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Abstract 

Internet och sociala medier har radikalt förändrat förutsättningarna för hur människor 

konsumerar medier och kommunicerar med såväl varandra som företag och organisationer 

(Carlsson, 2011; Karlsson, 2013:265; Wadenström, 2001). Sociala mediers hastiga framväxt 

väcker frågor om hur och varför människor använder dessa. När företag inte längre kan skilja 

sig ur mängden med traditionell envägskommunikation (reklam) för att vinna konsumenternas 

uppmärksamhet satsar allt fler på att bygga goda, långsiktiga relationer. Sociala medier är i 

det avseendet ett kostnadseffektivt verktyg som nyttjas av allt fler i allt större utsträckning.  

 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka vilka tillfredsställelser användare erhåller 

från Instagram samt vilka förståelser och kunskaper modeföretag har av desamma, och hur 

dessa faktorer samspelar och kommer till uttryck i egenskap symmetrisk kontra asymmetrisk 

kommunikation. Studien innehar en sociologisk ansats med avstamp i bl.a. uses and 

gratifications och teorier om identitet och symmetrisk kontra asymmetrisk kommunikation. 

Det empiriska materialet har genererats från tre enskilda intervjuer med företag samt fyra 

fokusgruppsintervjuer om totalt 13 respondenter med de ingående företagens tilltänkta (men 

inte nödvändigtvis faktiska) målgrupp på Instagram. 

 

Resultatet pekar ut fyra centrala dimensioner av tillfredsställelser respondenterna erhåller från 

Instagram: Eskapism/avkoppling, sociala relationer, personlig identitet och information. 

Företagen uppvisar överlag goda kunskaper och förståelser för dessa funktioner och använder 

sig också av detta i arbetet med Instagram. Dock tenderar företagen att överdriva betydelsen 

av den sistnämnda funktionen, vilket gör att de riskerar gå miste om att fånga upp delar av sin 

målgrupp.  

 

Respondenternas allmänna uppfattning av företags kommunikation på Instagram präglas av 

ett asymmetriskt synsätt. Trots detta förhåller de sig alltjämt positiva till modeföretags 

närvaro på Instagram, tack vare de gränssnittsfunktioner som möjliggör för respondenterna att 

själva välja varifrån de får information. 

 

Nyckelord: Uses & gratifications, sociala medier, Instagram, konsumtion, märken, identitet, 
symmetrisk kommunikation, asymmetrisk kommunikation 
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1. Inledning 

Med framväxten av Internet och sociala medier blir publiken allt mer fragmenterad och 

förutsättningarna för hur människor konsumerar medier och kommunicerar med såväl 

varandra som företag och organisationer har förändrats radikalt (Carlsson, 2011:5; Karlsson, 

2013:265; Wadenström, 2001). Den explosionsartade utbredningen av sociala medier väcker 

frågor om vad som driver människor till att använda dessa. En av de mest framgångsrika 

teoretiska traditioner för att undersöka hur och varför människor använder medier för att 

tillfredsställa personliga behov är uses and gratifications teorin (UGT) (Ruggiero, 2000; 

Quan-Haase & Young, 2010). Den aktuella studien tar avstamp i UGT för att förstå vilka 

tillfredsställelser användare erhåller från Instagram. Liknande studier har tidigare gjorts av 

Facebook och Instant Messaging (Quan-Haase & Young, 2010; Boyd, 2008), vi fokuserar på 

Instagram då det är en snabbt växande kommunikationsplattform i Sverige (.SE, 2014) och 

inga liknande studier kunnat finnas av Instagram. 

 

Då sociala medier följaktligen blivit en allt vanligare marknadsföringskanal för företag 

(Kaplan & Haenlein, 2009) och Instagram numer är en plattform där dessa två aktörer 

samspelar, har ett intresse även funnits av att studera vilka förståelser och uppfattningar 

modeföretag har av dessa tillfredsställelser. Allt eftersom konkurrensen ökar och företag får 

svårare att producera en unik produkt och vara ensam ledare inom sin nisch, blir en tydlig 

profilering och goda, långsiktiga relationer till konsumenter allt viktigare (Carlsson, 2011). 

Företags förståelser av människors erhållna tillfredsställelser från Instagram utgör således en 

fundamental del i att lyckas med detta. Det saknas dock en hel del kunskap och forskning 

kring sociala medier som marknadsföringsverktyg (Kaplan & Haenlein, 2009). I sociala 

medier har konsumenterna makten (ibid.; Tuten, 2008) och för företag kan fel användning 

resultera i omfattande, snabbt spridande negativa konsekvenser. Denna studie innehar således 

både ett publik och ett företagsperspektiv, men då tidigare forskning kring 

varumärkeskommunikation nästan uteslutande utgått från organisationsperspektiv medan 

forskning ur publikperspektiv är betydligt mer tunnsådd (Bengtsson & Östberg, 2011), har 

huvudfokus här lagts på just detta. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur privata användare och modeföretag förhåller sig till 

varandra på Instagram. Avsikten har varit att utifrån en sociologisk ansats, med avstamp i 
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UGT och teorier om identitet, gemenskap och symmetrisk kontra asymmetrisk 

kommunikation, bidra till djupare förståelse för följande: 

 
● Vilka tillfredställelser erhåller användare av Instagram? 

● Vilka förståelser och uppfattningar har modeföretag av dessa tillfredställelser? 

● Hur samspelar dessa faktorer med varandra och hur kommer de till uttryck i egenskap 

av symmetrisk kontra asymmetrisk kommunikation?  
 
1.2 Material och avgränsningar 

Valet att fokusera på Instagram grundar sig i att ingen liknande studie kunna finnas av detta 

sociala medium, vilket vidare ansågs särskilt intressant då det huvudsakligen är bildbaserat 

och kläder är en visuell produkt. Frånsett ett gemensamt intresse för mode och sociala medier 

delas även uppfattningen att modebranschen ofta legat i framkant när det gäller att ta till sig 

nya trender, vilket utgjort anledningen till att studera just denna bransch och hur privata 

användare förhåller sig till densamma på Instagram. Vidare har ingen avsikt funnits att 

studera själva innehållet på Instagram, fokus har istället legat på människors upplevelser kring 

användningen av mediet eftersom detta går i linje med studiens syfte och frågeställningar.  

 

Studien innehar huvudsakligen ett publikperspektiv, men i en tid då sociala medier som 

Instagram snabbt växer som marknadsföringskanal för företag, blir det även av intresse att 

studera företagens uppfattningar och tankar kring människors U&G av Instagram för att se 

hur de förhåller sig till varandra. 
 
Då detta är en kvalitativ studie har ingen ambition funnits att uppnå generaliserbarhet, av 

detta skäl har undersökningen avgränsats till fyra fokusgrupper om totalt tretton respondenter, 

samt tre ytterligare enskilda intervjuer med företag. Av praktiska skäl gjordes även en 

avgränsning till att endast rekrytera deltagare bosatta i Stockholmsområdet. Det har inte heller 

funnits någon ambition att studera eventuella genusskillnader, indelningen i könshomogena 

fokusgrupper bottnar således i andra orsaker närmare beskrivna i kapitel 4 om metod. Till 

följd av en delad uppfattning av att Instagram huvudsakligen är ett individuellt medium, i den 

meningen att användningen vanligen sker individuellt och inte i grupp (som exempelvis att 

titta på TV), har undersökningen vidare avgränsats till att studera människors content 

gratifications1 medan process gratifications2 lämnats därhän. 

                                                
1 Se närmare förklaring i kapitel 3.3 
2 Se närmare förklaring i kapitel 3.3 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel: I kapitel 1 finns vår inledning, där den problemformulering 

som legat till grund för studien presenteras tillsammans med syfte och frågeställningar.  I 

kapitel 2 ges en kort beskrivning av Instagram och de ingående företagen. I kapitel 3 

definieras den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

studien. I kapitel 4 redogör vi för den metod som använts och motiverar valet av densamme, 

samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. Här förklaras även studiens tillvägagångssätt. I 

kapitel 6 redovisas vårt analysresultat. I kapitel 7 finns vår diskussion där vi besvarar våra 

frågeställningar, kopplade till teori och tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning. Uppsatsen avslutas med ett kapitel med källor samt bilagor.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Instagrams förutsättningar 

Utvecklingen av kameratelefonen är vad som lagt grunden för Instagram, den kostnadsfria 

mobilapplikation för delning av bilder och videos som lanserades 2010. Den senaste 

undersökningen utförd av stiftelsen för internetinfrastruktur av hur svenskar använder och 

förhåller sig till Internet visar att de svenska användarna på Instagram fördubblats bara under 

det senaste året. Från 2013 till 2014 ökade användarantalet till att hela 28 % nu har ett 

användarkonto på det sociala mediet (.SE, 2014). En av de grundläggande funktioner som 

utgör Instagrams gränssnitt är möjligheten att gilla och kommentera andras bilder. Vidare 

finns möjlighet att göra sina bilder sökbara genom att använda s.k. hashtags. En hashtag kan 

beskrivas som en slags etikett som användaren sätter på den bild som laddas upp, vilken 

möjliggör för bilden att bli hittad av andra användare som söker på just den hashtagen 

(Instagram, 2015). 

 

2.1 Modeföretagen  

Jackie Shops  

Kontaktperson: Elin Edholm, Social Media Manager. 

 
Jackie Shops grundades 2006 och är en så kallad multi-brand store som erbjuder en blandning 

av exklusiva svenska och internationella designervarumärken. Vid tiden för denna studie hade 

Jackie Shops varit aktiva på Instagram i 99 veckor och hade cirka 38300 (38.3K) följare och 

1561 inlägg upplagda i sitt Instagramflöde, vilket vittnar om en stor genomslagskraft på 

knappt två år. 
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Daniel Wellington 

Kontaktperson: Cristopher Löfgren, Social Media Manager. 

 
Daniel Wellington är ett klockföretag som grundades 2011 av Filip Tysander (Daniel 

Wellington, 2015). Företaget har etablerat sig snabbt på marknaden och finns idag 

representerade i omkring 5000 butiker i 60 länder runtom i världen. Företaget ansågs särskilt 

intressant för denna studie då det på kort tid lyckats nå stort genomslag på Instagram, och 

med sina nuvarande 907 000 följare och 2 108 617 fotolikes är mer än dubbelt så stora som 

det näst bästa företaget i samma produktkategori (Stylophane.com, 2015) 
 
Nathalie Schuterman 

Kontaktperson: Mathilda Westblom, Webshop Manager 
 
Nathalie Schuterman är en så kallad multi-brand-butik och erbjuder produkter från några av 

världens främsta internationella designer. Förutom två fysiska butiker i Stockholm har 

företaget även en webbshop med möjlighet att leverera världen över (Nathalie Schuterman, 

2015). Vid tiden för denna studie har Nathalie Schuterman varit verksamma på Instagram i 

två år och har 9762 följare. 
 
3. Tidigare forskning och teori  

3.1 Den sociologiska människan, konsumtionssamhället och märkens betydelse 

Medan historien ägnar sig åt handlingar som ägt rum i det förflutna ägnar sig sociologin åt det 

som sker här och nu. Vad som vidare utmärker sociologin är att den betraktar varje enskild 

mänsklig handling som en del i ett större sammanhang (Bauman: 1992:16). Människor 

betraktas som en icke slumpmässig samling aktörer som “är förenade med varandra i ett nät 

av inbördes beroenden” (ibid.). Sociologer intresserar sig för frågor som rör vardagslivet och 

dess praktikaliteter och det sociologiska tänkandet beskrivs av den polske samhällsfilosofen 

och sociologen Bauman som “ett sätt att förstå den mänskliga världen som också ger oss 

möjlighet att se denna värld på nya sätt” (1992:16). Således är sociologin ett viktigt verktyg 

för utvecklingen av vår gemensamma värld som verkar i såväl ett mikroperspektiv i relationen 

mellan enskilda individer, som i ett makroperspektiv i samhället och den globala 

världsordningen. Den hjälper oss förstå oss själva i interaktion med andra, och kan genom att 

bidra till ökad medvetenhet och förståelse för vår omgivning och olika livssituationer hjälpa 

oss att skapa bättre förutsättningar för att leva tillsammans (ibid., 1992:23). 
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Bauman (2007:10) benämner det moderna samhället “bekännelsesamhället”, och menar att 

den teknologiska utvecklingen med framväxten av sociala nätverkssajter bidragit till att sudda 

ut gränserna mellan det offentliga och det privata. I detta bekännelsesamhälle uppmanas 

människor så aktivt att exponera det privata i det offentliga, att det blivit nästintill en 

skyldighet och dygd (ibid.). Människor tvingas nu se sig själva som varor på en marknad där 

deras främsta uppgift blir att marknadsföra sig själva så att de blir åtråvärda för andra: 

“Oavsett i vilken statistisk grupp de hänförs finns de i samma sociala rum: marknaden” 

(2007:13).  

 

Vidare beskriver Bauman hur efterkrigstidens snabba förvandling från produktions- till 

konsumtionssamhälle medfört att den moderna människan i första hand definieras som 

konsument. Det är i egenskap av konsument som den moderna människan förmår hävda sitt 

värde, och den som inte duger som konsument riskerar att bli utesluten ur gemenskapen 

(ibid.). Konsumtion beskrivs som något rutinmässigt och oreflekterat som utförs av enskilda 

individer (2007:36). Till skillnad från dåtidens produktionssamhälle där nya varor 

konsumerades för att ersätta gamla och utslitna, blir konsumtion i det moderna samhället ett 

sätt att söka bekräftelse och identitet: “Säg oss vad du köper, varför du köper det och i vilka 

affärer. Och vi kan säga dig vem du är eller vill bli” (Bauman, 1992:207). Därigenom bejakar 

Bauman ett skifte från konsumtion (en syssla utförd av individen) till vad han kallar 

konsumism, en egenskap som präglar hela samhället (2007:36). Konsumismen är resultatet av 

bestående vardagliga mänskliga begär och behov som alienerats från individen och reifierats 

(förtingligats) till samhällets viktigaste drivkraft, och inträffar då konsumtionen fått en så 

central mening i människors liv, att den blivit själva meningen (ibid., 2007:34).  

 

Även Bengtsson & Östberg (2011) menar att självbilden hos den moderna människan i högre 

utsträckning definieras av konsumtion än produktion (arbete) och att konsumtion i allmänhet, 

och märken i synnerhet, blivit allt viktigare för den enskilde konsumenten. Bengtsson & 

Östberg förespråkar benämningen märken (framför varumärken eller brands) eftersom det är 

den benämningen människor använder i sin vardag. När vi här fortsättningsvis talar om 

märken, är det således utifrån just denna beskrivning. 
 
När det kommer till att förstå meningsskapande genom märken beskriver Bengtsson & 

Östberg (2011:36) en vedertagen tendens att inom brand managementlitteraturen fokusera på 

den lagenliga ägaren av varumärket och dennes aktiviteter för varumärkesuppbyggande. 
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Tidigare hade företagen makten över mer eller mindre all information som fanns tillgänglig 

av det egna varumärket med hjälp av strategiskt placerade presstexter och ambitiösa PR-

konsulter (ibid.). Med framväxten av Internet och sociala medier har dessa förutsättningar 

förändrats, varför synen på konsumenter som passiva mottagsytor numer får anses en aning 

förlegad. Utvecklingen av Internet och sociala medier har inneburit att företag allt oftare 

knuffas åt sidan och får se sig besegrade som åskådare, utan vare sig kunskapen eller 

möjligheten (eller t.o.m. rättigheten) att förändra offentligt postade kommentarer från kunder 

(Kaplan, 2009:60). På så sätt berättas historier, berättelser, i interaktionen mellan människor 

genom vilka ett märke ges mening (Bengtsson & Östberg, 2011:36). 
 
En av de forskare som tidigt argumenterade för att människor tillskriver produkter ytterligare 

värde än dess faktiska nytta är Pierre Levý (1959). Han har hävdat att människor konsumerar 

varor i första hand för dess symboliska betydelser.. Även Bauman (1992:208) talar om hur 

varor inte enbart säljs i egenskap av bruksvärde, utan också för dess symboliska betydelse, 

som en byggkloss i en viss livsstil. Liknande poänger har argumenterats av Douglas: "Om vi 

inte vet varför människor behöver lyxvaror, [dvs. varor utöver de som krävs för överlevnad] 

och hur de använder dem, tar vi inte problemen med ojämlikhet på allvar” (1988:24). Levy, 

Bauman och Douglas delar således Bengtsson & Östbergs syn på märken som kulturella 

resurser, d.v.s., symboler som står för något annat än sig själva. 
 
3.2 Konvergenskulturen, web 2.0 och sociala medier 

Ordet konvergens syftar till en process där åtskilda enheter rör sig mot varandra genom att 

sträva mot samma mål och därigenom börjar likna varandra (Balnaves et. al., 2009:6). 

Mediekonvergens i sin tur handlar om “flödet mellan olika medieplattformar, samarbetet 

mellan olika mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken” (Jenkins, 2012:15), som 

idag är betydligt mer fragmenterad än förr till följd av de många valmöjligheter som givit 

människor makten att själva bestämma över sin mediekonsumtion. 

 
Jenkins (2012:15) ser konvergensen som ett kulturellt skifte snarare än ett resultat av ny 

teknologi, där konsumenter uppmuntras att själva söka information för att sammanfoga 

innehåll från olika medier. Eftersom detta informationsöverflöd blir ohanterbart för den 

enskilde individen tvingas människor diskutera informationen de får från medierna med 

varandra vilket skapar “kollektiv intelligens”, ett uttryck ursprungligen myntat av Pierre Lévy 

(Jenkins, 2012:16). Kollektiv intelligens kan kortfattat beskrivas som att ingen vet allt men 

alla vet något, och att människor genom att koppla samman sina kunskaper gemensamt kan 
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lösa uppgiften (1+1=3). Ett modernt exempel är Wikipedia, en webbsida som fungerar som en 

form av uppslagsverk som helt och hållet byggts av användargenererat innehåll (user 

generated content). 
 
Jenkins beskriver mediekonvergensen som en egen värld där historier blir berättade, 

varumärken blir sålda och varje enskild konsument uppvaktas “tvärsöver olika 

medieplattformar” (2012:15). Denna spridning av medieinnehåll globalt och mellan olika 

medieplattformar beror till stor del på konsumenternas aktiva deltagande, vilket bidragit till 

en sammansmältning av medieproducenter och mediekonsumenter till s.k. “prosumers” 

(ibid.). 
 
För att till fullo göra begripligt förutsättningarna för Instagram tycks det klokt att ta ett steg 

tillbaka och ge en inblick i varifrån sociala medier härrör och vad de egentligen innehåller. 

Enligt Kaplan & Haenlein (2009) finns två begrepp som ofta relateras till sociala medier; Web 

2.0 och användargenererat innehåll (user generated content). Termen Web 2.0 myntades 2004 

för att beskriva det nya sätt på vilket mjukvaruutvecklare och slutanvändare börjat utnyttja 

World Wide Web; d.v.s., som en plattform där innehåll och applikationer inte längre skapas 

och publiceras av enskilda individer, utan istället kontinuerligt ändras av alla användare på ett 

deltagande och samarbetande manér. Användargenererat innehåll kan bäst beskrivas som 

summan av all mänsklig aktivitet som sker på sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2009:61). 

Termen används för att beskriva olika former av medieinnehåll som skapats av slutanvändare 

och är tillgängliga för allmänheten. Mot bakgrund av dessa beskrivningar ges en koncis 

förklaring av sociala medier; “Social Media is a group of Internet-based applications that 

build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation 

and exchange of User Generated Content” (ibid.).  
 
Kaplan & Haenlein (2009) har frambringat en klassificering av sociala medier där de 

inledningsvis kategoriseras utifrån vilken grad av social närvaro de tillåter samt med hänsyn 

till deras medierikedom. I nästa steg särskiljs de utifrån vilken grad av självutlämnande de 

kräver, samt vilken typ av självpresentation de möjliggör (Kaplan & Haenlein, 2010:62). 

Därefter delas de in i sex olika kategorier: bloggar, samarbetsprojekt, digitala mötesplatser för 

delning av innehåll, sociala nätverkssajter, virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar. 

Den slutgiltiga klassificering sker alltså genom en kombination av de båda dimensioner som 

gestaltas i Tabell 1. 
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                        Tabell 1. Kaplan & Haenleins (2009:62) klassificering av sociala medier 
 

Utifrån denna indelning får Instagram sägas falla under kategorin “sociala nätverkssajter” 

(sns), vilka beskrivs som kommunikationskanaler som möjliggör för användare att skapa 

personliga profiler, bjuda in och bli vän med andra användare för att få tillgång till deras 

profiler, samt skicka snabbmeddelanden till varandra. Det ska dock tillstås att en indelning av 

olika sociala medier är något problematisk och aldrig självklar då det hela tiden växer fram 

nya former. 

 

För att varumärken ska kunna dra nytta av den demokratisering som sociala medier medfört 

krävs att de bjuder in och uppmuntrar konsumenterna att aktivt engagera sig i varumärket 

(Tuten, 2008:4), varför allt fler företag nu investerar i sociala medier (de Vries, Gensler & 

Leeflang, 2012). Detta går i linje med en rapport av Van Belleghem et. al. (2011) som visar 

att över hälften av användare av sociala medier följer och engagerar sig i varumärken. 
 
3.3 Uses and gratifications (användningsmodellen) 

Massmediernas effekter har sedan länge varit ett kontroversiellt ämne inom forskningen. 

Under tidigt 1900-tal började medieforskare studera effekter av mediernas budskap på dess 

publik. Den tidiga medieforskningen med studier som t.ex. The Payne Fund Studies (1929-

1932) av filmers inverkan på barns beteenden, fokuserade till stor del på vad som kommit att 

kallas injektionsmodellen, eller magic-bullet-theory. Modellen betonar mediernas makt att 

direkt och enhetligt överföra sina budskap på en passiv, vanmäktig publik (Gripsrud, 2011:78 

ff). Som en motvikt till den något simplistiska injektionsmodellen kom nya teorier, däribland 

tvåstegshypotesen av Katz & Lazarsfeld (1945) som påvisade att medierna inte är ensamma 

om att influera sin publik. De uppmärksammade betydelsen av den mänskliga interaktionen 

och att informationen når de mindre aktiva delarna av befolkningen via så kallade 

opinionsledare; aktiva medieanvändare med auktoritet i en viss fråga/ämne (Gripsrud, 

2011:80). Denna upptäckt bidrog till att en stor del av medieforskningen senare kom att 
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präglas av en mer användarorienterad mediesyn. Forskare började intressera sig mer för vad 

människor gjorde med medierna än vad medierna gjorde med människor (ibid.).  

 
Så uppkom användningsmodellen, eller uses and gratifications theory (UGT), vilken lyfter 

fram mottagaren som en aktiv mål-orienterad deltagare som selektivt väljer i medieutbudet för 

att tillgodose sina egna sociala och psykologiska behov (Ruggiero, 2000). Modellen syftar till 

att undersöka vad människor gör med medier och vilken tillfredsställelse de får av själva 

medieanvändningen, och är användbar för att förstå såväl medieanvändning som exponering 

och effekter (ibid.).  

 

Diskussioner kring processen av UGT börjar vanligen med kartläggandet av individers behov 

(Windahl & Signitzer, 2009:199), eftersom behov antas ge upphov till motiv som vidare 

utvecklas till handling. Den ursprungliga modellen av UGT likställde i princip dessa behov 

med basala behov likande de i Maslows behovstrappa (Windahl & Signitzer, 2009:199). 

Senare forskning föreslår dock att dessa behov även kan vara av annan, mer ytlig karaktär 

(ibid.). En av de mest citerade typologierna rörande användares behov och motiv till 

medieanvändning är den av McQuail et. al. (1972): Det första är (1) information, behovet av 

att söka vägledning/få upplysning, öka sina kunskaper/lära sig samt hålla sig uppdaterad om 

vad som sker i omgivningen. Det andra (2) motivet är personlig identitet, vilket innebär att 

användaren söker nå större insikt om det egna jaget och/eller ser användandet som ett sätt att 

spegla/stärka de egna värderingarna. Det tredje (3) motivet, integration och social interaktion, 

behandlar individens behov av att relatera till andra individer; att känna tillhörighet och finna 

förståelse och insikt i andra individers förhållanden och liv. Därigenom genereras sociala 

relationer till andra användare av samma medium. Det fjärde (4) och sista behovet är 

underhållning. Man vill helt enkelt fördriva tiden, koppla av och fly verkligheten och 

vardagliga problem (s.k. eskapism), för att tillfredsställa sexuella behov eller bara för att ha 

något vackert att vila ögat på. 
 
Katz, Blumler och Gurevitz beskriver en rad olika funktioner som tidiga studier av UGT 

funnit att medier fyller för sina användare: “To match one’s wits against others, to get 

information and advice for daily living, to provide a framework for one’s day, to prepare 

oneself culturally for the demands of upward mobility, or to be reassured about the dignity 

and usefulness of one’s role” (1974:20). 
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Palmgreen, Wenner & Rayburn (1980) har utvidgat modellen till att separera gratifications 

sougt, d.v.s. sökta tillfredställelser (GS) eller motiv från gratifications obtained, erhållna 

tillfredställelser (GO). Denna utvidgning föreslår att de tillfredställelser publiken söker, inte 

alltid överensstämmer med de tillfredställelser de faktiskt får.  Endast om mediet lyckas möta 

eller överträffa de förväntade tillfredställelserna (GS) kommer upprepad användning att 

inträffa (Palmgreen and Rayburn 1979). Enligt Windahl & Singitzer (2009:200) skiljer 

somliga forskare vidare på “content gratifications” och “process gratifications” där den 

tidigare undersöker tillfredsställelsen användaren får ut av själva innehållet, medan den senare 

intresserar sig för tillfredsställelsen i själva akten. Content gratification uppstår exempelvis 

när användaren vänder sig till mediet för att få information kring en specifik fråga eller 

använder innehållet för att hitta ett ämne att diskutera med andra. Process gratification 

däremot innebär att tillfredsställelsen återfinns i själva akten, exempelvis kan människor tycka 

att det är trevligt att se på TV tillsammans med vänner och familj, oberoende av 

medieinnehållet (2009:200). 

 

Windahl & Signitzer (2009) menar att UGT fått nytt uppsving i modern tid till följd av det 

aktiva deltagande som sociala medier medfört. Detta påstående underbyggs av Ruggiero som 

menar att utvecklingen av ny teknologi, mediekonvergens och den fragmentering av 

exponeringsmönstren hos mediepubliken som medföljt gör beståndsdelarna i UGT än mer 

aktuella: “As new technologies present people with more and more media choices, motivation 

and satisfaction become even more crucial components of audience analysis” (2000:14).  
 
Tidigare UGT-forskning (Oeldorf-Hirsch, 2010) där människors bakomliggande drivkrafter 

till fotodelning online analyserats, föreslår att fotodelning som kommunikationsform i högre 

utsträckning drivs av sociala, snarare än personliga behov; vi delar och tar del av foton för att 

kommunicera med andra och upprätthålla sociala relationer (ibid.). Dessa behov tillfredsställs 

av det breda utbud av gränssnittsfunktioner som fotodelningswebbplatser erbjuder vilka 

möjliggör nya former av interaktion, så som taggning och möjlighet att kommentera på andras 

bilder (ibid., 2010:11). 

 
Quan-Haase & Young (2010) har utfört en komparativ studie av användares erhållna 

tillfredställelser (GO) från Facebook i jämförelse med Instant Messaging (chatt). Analysen av 

GO från Facebook avslöjade sex centrala funktioner: tidsfördriv, tillgivenhet/affektion, 

mode/trend, dela problem, sällskaplighet och information. Resultatet av den komparativa 

analysen visade att de huvudsakliga GO av Facebook handlar om att ha roligt och att hänga 
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med i vilka sociala aktiviteter som utförs i ens sociala nätverk, medan GO från Instant 

Messaging (chatt) handlar mer om upprätthållandet och utvecklandet av relationer. I enlighet 

med Katz, Blumler & Gurevitz (1974) teori om U&G indikerar resultatet av studien alltså att 

användarna inte ersätter en form av sociala medier med en annan, eftersom varje form av 

socialt medium uppfyller unika kommunikationsbehov som andra sociala medier inte helt kan 

uppfylla.  

 
UGT har genom åren rättvist kritiserats och utmanats från flera håll inom forskningen. 

Modellen har bland annat anklagats för att drivas av en sorts naiv optimism i antagandet om 

att människor faktiskt känner till sina egna behov och medvetet försöker tillfredsställa dem 

(Gripsrud, 2011: 82). Kritiker menar också att medieval och bruk inte enbart är en individuell 

fråga och att hänsyn måste tas till social kontext, vardag och familj (Ruggiero, 2008). 

Sammantaget kan kritiken som riktats mot UGT tyckas indikera att en stor del forskning inom 

denna tradition är metodologiskt bristfällig och teoretiskt överflödig (O'Donoghue, 1993:55), 

men tack vare att U&G forskare också varit sina egna värsta kritiker (Ruggiero, 2000:10) har 

teorin ständigt utvecklats och används fortfarande i en stor mängd forskning. 

 
3.4 Sociala mediers betydelse för symmetrisk tvåvägskommunikation 

Grunig har frambringat fyra modeller av public relations som fått stor genomslagskraft och i 

hög utsträckning kommit att prägla PR som akademiskt ämne. De fyra modellerna består av 

(1) publicitetsmodellen, (2) public information-modellen, (3) tvåvägs asymmetriska modellen 

och (4) tvåvägs symmetriska modellen (Larsson, 2002:35). På senare tid har konceptet 

utvecklats till att innehålla ytterligare en modell: (5) Excellencemodellen (Grunig, 1992:285). 

Konceptet utvecklades inom ramarna för Exellence-forskningen under 1980 och 1990-talet 

och har refererats till som “det mest omfattande forskningsprojektet någonsin inom PR-

området” (Larsson, 2002:35). För denna studie är det emellertid endast den tvåvägs 

symmetriska, respektive den tvåvägs asymmetriska modellen som är av relevans varför en 

närmare beskrivning av de övriga tre modellerna lämnas därhän. 
  
Asymmetrisk tvåvägskommunikation innebär att sändaren visserligen tar till sig av feedback 

från mottagaren, men endast i syfte att förbättra sina kommunikationsstrategier till att föra 

mottagarens åsikter närmare de egna. Här finns alltså ingen öppenhet för förändring hos 

sändaren och sändaren är överordnad mottagaren. Symmetrisk tvåvägskommunikation å andra 

sidan innebär en slags upplösning mellan sändare-mottagare och bygger på dialog snarare än 

monolog. Här skall finnas en öppenhet för förändring i attityd och beteende hos såväl 
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organisation som publik och ömsesidig förståelse och respekt förespråkas, varför denna 

modell anses vara den mest etiska modellen enligt Grunig (Larsson, 2002). Symmetrisk 

tvåvägskommunikation kopplas ofta till Bertalanffys systemteori, som handlar om att en 

organisation bör förstås som ett system där helheten är att betrakta som större än summan av 

delarna (1+1=3). Ingen del verkar isolerat utan delarna verkar alltid i förhållande till varandra. 

Helheten utgörs av relationen mellan delarna, men också av relationen till omgivningen. En 

organisation måste således alltid ta vara på kunskaper och åsikter hos publiken (Windahl & 

Signitzer 2009).  
 
I en koreansk studie (Kim & Ko, 2011) rörande effekterna av lyxvarumärkens 

marknadsföringsaktiviteter i sociala medier, beskrivs hur sociala medier öppnat upp för 

möjligheten för modeföretag att kommunicera med sina konsumenter oberoende av tid, plats 

och geografiskt rum. Detta har medfört att traditionell envägskommunikation (reklam) allt 

mer kommit att ersättas av interaktiv tvåvägskommunikation. Sociala medier beskrivs som en 

plattform där företag ges möjlighet att reducera missförstånd och bemöta fördomar och kritik 

samt utbyta idéer och information med konsumenter online (ibid, 2011:1481). Resultatet 

visade att ett lyxvarumärkes marknadsföring i sociala medier hade positiva effekter på 

konsumenternas inställning till varumärket och stärkte deras benägenhet att konsumera 

varumärkets produkter (ibid.). 
 
3.5 Identitet och gemenskap i sociala medier 

Ordet identitet betyder “en-het” eller “likhet” (Gripsrud, 2011:20) och inom forskningen råder 

viss oenighet mellan det essentiella synsättet att betrakta identitet som något individuellt, 

mentalt och stabilt, och synen på identitet som något socialt, språkligt och arbiträrt (Berglez & 

Olausson 2009:141). Denna studie vilar på ett konstruktivistiskt synsätt av identitet som något 

socialt konstruerat, kortfattat och koncist beskrivet av Bergström & Boreus: 

“Identitetskonstruktion är en process där en sammansmältning av självbild och andras bilder 

utgör grunden” (2012:380).  

 

Gripsrud beskriver den sociala identiteten som mer arbiträr hos den moderna människan än 

den var i det traditionsbundna samhället. Till följd av den sociala och geografiska mobiliteten 

har människan idag större frihet att själv välja vissa element i sin identitet (2011:40). Denna 

syn på globaliseringens inverkan på människors möjligheter att själva förändra sin identitet 

underbyggs av teoretiker som Bauman (1992) och Giddens (1991), som dock menar att denna 

modernitetens dynamik inte endast är av godo, utan även kan orsaka förvirring och otrygghet 
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hos individen. Identiteten hos den moderna människan beskrivs av Giddens (1991:45) som ett 

“självreflexivt projekt”. Det faktum att människor blivit medvetna om att det finns ett flertal 

olika identiteter att välja mellan har medfört att de ständigt tvingas ta ställning till dessa:  
 

”Moderniteten är en posttraditionell ordning, där frågan >>Hur ska jag leva?>> 
måste besvaras genom dagliga beslut om hur jag ska uppträda, vad jag ska ha 
på mig, vad jag ska äta o.s.v. – en fråga som också måste tolkas utifrån 
självidentitetens temporalitet” (1991:24).  

 
Då det ständigt kan dyka upp nya och bättre identiteter som gör att vi måste omvärdera eller 

helt förkasta den nuvarande, blir temporaliteten ett resultat av reflexiviteten. Det är i denna 

ständiga omvärdering som Giddens menar att den ontologiska tryggheten ifrågasätts. 

Ontologisk trygghet kan förenklat förklaras som upplevelsen av att dela en verklighet med 

andra människor och ting, en slags känsla av sammanhang i händelser, även av händelser som 

inte befinner sig i individens direkta närhet (Giddens, 1991:273). I det traditionsbundna 

samhället gav traditionerna i sig en känsla av allt allting hänger ihop, av att “världen är som 

den är, därför att den är som den bör vara” (ibid, 1991:62). Förutsättningen för att behålla den 

ontologiska tryggheten vilar på “förmågan att hålla igång en specifik berättelse” (ibid, 

1991:69). För detta krävs att de handlingar man utför sammanfaller med ens biografiska 

berättelse, således tvingas den moderna människan ständigt till aktiva val om vilka handlingar 

som är gångbara med hennes identitet (ibid., 1991:75).  

 

Till följd av att moderniteten ständigt konfronterar individen med komplexa val samtidigt som 

den erbjuder föga vägledning till vad som bör väljas, har livsstilen fått en fundamental 

betydelse för individen (ibid., 1991:101). Begreppet livsstil är inte förenligt med det 

traditionsbundna samhället eftersom det är någon man väljer snarare än något som går i arv. 

Livsstilar är “rutiniserade praktiker, där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, 

handlingssätt och umgängesmiljöer” (ibid.,1991:103). Till följd av självidentitetens 

reflexivitet och temporalitet är dessa dock alltid öppna för förändring. Livsstilarna fungerar 

genom att bidra med ramar och kontinuitet som hjälper individen bevara sin ontologiska 

trygghet (ibid.). Således är det ett vedertaget knep att inom reklam och marknadsföring bygga 

en livsstil kring produkten/varumärket i syfte att få människor att konsumera produkten i 

förhoppning att bli en del av den livsstilen (Bauman, 1992:208). 

 

I tidigare studier (Boyd, 2007) av identitetsskapande i sociala medier har man funnit direkta 

samband mellan människors identitet i verkligheten (offline) och den de väljer att presentera i 
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sociala medier. Trots den teoretiska möjligheten att där välja att vara någon annan väljer man 

alltså i betydligt större utsträckning att låta den bild man presenterar av sig själv online 

reflektera sin verkliga (offline) personlighet (ibid). Offline uttrycker människor vilka de är 

med hjälp av kroppen, genom kroppsspråk, klädsel och ansiktsuttryck (ibid., 2007:11). På 

sociala medier som Instagram tar sig identitetsskapande istället uttryck i form av de bilder 

som läggs upp, vad som skrivs och kommenteras samt genom de konton man följer och bilder 

man gillar.  

 

Boyd (2007:9) pekar ut fyra centrala skillnader mellan kommunikation offline kontra online. 

Kommunikation online karaktäriseras av (1) persistance, innehållet registreras för eftervärlden 

och möjliggör asynkron (icke samtidigt) kommunikation; (2) searchability, sökbarheten är 

god och möjligheten att finna likasinnade personer är endast en knapptryckning bort; (3) 

replicability, innehåll i sociala medier kan återges i en annan kontext och omöjliggöra att 

skilja original från kopia och; (4) invisible audiences, det är praktiskt taget omöjligt att 

kontrollera vilka som tar del av det om uttrycks i sociala medier. Detta kompliceras ytterligare 

av de tre övriga faktorerna, eftersom det som uttrycktes kan höras vid en annan tidpunkt och 

på en annan plats från när och var det ursprungligen uttrycktes.  

 

I denna skildring av skillnader i kommunikationen offline/online kan paralleller dras till 

Baumans (2007) beskrivning av bekännelsesamhället, där det privata alltmer förflyttas ut i 

offentligheten. Boyd (2007:22) talar vidare om en idealisering av integriteten råder i det 

moderna samhället, som präglas av det dominerande antagandet att människor är offentliga 

personer som förtjänar rätten till privatliv i stället för tvärtom. Genom möjligheten att dela 

kollektiv erfarenhet med människor som är både lika och olika oss själva, validerar det 

offentliga livet (online) vår upplevelse av verkligheten (offline) (ibid.). Ett identitetsrelaterat 

begrepp som ofta dyker upp när man pratar om identitetsskapande i sociala medier är 

gemenskap (Gripsrud, 2011:51). En gemenskap beskrivs av Bauman (1992:64) som en “icke 

klart definierad eller avgränsad samling människor, vilka är ense om något som andra 

förkastar och som lägger stor vikt vid denna gemensamma övertygelse”. Gripsrud (2011:21) 

menar att vi människor, genom medierna, gör oss uppfattningar om likheter och skillnader 

mellan oss själva och "de andra". Dessa likheter och skillnader kan röra exempelvis 

föreställningar av manligt och kvinnligt, vad som är svenskt och icke-svenskt eller vad det 

innebär att komma från landsbygden respektive storstaden. Medierna fungerar genom att 
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konstituera föreställda gemenskaper för oss, som gör att vi ibland kan känna gemenskap med 

människor vi aldrig träffat (ibid.). 

 
Nätet var från början en samlingsplats för alla världens datanördar där de kunde samtala och 

dela sina erfarenheter kring gemensamma intressen för bland annat science-fiction och 

datorer. Detta ledde så småningom till att det skapades en betydande gemenskap mellan 

användarna, en så kallad nätgemenskap (Gripsrud, 2011:49). Under 2000-talets första 

decennium har flera nya forum skapats där användarna bjuds in att ta del av sådana 

gemenskaper, som t.ex. Myspace, YouTube och Facebook som tillåter individer att dela både 

texter, privata bilder och videos för andra att titta på, diskutera och kommentera kring (ibid.). 

Precis som Boyd (2007) menar Gripsrud att dessa nätgemenskaper vidgar gränserna för vad 

man väljer att hålla för sig själv och vad man exponerar för utomstående. Vidare talar hon likt 

Giddens (1991) om hur sociala medier bidragit till föra samman människor från jordens alla 

hörn, vilket öppnat upp för ett näst intill oändligt val av identiteter att inta. 
 
3.6 Sammanfattning tidigare forskning och teori 

Genom att intressera sig för människors inre livsvärldar kan sociologin bringa nya insikter om 

världen och underlätta för människor att leva tillsammans genom att skapa förståelse för 

likheter och olikheter.  Sociologin hjälper till att bryta ner föreställningar av saker och 

tillstånd som tas för givna och är i den benämningen en sorts anti-fixerande makt (Bauman 

1992:24). Bauman (2007) menar att västvärlden genomgått ett skifte från produktions- till 

konsumtionssamhälle där människan i första hand definieras i egenskap av konsument. Åt 

detta ger forskare som Levý, Douglas och Bengtsson & Östberg stöd, där de sistnämna 

betonar märkens ökande betydelse. Den sociologiska ansatsen och ovanstående 

konsumtionsteorier har använts som grund för tolkningen av respondenternas 

användningsmönster på Instagram samt hur de förhåller sig till företags närvaro på detsamma. 

 

UGT lyfter fram mottagaren som aktiv och målinriktad som selektivt väljer bland 

medieutbudet för att tillgodose sina egna, personliga behov (Ruggiero, 2000). Modellen syftar 

till att undersöka hur människor använder medier och vilken tillfredsställelse de får av själva 

medieanvändningen, och är användbar för att förstå såväl medieanvändning som exponering 

och effekter (ibid.). Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt vilar på UGT, vilken använts som 

verktyg i analysen för att söka förstå respondenternas erhållna tillfredsställelser (GO) från 

Instagram. Vidare har det även funnits ett intresse av att undersöka vilka uppfattningar och 
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förståelser som finns hos modeföretagen för människors användande och tillfredställelser från 

Instagram, för att se hur dessa faktorer samspelar och yttrar sig i egenskap av vad Grunig och 

Hunt (1984) refererar till som symmetrisk kontra asymmetrisk kommunikation. Vid 

asymmetrisk tvåvägskommunikation är sändaren överordnad mottagaren, och tar endast till 

sig av feedback i syfte att föra mottagarens åsikter närmare de egna. Vid symmetrisk 

tvåvägskommunikation finns däremot en öppenhet för förändring hos sändaren, och 

kommunikationen bygger på dialog snarare än monolog (Larsson, 2002).  

 

Enligt Gripsrud (2011:40) har den sociala och geografiska mobiliteten bidragit till att göra 

den moderna människans identitet mer arbiträr. Detta argument underbyggs av Bauman 

(1992) och Giddens (1991), där den senare beskriver identiteten hos den moderna människan 

som ett “självreflexivt projekt”, där vetskapen om att det finns ett flertal identiteter att välja 

mellan tvingar människan till ständiga val, vilket gör att den ontologiska tryggheten 

ifrågasätts. För att få vägledning i detta tvingas människor vidare välja en livsstil (Giddens, 

1991:103). Dessa livsstilar återfinns även på nätet, i vad Gripsrud (2011) refererar till som 

nätgemenskaper. Tidigare forskning (Boyd, 2007) har funnit direkta samband mellan 

människors identiteter offline, och den de väljer att presentera i sociala medier, vilket tycks 

härröra från att de sociala hierarkierna ter sig likadana såväl online som offline. Ovanstående 

teorier om identitet och gemenskap har använts för att söka förstå hur respondenterna 

använder sig av Instagram som en del i sitt identitetsskapande och sociala liv. 

 

4. Metod och urval 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två vetenskapsteorier som ofta sätts i motsatsförhållande är det hermeneutiska och det 

positivistiska. Positivismen betonar empirismens överlägsenhet och förutsätter en objektiv, 

universell verklighet oberoende av människans existens. Här förespråkas kvantitativa metoder 

och resultatet blir vanligen blir i form av förekomst/frekvens eller omfång/volym (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:32-33). Hermeneutik betyder tolkningslära och är en mångfasetterad 

filosofisk tradition som enligt Gripsrud handlar om “vad det innebär att förstå något och hur 

man kommer fram till en förståelse eller mening som också är en kunskap” (2011:179). Inom 

hermeneutiken ses läsning av texter som en meningsskapande process mellan textens element 

och läsarens tolkning. Denna är alltid beroende av läsarens förförståelse, kunskaper, attityder 

etc. (Gilje & Grimen, 2007:179). Då syftet här varit att skapa förståelse för vilka 



 23 

tillfredsställelser användare erhåller av Instagram, och modeföretags uppfattningar och 

förståelser av dessa, ansågs det hermeneutiska förhållningssättet bäst lämpat för ändamålet. 

 

4.2 Informanter och respondenter 

Larsson (2010) talar om två olika sätt att adressera individer som deltar i intervjuer; 

informanter och respondenter. Då det är sak- och bakgrundsupplysningar som forskaren 

eftersöker, bör individen benämnas informant. Är det å andra sidan en individs personliga syn 

på- eller uppfattningar av- ett visst ämne som eftersökes bör denna individ istället benämnas 

respondent (Larsson, 2010:57).  Då syftet med företagsintervjuerna varit att bidra till ökad 

förståelse för företagets kommunikation i sociala medier, refereras dessa representanter här 

som informanter. Representanter för publikperspektivet refereras som respondenter. 

 

Informanter valdes genom strategiskt urval utifrån rekommendationer från respektive företag 

och utgörs av nyckelpersoner som antingen ensam ansvarar för- eller har god insyn i- arbetet 

med sociala medier. Urvalet av respondenter får till viss del säga grundas i ett s.k. 

bekvämlighetsurval, då de första respondenterna funnits bland bekantas bekanta på 

arbetsplatser och av för forskarna andra bekanta institutioner. Ingen av forskarna har dock 

haft någon egentlig relation till respondenterna, och i det fall att det funnits någon koppling 

(om än mycket avlägsen) har den andra forskaren agerat moderator medan den andra hållit sig 

i förgrunden. De först förvärvade respondenterna fick sedan i sin tur rekommendera andra 

personer de ansåg vara av intresse för studien, varför dessa får sägas ha valts genom s.k. 

snöbollsurval. 

 

4.3 Metodgenomgång, kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning härrör från bl.a. fenomenologin, hermeneutiken och strukturalismen. Här 

studeras processer, relationer och kvalitativa egenskaper mer ingående och man kan 

metodologiskt använda sig av såväl intervjuer som livsberättelser och deltagande 

observationer (Flick, 2014). Metoden används när forskaren söker nå djupare förståelser för 

det latenta och människors livsvärldar, snarare än det manifesta/ytliga. Till skillnad från 

kvantitativ forskning innebär kvalitativ forskning en cirkulär snarare än en linjär process, där 

de olika momenten i forskningsprocessen ofta sker mer växelvis (Trost, 2010:31-33). 

Tyngdpunkten ligger i större utsträckning på analys än planering, även om det självklart är av 

vikt att planera även i kvalitativa studier. Kvalitativ forskning är av särskild relevans vid 

studiet av sociala relationer och komplexa fenomen och det är vanligt att forskaren studerar 
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ett fåtal fall mer djupgående snarare än ett stort antal fall, eftersom syftet inte är att uppnå 

statistisk signifikans eller generaliserbarhet (Flick, 2014). Vid forskning med kvalitativ metod 

är det av yttersta vikt att forskaren är reflexiv med sina egna antaganden och förförståelser av 

ämnet, d.v.s., erkänner sin roll i hur studien utformats och genomförts (Barbour, 2013:12).  
 
En stor del av tidigare forskning kring uses and gratifications har använt sig av 

standardiserade kvantitativa metoder. I detta begränsas dock respondenterna i sina 

svarsmöjligheter, vilket kan innebära att forskaren kanske inte når de aspekter som inte finns 

representerade bland svarsalternativen. För att undvika att gå miste om dessa aspekter och ge 

respondenterna största möjliga frihet att besvara frågor förutsättningslöst har vi här valt att 

istället använda oss av kvalitativa intervjuer som metodologisk utgångspunkt. En av 

fördelarna med kvalitativa intervjuer är att forskaren ges möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor och säkerställa att svaret uppfattats korrekt. Vi har hela tiden varit medvetna om 

de eventuella svårigheterna i att nå “gratifications-perspektivet” med denna metod, men då 

syftet varit att nå kunskap och förståelse för människors livsvärldar i form av upplevelser, 

förväntningar och avsikter, ansågs kvalitativa intervjuer ändå vara den bäst lämpade metoden 

för insamling av empiriskt material. Det bör dock göras tydligt att resultatet av denna studie 

inte på något vis kan säga något om mer än det specifika fenomen i den specifika kontext som 

studerats.  
 
Då undersökningen både innehar ett organisations- och ett publikperspektiv har 

intervjumetoder omsorgsfullt anpassats därefter. Med modeföretagen bedömdes enskilda 

intervjuer lämpligast eftersom ansvaret för arbetet med sociala medier i två av tre fall 

utgjordes av en enskild individ inom företaget. Till användarperspektivet ansågs fokusgrupper 

vara bättre lämpade, eftersom dessa kan uppdaga erfarenhetsaspekter och insikter hos 

individen som kanske inte synliggörs utan gruppinteraktion (Trost, 2010). 

 

4.3.1 Expertintervjuer 

De företagsintervjuer som här utförts har tagit avstamp i Flicks beskrivning av 

expertintervjuer. I expertintervjuer är det inte individen i sig som är av intresse utan snarare 

den specifika kunskap denne besitter inom ett visst verksamhetsområde (Flick, 2014:227). 

Denna form av intervjuer ansågs ändamålsenlig då målgruppen för intervjuerna utgjorts av 

anställda inom respektive företag som ansågs besitta den eftersökta kunskapen och expertisen 

kring arbetet med sociala medier. Dessa har integrerats i studien som representanter för en 

grupp snarare än som enskilda fall. Eftersom expertintervjuer vanligen är tidspressade ställs 
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höga krav på forskaren att precisera intervjufrågorna för att få adekvata och relevanta svar 

(Flick, 2010:229). Forskaren bör också vara vaksam på att informanten inte börjar integrera 

sina personliga värderingar istället för sin områdesexpertis. 

 

4.3.2 Fokusgrupper 

Fokusgruppsintervjuer innebär att forskaren samlar in data från en mindre grupp människor 

kring ett specifikt ämne och används med fördel när forskaren söker nå erfarenhetsaspekter 

som kanske inte möjliggörs utan gruppinteraktion (Flick, 2014:250). Metoden är flexibel och 

kan med fördel kan användas för studier som befinner sig i en explorativ fas (Barbour, 2013: 

19). Ett tydligt exempel på detta återfinns i en studie av Oeldorf- Hirsch (2010), där 

fokusgrupper användes för att söka förstå människors motiveringar och drivkrafter till att 

ägna sig åt fotodelning online. Resultatet användes sedan för att bygga mer strukturerade 

(kvantitativa) enkäter där den s.k. metodtrianguleringen bidrog till att vidga studien 

ytterligare. Både Barbour (2013), Wibeck (2010) och Trost (2010) menar dock att 

fokusgrupper även är en utmärkt metod i sig själv.  

 

Vid fokusgruppsintervjuer intar forskaren en mindre aktiv roll som moderator, istället ligger 

fokus i större utsträckning på interaktionen mellan deltagarna (Barbour, 2013). Fördelarna 

med fokusgrupper är att gruppinteraktionen kan medföra en större insikt hos individen om 

dennes åsikter, drivkrafter och ageranden (Trost, 2010:45). För att gruppdynamiken ska 

fungera väl och för att gruppen ska vara hanterbar för intervjuaren brukar man säga att 

omkring fyra till sex respondenter är optimalt (ibid.; Wibeck, 2010). Vid analys av 

fokusgruppsintervjuer är det viktigt att beakta effekten av just interaktionen och dynamiken i 

gruppen (Flick, 2014:260). Vad som sägs vid intervjun och resultatet av detsamma blir något 

unikt för just den sammansatta gruppen och skulle potentiellt se annorlunda ut i en annorlunda 

sammansatt grupp (ibid.).  

 

4.4 Intervjuguide 

Inför fokusgruppsintervjuerna arbetades en intervjuguide (se bilaga A) fram med tematisering 

grundad i studiens teoretiska ramverk. Intervjuguiden innehöll 20 frågor som inte 

nödvändigtvis ställt i samma ordning vid samtliga intervjuer, eftersom respondenterna tillåtits 

styra samtalet inom ramarna för intervjuguidens teman. Intervjuerna har således 

karaktäriserats av vad Trost (2010:39) refererar till som låg grad av standardisering, d.v.s., 
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språkbruket har till viss del anpassats efter respondenternas och följdfrågor har formulerats 

beroende på svar. 

 

För några av de teman och frågor som ansågs vara potentiellt svårtolkade användes stimuli i 

form av bilder (se bilaga C). Bilderna valdes genom strategiskt urval utifrån dess relevans för 

studiens problemställning, teoretiska grund och syfte och har hämtats från oberoende företags 

Instagramkonton. Då bildernas ursprung saknar relevans har de inte heller redovisats för 

respondenterna, eftersom syftet varit att förstå hur respondenterna ställer sig till denna typ av 

kommunikativa budskap oberoende av avsändaren. De teman som berördes med hjälp av 

bilderna var användandet av “varumärkesambassadörer”, användandet av “bilder med etiskt 

budskap” och “betydelsen av brands/märken” på Instagram. Varje tema inleddes med en vid, 

öppen fråga för att få igång samtalet. I följdfrågorna därefter efterfrågades mer utvecklade, 

beskrivande svar (s.k. tratt-teknik). Ledande och provocerande frågor har helt undvikits. 
 
Inför intervjuerna med företagen omarbetades intervjumanualen utefter den nya kunskap som 

genererats vid fokusgruppsintervjuerna. Den reviderade intervjumanualen innehöll 19 stycken 

frågor (se bilaga B) och grundade sig delvis i studiens teoretiska ramverk och delvis utifrån 

den insamlade datan från fokusgrupperna, varför den får sägas ha en deduktiv-induktiv ansats. 

Intervjuguiden bör enligt Trost (2010) vara utformad så att den passar intervjuarens egen 

logik, medan svaren sedan vid den faktiska intervjun kan komma att få en helt annan 

ordningsföljd. En erfaren intervjuare behärskar utan problem att navigera och hoppa mellan 

de olika frågeområdena (ibid.). 
 
4.5 Metodutförande: expertintervjuer 

Vid samtliga intervjuer informerade informanterna inledningsvis om studiens konfidentialitet 

och vem som eventuellt kan komma att ta del av materialet. Av etiska skäl utfördes därefter 

inför vad Kvale (1997:107) refererar till som ”informerat samtycke”, d.v.s., informanterna 

gavs information om studiens ändamål och upplägg och deras rätt att, när som helst under 

intervjuns gång och utan förklaring, dra sig ur. Informanterna fick sedan skriftligt signera att 

de tagit del av ovan angivna information. 
 
Intervjun med Jackie Shops hölls vid fysiskt möte i Stockholm, medan intervjuerna med 

Nathalie Schuterman och Daniel Wellington ägde rum via telefon respektive 

datorapplikationen Skype. Skype möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal, oberoende av 

var man befinner sig i världen (Microsoft, 2015). Anledningen till att telefonintervjuer valdes 
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att göra var för att dessa informanter saknade praktisk möjlighet till fysiskt möte, i fallet 

Daniel Wellington av förklarliga skäl då informanten är bosatt i Los Angeles, USA. För att 

undvika att skapa förvirring har endast en person agerat intervjuare under telefonintervjuerna. 

Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av en Iphone med ljudinspelningsfunktion och 

varade i cirka 25 minuter. Samtliga informanter har erbjudits att ta del av studiens färdiga 

resultat. 

 

4.6 Metodutförande: fokusgruppsintervjuer 

Varje fokusgruppsintervju inleddes med ett muntligt informerat samtycke, som innehöll en 

tydligt utformad beskrivning av studiens ändamål och syften samt information om 

respondenternas rättighet att när som helst och utan förklaring välja att inte svara på frågor. 

Vidare förtydligades vikten av att inte avslöja känsliga uppgifter om övriga gruppdeltagare. 

Därefter informerades samtliga respondenter om studiens konfidentialitet och vem som 

eventuellt kan komma att ta del av materialet, varpå de fick ta ställning till huruvida de ville 

vara anonyma, något som samtliga respondenter avböjde. Eftersom information som direkt 

kan härledas till respondenternas identitet inte anses fylla något syfte för studien, kommer 

sådan information ändå inte att redovisas. Avslutningsvis erbjöds samtliga respondenter att ta 

del av det färdiga resultatet av studien.   
 
Respondenter till publikperspektivet utgjordes av kvinnor och män i åldrarna 21-41 bosatta i 

Stockholm, och ingår som potentiella målgrupper utifrån vilka företagen angav att de riktar 

sig till på Instagram. Då företagen angav en väldigt bred bild av deras respektive målgrupper, 

såsom “den arbetande kvinnan” eller “modemedvetna kvinnor och män” har studien utgjorts 

av respondenter i olika åldrar och med varierande sysselsättning. Dessa delades sedan in i fyra 

grupper, som eftersträvades vara inbördes homogena beträffande ålder, kön och 

sysselsättning. Uppdelningen grundade sig i Wibecks (2010:63) antagande om att människor 

som delar intressen och erfarenheter också är mer villiga att dela sina åsikter, och syftade till 

att stimulera en bättre gruppdynamik genom att skapa intimitet, kohesion (samhörighet) och 

konsensus i gruppen. Samtliga intervjuer hölls i en för respondenterna okänd, neutral miljö i 

ett kontor på Östermalmstorg. Nedan följer en redovisning av fokusgruppernas uppbyggnad: 
 
Fokusgrupp 1  

Kvinna 28 år - Kundtjänstmedarbetare 

Kvinna 24 år - Receptionist 

Kvinna 21 år- Studerande 
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Fokusgrupp 2  

Kvinna 25 år - Advertising Manager 

Kvinna 36 år - Art Director 

Kvinna 41 år - Ekonomiassistent 

Kvinna 38 år - Head of Acquisition 

 
Fokusgrupp 3 

Man 32 år - Art Director 

Man 27 år - Programmerare 

Man 32 år - Egenföretagare  
 
Fokusgrupp 4 

Man 27 år - Fastighetsägare   

Man 29 år - Säljare 

Man 31 år - Säljare 

 

Vid dokumentation av fokusgrupperna användes en Iphone med ljudinspelningsfunktion. En 

intervjuare agerade moderator medan den andra höll sig i bakgrunden och förde anteckningar 

under samtalets gång för att dokumentera vem som talade. 

 
För att gruppdynamiken ska fungera optimalt och för att gruppen inte ska bli ohanterlig för 

moderatorn menar Kvale (1997) och Trost (2010) att ett optimalt antal respondenter för en 

fokusgrupp ligger mellan omkring fyra till sex personer. Således har det hela tiden funnits en 

medvetenhet om att indelningen i triader inte är optimal, varför särskild tonvikt lagts på att 

vid varje intervju se till att ingen respondent fått utrymme att dominera samtalet på bekostnad 

av de andra deltagarnas åsikter. Det bör vidhållas att det även finns psykologiska fördelar med 

indelningen i små grupper som triader, då dessa ger den enskilde deltagaren en större del av 

upplevelsefältet att förfoga över vilket i sin tur ger deltagarna större känsla av samhörighet 

och inflytande (kohesion) (Svedberg 1992 se Wibeck 2010:61). 
 
4.7 Metodens giltighet 

Att en studie innehar god validitet, eller giltighet, innebär att forskaren mätt det han eller hon 

avsett att mäta i sin studie (Bryman, 2001:43). För att öka en studies validitet bör samtliga 

slutsatser vara väl förankrade i data samt vara försvarbara. Forskaren måste därför ständigt 
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kontrollera, ifrågasätta och teoretisk tolka sina resultat genom hela arbetet med studien (Kvale 

& Brinkman, 2009:268). För att stärka validiteten för denna studie har de slutsatser som 

presentas, argumenterats utifrån de genomförda intervjuundersökningarna. Om de frågor som 

ligger till grund för intervjuguiden är väl förankrade i för studien relevanta teorier, anses de 

enligt Ekström och Larsson (2010) med hög sannolikhet vara sakliga och således utgöra ett 

bra mått på det studien avser att mäta. I kvalitativ forskning är extern validitet av mindre 

relevans, men bör ändå bejakas (Bryman, 2001:44-45). En uppenbar och härmed påtalad 

svaghet för denna studie är att de individer som deltagit inte kan sägas utgöra något 

representativt urval för populationen.      

 

Att en studie innehar god reliabilitet innebär att andra forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat om de utför studien (Bryman, 2001:43). Graden av reliabilitet är vanligen av 

större vikt vid kvantitativa undersökningar, då resultat av dessa vanligen består av mått i form 

av förekomst/frekvens och antal/volym. Kvantitativa resultat är oftast, om än inte alltid, 

lättare att återskapa vid en upprepad studie om reliabiliteten är hög i ursprungsstudien (Ibid.). 

Vid kvalitativa studier görs detta istället genom att forskaren är reflexiv och noggrant 

beskriver hur hen gått till väga med hela arbetet av studien, inte främst hur analysen av data 

gått till (Ibid.). För att öka reliabiliteten i denna studie har det empiriska materialet i enlighet 

med Brymans (2001:312) idéer om god transkribering, utförts på enskilt håll av studiens två 

forskare i avsikt att säkerställa att vad som sagts vid intervjuerna uppfattats på ett korrekt sätt. 

Även om det är svårt med extern reliabilitet för kvalitativa studier har studien relativt god 

potential att kunna replikeras av andra forskare om dessa följer metodanvisningarna samt 

använder sig av de intervjuguider som skapats för studien (Bryman, 2001:257).  

 
4.8 Etiska aspekter och kritisk diskussion av metodval  

Vid forskning med kvalitativ metod finns en rad etiska aspekter att beakta. Eisner & Peshkin 

beskriver två egenskaper som centrala för en forskare med god etik: ”..[]..känslighet så att de 

kan identifiera en etisk fråga, och ansvar så att de känner sig förpliktade att handla på lämpligt 

sätt i sådana frågor” (Eisner & Peshkin, 1990:244 se Kvale, 1997:111). Vidare är principen 

om fördelaktighet (beneficience) fundamental (Kvale, 1997:110), d.v.s. att fördelarna med 

studiens syfte alltid bör överväga eventuella nackdelar. För att undersökningspersonerna ska 

lida så lite skada som möjligt måste forskaren beakta vem som kan komma att ta del av 

materialet och i vilken utsträckning det är möjligt att skydda respondenternas identitet, detta 

gäller särskilt vid studier av känslig karaktär som riskerar skada individen (ibid). I detta 
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avseende är fokusgrupper särskilt problematiska, eftersom respondenterna får höra varandras 

svar och det aldrig helt går att förlita sig på att de håller på tystnadsplikten som forskaren 

omfattas av (ibid.;Wibeck, 2010). Inför beslutet att använda fokusgrupper för insamling av 

empiriskt material har forskaren därför att ta ställning till vilka potentiella skador detta kan 

medföra för studiens deltagare. Till följd av denna etiska problematik har långa diskussioner 

förts och andra alternativ noga övervägts inför valet att använda fokusgrupper i denna studie. 

Det var vidare denna metodkritiska diskussion som bidrog till att göra användandet av 

informerat samtycke till en självklarhet.  Efter noga avvägning har vi dock funnit att studien 

inte är av sådan karaktär att den enskilde deltagaren löper risk att skadas, varför beslutet att 

använda fokusgrupper bedömts som rimligt. Som Wibeck (2010:139) påpekar finns det även 

aspekter som kan sägas göra fokusgrupper mer etiskt tilltalande än enskilda intervjuer, 

eftersom deltagarna här i högre utsträckning tillåts styra samtalet på egna villkor samtidigt 

som samtal i grupp möjliggör för den enskilde deltagaren att undvika att uttala sig i frågor 

som för denne upplevs känsliga. 

 
Vid fokusgruppsintervjuerna har det hela tiden tagits i beaktning att gruppindelningen i triader 

inte är optimal för gruppdynamiken. I detta avseende har vi som forskare gjort vårt yttersta för 

att fungera som rättvisa moderatorer och se till att alla fått komma till tals och att ingen 

enskild individ dominerat samtalet.  
 
Det bör tillstås att det faktum att två av företagsintervjuerna ägt rum via telefon medför 

studien vissa svagheter. Vid en telefonintervju går forskaren för det första miste om den 

mänskliga direktkontakten med informanten, vilket försvårar tolkningen av hur denne 

reagerar på de frågor som ställs. Inte heller har eventuella ansiktsuttryck eller gester som 

skulle kunna tyda på tveksamhet eller förvirring kunnat följas upp på samma sätt som vid en 

fysisk intervju (Bryman, 2001:129).  Forskaren kan heller inte säkerställa att han pratar med 

den person han faktiskt söker. Då informanterna lämnat detaljerade svar på de frågor som 

ställts, vilket en icke-insatt person inte torde förmå, anses den information som lämnats under 

intervjuerna vara reliabel.   
 
4.9 Transkribering 

Det enda som egentligen kan utläsas av en transkribering är vad transkriptören noterat. En 

transkribering är således inte en objektiv registrering utan snarare en komplicerad process av 

inspelning/avlyssning (Moberg, 2010:200). Ljudinspelning av intervjuer underlättar den 

senare analysen då det är svårt att ordagrant minnas ett samtal som varat i mer än 30 sekunder 
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(Bryman 2001:310). Eftersom intervjuerna i denna studie varade upp till 53 minuter, ansågs 

ljudinspelning av samtalen som en självklarhet. Då fokus för denna studie legat på vad som 

sägs, snarare än hur det sägs, har eventuella pauser, skratt, ansiktsuttryck och liknande event 

helt bortsetts från i analysen. Materialet är dock transkriberat på ett sådant sätt att läsare ska 

kunna ta ställning till om de tolkningar som gjorts är rimliga (Moberg, 2010:200).  
 
4.10 Tematisk analys  

Tematisk analys (TA) är en allmän analysmetod som används vid alla möjliga typer av 

kvalitativa frågeställningar där syftet är ett annat än att skapa egna hypoteser/teorier. Valet av 

tematisk analysmetod går tillbaka till studiens syfte, d.v.s., att nå̊  ökad kunskap och förståelse 

för såväl de semantiska som latenta delar av materialet som är meningsbärande för texten. 

Metodvalet motiveras vidare med dess lämplighet att närma sig ett empiriskt material 

förutsättningslöst, där teman lokaliserats induktivt ur empirin. Vi tar huvudsakligen avstamp i 

Braun & Clarkes beskrivning av tematisk analys: ”Thematic analysis involves the searching 

across a data set [..] to find repeated patterns of meaning” (2006:15), men har även använt oss 

av litteratur från Flick (2014) samt Guest, McQueen & Namey (2012) där den senare ansetts 

särskilt intressant då den fokuserar mer ingående på induktiva analyser som huvudsakligen 

har en deskriptiv och explorativ orientering. 
 
TA bygger på att analysera subjektiva åsikter, och metodologiskt, på data härrörande från 

intervjuer och fokusgrupper (Flick, 2014:423). Metoden går ut på att forskaren identifierar, 

analyserar och rapporterar mönster (teman) inom data och beskriver dessa i (rik) detalj (Bran 

& Clarke, 2006:6). Braun & Clarke (2006) betonar forskarens aktiva roll i tolkningsprocessen 

och motsätter sig idéer av kvalitativ forskning där forskaren skulle kunna “ge röst åt” studiens 

deltagare. Således blir det väsentligt att som forskare vara reflexiv och öppen med vilka 

förförståelser och teoretiska utgångspunkter man bar med sig in i analysen. Som tidigare 

nämnt vilar tyngdpunkten i denna studie på teorin om uses and gratifications samt Grunigs 

teori om symmetrisk och asymmetrisk kommunikation.  

 

Man brukar i analysen skilja på semantiska data (det uppenbara, det som faktiskt uttalas) och 

latenta data (underliggande meningar, idéer och antaganden) (Flick, 2014: 421). Ofta skiljer 

man också på induktiv tematisk analys – att tematisera utifrån data, och teoretisk tematisk 

analys – tematisering med grund i studiens teoretiska utgångspunkter och eventuellt känd 

empiri (Flick, 2014). Enligt Braun & Clarke (2006) råder viss oenighet inom forskningen 

gällande i vilket skede av analysen forskaren bör ägna sig åt litteraturen. Medan somliga 
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argumenterar för att tidig läsning kan inskränka på forskarens analytiska fokus till att fokusera 

på förutbestämda aspekter i data på bekostnad av andra viktiga aspekter, menar andra att tidig 

läsning av litteraturen snarare har en positiv inverkan på analysen genom att göra forskaren 

uppmärksam på mer subtila delar av data.  (ibid., 2006:16). Det finns med andra ord inget rätt 

sätt att gå tillväga vid analys av data. I denna studie har själva analysen av data utförts 

induktivt, medan intervjuguiderna grundats i tidigare forskning och teori, varför studien får 

sägas ha en deduktiv-induktiv ansats.  
 
4.10.1 Analysförfarande 

För att öka läsarens förståelse för studiens resultat presenteras nedan analysens teman. Då 

studien grundar sig i teorin om Uses and Gratifications kommer analysens tyngdpunkt och 

fokus följaktligen finnas här. Utifrån det empiriska materialet från fokusgrupperna har 

mönster letats för att lokalisera vilka centrala funktioner Instagram fyller för användarna. 

Kategoriseringen av det empiriska materialet i de meningsbärande teman/funktioner som legat 

till grund för analysen och studiens resultat har utförts genom strategisk färgkodning av 

direktcitat, vilka sedan klumpats samman för att slutligen sammanfogas till de 

teman/funktioner som utgör grunden för den slutgiltiga analysen (för en förklaring av vad 

dessa inbegriper, se punkt 5.1). För att komma fram till en slutgiltig indelning av det 

empiriska materialet krävdes långa, djupa diskussioner där tankar kring materialet 

kontinuerligt utvecklats, teman reviderats och möjliga utgångar övervägts.  

  
För att på ett överskådligt sätt redovisa studiens resultat presenteras dessa teman i en tabell 

som redogör för den utsträckning i vilken varje fokusgrupp (och varje individ inom dessa) 

omnämnt varje funktion. Den utsträckning i vilken användarna omnämner dessa funktioner 

presenteras i procentform (%). I det fall att samtliga respondenter i en fokusgrupp behandlat 

en funktion kommer det således att stå 100% i den rutan. Är det endast en person som talar 

om en funktion kommer det följaktligen att stå 33% (om gruppen innehar 3 deltagare). För att 

underlätta förståelsen för procentindelningen redovisas vidare i tabellen antalet deltagare som 

ingått i respektive fokusgrupp (N=x). 
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Uses & gratifications  Grupp 1 
(N=x) 

Grupp 2  
(N=x) 

Grupp 3  
(N=x)  

Grupp  4  
(N=x) 

Avkoppling/eskapism         

Sociala relationer        

Personlig identitet     

Information       

                                               Tabell 2. Förklaringsmodell av användarperspektivets uses and gratifications  

5. Analys och Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av den analys som utförts av det insamlade empiriska 

materialet. Först presenteras de tillfredsställelser vi funnit att användarna erhåller av 

Instagram, vilka sätts i relation till företagens uppfattningar och förståelser av dessa för att 

sedan diskuteras gemensamt utifrån det teoretiska ramverk som omsluter studien. Resultaten 

knyts sedan ihop med att titta på huruvida dessa två aktörer samspelar eller inte på Instagram 

med hjälp av teorin om symmetrisk och asymmetrisk kommunikation. Fokus har legat på att 

göra tydligt i vilken utsträckning företagen lyckas fånga/nå sin målgrupp, eller om 

målgruppen är aktiv på Instagram av andra anledningar som gör företagen ointressanta. 

Direktcitat från intervjuerna används som stöd för att underbygga varje påstående och 

argument. Materialet har studerats i sin helhet, och framträder också som sådant i analysen. 

 

5.1 Förklaring av funktioner 

Avkoppling/eskapism: Vardagsflykt, tidsfördriv, underhållning. Visuellt attraktivt/vila ögat. 

Behöver inte tänka så mycket, man bara scrollar igenom flödet och tittar på fina bilder. Källa 

till inspiration. 

  

Sociala relationer: Behovet av att träffa nya människor. Upprätthållandet av relationer 

(offline). Delaktighet och gemenskap (online och offline). Hålla koll på vad vänner gör/hålla 

kontakt med vänner. Skapa samtal på arbetsplatsen m.m. 

  

Personlig identitet: Hur man presenterar sig själv; Vad postar man? Vad gillar man? Online 

vs offline persona, stämmer de överens? (kan leda till konflikter). Representerar ens online 

person den man är offline? 
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Information: Information om produktnyheter, hobbys/intressen, politisk, samhällelig 

information. 

 

5.2 Översikt 

Då detta inte är en kvantitativ studie syftar tabellen nedan endast till att ge en slags 

överblick/orientering i hur resultaten är fördelade inom och mellan grupperna. Tabellerna i sig 

säger ingenting om hur respondenterna talar om varje funktion och hur de ställer sig till dem, 

detta utvecklas först senare i analysen.  

 

 Uses & gratifications  Grupp 1 
(N=3) 

Grupp 2   
(N=4) 

Grupp 3   
(N=3) 

Grupp 4  
(N=3) 

Avkoppling/eskapism  100 %  75 %  100 %  100 % 

Sociala relationer 100 %  100 %  100 %  100 % 

Personlig identitet 100 % 50 % 100 % 100 % 

Information  75 %  25 %  100 %  100 % 

                                                    Tabell 3. Användarperspektivets uses and gratifications tabell (%) 

 

5.3 Avkoppling/eskapism 

Som påvisat nedan gav respondenterna uttryck för att Instagram är ett lättsamt och 

underhållande medium som erbjuder avkoppling utan att ställa höga krav på tankemässigt 

engagemang:  
 

“Om jag ska vara ärlig, jag gillar bilder mer än text ..[..]. Det är därför jag 
gillar Instagram. Jag vill inte läsa, jag vill bara titta på bilder. Det är därför jag 
inte gillar Facebook, där är det bara texter” (Person 2, Grupp 2).  
 
“Det är ju visuellt drivet också, det gillar jag! ” (Person 1, Grupp 2).  

 
“Jag följer såhär lite badbrallsmärken och så. Det är lite kul för dom är lite 
happy och färgglada och så” (Person 2, Grupp 3).  

 
Samtliga uppgav vidare att de är aktiva på Instagram flera gånger dagligen och exempel på 

tillfällen då man uppgav sig vara särskilt aktiv var när man har tråkigt, vid resor, när man går 

på toaletten, i kollektivtrafiken etc. På frågan om vad det är för typ av bilder man uppskattar 

mest svarade en av respondenterna;  
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“Vackra människor, vacker natur.. typ National Geographic” (Person 1, Grupp 

4).  
 
Ett annat ofta förekommande svar på vilken typ av bilder respondenterna uppskattar var 

“inspirerande bilder”. 

 

Rörande motiv och anledningar till att följa modeföretag på Instagram uppgav respondenterna 

flera olika orsaker, där avsikten att konsumera företagets produkter inte nödvändigtvis var en 

av dem. I två av fokusgrupperna framkom att en anledning att följa ett modeföretag kan vara 

för att söka inspiration, även om man kanske saknar ekonomiska medel eller av andra orsaker 

inte hade för avsikt att konsumera de produkter företaget visade i sitt flöde: 
 

 “Det är kul att se.. som småföretag i London och Paris och sånt, det är ju 
skitkul att se. Men jag skulle nog inte börja följa en butik som ligger här nere, 
för det ser man ändå varje dag” (Person 2, Grupp 3). 
 
 “Om man till exempel är intresserad av inredning, så kan man få jävligt 
mycket inspiration från sådana typer av konton” (Person 2, Fokusgrupp 4).  

 
På ett konnotativt plan kan detta sammantaget förstås som att en central tillfredsställelse 

Instagram uppfyller för respondenterna är en form av eskapism, där innehållet på Instagram 

både fungerar som underhållning och något avkopplande att vila ögonen på, samtidigt som det 

erbjuder en stunds flykt till en annan värld man kan drömma sig bort till varifrån man hämtar 

idéer och inspiration till sitt eget vardagsliv. 

 
På denna punkt får företagen sägas vara någorlunda väl i samförstånd med respondenterna. 

Företagens vinstintressen utgör förvisso en ofrånkomlig, självklar och grundläggande 

anledning till att över huvud taget finnas på Instagram, vilket också i någon mån bejakas av 

samtliga informanter. Samtidigt uttrycker informanterna explicit något som kan förstås som 

att det även kan finnas andra, mindre vulgära dimensioner bakom användandet, såsom viljan 

att inspirera och motivera sina följare: 

 

“Tanken med vårt konto är inte att det ska vara den här hetsen med att man ska 
köpa allting som vi instagrammar, utan det ska vara ett inspirationskonto.” 
(Jackie Shops). 
 
“Det är mer en samlingsplats än en kommunikationsport.” (Daniel Wellington) 
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“Det är ju ett visst klientel som har råd att handla i en sån här butik, men via 
Instagram vill vi kunna inspirera alla. Det är ju en drömvärld vi har skapat, så 
det är väl kul om så många som möjligt kan få vara en del av det.” (Nathalie 
Schuterman). 

 
5.4 Sociala relationer 

Flera respondenter uppgav att innehåll från Instagram ofta är föremål för diskussion i 

vardagen med vänner och arbetskamrater, och understryker vikten av att vara aktiv på 

Instagram för att känna delaktighet i dessa sammanhang. En avvikelse påvisades dock hos 

grupp 4, där två respondenter menade att detta skedde i väldigt liten utsträckning, eftersom 

man inte upplevde sig följa samma saker som sina vänner. Även dessa respondenter uppgav 

dock att de använder Instagram för att exempelvis hålla kontakt med avlägsna vänner, varför 

sociala relationer än dock får sägas vara den mest utmärkande tillfredsställelsen 

respondenterna erhåller från Instagram. En stor del i användandet tycks på olika sätt vara 

kopplat till upprätthållandet av sociala relationer offline vilket påvisas i exemplen nedan: 
 
“Mycket kretsar ju kring Instagram hela tiden. Så om man inte hade haft det 
hade man nästan känt sig, ja det är lite töntigt att säga för det är ju inte så.. 
Men man hade känt sig att man var lite borta..” (Person 2, Grupp 1). 
 
“Jag kände mig nog lite utanför i och med att jag umgås med många på jobbet. 
Om vi alla var tillsammans på en bild, så sa de andra jämt att de inte kunde 
tagga mig i bilder för jag hade inte Instagram” (Person 3, Grupp 2). 

 

Detta underbygger till viss del tidigare forskning av Oeldorf-Hirsch (2010) som föreslagit att 

fotodelning som kommunikationsform idag primärt drivs av sociala snarare än personliga 

behov. En avvikelse påvisas dock här då en respondent uppgav just återupplevandet av gamla 

minnen som den främsta anledningen till att vara aktiv på Instagram: 

 

“För mig handlar det om att bevara bilder. Det är ett enkelt sätt att komma ihåg 
saker, komma ihåg fina stunder” (Person 1, Grupp 2). 

 

Flera respondenter uppgav vidare att de inte gillar eller kommenterar företags bilder eftersom 

de inte får någonting tillbaka. Att gilla och kommentera sina vänners och bekantas bilder ses 

däremot som fundamentalt för bibehållandet av en god relation: 

 

 “Jag gillar inte när företag lägger ut grejer. Jag gillar om det är en 
privatperson, men det är för att vara schysst. En offentlig person gillar jag inte 
heller, det är såhär wasteless tycker jag” (Person 2, Grupp 4). 
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“Alltså de skrattar åt mig på jobbet för att jag gillar ju allas bilder ..[].. Jag 
gillar varenda bild, oavsett vad de lägger upp så får jag dåligt samvete om jag 
hoppar över den” (Person 3, Grupp 1). 

 

Kommunikationen med vänner på Instagram beskrivs av respondenterna som en form av ge-

och-ta-förhållande där det är mer eller mindre självklart att om en vän gillar eller 

kommenterar ens bilder så gengäldar man det. I annat fall menar respondenterna att det skulle 

det innebära negativa konsekvenser för relationen i det verkliga livet (offline): 

 

 “Förut gillade jag bara det jag verkligen tyckte var värt en like, men sen fick 
jag höra från folk att “varför likear du aldrig?”, så liksom nu likear jag oftare, 
men inte allt” (Person 2, Grupp 1). 

 

Daniel Wellington får sägas ha goda uppfattningar om användares erhållna tillfredsställelser i 

form av sociala relationer på Instagram. Företaget karaktäriseras av hög utsträckning av vad 

Jenkins (2012) refererar till som deltagarkultur, då mer eller mindre hela företagets 

Instagramflöde är uppbyggt av användargenererat innehåll. I en bredare mening av detta 

begrepp, likt det beskrivet av Kaplan & Haenlein (2009), kan hela Instagram sägas bygga på 

användargenererat innehåll.  Här används begreppet i en snävare mening, där 

användargenererat innehåll likställs med innehåll producerat av privatpersoner och alltså ej 

företag. 

 

Genom s.k. re-posts uppmanar DW aktivt sina följare att deltaga i såväl uppbyggandet, som 

spridandet av varumärket. Därigenom bjuder de också in användare att bli en del av en 

nätgemenskap där de kan dela sina intressen för varumärket. Även Jackie Shops arbetar aktivt 

med användargenererat innehåll i form av en officiell hashtag (#Jackieshops), genom vilken 

de uppmuntrar sina följare att dela med sig av egna bilder för att inspirera varandra. Hos 

Nathalie Schuterman är det däremot endast är en viss typ av följare (kändisar och stora 

bloggare) som uppmärksammas. Detta kan förstås som att företaget är måna om att deras 

image (offline), d.v.s. exklusivt och handplockat, även ska reflekteras på Instagram (online). 
 
5.5 Personlig identitet 

Medan några respondenter ger uttryck för att väldigt aktivt använda Instagram för att skapa 

sig själva och stärka sin personliga identitet anger andra att de är mer passiva åskådare och i 

större utsträckning är intresserade av att följa andra än exponera sig själva. Vid diskussion 
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kring varför man väljer att skaffa Instagram kom två respondenter, om än något motvilligt, 

fram till att en anledning bottnar i att man söker bekräftelse från andra:  

 
“Och sen.. sen är det väl lite att visa vad man själv gör också innerst inne..” 
(Person 1, Grupp 1)  
 
“Och få en liten uppmärksamhetsboost!” (Person 2, Grupp 1) 

 

Vilka bilder man väljer att dela styrs i hög utsträckning av andras förväntningar. Genom att 

dela bilder som man hoppas andra ska tycka är fina och bra söker man bekräftelse och respons 

på sitt eget värde i form av likes och entusiastiska kommentarer. Två respondenter uttryckte 

detta tydligt:  
 

 “Man tänker efter innan man lägger upp om det här är intressant för andra” 
(Person 1, Grupp 2) 
 
“Det är kul att liksom lägga upp bilder och få till bra bilder, och det är ju kul 
att bemöta responsen man får på sina bilder också” (Person 3, Grupp 1).  

 

Detta behov att visa upp sig själv på Instagram; vad man gör, var man är, vad man har köpt 

etc., kan kopplas till Baumans (2007) beskrivning av konsumtionssamhället där människor 

förvandlats till varor på en marknad och gör allt som står i deras makt för att uppfattas som 

åtråvärda av andra. Även de som explicit uppger sig för att vara passiva åskådare, i den 

benämningen att de är restriktiva med att lägga ut sina livsstilsval för granskning, ger uttryck 

för att använda andras livsstilsval för att fatta egna beslut.  
 
Vid diskussion rörande deltagande i tävlingar arrangerade av företag på Instagram var 

inställningen alltjämt negativ bland respondenterna i grupp 1, 3 och 4. Denna vilja/ovilja till 

att deltaga i tävlingar på Instagram tycks dock föga styras av hur attraktiv vinsten anses. 

Istället utgör behovet att upprätthålla den personliga identiteten (offline) även på Instagram 

(online) den huvudsakliga anledningen till att respondenterna förhåller sig negativa till 

deltagande i tävlingar. Som påvisat i exemplen nedan handlar det snarare om att 

respondenterna på olika sätt förknippar deltagande i Instagramtävlingar med en viss typ av 

karakteristika eller attribut som de själva inte önskar associeras med: 
 

“Jag skulle inte känna mig bekväm, det känns som en sell-out på något sätt. 
Typ som att det bara är folk som inte har råd som är med i tävlingar” (Person 
3, Grupp 4). 
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“Alltså jag vet ju själv vad jag tycker om när folk gör sånt. Jag tycker bara det 
är jobbigt och jag tycker inte det är kul att följa de människorna” (Person 3, 
Grupp 1). 
 
“Det är ganska utelämnande att vara med i en tävling tycker jag. Jag vill 
liksom inte skriva en motivering där, för jag vet inte om den kommer komma 
upp en dag i Google liksom” (Person 2, Grupp 3). 

 

I den bemärkelsen kan sägas att respondenterna skapar sig själva på Instagram i ett socialt 

samspel med andra. Denna tydligt uttryckte rädsla/oro inför att förknippas med attribut 

respondenterna uppfattar som negativa, underbygger tidigare forskning (Boyd, 2007) som 

föreslår att människor är måna om att deras verkliga persona (offline) reflekteras i vad de 

uttrycker i sociala medier, och att de sociala hierarkierna fungerar på samma sätt här som i 

verkliga livet (offline). 

 

En avvikelse uppvisades dock i grupp 2, där respondenterna ställde sig positiva till deltagande 

i företags Instagramtävlingar, och dessutom uppgav att de själva ofta deltar i sådana. Detta 

kan förklaras av att normen inom denna grupp är att dessa aktiviteter inte alls beläggs med 

några negativa värderingar som orsakar skam, utan snarare ses som ett kul sätt att engagera 

sig i varumärken. 

 

Respondenterna menar vidare att det centrala vid valet att följa olika konton i stor 

utsträckning handlar om personliga intressen. Som exempel på vilken typ av konton man 

följer baserat på intressen nämner respondenterna t.ex. modeföretag, restauranger, kändisar 

och bloggare. Genom att följa ett visst konto får respondenterna mer information av det som 

intresserar dem och som just det kontot erbjuder, vilket upplevs tillfredsställande. Några 

respondenter uppgav också att de ibland tittar på vilka företag deras vänner följer. Detta ger 

ytterligare indikationer om att respondenterna är reflexiva i sitt identitetsskapande och i viss 

mån väljer att följa företag baserat på viljan att identifiera sig andra personer som följer det, 

eller för att bli en del i den gemenskapen (online och offline) man tror sig få tillgång till 

genom att följa företaget.  

 

En av respondenterna uppgav att hon följde Nathalie Schuterman på Instagram trots att hon 

inte vanligtvis handlar där. Här uppnådde gruppen konsensus om att man kanske följer ett 

visst modeföretag för att man vill handla där, även om man inte har möjlighet att faktiskt göra 

det, och att man då istället ser bilderna som inspiration. På liknande sätt gavs i flera grupper 
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uttryck för att märken på har stor betydelse för den personliga identiteten. Flera respondenter 

menade dessutom att de hellre konsumerar en viss produkt från ett varuhus som upplevs 

exklusivt oberoende av om samma vara finns tillgänglig till samma pris i en “vanlig” butik 

som finns närmare. Detta ger stöd åt Baumans (2007) teori om att konsumtion blivit ett sätt att 

söka bekräftelse och identitet och att den moderna människan i hög utsträckning hävdar sitt 

(och andras) värde genom konsumtion. Det faktum att respondenterna uttrycker att det inte 

längre bara handlar om vad man konsumerar, utan också var man gör det, indikerar att 

respondenterna lägger stort värde även i själva handlingen att konsumera, och att konsumtion 

därigenom är något centralt och viktigt som präglar det samhälle de lever i. 

 

Några respondenter bejakade vidare vad som tidigaste uttrycktes av Levý (1959); att man inte 

nödvändigtvis i första hand intresserade sig för en produkt för dess funktion, utan för vad man 

tror sig få tillgång till i form av socialt kapital genom att konsumera produkten. Flera 

respondenter uppgav att de endast följer märken på Instagram som de också är intresserade av 

att identifiera sig med, och tvärtom att man inte intresserar sig för märken som upplevs strida 

mot den egna livsstilen: 

 
“Typ som Vans - jag skulle aldrig köpa dom för jag kan inte relatera till det. 
För jag vill inte bli skejtare, liksom” (Person 2, Grupp 3) 

 

Sammanfattningsvis får sägas att respondenterna i hög utsträckning använder Instagram för 

att skapa och ge uttryck för sin personliga identitet. Genom att dela bilder på sig själv och vad 

man gör, genom att följa vissa konton och gilla vissa typer av bilder samt genom selektivt 

deltagande i företags deltagande aktiviteter ger respondenterna uttryck för vilka de är eller 

vilka de önskar vara (offline). Då Instagram är ett (nästintill) världsomspännande socialt 

medium erbjuder det också användarna en global orientering till vilka identiteter och livsstilar 

som finns tillgängliga. Detta har företagen snappat upp och samtliga ger uttryck för att i 

någon mån använda Instagram som en kanal för att förmedla en image och/eller livsstil: 

 

 “Vi har medvetet byggt ett varumärke som vissa människor naturligt drar sig 
till..[]..Vi använder Instagram för att förmedla en livsstil” (Daniel Wellington) 
 
“Det är kul att se hur kunderna presenterar sina köp för många använder sig av 
Jackie-andan, eller det vi försöker förmedla, den här Jackie-känslan..” (Jackie 
Shops). 
 
“Det är ju hela imagen från Nathalie Schuterman, det ska kännas exklusivt, 
handplockat och personligt” (Nathalie Schuterman) 
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Daniel Wellington är det företag som tydligast uttrycker detta och som dessutom har en klar 

och tydlig bild av vad man vill förmedla och hur det ska förmedlas. Genom att bjuda in sina 

följare till en alternativ värld av glamour och lyx söker de få nyckelpersoner, s.k. 

opinionsledare att anamma denna livsstil och därigenom nå ut till större delar av befolkningen 

som då ska finna denna livsstil tillräckligt eftersträvansvärd att konsumera företagets 

produkter. Användarna i sin tur erbjuds genom dessa bilder en skön verklighetsflykt fri från 

vardagliga problem. 

 

5.6 Information  

Den fjärde av erhållna tillfredsställelser av Instagram är information. Här är det dock inte så 

mycket samhällelig information som information baserat på intressen som inbegrips. Medan 

respondenter uppger att de får traditionella samhällsnyheter från andra medier fungerar 

Instagram som en källa till information för personliga intressen där man också håller sig 

uppdaterad om vad som händer i ens sociala nätverk: 
 

 ”Man ser människor i nuet, vad de gör, vad som händer, vilka de är med.. Det 
är ett modernt flöde för hur samhället ser ut idag typ” (Person 1, Grupp 4) 
 
 “Ja alltså jag använder det för att kolla kända bloggare, eller Instagrammare, 
och sen så kollar jag såhär kompisar som man inte har så bra kontakt med som 
man vill hålla koll på vad de gör” (Person 3, Grupp 1) 
 
“Colette, en butik i Paris, dom kommer med nya produkter hela tiden, ganska 
kul å hålla reda på det.” (Person 2, Grupp 3) 

 

Här ges återigen stöd åt tidigare U&G-forskning (Quan-Haase & Young, 2010) som förklarat 

att människor integrerar flera medier parallellt eftersom olika medier tillgodoser olika behov. 

 

Några av respondenterna uppgav vidare att de slutat följa konton eftersom de upplevde att det 

blev för mycket aktivitet i deras flöden. När informationsöverflödet blir ohanterbart för 

användarna avföljer de konton för att mäkta med alla intryck: 

 

“Jag vill bara inte se för mycket, folk är ändå så aktiva och det blir för mycket 
att scrolla igenom” (Person 3, Grupp 2). 
 
“Jag följde för många, så jag kände att det blev för mycket i mitt flöde och tog 
bort jättemånga. Nu går jag in och tittar aktivt när jag väl känner för det” 
(Person 3, Grupp 1). 
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Dessa exempel underbygger Windahl & Signitzers (2009) och Ruggieros (2000) påståenden 

om att beståndsdelarna i UGT blivit än mer aktuella till följd av det aktiva deltagande som 

sociala medier medfört.  

 

Några respondenter uppger sig främst vara intresserade av att följa varumärken de också 

brukar handla av och anger faktisk avsikt att konsumera som en anledning till att följa 

modeföretag på Instagram. I det fallet fungerar Instagram många gånger som förstahandskälla 

för information om produktnyheter som respondenterna ser på Instagram för att sedan gå och 

testa i butik. Samtliga grupper var också överens i sin upplevelse av att komma närmare ett 

företag genom att följa det på Instagram, även om inte alla klassade det som en relation. 

Företag som delar bilder av lite mer personlig karaktär som ger en upplevelse av att få inblick 

i vad som sker bakom lyckta dörrar ger företaget ett mänskligare intryck vilket också gör 

respondenterna mer villiga att följa företaget. Som exemplifierat nedan gav några 

respondenter uttryck för vad som kan förstås som att de finner tillfredsställelse i upplevelsen 

att ta del av förstahandsinformation som upplevs exklusiv och som inte alla andra får tar del 

av: 

 
“Det är mycket roligare om företag har exklusivt material, bara för Instagram” 
(Person 1, Grupp 3) 
 
“Sen kan man ju se nyheter och sånt, nya prylar och kläder som kommer in i 
favoritbutiken före alla andra” (Person 2, Grupp 2) 

 

Detta kan möjligen förstås som att respondenterna vill hålla sig à jour om vad som är senaste 

nytt i butiker i syfte att leva upp till Baumans (2007) beskrivning av en god konsument, men 

kan likväl indikera att individen söker hålla sig upplyst om intressen som kan generera 

diskussionsämnen i sociala relationer.  
 
I detta avseende har samtliga företag mycket goda förståelser och kunskaper. Problemet 

återfinns snarast i tendensen att hos företagen överdriva relevansen av denna funktion på 

bekostnad av de andra tre funktionerna. Nathalie Schuterman uttalar t.ex. att de har många 

följare från andra länder än Sverige men vet inte riktigt varför de har det. Detta tyder på en 

viss okunskap av tillfredsställelser som inte är relaterade till faktiskt avsikt att konsumera 

företagets produkter. Även Jackie Shops gör uttalanden som vittnar om något bristande 

kunskap och förståelse för att användare kan ha andra avsikter till att följa ett modeföretag, 

vilket visas i exemplen nedan: 
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“Det är inte lika stort intresse att följa oss om man inte kan handla från oss. Så 
jag hoppas i framtiden att vi kommer kunna ha en ordentlig webbshop, då 
kommer vi ju att kunna dra ännu mer och då är det större intresse för de som 
inte bor i Stockholm.” (Jackie Shops)  

 

Att företagen förutsätter faktisk avsikt att konsumera som den primära anledningen för 

användare att följa företag på Instagram, innebär att de riskerar gå miste om att fånga upp en 

del av sin målgrupp. 

 

5.7 Symmetrisk och asymmetrisk kommunikation mellan privata användare och modeföretag 

på Instagram 

Samtliga respondenter uppgav att de följer företag på Instagram och i allmänhet är positivt 

inställda till företags närvaro på Instagram, vilket går i linje med den rapport av Van 

Belleghem et. al. (2011) som visade att över hälften av användare av sociala medier följer och 

engagerar sig i varumärken. Flera respondenter uttryckte att anledningen till att de inte såg 

något negativt med företags närvaro är de gränssnittsfunktioner som möjliggör för användarna 

att själva välja vilka företag de följer och således får information ifrån: 

 
“Det är ju inte trassligt på något sätt att varken påbörja eller avsluta en 
prenumeration på Instagram.” (Person 3, Grupp 3). 
 
“Skulle de klämma in en banner med ljud och animationer och grejer då skulle 
jag tycka att det stör på ett oattraktivt sätt.“ (Person 1, Grupp 2) 
 
“Plus att man ju kan kommentera och så, man blir mer delaktig i det.” (Person 
1, Grupp 1). 

 
Respondenterna upplever alltså att de gränssnittsfunktioner som möjliggör att kunna 

kommentera och snabbt och enkelt avfölja ett företag, i sig bidrar till att göra 

kommunikationen mer symmetrisk - oberoende av om detta är företagens förtjänst eller ej. 

Detta får sägas underbygga såväl UGT om mediepubliken som aktiv och selektiv, som Kaplan 

& Haenleins (2009) påstående av att sociala medier placerat makten i händerna på 

konsumenten. Det faktum att flera respondenter talar om Instagrams olika fördelar, nackdelar 

och funktioner i förhållande till andra sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter 

underbygger även tidigare forskning (Quan-Haase & Young, 2010) som hävdat att människor 

integrerar olika typer av sociala medier eftersom de förser sina användare med unika 

tillfredsställelser som andra former inte kan tillgodose. 
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Respondenterna uppvisar stor medvetenhet kring företags anledningar att finnas på Instagram. 

Det fanns dock en del splittringar såväl inbördes som mellan grupperna gällande företagens 

roll och funktion, där somliga respondenter anser sig ha en relation till ett företag enbart 

genom att följa det, medan andra menade att en relation måste gå åt båda håll: 
 

“Jag har en god relation med varumärket om jag följer dom, annars skulle jag 
inte göra det.” (Person 1, Grupp 3). 
 
“Men en relation ser inte jag som enväg, då är det tvåvägs.. För mig är inte en 
relation att jag följer och gillar ett varumärke. Det finns ingen relation i det..” 
(Person 2, Grupp 3). 

 
De som instämde med det senare menade således att en relation endast uppstår om företaget 

också följer och uppmärksammar de tillbaka. Det faktum att respondenterna uppgav att de 

inte gillar och kommenterar företags bilder p.g.a. att de inte får något tillbaka indikerar att de 

möjligen i högre utsträckning skulle vara villiga att göra detta om företagen också besvarade 

kommunikation med att ibland gilla och kommentera deras bilder. Om initiativet till 

interaktion inte besvaras, upplever respondenterna att det endast är tal om en form av 

envägskommunikation, vilket inte upplevs tillfredställande. Om kommunikationen besvaras 

eller i bästa fall överträffas genom att företagen själva aktivt tar initiativ till interaktion, menar 

flera av respondenterna att de skulle anse sig ha en mycket god relation till företaget samt att 

de skulle hålla sig lojala till detsamma och fortsätta följa det: 
 

“Om jag får något litet tillbaka, då skulle jag säga att vi har en god relation. Då 
skulle jag inte byta, utan då stannar jag med det varumärket” (Person 2, Grupp 
3). 

 
Här syns en koppling till tidigare U&G-forskning (Palmgreen and Rayburn 1979) som 

föreslår att upprepad användning av ett medium endast inträffar om användarens behov möts 

eller överträffas. Respondenterna var dock överens om att detta aldrig eller sällan inträffar, 

varför deras allmänna föreställning av företags publiksyn får sägas motsvara vad Grunig & 

Hunt (1984) refererar till som ett asymmetriskt synsätt; där publiken (i detta fall användarna) 

ses som ett objekt som företagen agerar mot, snarare än som en jämbördig partner i en dialog. 

 

Företagen arbetar på lite olika sätt med att aktivera sina följare men både Jackie Shops och 

Daniel Wellington uppger att de aktivt arbetar med att bekräfta de som använder företagens 

respektive hashtags genom att gilla och kommentera deras bilder. Även hos Nathalie 
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Schuterman finns en förståelse för vikten av att ge sina följare något tillbaka även om det inte 

i dagsläget efterlevs: 

“Nej det gör vi inte, men det är något vi jobbar på för det tycker vi är 
jätteviktigt. Det har bara inte blivit så, lite på grund av tidsbrist, men det ska vi 
göra.” (Nathalie Schuterman)  

 

På frågan om vilka frågor som besvaras av företagen i deras Instagramflöden svarar dock 

samtliga informanter enhetligt och enkelt; “alla”. Hos Daniel Wellington uppger man vidare: 

 

“Mycket av vår produktutveckling har även anpassats efter feedback online. Vi 
lyssnar intensivt på kunder och följare. De är anledningen till att vi är där vi är 
i dag.” (Daniel Wellington)  

 

Det senare indikerar en samtidig vilja hos företaget att lyssna på sina följare och öppenhet att 

förändra verksamheten utifrån kritik och input. Det kan förvisso i denna studie inte 

kontrolleras om företaget faktiskt efterlever detta i praktiken, men uttalandet vittnar 

åtminstone om avsikter som enligt Grunigs förklaringsmodell sammanfaller med en 

symmetrisk tvåvägskommunikation. 

 
6. Diskussion och slutord 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka tillfredsställelser användare erhåller från 

Instagram samt vilka förståelser modeföretag har av dessa och slutligen hur dessa faktorer 

samspelar och tar sig uttryck i form av symmetrisk kontra asymmetrisk kommunikation. 

Resultatet av analysen pekar ut fyra centrala dimensioner av tillfredsställelser som 

respondenterna erhåller från Instagram; Eskapism/avkoppling, sociala relationer, personlig 

identitet och information. Dessa ger stöd åt typologin av behov och motiv utformad av 

McQuail et. al. (1972) som tillstår att de behov som ligger till grund för medieanvändning inte 

enbart är av basal karaktär utan även kan innehålla ytligare dimensioner. Förståelsen för dessa 

tillfredsställelser varierar något hos de ingående företagen men får överlag sägas vara goda. 

Dock finns en tendens att hos företagen överskatta betydelsen av information och användares 

faktiska avsikt att konsumera, på bekostnad av de tre andra funktionerna, vilket gör att 

företagen riskerar gå miste om att nå delar av målgruppen. 

 

Respondenternas allmänna uppfattning är att modeföretags kommunikation på Instagram 

överlag bedrivs utifrån en asymmetrisk publiksyn. Trots detta förhåller de sig alltjämt positiva 
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till företags närvaro, tack vare de gränssnittsfunktioner som möjliggör för respondenterna att 

själva välja varifrån de får information. Här är även kommentarsfunktionen en central 

dimension, då den får respondenterna att känna sig mer delaktiga. Av detta drar vi slutsatsen 

att företags syften till att närvara på Instagram inte har någon betydelse för respondenterna, 

eftersom det här är användarna som har makten. 

 

Denna studie underbygger vidare tidigare forskning (Tuten, 2008) som föreslagit att företag 

vinner på att i högre utsträckning ta initiativ till interaktion med sina följare. Här tycks 

tävlingar dock vara ett tveksamt tillvägagångssätt, eftersom dessa upplevs inkräkta på den 

personliga integriteten. För att fastställa om denna uppfattning delas av andra än de 

respondenter som här deltog, skulle dock en studie av mer kvantitativ ansats behövas som 

komplettering. 

 

Vår förhoppning är att denna orientering i, och kartläggning av, användares erhållna 

tillfredställelser från Instagram ska bringa lönsamhet för framtida forskning inom området för 

publikforskning i medie- och kommunikationsvetenskap, då särskilt rörande sociala medier. 

Genom att ge en första inblick i modeföretags förståelser och uppfattningar av dessa och hur 

de tar sig uttryck i egenskap av symmetrisk eller asymmetrisk kommunikation hoppas vi 

vidare kunna bidra med kunskap som ska hjälpa forskningsfältet att vidare förstå hur dessa två 

aktörer samverkar på nya arenor som Instagram. 

 

Vi är självklart medvetna om att UGT är en användarbaserad teori och att företagens 

respektive identiteter inte på något vis är att jämställa med privata användares, då företagen är 

självmedvetna och strategiska och deras Instagramanvändande grundas i ofrånkomliga 

vinstintressen. För den teoretiska utvecklingen av uses and gratifications kan det dock vara 

värt att fundera över hur modellen i framtiden skulle kunna anpassas till att även användas ur 

företagsperspektiv. Denna studie kan ses som ett första steg i riktningen mot detta som kan 

utvecklas i framtiden. 
 
6.2 Vidare forskning 

Den aktuella studien har ett antal begränsningar som ger möjligheter åt framtida forskning. 

Detta var en studie baserad i Stockholm, varför respondenterna inte kan sägas utgöra något 

geografiskt representativt urval. Det torde därmed vara intressant att utföra liknande studier i 

andra städer och på mindre orter runt om i landet. I ett sådant fall skulle resultatet av denna 
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studie med fördel kunna användas som underlag för en studie med kvantitativ ansats i syfte att 

uppnå statistisk signifikans och generaliserbarhet.  
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BILAGA A. Intervjumanual publik (respondenter) 

Användning av Instagram (uses) 
 

1. Instagram har ökat enormt i popularitet, hur ofta använder ni Instagram? 
2. På vilket sätt använder ni det? (Lägger ni mest upp bilder själv, eller använder ni det i 

huvudsak för att följa andra?) 
3. Brukar ni aktivt gilla & kommentera bilder (eller är ni mer tystlåtna “åskådare”)?  
4. Varför skaffar man Instagram, tror ni?  
5. Upplever ni att allt fler företag väljer att synas på Instagram? Vad tänker ni om det? 
6. Följer ni själva några företag på Instagram? Kan ni ge några exempel? 
7. Vad är avgörande för er när ni väljer att följa ett företag? 
8. Händer det att ni tittar på vilka företag era vänner följer? 
9. Vilken typ av bilder från företag uppskattar ni mest? (Ex: Bilder på produktnyheter? På 

vad som händer backstage på företaget eller är det någon annan typ av bilder?) 
10. Har det någon gång hänt att ni köpt ett klädesplagg efter att ni sett det på Instagram? Om 

ja, minns ni om det var ett företag, en kändis eller en privatperson - typ bloggare - som 
delade bilden på plagget? 

11. Företag har ibland olika tävlingar på Instagram, har ni någon gång deltagit i en sådan? 
(Om nej, varför inte?) 

 
(Symmetrisk kontra. asymmetrisk kommunikation) 

1. Företag brukar tala om att de använder sociala medier för att skapa “goda relationer” till 
sina konsumenter. Vad är en “god relation” till ett företag enligt er? 

2. På vilket sätt kan en god relation etableras/stärkas genom Instagram? 
3. Upplever ni att ni kommer “närmare” ett företag genom att följa det på Instagram? Om ja, 

på vilket sätt? 
4. Har det någon gång hänt att ni slutat följa ett företag på grund av hur de agerat på 

Instagram? Om ja: kan ni ge exempel? Vad hände då?  
 
Tillfredställelse (Gratifications) av användningen av Instagram 
 

1. Vad skulle ni säga är den huvudsakliga anledningen till att ni är aktiva på Instagram?  
2. Brukar ni ibland samtala med era vänner eller arbetskamrater om något ni sett på 

Instagram? Om ja, kan ni ge några exempel?  
3. Anser ni att det är viktigt att vara aktiv i sociala medier för att kunna hänga med i 

diskussioner med vänner och bekanta? 
4. Har det någon gång hänt att ni känt er utanför p.g.a. att ni missat något som hänt på 

Instagram? 
5. Var skulle ni säga att ni huvudsakligen hämtar er inspiration kring mode ifrån: Magasin, 

TV eller Internet & sociala medier? 
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Visa bilden på “anti-mobbing-budskapet”.  
Detta är en bild på ett anti-mobbing budskap hämtat från ett företags instagramkonto. Vad tycker ni 
om att företag frontar sådana budskap? Hur stor är chansen att ni skulle “gilla” detta om ett företag ni 
följer delade det på Instagram? 
 
Visa en bild på Gynning. 
Ovan ser ni en bild på kändisen Carolina Gynning frontad hämtad från ett modeföretags 
instagramkonto. Vad tycker ni om att företag arbetar med kändisar som ambassadörer? Tror ni att det 
är större chans att ni skulle bli sugna att köpa ett plagg från ett visst märke om en ambassadör ni 
uppskattar bär plagget? 
 
Visa en bild på smycken från Marc by Marc. 
Här är en bild på några armband från Marc by Marc Jacobs hämtade från ett företags instagramkonto. 
Vad betyder märken för er?  
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BILAGA B. Intervjumanual företag (informanter)   
   
 

1. När började ni använda er av Instagram? 
2. Vad är ert syfte/mål med er kommunikation på Instagram?  
3. Vilken är er målgrupp på Instagram? 
4. Vilken typ av bilder lägger ni ut?  
5. Vad (vilket budskap) vill ni förmedla med dessa bilder? 
6. Varför tror ni att människor använder Instagram?  
7. Varför tror ni att människor följer och kommunicerar med modeföretag på Instagram? 
8. Uppmärksammas era följares bilder på ert Instagram-konto (s.k. re-posts)? Om ja, hur 

väljs dessa bilder ut? Vilken typ av bilder re-postas? 
9. Brukar ni aktivt gilla och/eller kommentera på bilder som era följare har lagt upp och 

hashtaggat er i?  
10. Svarar ni på frågor som ställs i ert kommentarsfält? Vilka frågor besvaras i så fall? Vilka 

typer av frågor besvaras inte? 
11. Anser ni att er närvaro på Instagram fört er närmare era konsumenter? På vilket sätt? 
12. Hur hanterar ni feedback i form av kritik/beröm? Har det t.ex. hänt att ni tagit bort 

kommentarer som varit kritiska? Om ja, varför? 
13. Har ni märkt någon förändring i verksamheten innan och efter ni började kommunicera på 

Instagram? 
14. Förväntar ni er några konkreta resultat med er kommunikation på Instagram? I sådana fall 

vilka?  Hur mäts dessa? 
15. Tittar ni på hur konkurrenter använder sig av Instagram? 
16. På vilket sätt tror du att ert företags närvaro på Instagram bidrar till att stärka ert 

varumärke? 
17. Vad skulle du säga är en god relation mellan ett företag och dess kunder? På vilket sätt 

arbetar Ni med Instagram för att skapa “goda relationer” till era kunder? 
18. Vilken betydelse tror du att “märken”, dvs designerkläder & smycken spelar i vardagen 

för era följare på Instagram?  
19. Vilken roll tror du att det faktum att ni säljer designerkläder spelar för er framgång på 

Instagram? 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 54 
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BILAGA C. Bilder som visades under fokusgruppsintervjuerna  
  
  
Bild 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


