forma den fasad man upprätthåller. 

5.	  Metod	  

I detta avsnitt redogörs hur kvantitativ metod använts i undersökningen för att samla 

in data som ligger till grund för undersökningen.  

5.1	  Kvantitativ	  metod	  

Kvantitativ metod innehåller ett flertal tekniker som används i syfte för att samla in 

data och statistik. Användningen av enkäter ger möjlighet att kvantifiera data kring ett 

stort antal människor i syfte att pröva teorier eller hypoteser (Bryman 1997:20). 

Vidare kan man säga att kvantitativ metod är ett bra verktyg för att ta reda på om 

något är vanligt förekommande eller ej. Den kvantitativa forskningen bygger till stor 

del på en naturvetenskaplig modell då de huvudsakliga termerna handlar om att 

undersöka variabler, mätningar och experiment. Enligt Bryman måste forskning inom 

samhällsvetenskap mätas efter naturvetenskapens kunskapsteoretiska måttstock 

(Bryman 1997:21f). Ett vanligt sätt att samla in data är genom att utforma en enkät 

med frågor som är intressanta för ens forskning (Trost 1994:9ff).  

En relativt strukturerad metod för datainsamling är enkätundersökningar. Metoden går 

ut på att ställa en uppsättning frågor till ett större antal personer (Østbye 2004:130). 



 
 

17 

Enligt Warwick och Lininger (1975) finns det tre villkor för att enkäter ska vara en 

lämplig metod för att samla in data. Det första är att målet för forskningen kräver 

kvantitativ information. Nästa villkor är att respondenterna är någorlunda bekanta 

med den information man är ute efter. Tredje och sista betingelsen är att forskaren har 

mycket god kunskap kring problemen som kan uppstå (Warwick och Lininger 

1975:9f). Dessa kriterier fungerar som en bra vägledning vid val av metod. 

Enkäter är ett bra medel när man är intresserad av att etablera en orsak-verkan-

relation. Med detta menas att enkäter hjälper till att beskriva hur en kausal faktor 

fungerar i relation till andra potentiella orsaksfaktorer (Bryman 1997:132).  

 

5.2	  Urval	  

Distributionen av enkäten utfördes genom Facebook till personer som tillhör mitt 

nätverk på sidan. Tanken med sociala medier som kanal för utskick av enkäten var för 

att skapa en snöbollsmetod då användarna kan sprida den vidare till andra nätverk. 

Trost menar att den första frågan man måste ställa sig i frågan om urvalet av 

population är vilken befolkningsgrupp man vill kunna uttala sig om (Trost 2012:25). I 

den senaste rapporten kring svenskarnas användning av sociala medier tillhör 

tonåringar och unga majoriteten av användarna på Instagram (Findahl 2013:38). Min 

enkät har jag därför valt att rikta till personer som är i åldern mellan 15 till 30 år inom 

min bekantskapskrets. Även ”annat” fanns med som alternativ för att få fler 

respondenter att svara på enkäten. 

Kvantitativa metoder står liksom andra forskningsmetoder inför olika problem 

som är viktiga att ha i åtanke när man utför sitt arbete. Som tidigare nämnts är frågan 

om urval den första frågan man måste ställa sig i utformningen av en 

enkätundersökning. Vidare måste man ställa sig frågan hur stort och vilka som ska 

ingå i det tänkta urvalet. Då min enkät skickades ut på internet, i huvudsak på sociala 

medier, innebar detta vissa begränsningar. Syftet med att sprida enkäten inom sociala 

medier var att skapa en snöbollseffekt för att få en så många respondenter som 

möjligt. Svårigheten med detta är dock att spridningen inte når ut till andra nätverk än 

det man själv tillhör, med andra ord når det bara till vänners vänner. Därför 

kompletterades spridningen till andra hemsidor där enkäten var synlig för alla 

besökare.  
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5.3	  Utformning	  av	  enkät	  

Enkäten konstruerades med hjälp av Google Forms som är en webbaserad tjänst för 

att skapa internetenkäter. Frågeformuläret består av 36 frågor som tar upp bland annat 

sakfrågor, beteendefrågor och attitydfrågor. Frågeformuläret innehöll endast slutna 

frågor vilket betyder att alla relevanta svarsalternativ fanns med i frågorna (Østbye 

2004:142). I inledningen av enkäten valde jag att använda mig av två 

bakgrundsfrågor, nämligen ålder och kön. Dessa två frågor klassificeras som 

sakfrågor och utgjorde en viktig del i enkäten då den har en betydande roll i analysen. 

Det som kännetecknar sakfrågor i enkäter är att de undersöker hur saker faktiskt 

förhåller sig och inte hur respondenten anser det vara (Trost 1994:60).  

Med tanke på människors ovilja till att tala om sin ålder har jag valt att dela in 

min fråga kring ålder i så kallade femårsklasser med kryssalternativ till varje grupp. 

Vidare i enkäten kommer frågan om kön, där det är viktigt att formulera frågan på ett 

sätt som inte låter kantigt (Trost 1994:61). Istället för att fråga vilket kön den 

svarande har valde jag att fråga ”är du?” och därefter angett man eller kvinna som 

svarsalternativ. 

Den andra delen av enkäten består av beteendefrågor. Dessa frågor kommer att 

vara användbara för att kunna ta reda på de svarandes vanor och därmed kanske hitta 

mönster. Frågornas utformning är baserad efter rangordningsskalor, med detta menas 

att respondenten svarar på ett urval av påståendesatser i form av en svarsskala som 

sträcker sig från exempelvis sällan till ofta (Trost 1994:18). I enkäten har jag, i de 

flesta fall, valt att utgå från en sjugradig svarsskala till frågorna. 

Min första frågeställning rörande beteendefrågor handlar om medieanvändning 

där jag vill ta reda på hur ofta den svarande använder Instagram. Svarsskalan är 

indelad i kategorierna varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan och sällan 

eller aldrig. Denna fråga är av stor vikt då den ger en uppfattning kring hur aktiva 

användarna är. I analysdelen kommer det att bli enklare att se skillnader mellan aktiva 

och mindre aktiva användares olika uppfattningar. 

Fortsättningsvis varvas beteendefrågor med attitydfrågor i frågeformuläret. 

Tanken med detta är att kunna leda respondenterna till olika uppsättningar av 

attitydfrågor beroende på hur de svarat på beteendefrågorna. Frågornas ordningsföljd 

var något som delades in efter vilket område frågorna berörde. Exempelvis ställdes 

mer generella frågor före de frågor som räknas som specifika.   



 
 

19 

5.4	  Pilotundersökning	  

Efter att ha utformat enkäten skickades den ut till en mindre grupp människor för att 

se hur den fungerar, detta är ett viktigt steg inom processen och kallas för pilotenkät. 

Idén med att göra en pilotenkät är att undvika problem som kan uppstå vid 

insamlingen av data. Ofta handlar det om att ta bort eller formulera om frågor 

(Oppenheim 1992:47).  

Min pilotundersökning fick totalt 25 svar och utfördes med samma medel som 

den slutgiltiga versionen, dock krävdes en omfattande ändring av vissa frågor. Den 

första versionen av enkäten kretsade kring fyra bilder som lagts upp på Instagram av 

två olika modeföretag. Problemet som uppstod var att motivera vilka bilder som 

skulle användas i enkäten. För att lösa detta skulle en mindre innehållsanalys behövt 

utföras, men med den angivna tidsramen i åtanke exkluderades bilderna helt och 

hållet från enkäten. Den omarbetade versionen innehöll istället 28 flervalsfrågor som 

tog upp ämnen kring beteende, vanor och påståenden på Instagram.  

 

5.5	  Operationalisering	  

Övergången från teoretiska begrepp till undersökningsfrågor kallas för 

operationalisering, detta är nödvändigt för att kunna överföra det som mätts till 

empirin. Østbye et al. menar att frågorna som ställs i ett frågeformulär formges av 

begrepp från teorier och hypoteser (Østbye et al. 2004:147). När datainsamlingen från 

min enkät färdigställts kodades variablerna tillsammans med variabelvärdena in i 

Excel. Därefter flyttades det inkodade materialet över till SPSS där 

sammanställningen av resultatet påbörjades. Analysen redovisades i form av tabeller 

och diagram.  

 

5.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  

För att ta reda på huruvida en mätning är stabil eller inte används begreppet 

reliabilitet. En undersökning ska exempelvis inte utsättas för slumpinflytelser, alla 

respondenter ska bli tillfrågade på samma sätt och under samma omständigheter etc. 

Tanken med detta är att frågorna ska få samma resultat oavsett vid vilken tidpunkt de 

ställs (Trost 2012:61).  
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Reliabilitet innehåller följande fyra komponenter, kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Likheten mellan frågor som är tänkta att mäta samma sak 

kallas för kongruens. På detta vis kan man få med alla nyanser kring ett fenomen. 

Precision avser hur konsekvent intervjuaren har varit med utformningen av 

undersökningen. Med objektivitet menas att ett svar eller ett kryss som kodas och 

läses in i datorn uppfattas på samma sätt. Den sista komponenten är konstans och 

handlar om tidsaspekten kring fenomenet eller attityden. Ett kvantitativt 

förhållningssätt förutsätter långsiktiga förändringar och frågan om ett visst fenomen 

eller attityd. Därmed ska svaret inte skilja sig om så en respondent svarar på en fråga 

idag eller imorgon. Trost menar att en hög grad av reliabilitet uppstår när en fråga 

ställs med enkla ord och en låg grad när den ställs med svåra. Anledningen till detta är 

att respondenterna sannolikt förstår frågan på ett bättre sätt vid användningen av enkla 

ord (Trost 2012:62f).  

Medan reliabilitet har som funktion att se om en mätning är stabil eller inte 

används begreppet validitet för att ta reda på om en fråga mäter det som den är tänkt 

att mätas. En klocka har som uppgift att kontinuerligt visa tiden vilket inom termer av 

validitet kan betraktas som ”sant”. Om en klocka visar fel tid eller bara visar rätt tid 

ibland skulle den räknas som ”ogiltig” respektive ”opålitlig” (Oppenheim 1992:143). 

Även om en enkätundersökning ska följa de kriterierna som finns kring reliabilitet 

och validitet för att rättfärdiga en undersökning kan det trots allt finnas andra faktorer 

som kan påverka resultatet. I William Foddys bok Constructing Questions for 

Interviews and Questionnaires framgår fem vanliga problem som brukar inträffa vid 

användningen av enkätformulär. Det första är att respondenten inte förstår frågorna 

som de var menade. Det kan handla om slarvig formulering eller att man använt ett 

avancerat språk. Sedan är bristen på de svarandes engagemang något som brukar 

kunna drabba undersökningen på ett negativt sätt, detta kan exempelvis bero på att 

frågeformuläret är för långt. Det tredje problemet som tas upp är respondentens ovilja 

till att erkänna attityder eller beteende. Vidare är det fjärde problemet att 

respondenten felaktigt svarar på frågorna på grund av stress. Det sista problemet är 

generella misstag som begås av den svarande, som exempelvis missförstånd av texten 

(Foddy 1993:2ff). Vid utförandet av både min pilotundersökning och den slutgiltiga 

versionen av enkäten använde jag mig av dessa exempel för att minska risken för 

felaktigheter.  
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Ett annat problem som kan uppstå är att urvalet för undersökningen inte är 

representativt då könsfördelningen blir ojämn. Mitt mål var därför att få en så jämn 

fördelning som möjligt mellan män och kvinnor i min undersökning.  

 

6.	  Resultat	  och	  analys	  

I detta avsnitt presenteras resultatet samt en analys av undersökningen med hjälp av 

tabeller och diagram. Tabellerna presenteras i huvudsak med hjälp av SPSS:s 

automatiska resultattabeller och Excel. 

6.1.	  Deltagare	  i	  enkäten	  och	  användare	  av	  Instagram	  

Här nedan följer könsfördelningen mellan män och kvinnor samt åldersfördelningen 

mellan de som deltagit i enkäten, totalt svarade 105 personer på enkäten. Den största 

åldersgruppen bestod av personer i åldern mellan 20 till 24. Detta resultat var väntat 

då enkäten spreds bland unga vuxna. Fördelningen mellan män och kvinnor hamnade 

på 53 procent respektive 47 procent vilket är en hyfsat jämn spridning mellan könen. 

Att könsfördelningen blev jämn kan ses som ett lyckosamt resultat då det är ett viktigt 

kriterium för att undersökningen ska bli representativt.  

 

 
          Tabell 2                                                                       Tabell 2 

 

För att få en överblick av hur ofta människor använder sig av Instagram så ställde jag 

frågan ”Hur ofta använder du Instagram?” 

 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  

15-‐19	   20-‐24	   	  25-‐29	   30-‐34	  

Ålder	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  

Man	   Kvinna	  

Kön	  



 
 

22 

 
Tabell 3 

 

En majoritet av de svarande använder Instagram varje dag, detta resulterar i 53 

procent jämfört med 24 procent som använder applikationen sällan eller aldrig. 

Vidare kan man se att de som svarat varje dag, några gånger i veckan och en gång i 

veckan sammanlagt är 76 procent, jämfört med 24 procent för de som svarat sällan 

eller aldrig. För min analys är det de 76 procenten som kommer att räknas som aktiva 

användare och därmed också utgöra grunden för att se korrelationer, likheter och 

skillnader. Även de som svarat ”sällan eller aldrig” kommer att analyseras. 

 

6.2	  Varför	  följer	  användare	  företag	  på	  Instagram?	  

Antalet svarande som följde ett eller flera företag på Instagram hamnade på 42 

procent respektive 58 procent för de som inte gjorde det. Vidare ställdes frågan av 

vilken anledning man valt att följa ett företag. Svarsalternativen radades upp på en 

femgradig skala från ”instämmer inte” till ”instämmer helt”, även ”vet ej” fanns som 

alternativ. Enligt tabellen nedan är den främsta anledningen till att man följer 

företagskonton på Instagram att man gillar företaget och för att de delar intressanta 

bilder.  

De övriga frågorna överensstämde i mindre grad på respondenterna. Andelen män 

som följde företag på Instagram hamnade på 13 procent och andelen kvinnor 

hamnade på 29 procent. 
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Av vilken anledning följer du företag på Instagram? 
 Medeltal Std. Deviation N 
För att hitta information 
om företaget och dess 
produkter 
 

3,16 1,413 44 

 För att jag gillar företaget 4,41 
 

,923 44 

 
För att delta i tävlingar 

 
2,16 

 
1,413 

 
44 

 
För att skapa kontakter 

 
2,14 

 
1,391 

 
44 

 
För att dela med mig av 
åsikter kring företaget 
med andra människor 

 
2,32 

 
1,491 

 
44 

 
För att ta del av rabatter 
och förmåner 

 
2,70 

 
1,519 

 
44 

 
För att de delar 
intressanta bilder 

 
4,41 

 
1,041 

 
44 

Tabell 4 

 

I tabell 6 kan man se ett mycket starkt samband mellan frågorna ”För att delta i 

tävlingar” och ”För att skapa kontakter”. Detta samband är intressant då båda frågorna 

handlar om att användarna har ett mer aktivt och socialt beteende på Instagram. Enligt 

Kaplan och Haenelins teori kring self- disclosure är det av stor vikt att människor på 

sociala medier agerar aktivt, genom att exempelvis ”gilla” eller kommentera på 

material, för att skapa kontakter (Kaplan & Haenelin 2009:62). Utifrån den insamlade 

informationen skulle man kunna säga att skapandet av kontakter och deltagande i 

tävlingar ökar nivån av self- disclosure då man har ett mer aktivt beteende. Något som 

är viktigt att notera är att de två svarsalternativen i fråga också fick lägst instämmande 

av respondenterna bland de övriga alternativen.  

I Dholakia och Durhams (2010:26) studie visade resultaten att kunder som följde 

företag på Facebook också handlade mer av företaget. Enligt studien var en 

bidragande faktor till resultaten att företaget delade bilder på deras produkter via 

Facebook-sidan. Trots att Facebook och Instagram skiljer sig åt kan man ändå säga att 

uppladdningen av bilder är en central funktion hos nätverken. 
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Correlations 
 För att delta i 

tävlingar 
För att skapa 

kontakter 

För att delta i 
tävlingar 

Pearson 
Correlation 

1 ,758** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 
 

44 44 

För att skapa 
kontakter 

Pearson 
Correlation 

,758** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 44 44 
Tabell 5 

 

För att ta reda på hur användarna kommunicerar med företag på Instagram ställdes två 

frågor angående deras vanor kring kommenterande av företags bilder samt ”gillande” 

av företags bilder. Liksom de föregående frågorna ställdes dessa frågor med 

svarsalternativ på en femgradig skala som sträckte sig från ”instämmer inte alls” till 

”instämmer helt” samt ”vet ej”. 

Den första frågan som behövdes ställas för att ta reda på frågeställningen var om 

respondenten brukade kommentera på företags bilder på Instagram. Utfallet på denna 

fråga hamnade på 36 procent för de som brukade kommentera och 66 procent för de 

som aldrig kommenterade på bilder. De 36 procenten som svarade ja fick fortsätta till 

frågor som handlade om varför de kommenterade på företags bilder.  

 
Av vilka anledningar brukar du kommentera på företags bilder? 
 Medeltal Std. Deviation N 
För att kommunicera med 
andra som gillar företaget 
 

2,38 1,401 37 

För att ge feedback 
 

3,30 1,450 37 

För att framföra klagomål 
 

2,70 1,450 37 

För att visa uppskattning 3,59 1,443 37 
Tabell 6 
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Ett relativt starkt samband kunde hittas mellan frågorna ”För att framföra klagomål” 

och ”För att ge feedback”. Hogan (2010) menar, i sin vidareutveckling av Goffmans 

teorier kring människors uppträdanden i sociala sammanhang, att människor på 

sociala medier försöker skapa en idealiserad bild av sig själva. Genom att 

kommentera på bilder kan man därmed bidra till att skapa en identitet på Instagram. 

På detta sätt kan en användare visa upp dennes ståndpunkt i en viss fråga i relation till 

bilden och därmed också få en roll som opinionsbildare. Detta kan påverka företagets 

rykte på olika sätt som nämnts i tidigare exempel i teoridelen. 

Som tabell 7 synliggör var det svarsalternativet ”För att visa uppskattning” som 

fick högst instämmande av de svarande. Samtidigt går det att se att kommunikationen 

användarna emellan är något som respondenterna inte identifierar sig med. Med detta 

resultat i åtanke visar Laroches (2012) teorier kring brand community att Instagram 

inte är en föredömlig plattform för en sådan verksamhet. Anledningen till detta är att 

ett av de grundläggande kriterierna för ett fungerande brand community är att 

användarna kommunicerar med varandra kring ett varumärke, produkt eller en tjänst. 

 
Correlations 

 För att ge 
feedback 

För att framföra 
klagomål 

För att ge feedback 
Pearson Correlation 1 ,677** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 37 37 

För att framföra klagomål 
Pearson Correlation ,677** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 37 37 
Tabell 7 

 

Fortsättningsvis ställdes frågan kring vilken anledning respondenterna brukade gilla 

företags bilder. I tabell 9 fick svarsalternativen ”För att bilden är fin” och ”För att jag 

tycker bilden är intressant” ett omfattande positivt instämmande av respondenterna. 

Medelvärdet för att dela bilden är lägst, detta skulle kunna kopplas till Hogans (2010) 

teori om att användare är noga med hur de vill representeras på sociala medier. När en 

användare delar med sig av bilder genom att använda funktionen ”gilla” har de 

automatiskt gjort ett ställningstagande, nämligen att de tycker om den. 
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Av vilken anledning gillar du företags bilder? 
 Mean Std. Deviation N 
För att bilden är fin 
 

4,00 1,180 57 

För att jag tycker bilden är 
intressant 
 

4,21 ,881 57 

För att dela med mig av 
bilden 
 

2,70 1,569 57 

För att stötta företaget 3,16 1,373 57 
Tabell 8 

 

6.3	  Hur	  ställer	  sig	  användarna	  till	  Instagram	  som	  en	  plattform	  för	  företags	  

marknadsföring?	  

Då Instagram är ett relativt nytt medium fanns ett intresse att se hur användarna 

ställde sig till applikationen som plattform för marknadsföring. För att ta reda på detta 

ställdes en fråga kring respondentens generella inställning som besvarades på en skala 

från ett till fem, där ett är negativt och fem är positivt. Denna fråga följdes av sju 

påståenden där respondenterna kunde välja svarsalternativ på en skala från instämmer 

inte alls till instämmer helt. Resultatet på frågan ”Hur ställer du dig generellt till 

företag som marknadsför sig via Instagram?” hamnade på 52 procent för de som 

svarat positivt, 18 procent för de som svarat negativt och 30 procent för de som svarat 

vet ej.  

Vidare ställdes frågan ”Varför tror du att företag använder sig av Instagram?” 

med fyra olika svarsalternativ. Spridningen på svaren från respondenterna blev 

överlag ganska instämmande. Högst instämmande fick svarsalternativet ”För att synas 

och höras” medan svarsalternativet ”För att skapa dialog med kunder” fick lägst 

instämmande. Detta innebär att Grunig och Hunts (Theaker 2004:16f) teorier kring 

den tvåvägs symmetriska modellen inte passar in på Instagram. Respondenterna ser 

inte Instagram som en plats där företag kan skapa en dialog med användarna. Det kan 

finnas flera orsaker till detta. Den första är de tekniska förutsättningarna som finns på 

applikationen, i vissa fall kan antalet kommentarer på en bild överstiga 40000 och blir 

därför naturligtvis svårt att hinna svara på. En annan möjlig orsak kan vara att företag 
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inte har inrättat dessa arbetsuppgifter hos sina anställda och därmed blivit en 

andrahandssyssla. 

Trots detta fanns ett starkt samband mellan frågorna ”För att skapa dialog med 

kunderna” och ”För att nå ut till nya kunder”. Detta resultat visar att de svarande ändå 

anser att Instagram är ett medel för företag att skapa relationer med användarna på 

applikationen. 

 
Correlations 

 Skapa 
dialog med 

kunder 

Nå ut till nya 
kunder 

Skapa dialog med kunder 

Pearson 
Correlation 

1 ,416** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 105 
 

105 

Nå ut till nya kunder 

Pearson 
Correlation 

,416** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 105 105 
Tabell 9 

 

6.4	  Finns	  det	  skillnader	  i	  uppfattningar	  mellan	  användare	  som	  följer	  företag	  

och	  de	  som	  inte	  gör	  det?	  

För att se hur användare skiljer sig från varandra började jag med att undersöka 

användarnas inställning till företag som marknadsför sig på Instagram. Resultatet i 

tabell 11 visar på att användare som följer företag också har en positiv inställning till 

företag på Instagram. För de som inte följer företag är dock svaren mer utspridda på 

svarsskalan, den största delen av de svarande, 39 procent, ställde sig neutrala i frågan. 

Detta kan antyda på att intresset för att följa företag på applikationen är lågt. Vidare 

ställde sig de som inte följde företag på Instagram ändå positivt till företag som 

marknadsför sig på applikationen.  
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Hur ställer du dig generellt till företag som marknadsför 
sig via Instagram 

1 
Negativt 

2 3 4 5 
Positivt 

Total 

Följer du 
något företag 
på Instagram 

Nej 
 12 5 24 12 8 61 
 19,7% 8,2% 39,3% 19,7% 13,1% 100,0% 
       

Ja 
 1 1 7 18 17 44 
 2,3% 2,3% 15,9% 40,9% 38,6% 100,0% 
       

Total 

 13 6 31 30 25 105 
 12,4% 5,7% 29,5% 28,6% 23,8% 100,0% 

 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
Sig: 0,000, Cramer’s V: 0,474  

Tabell 10 

 

På frågan om de svarande ansåg att det är skillnad mellan företags bilder på Instagram 

och annonser på övriga medium ansåg en majoritet på 64 procent av de som följer 

företag på Instagram att det finns en skillnad. För de som inte följde företag var det 31 

procent som tyckte att det inte fanns någon skillnad respektive 33 procent för de som 

menade att det fanns. På grund av att reklam som massmedium anses som en oönskad 

typ av kommunikation har den varit tvungen att anpassa sig och hitta nya kanaler 

(Messaris 1996:4).    

I övrigt så fanns det endast marginella skillnader hos inställningen mellan 

användare som följer företag och de som inte gör det. Ett exempel är frågan ”Varför 

tror du att företag använder sig av Instagram?” där båda grupperna svarade 

instämmande ”För att följa en trend”. Grupperna delade alltså uppfattningar och 

inställningar i de flesta frågorna. 

7.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka Instagram-användares syn på 

applikationen som plattform för företag att marknadsföra sig på. Genom att ha 

studerat områden som sociala medier och marknadsföring har jag därefter valt ut 

relevanta teorier som har varit användbara för min undersökning. Med hjälp av dessa 
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teorier har jag sedan kunnat analysera de resultat jag samlat in. Här nedan ska jag 

försöka sammanfatta resultaten av mina frågeställningar. 

I min inledande fråga ville jag ta reda på varför användare följer företag på 

Instagram. Sett utifrån resultaten är de två främsta anledningarna att användaren fattar 

tycke för bilderna eller anser att de är intressanta. Dessa två anledningar kan på 

många sätt ses som självklara men om man ser till konsekvenserna är de av stor vikt 

för ett företags varumärke. Som tidigare nämnt menar Dholakia och Durham att bilder 

har en nyckelroll för företag som marknadsför sig på Facebook. På detta vis kan ett 

företags varumärke förstärkas och därmed kan också ett företags helhet stärkas i 

längden (Melin 1999:19). Ytterligare en orsak till varför användare följer företag på 

Instagram kunde upptäckas då ett starkt samband fanns mellan användare som deltog 

i tävlingar samt skapade kontakter via applikationen. Utifrån detta kan man se att det 

finns två typer av användare, den sociala användaren och den icke sociala 

användaren. Den sociala användaren utnyttjar Instagram till att bland annat skapa 

kontakter och deltar i tävlingar. Enligt Kaplan och Haenelin krävs det att användare 

på sociala medier är aktiva för att företag framgångsrikt ska kunna marknadsföra sig. 

Den icke sociala användaren använder Instagram som en passiv betraktare och följer 

endast användare i syfte för att se deras bilder. 

Fortsättningsvis var jag intresserad av att ta reda på hur användarna 

kommunicerade med företaget. De två främsta anledningarna till att användarna 

kommenterade på bilder som företag lagt upp var för att visa uppskattning och för att 

ge feedback. En anledning till varför användare kommenterar på bilder på sociala 

medier kan vara, som Hogan (2010) menar, för att skapa en identitet.  

Min andra frågeställning var om hur användarna ställde sig till Instagram som 

plattform för företags marknadsföring. Över hälften, 52 procent, av respondenterna 

hade en positiv inställning medan 18 procent ställde sig negativt. De resterande 30 

procenten ställde sig neutralt i frågan. En slutsats är att Instagram fortfarande är ett 

relativt nytt socialt medium för många användare. Vidare ansåg de svarande att 

företagen inte hade något intresse av att skapa dialog med kunder via Instagram. En 

möjlig slutsats kan vara att företag inte har det som rutin att svara på kommentarerna. 

Med andra ord kan man säga att det inte upprätthålls någon tvåvägskommunikation 

mellan respondenterna och företagen. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet kan detta 

leda till att användarna reagerar mot företagen genom att skapa meddelanden, 

exempelvis i form av en musikvideo, som får viral spridning. 
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I min tredje och sista frågeställning undersökte jag om det fanns skillnader i 

uppfattningar mellan användare som följde företag på Instagram och de som inte 

gjorde det. Utifrån de analyser jag gjorde kom jag fram till att de som följer företag 

också har en positiv inställning till företag som marknadsför sig via Instagram. 

För att sammanfatta resultaten i sin helhet skulle man kunna säga att användarna 

skiljer sig åt när det kommer till beteenden på Instagram. Graden av hur aktiv man är 

avgör också hur pass positivt inställd man är till företags användning av Instagram. 

Det är dock fortfarande svårt att säga varför de som är mindre aktiva har så olika 

inställningar till frågan. 

 

7.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

I denna uppsats har jag haft som syfte att ta reda på människors syn på Instagram i 

relation till företag som använder applikationen i marknadsföringssyfte. Jag har 

främst fokuserat på varför användare väljer att följa ett företag, vilken inställning 

användare har till företag på Instagram och vilka skillnader som finns användarna 

emellan. 

Något som skulle vara intressant att forska vidare kring är relationen mellan 

företag och användare på ett djupare plan. Genom exempelvis en kvalitativ metod 

skulle man med hjälp av fokusgrupper kunna ta reda på varför användare väljer att 

följa ett specifikt företag på Instagram. 	  
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