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SAMMANFATTNING 

Denna studie belyser hur unga kvinnor upplever att deras relationer på Instagram 

påverkar deras konsumtionsbeslut. Instagram har kommit att utgöra en stor del av 

urvalsgruppens medieanvändande och besöken på applikationen har för vissa blivit en 

given del av vardagen. Samtidigt har konsumtionen av konsumtionsvaror för samma 

målgrupp ökat. Ett samband som lade grunden till syftet av att se hur dessa två variabler 

kan vara beroende av varandra. Med hjälp av teorier kring parasociala relationer, 

konsumtion och identitetsskapande samt symbolisk konsumtion söks i denna studie 

motiven bakom konsumtion och hur dessa eventuellt uppstår genom relationer på 

Instagram. Studien är baserad på en enkätundersökning som nått 404 respondenter 

bestående av kvinnor mellan 18-30. Dess resultat talar tydligt för hur de relationer som 

byggs upp via applikationen har en återkommande roll av att inspirera och agera 

måttstock för livskvalitet utifrån vad som konsumeras. Då respondenterna angav kändisar 

som den kategori vilken påverkade urvalsgruppen mest till köp tolkades de parasociala 

relationerna som byggts upp via Instagram som den återkommande utlösande faktorn till 

konsumtion.  
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1. INLEDNING 

Undersökningar visar gång på gång att svenskarna spenderar mer tid och lägger mer 

pengar på konsumtion för varje år som går (Roos 2014). Att konsumera har alltså gått 

från att vara ett nödvändigt ont till någonting människor gärna ägnar sin lediga tid åt 

(Dahlén & Lange 2009:71). Från att enbart fylla ett funktionellt syfte har konsumtion 

också övergått till att tillfredställa symboliska behov, såsom status och bekräftelse -ett 

fenomen som kallas för symbolisk konsumtion. (Witt 2010) Denna konsumtion har 

kommit att bli en viktig ingrediens i människors identitetsskapande eftersom det idag är 

betydligt lättare att ändra sin identitet, hur man upplevs, och vad man utstrålar genom 

materiella ting (Bengtsson & Östberg 2011:49). 

 

Samtidigt som konsumtionen ökar så har det skett, och sker fortfarande, stora framsteg 

inom teknologin där Internet har växt fram och skapat nya forum för information och 

interaktion. Att ta del av andra människors liv i form av bilder har blivit en del av den 

medierade vardag som råder idag. För bara några år sedan var det helt otänkbart att få 

denna inblick i människors privatliv, både vad gäller personer man känner och kändisar, 

men idag är det en självklarhet för många. Den typ av relationer som byggs upp till 

exempelvis kändisar, genom att ta del av bilder och inlägg, kallas enligt Thompson 

(2008) för parasociala relationer. Dessa enkelriktade förhållanden har möjliggjorts i allt 

större utsträckning genom den öppenhet sociala medier har bidragit med (Thompson 

2008). 

 

Det sociala nätverket Instagram som, enligt Nationalencyklopedin (2015), lanserades i 

oktober 2010 är ett av de sociala medier som gjort denna nya form av interaktion möjlig. 

Applikationen har blivit en populär plattform för både privat och kommersiell publicering 

där användarna följer såväl vänner som kändisar, varumärken och personer de inte 

känner. De relationer som skapas via Instagram behöver således inte vara ömsesidiga 

eftersom det går att följa någon som inte följer en tillbaka. Att följa någon kan förklaras 

som att prenumerera på dennes bilder, vilka dyker upp i applikationens så kallade 

“flöde”. Instagram blev snabbt den mest nedladdade fotoappen och år 2012 blev den, 
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enligt Lundin (2015), uppköpt av Facebook för en miljard dollar. I januari 2015 hade 

Instagram över 300 miljoner användare världen över (Lundin 2015). 

 

I denna studie är det de påverkande faktorer Instagramrelationer besitter gentemot unga 

kvinnors konsumtion som ska undersökas. Närmare kommer det studeras om det finns ett 

samband mellan vad urvalsgruppen tar del av i applikationen och de konsumtionsval de 

tar i sin vardag. Alltså om Instagramanvändarna upplever att de påverkas av de relationer 

som skapas och hur detta i sin tur speglar den egna konsumtionen. För att studera detta 

har en enkätundersökning utformats som ligger till grund för studien. 

 

2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGNAR 

Eftersom Instagram blivit en del av många människors vardag är det oundvikligt att inte 

se till dess förmåga att influera och inspirera dess användare. Därför ämnar studien 

undersöka hur urvalsgruppen upplever att Instagrams innehåll påverkar deras konsumtion 

genom de relationer som finns tillgängliga via applikationen. Syftet är alltså att studera 

sambandet mellan Instagram och unga kvinnors konsumtion och se vilka avgörande 

faktorer de upplever att Instagramrelationer besitter gentemot deras konsumtionsbeslut. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställning konstruerats: 

 

På vilket sätt upplever unga kvinnliga Instagramanvändare att relationerna de 

skapat via applikationen påverkar deras konsumtion? 

 

3. AVGRÄNSNING 

I denna studie skulle det kunna ske en jämförelse mellan kvinnor och män men den 

avgränsades till att undersöka enbart unga kvinnor. Detta för att undersökningar bland 

annat från Equal Climate (2015) visar att kvinnor är mer benägna att konsumera, så 

kallade konsumtionsvaror, än män. Till konsumtionsvaror räknas exempelvis kläder, 

skor, husgeråd, möbler och hälsovård (Equal Climate 2015). Kvinnor har även visat sig 

vara de som är mest aktiva på Instagram (Findahl & Davidsson 2015) och därför valdes 

just kvinnors konsumtionsmönster och hur dessa påverkas av Instagramrelationer att 

studeras. 
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Eftersom det inte alltid framgår tydligt vad som är reklam och inte via sociala kanaler 

hade det blivit problematiskt att undersöka just marknadsföring och dess effekter via 

Instagram. Då det inte bara är reklam som kan inspirera och leda till köp, utan även bilder 

där det inte finns en avsikt att påverka, valdes inte marknadsföring som fokus. Istället 

valdes hur Instagramanvändarnas konsumtion influeras av de 

personer/företag/varumärken som de valt att följa via applikationen. 

 

4. DISPOSITION 

I nästkommande kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts på området. Stycket 

redovisar alltså den vetenskapliga grund som redan finns och kan kopplas till det som 

denna studie ämnar undersöka. Vidare följer ett teoretiskt ramverk där det sker en 

genomgång kring tre teorier. De valda teorierna berör parasociala relationer, konsumtion 

och identitetsskapande samt symbolisk konsumtion. Dessa kommer senare att användas 

som verktyg för att förstå och tolka resultatet av det empiriska materialet. Efter det 

teoretiska ramverket förklaras studiens tillvägagångssätt samt dess urval under stycket 

metod. Valet av kvantitativ metod och enkätundersökning beskrivs således här ingående. 

I efterkommande analys presenteras enkätundersökningens resultat genom tabeller och 

text och sätts i förhållande till vald teori. Avslutningsvis summeras studien i en slutsats 

som diskuterar och värderar resultatet vilket återknyts till syfte, frågeställningar och teori.  

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

Mycket av den forskning som rör unga kvinnor och den påverkan medier har gentemot 

målgruppen, berör frågan om skönhet- och viktideal. Alltså hur mediebilder som 

målgruppen ständigt matas med anses skapa en oro och ett missnöje hos unga kvinnor att 

de inte duger som de är. Posavac (1998) menade redan innan sociala mediers framväxt att 

den då rådande mediebilden hade en stor inverkan på unga kvinnor. Detta eftersom deras 

självkänsla, och missnöje med sina egna kroppar kom att lida efter att ha tagit del av 

stereotypiska kvinnliga skönhetsideal via medier. Dessa resultat präglar även nyare 

forskning och resultaten är konsekventa även i förhållande till sociala mediers framväxt 

jämfört med de traditionella medier som Posavac redogör för.  Yamamiya med flera 
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(2004) beskriver även de hur fem minuters exponering av bilder innehållande vackra, 

smala kvinnokroppar resulterar i en negativ kroppsuppfattning hos unga kvinnor, i större 

mån än vad neutrala bilder tenderar att göra. Det finns alltså forskning som visar på 

tydliga resultat av mediers starka inflytande på unga kvinnor och deras välmående. Dock 

saknas, enligt denna studiens litteraturforskning, forskning som berör sociala medier som 

en påverkansfaktor till konsumtion.  

 

Vidare finns forskning som berör den relation som skapas mellan konsumenten och 

varumärken via sociala medier. Enginkaya och Yılmaz (2014) skriver om vad som driver 

kunden att interagera med varumärken och ser till den utveckling som skett när det 

kommer till kommunikationsmöjligheter via sociala medier för såväl konsument som 

varumärke. De menar att varumärkens försök att skapa engagemang och interaktion med 

konsumenter även resulterar i ett överförande av symboliska värden.  

 

Vad som i sin tur motiverar detta användande av sociala nätverk och hur lojalitet utgör 

och påverkar de parasociala relationer som skapas diskuterar Chao-Min och Hsin-Yi 

(2014). De beskriver denna relation som ett utvecklat beroende från medieanvändaren 

men också att individen använder sociala nätverk för att uppfylla en mängd andra saker. 

Motiv som kan innebära att söka förståelse, få inblick i sig själv, hålla sig uppdaterad 

med världshändelser, få riktlinjer för egna beteenden, interagera med andra eller 

underhålla vänner och sig själv. Ju mer användaren förlitar sig på att de sociala nätverken 

kan uppfylla just dessa motiv, ju mer används dem och desto större blir uppfattningen av 

en intimitet gentemot vad som tas del av. Något som anses bidra till att användaren 

utvecklar en relation till vad den tar del av i sociala medier.  

 

När det kommer till konsumtion finns mycket tidigare forskning som berör ämnet. 

Forskning som talar för en ökad handel under senaste årtionden (Roos 2014) men också 

för nya förhållanden och förutsättningar som rör konsumtion. Enligt Dittmar (2008) är 

konsumtionsmönster en avspegling av det som är mentalt viktigt för individen. Ett 

mönster som grundas utifrån ett behov att hävda sin sociala status samt för att kunna 

hantera känslor. Känslor som Dittmar dock inte alltid menar sker i positiv benämning 
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utan också kan associeras med mörkare motiv till konsumtion. Det kan exempelvis 

handla om konsumtion som sker i syfte att söka tröst. 

Senare års forskning inom mediekommunikation har således täckt stora områden rörande 

sociala medier. Dock har dess inverkan på konsumtion, enligt denna studiens 

litteraturforskning, visat sig vara ett relativt outforskat område. Då det inom tidigare 

forskning finns en tydlig tendens att sociala medier har en inverkan på individen är det ur 

forskningssynpunkt av intresse att även se till konsumtionsaspekten.   

 

6. TEORETISKT RAMVERK 

I detta avsnitt presenteras de teorier som senare kommer att användas som verktyg och 

hjälp för att analysera det empiriska materialet. Först presenteras parasociala relationer 

följt av konsumtion och identitetsskapande, avsnittet avslutas sedan med symbolisk 

konsumtion. 

 

6.1 Parasociala relationer 

Det är inte enbart att hålla kontakten med vänner och familj som sociala medier bidrar 

med utan också att skapa relationer till personer man inte känner, exempelvis kändisar 

och fiktiva karaktärer. Vid denna typ av medierad interaktion går visst symboliskt 

material förlorat som annars anses viktigt vid interaktion, exempelvis kroppsspråk. Trots 

detta går det att bygga upp en relation via sociala medier genom att exempelvis känna av 

humör samt ta del av information och känslor. Genom att ta del av personers, till exempel 

kändisars, bilder och inlägg på sociala medier gång på gång över en längre tid skapas en 

känsla av att de är bekanta eller till och med vänner. Att bara ta del av en bild eller ett 

inlägg är obetydligt i det här fallet, det är först när dessa många bilder och inlägg bildar 

en helhet som en relation börjar byggas upp. Denna form av förhållanden kallas för 

parasociala relationer, en enkelriktad relation där det inte finns någon dialog. (Thompson 

2008) 

 

Förr i tiden, innan mediernas stora genomslag, var ”kändisar” personer med specifika 

kvalitéer som var specialister inom ett visst fält, generellt var de kulturarbetare. Idag är 

kändisar ofta mångsysslande mediepersonligheter som säljs i rollen som sig själva.  Det 
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är alltså inte en självklarhet idag att en känd person besitter någon slags talang, utan 

fokus har snarare gått från kunskapen till uppmärksamhetsaspekten. (Gillberg 2014:59ff) 

Trots detta så beskriver Gillberg kändisar som ”kulturella kompasser vilka människor 

orienterar sig efter”. De har stort inflytande och agerar förebilder och opinionsbildare i 

många sammanhang i vårt samhälle. I medierna går det ofta att stöta på inslag som 

beskriver hur man kan efterlikna dessa förebilder vilket gör att kändisar utgör en slags 

ideologisk funktion i samhället. En känd persons uttalanden kan snabbt ligga till grund 

för värderingar hos en grupp människor, något som tyder på deras stora inflytande och 

möjlighet att påverka. (Gillberg 2014:74f) 

                     

Dessa relationer till kända personer kan präglas av dyrkan men också av förakt, oavsett 

vad så finns det alltid känslor investerade i relationerna (Gillberg 2014:75ff). Dessa 

envägsrelationer, som bland annat ligger bakom förhållandet mellan ”fan” och ”idol”, har 

möjliggjorts på grund av den öppenhet som finns idag. Dessa så kallade ”fan-

förhållanden” kan enligt vissa människor ses som stimulerande då de är befriade från 

eventuella skyldigheter och krav som finns i förhållanden i det verkliga livet.  (Thompson 

2001:271f) Trots att dessa relationer i vissa fall kan skapas av förakt, så menar Gillberg 

att det oftast är först när ett ”fan” känner att hen kan identifiera sig med en kändis som 

denna typ av relation skapas. Då beundraren i många fall känner ett starkt förtroende för 

sin förebild eller idol leder det också till en del förväntningar på hur denne ska agera i 

vissa situationer. (Gillberg 2014:74ff) Genom att ”lära känna” en person via dess sociala 

kanaler och medier är också förväntningarna och uppfattningarna bundna till vad som där 

visas upp, detta kan leda till stor besvikelse och fördomar i verkliga livet (Thompson 

2008). 

 

6.2 Konsumtion & identitetsskapande 

Förr i tiden, då konsumtion skedde i avseende att fylla ett funktionellt syfte, sågs 

identiteten som någonting givet vilken bestämdes utifrån exempelvis vart en individ kom 

ifrån, vilket jobb den hade eller vilka tidigare erfarenheter personen i fråga förfogade 

över. Idag har konsumtion kommit att bli en viktig ingrediens i människors 

identitetsskapande, vilket också bidragit till att det är betydligt lättare att ändra en 
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befintlig identitet än vad som tidigare var möjligt. Med andra ord så går det idag att köpa 

sig till en identitet, obehindrat av vem en individ är och var den kommer ifrån. Ofta finns 

en slags idealbild av hur en individ vill vara och leva sitt liv, detta kan denne sedan 

försöka leva upp till bland annat genom vad den väljer att konsumera. (Bengtsson & 

Östberg 2011:49f) 

 

Konsumering av varor kan enligt Bauman beskrivas som något som behövs och används i 

syfte att bli något eller någon man önskar vara. En faktor som gör konsumtion och 

användandet av inhandlade produkter till en grundläggande del av hur individers 

identitetsskapande formas. (Bauman 2008:69f) Hammarén och Johansson menar även de 

att materiella ting ständigt sänder ut signaler till andra människor om vem man är. Något 

som per automatik bidrar till att människor själva väljer att definera sig genom att 

inhandla specifika varor som i egen mening symboliserar det de vill utstråla. (Hammarén 

& Johansson 2010:35) 

 

Individer uppmärksammar hela tiden vad personer i deras närhet använder för produkter 

och varumärken vilket deras köpbeslut också påverkas av (Dahlén & Lange 2009:56). 

Det finns människor som agerar trendsättare inför andra, det kan handla om exempelvis 

kändisar och andra personer med kulturell status. I många fall köper personer produkter 

av särskilda varumärken enbart för att de kan identifiera sig med den person som visar 

upp dem. (Bengtsson & Östberg 2011:58,70) Delar av samhällskunskapen menar att 

individen inte köper saker för att den är i behov av dem utan för att någon person i en 

högre position har fått individen att tro att den behöver dem (Bengtsson & Östberg 

2011:107). Denna person kan, enligt Dahlén & Lange (2009:54), i sin tur ha burit de 

specifika produkterna kommersiellt eller icke-kommersiellt. Personen i fråga kan alltså 

ha fått betalt för att visa upp produkterna likväl som att den visar upp dem frivilligt. Idag 

är det nämligen inte ovanligt att försöka nå ut med en produkt i en annan kontext eller i 

ett annat sammanhang än att sälja produkten på traditionellt sätt. Företaget eller 

organisationen i fråga är ofta inte den som upplevs som avsändaren. Detta är en attraktiv 

strategi som ofta innebär att använda sig av skådespelare eller kändisar. Om detta görs i 
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icke-kommersiella sammanhang genererar det ofta högre trovärdighet eftersom det 

kommersiella budskapet otydliggörs. (Dahlén & Lange 2009:56f) 

 

Förutom det egna identitetsskapandet skapar konsumtion även en kollektiv identitet 

(Hammaren och Johansson 2010:37f). Detta gör att konsumtion inte bara talar för vad 

jaget står för, utan även berättar en tillhörighet och gemenskap till en grupp. Det kan 

handla om konsumtion i form av statussymboler som symboliserar en viss sak, eller 

påvisande om ett visst intresse som i sin tur skapar en gemenskap och en tillhörighet. En 

orsak till detta förklarar Hammarén och Johansson kan vara på grund av att produkter 

idag innehar befintliga identiteter som i sin tur avspeglar sig på dess ägare eller bärare. 

(Hammarén och Johansson 2010:35)  

 

6.3 Symbolisk konsumtion  

Symbolisk konsumtion innebär att produkter spelar en symbolisk roll för individen samt 

bekräftelsen av omvärlden och därmed inhandlas på dessa grunder. Alltså att produkter 

snarare köps för att tillfredställa behov, såsom status och bekräftelse, istället för att fylla 

en funktionell och praktisk funktion. Witt talar för två villkor inom den symboliska 

konsumtionen. Det första innebär att det måste finnas en delad syn och åsikt mellan 

publiken och konsumenten, helt enkelt en tyst överenskommelse som bestämmer vad som 

är accepterat och inte i specifika kretsar. Det andra villkoret innebär en konsekvent 

bestämdhet om var och när dessa symboler bör och inte bör visas upp. (Witt 2010) 

 

Symbolisk konsumtion är en viktig del i att förstå de motiverande grunderna för 

konsumtionsbeslut och för att förklara konsumentbeteenden. Symbolisk konsumtion har 

kommit att bli ett sätt att uttrycka en önskad självbild och utgör en slags måttstock för 

framgång och välfärd. (Bath & Reddy 1998) Motivationen med den symboliska 

konsumtionen anser Witt (2010) ske på grund av att bekräfta en social status eller 

grupptillhörighet.  Denna typ av konsumtion har alltså ett syfte att få ett erkännande och 

en identifikation inom en viss grupp och har sedan länge tjänat till att signalera social 

status, tillhörighet, självkänsla och bekräftelse. Detta innebär att symboliken som en viss 

produkt utstrålar ska kunna tolkas på rätt sätt, enligt köparen, för att omgivningen ska 
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finna en gemensam förståelse om vad som anses vara värde- och betydelsefullt. (Witt 

2010) 

 

Bath och Reddy redogör för hur funktionalitet och symbolik är de två viktigaste 

aspekterna när det kommer till att tillfredsställa konsumentens sinnen. Funktionaliteten 

lockar kunden eftersom en produkt som är användbar och väl fungerande allt som oftast 

ligger i konsumentens intresse. Symboliken däremot representerar det faktum att den 

specifika produkten kan innebära en upplevelse, spegla en attityd eller livsstil, alternativt 

utgöra en bekräftelsefaktor för konsumenten. Det ligger ofta i konsumentens intresse att 

genom en produkt visa vem hen är och vad hen står för. Symboliken en produkt eller ett 

varumärke utgör är således viktig för att konsumenten ska finna ett värde i att inhandla 

den specifika produkten. Symbolisk konsumtion ger alltså, enligt Bath och Reddy, 

konsumenten en känsla av tillfredställelse på grund av de symboliska värden produkten 

medför. Dessa produkter behöver inte nödvändigtvis vara av lyxig eller prestigefull 

karaktär utan kan likagärna tillfredsställa andra personliga värden som är av stor vikt för 

konsumenten.  (Bath & Reddy 1998) 

 

7. METOD & MATERIAL 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och urval. Först presenteras den valda 

metoden vilken är en enkätundersökning som följs av ett stycke där variablerna som valts 

ut motiveras och förklaras. Därefter beskrivs urvalet och slutligen sker en kritisk 

reflektion. 

 

7.1 Intro till kvantitativ metod och enkätundersökning 

Inom forskningen skiljer man mellan två typer av metoder, kvalitativa och kvantitativa. 

Om det finns en avsikt att gå på djupet i ett eller ett fåtal fall är kvalitativa metoder det 

som är lämpligast. Är man däremot ute efter att undersöka stora grupper eller texter där 

man vill se samband eller hur ofta någonting förekommer är det en kvantitativ metod man 

bör använda sig av. (Ekström & Larsson 2010:19)  
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Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur unga kvinnor upplever att deras 

konsumtion påverkas av Instagram. Trots att upplevelser ofta kopplas samman med 

kvalitativa forskningsmetoder (Larsson 2010:54) har en kvantitativ metod valts. Detta på 

grund av att intresset ligger i att se siffror på hur många som upplever att de påverkas och 

på vilket sätt, inte hur kvinnor påverkas i enstaka fall. Helt enkelt samla in data för att 

finna regelbundenheter och samband. 

 

Då det är sambandet mellan Instagram, upplevd påverkan och faktiska köpbeslut som 

avses mätas utformades en enkätundersökning, i form av en webbenkät, där svaren utgör 

det empiriska materialet. Enkäter innebär ett formulär av frågor som besvaras med 

respondentens egen hand (Trost 2012:9). Denna form av undersökningar kan ses som ett 

mätinstrument och anses vara det bästa sättet att få ta del av attityder och beteenden utan 

att behöva observera dessa direkt (Johansson 2010:88). 

 

7.2 Variabler 

Utformandet av frågor kan vara avgörande för att enkätens resultat ska kunna anses som 

tillförlitligt och sanningsenligt (Johansson 2010:103ff). För att identifiera och studera 

frågeställningar och syfte krävs det enligt Bradburn m.fl. variabler som i kombination 

med varandra och vid en analys kan mäta det som avses mätas. Oavsett vilket syfte 

studien har är det av stor vikt att utforma och formulera frågor på ett sätt som inte bara 

attackerar frågeställningen i sig, utan även berör ämnet och kontexten från andra 

synvinklar. Detta för att få en bra helhetsbild och större förståelse för omkringliggande 

orsaker och information inom ämnet. Dock bör det alltid finnas en tanke och en orsak till 

att frågor ställs, ett syfte och ett skäl till varför svaret på frågan kommer vara intressant 

och vad det kan delge undersökningen. (Bradburn m.fl. 2004:20f) 

 

Genom att börja med ett antal grundläggande frågor som exempelvis Använder du och 

Hur ofta använder du applikationen? positioneras inledningsvis målgruppens 

Instagramanvändning. Denna fråga kan ge värdefull information och förklara eventuella 

samband mellan hur ofta applikationen används och hur mycket den influerar 

urvalsgruppen. När det kommer till att formulera frågor i syfte att studera hur frekvent 
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eller omfattande ett beteende är menar Bradburn m.fl. att det kan vara svårt för 

respondenten att objektivt uppskatta detta i siffror eller komprimerade 

svarsalternativ.  Ett beteende som sker frekvent, definierat som över fem gånger under 

kort tid, kan få respondenten att ange en uppskattad ungefärlig siffra istället för att räkna 

ut ett exakt antal. Detta är något som bör tas hänsyn till i utformandet av enkätens 

svarsalternativ. (Bradburn m.fl. 2004:60ff) En vetskap som bidrog till frågeformuleringar 

som uteslöt diffusa och tolkningsbara alternativ såsom ibland eller till viss del. 

 

Vidare i enkäten ställdes frågan I vilket syfte använder du främst applikationen? En 

variabel med syfte att ta reda på om det är publiceringen av egna bilder som är av vikt, 

eller om det är att ta del av andras publikationer som är viktigast för användaren. Vilka 

följer du? är en fråga som ställdes för att vidare kunna se vilka som ligger bakom en 

eventuell påverkan. Det finns även frågor som berör respondentens attityder och 

reaktioner till vad de tar del av via Instagram i enkäten. Bradburn m.fl. menar att frågor 

som ämnar studera attityder är mer komplexa än de som studerar beteenden. Detta i och 

med att attityder inte har något exakt eller självklart svar utan är subjektiva och 

personliga utan att kunna påstås vara sanna eller falska. (Bradburn m.fl. 2004:117)   

 

Det är därmed noga att det med tydlighet framgår vad som avser att mätas samt att 

utveckla frågor som definierar attityders styrka. Ett bra tillvägagångssätt för detta är att 

vidare fråga respondenten hur ofta eller till vilken grad attityden stämmer. (Bradburn 

m.fl. 2004:118) För att positionera respondenternas attityder ställdes frågan Har du 

någon gång köpt en produkt efter att du sett den på Instagram? Samt Har du någon gång 

velat köpa en produkt efter att du sett den på Instagram? För att då sedan se attitydernas 

styrka formulerades variabler såsom Hur ofta tror du att denna inspiration har en direkt 

inverkan på dina köpbeslut och Hur stor del av inspirationen till dina köp hämtar du från 

Instagram? Där var svarsalternativen en skala mellan Alltid och Aldrig samt All min 

inspiration och Ingen alls. Dessa frågor är viktiga för att kunna se om det finns en 

påverkan i vad respondenten tar del av via applikationen som i sin tur förvandlas till ett 

behov eller begär. Syftet är helt enkelt att ta reda på om det finns en påverkan som enbart 

stannar vid att beröra, eller om den till och med kan övergå till ett beteende och en aktion. 
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7.3 Urval 

Studien begränsades till unga kvinnor mellan 18-30. Detta på grund av att just denna 

urvalsgrupp tenderar att konsumera mycket (Equal Climate 2015), men också för att 

deras Instagramanvändning är mycket hög och frekvent (Findahl & Davidsson 2015). För 

att kunna uttala sig om alla de personer som ingår i frågeställningen utan att undersöka 

alla bör man ha ett representativt urval. Med representativt urval menas alltså att man når 

samma resultat i sin studie som om alla i urvalsgruppen deltagit i undersökningen. 

(Johansson 2010:91; Trost 2012:29)  

 

Enkäten delades inledningsvis på författarnas Facebooksidor men för att urvalet skulle bli 

så representativt som möjligt ombads även respondenterna att dela undersökningen 

vidare. Enkäten spreds alltså genom en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval. Trost (2012:31) beskriver ett bekvämlighetsurval som att man “tager vad 

man haver”. Då det fanns vetskap om att enkäten på detta sätt skulle kunna nå ut till 

många inom urvalsgruppen valdes denna metod. För att det inte enbart skulle vara vänner 

som svarade på enkäten så uppmanades alltså även dessa att dela vidare för att få det som  

Trost kallar “snöbollsefftekten” (2012:32).  

 

7.4 Kritisk reflektion samt validitet- och reliabilitetsdiskussion 

Kvantitativa metoder är positiva i den bemärkelsen att de får fram procentsiffror vilket 

utstrålar objektivitet och rationalitet. Något som idag, enligt Johansson, är eftertraktat för 

att kunna argumentera för sanning och fakta. (Johanssson 2010:87) Dock finns det 

oerhört lite utrymme för mer djupgående frågor samt eventuella följdfrågor, vilket det 

finns en möjlighet till vid utförandet av kvalitativa intervjuer. Det finns en stor risk att 

enkätsvar inte delger motiv eller känslor som respondenterna har kring de frågor som 

ställs mer än på en övergripande plan. Detta gör att variablerna och språket måste ses 

över noggrant i utformandet av en enkät så att inga misstag eller svårigheter uppstår för 

respondenten. (Trost 2012:63ff) Detta är även en viktig aspekt för att bibehålla studiens 

validitet. Validitet går under begreppet giltighet. Frågorna måsta alltså formuleras på ett 

så pass tydligt sätt att respondenterna inte ska kunna varken feltolka eller missuppfatta 

dem. En feltolkad fråga skulle kunna generera ett orelevant svar och därmed påverka 
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resultatet av studien. Detta eftersom respondenterna då inte besvarat det som 

ursprungligen ämnades undersökas. (Trost 2012:61ff) Då en kvantitativ 

enkätundersökning används som metod i denna studie finns det ingen möjlighet att 

förklara frågor eller be respondenterna att utveckla sina svar. En begränsning i 

tillvägagångssättet som har krävt försiktighet i utformandet av variablerna, vilket har 

gjorts genom att ställa konkreta och lättförståeliga frågor.  

 

Det är inte bara viktigt att studien är giltig, att upprätthålla reliabiliteten är också av 

oerhörd vikt. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att situationen ska vara 

lika för alla. (Trost 2012:61) Det går inte att svara för under vilka förhållanden 

respondenterna fyller i enkäten vilket kan påverka studiens reliabilitet negativt. Att det är 

frivilligt att klicka på länken till enkäten skapar dock ett större förtroende för att 

respondenterna tagit sig tid att besvara frågorna. Detta exkluderar exempelvis personer 

med tidsbrist och de som inte har något intresse av att svara.  

 

Genom att använda en kvantitativ metod kan man, till skillnad från kvalitativa metoder, 

nå generaliserbara resultat. Inom vetenskapen förväntas det att man är väldigt kritisk när 

det kommer till detta. Det gäller att fråga sig om man har tillräcklig grund att påstå 

någonting. (Ekström & Larsson 2010:17f) Då det skett ett bekvämlighetsurval i studien 

vidtas därmed stor försiktighet när det kommer till att generalisera resultaten av 

enkätundersökningen.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till eventuellt bortfall. Då det var unga kvinnliga 

Instagramanvändare som denna studie riktade sig till exkluderades resterande målgrupper 

i inledningen av enkäten. Övriga kön, åldersgrupper och respondenter som inte var 

innehavare av ett konto på Instagram kom därmed att utgöra en del av studiens bortfall. 

Om personer som deltar i undersökningen hoppar över frågor leder även detta till ett slags 

bortfall, ett internt sådant (Johansson 2010:95). Detta interna bortfall redovisas i 

respektive frekvenstabell. 
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8. ANALYS/RESULTATREDOVISNING 

Att hela 96 % av de 419 respondenterna svarade “ja” på frågan om de innehar ett 

Instagramkonto (Figur F3) bekräftar tidigare vetskap om att Instagramanvändningen är 

väldigt frekvent inom urvalsgruppen. Vidare uppger 93 % av dessa att de är inne på 

applikationen dagligen eller flera gånger varje dag (Figur F4). I en öppen fråga fick 

respondenterna, som besöker Instagram flera gånger varje dag, anta hur många gånger de 

klickar in sig på applikationen en vanlig dag (Figur F22). Svaren varierade med allt från 2 

gånger till 100 och delgav svar som “Ingen aning, FÖR många ggr troligtvis”, “Hela 

tiden” och “Oräkneliga gånger, i snitt kanske 10 gånger varje vaken timme..?”. Ett 

genomsnitt visar dock att dessa personer besöker Instagram ca 20 gånger per dag vilket 

motsvarar över en gång varje vaken timme.  

 

Dessa resultat styrker det faktum att Instagram har blivit en del av många unga kvinnors 

vardag. Helt enkelt ett dagligt inslag i majoriteten av urvalsgruppens liv som 

enligt respondenternas svar på undersökningen skapat nya rutiner. Vidare kommer denna 

Instagramanvändning och hur urvalsgruppen upplever att de relationer som skapats via 

applikationen påverkar deras konsumtion att analyseras. Detta med hjälp av de teorier 

som tidigare presenterats, parasociala relationer, konsumtion & identitetsskapande samt 

symbolisk konsumtion.  

 

8.1 Parasociala relationer  

En av de inledande frågorna i enkätundersökningen ställdes för att ta reda på i vilket syfte 

urvalsgruppen främst besöker Instagram. Frågan hade två svarsalternativ, ett för de som 

främst besökte applikationen för att lägga upp bilder och ett för de som i första hand ville 

ta del av vad andra publicerar (Figur 5). 93 % av respondenterna svarade att de främst 

besöker applikationen för att ta del av vad andra publicerar. Detta indikerar på att 

relationerna, som skapas mellan Instagramanvändaren och de som den väljer att följa, är 

av stor vikt för respondenterna. 93 % av de som besvarat enkäten klickar alltså främst in 

sig på applikationen för att se om någon de följer har publicerat nya bilder. 
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Thompson menar att en enstaka bild eller ett inlägg, på sociala medier, är obetydligt på 

egen hand. När en person däremot tar del av flera bilder och/eller inlägg över en längre 

tid skapas en relation till avsändaren, vare sig personen känner denne sedan tidigare eller 

inte. (Thompson 2008) Genom att följa någon alternativt något på Instagram över en 

längre tid byggs det alltså upp en relation till och en berättelse om de eller det man följer. 

I en fråga fick respondenterna svara på vad de hade för motiv till varför de hade valt att 

följa just de personer/varumärke/företag som de gjorde. Det största motivet, vilket 76 % 

av respondenterna svarade, var att de var nyfikna (Figur F8). Det finns alltså en tydlig 

nyfikenhet hos respondenterna över att få ta del av fortsättningen av de berättelser som 

avsändarna skapar med hjälp av bilderna de publicerar. Detta går att koppla till 

Thompsons teori där han menar att ett flertal bilder över en längre tid skapar en relation. 

 

Thompson menar vidare att sociala medier inte enbart bidrar till att bevara de relationer 

individen har till vänner och familj utan också till att skapa relationer till personer man 

inte känner, exempelvis kändisar. Genom dessa parasociala relationer som möjliggörs via 

sociala medier kan individer få en känsla av att den känner dessa personer. (Thompson 

2008) Resultatet av undersökningen visar att endast 7 % av respondenterna bara följer 

vänner och familj på Instagram (Figur F6). Detta resultat visar tydligt på att Instagram 

inte används enbart i detta syfte. 

 

 
 

Ovanstående tabell visar hur de som besöker Instagram flera gånger varje dag har svarat 

på frågan om de enbart följer vänner och familj via applikationen. Enbart 4 % har svarat 

Figur	  K1	  
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att så är fallet. Detta innebär att resterande personer tar del av kändisars, och andra 

personer som de inte känner, bilder upprepade gånger varje dag. Någonting som var helt 

otänkbart för några år sedan.  

 

Efter vänner och familj (96 %) var kändisar den kategori som var vanligast 

förekommande att följa via applikationen, hela 81 % svarade att de följer kändisar (Figur 

F7). En annan kategori som går under parasociala relationer är ”okända personer som jag 

inte känner”. Detta är alltså personer som inte är kända men som respondenterna inte har 

en relation till utanför Instagram, det kan vara personer som inspirerar dem på något sätt. 

43 % svarade att de följer personer i denna kategori. Thompson menar att dessa 

envägsrelationer, som bland annat ligger bakom förhållandet mellan ”fan” och ”idol”, har 

möjliggjorts på grund av den öppenhet som finns idag (Thompson 2001:271f). 

 

Frågan är då om dessa relationer, som endast existerar på sociala medier, kan påverka 

respondenterna i deras liv och i de konsumtionsval de gör. De största motiven till varför 

respondenterna följer personerna de följer är som tidigare nämnts nyfikenhet men också 

för att hålla sig uppdaterade (67 %) och för att ta del av mode och trender (64 %) (Figur 

F8). Det som inspirerar målgruppen är främst inredning (74 %), kläder, skor och 

accessoarer (68 %) samt platser (65 %) (Figur F15). 73 % svarar att de någon gång velat 

köpa en produkt på grund av att de sett den på Instagram och 51 % medger att de faktiskt 

köpt en produkt efter att de sett den på Instagram (Figur F9f). Vad gäller platser så har 

hela 84 % svarat att de velat besöka en plats på grund av att de sett den på Instagram och 

55 % har också besökt en plats efter att de fått se den på Instagram (Figur F11f). I 

nedanstående tabell visas sambandet mellan de som svarat att de velat köpa en produkt på 

grund av att de sett den på Instagram och hur många av dessa personer som tagit det 

steget längre och faktiskt köpt en produkt.  

 

 

 



	   19	  

 
 

Det visar sig alltså att hela 69 % faktiskt har köpt en produkt efter att ett begär uppstått då 

de sett en produkt på Instagram. I nästa tabell visas sambandet mellan de som svarat att 

de velat besöka en plats på grund av att de sett den på Instagram och om dessa personer 

sedan har besökt platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  K2	  
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Även här är det tydligt att det inte enbart är begär som uppstår utan att dessa faktiskt även 

i många fall leder till att respondenterna tar det till handling. 64 % av de som velat besöka 

en plats på grund av att de sett den på Instagram har också gjort det. Då till frågan om 

detta möjligtvis kan ha någonting med de parasociala relationerna att göra. Majoriteten 

(85 %) av de som svarat på enkäten menar att det är vänner och familj som lägger upp 

mest tillförlitliga bilder på Instagram (Figur F20). Trots det så är det kändisar som till 

störst del påverkar dessa personer till att köpa saker. 30 % av respondenterna menar att 

kändisar är de som, via applikationen, har störst inflytande på deras köpbeslut (Figur 

F18). Gillberg beskriver kändisar som ”kulturella kompasser vilka människor orienterar 

sig efter”. De har stort inflytande och agerar förebilder och opinionsbildare i många 

sammanhang i vårt samhälle idag. (Gillberg 2014:74f) Gillbergs teori om kändisar som 

”kulturella kompasser” kan förklara resultatet som visar att kändisar är de som påverkar 

Figur	  K3	  
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respondenternas konsumtion mest trots att de inte lägger upp alls lika tillförlitliga bilder 

som vänner och familj. Hälften av respondenterna upplever också att det finns en 

trygghet i att köpa en produkt som någon de följer lagt upp på Instagram (Figur F19). 

 

 

 
 

I tabellen ovan visas sambandet mellan vem som har störst inflytande på köpbeslut och 

om respondenterna upplever en trygghet i att köpa någonting som någon de följer lagt 

upp på Instagram. 78 % av de som följer kändisar upplever att det finns en trygghet i att 

köpa produkter som de har publicerat. I många fall är det troligtvis inte produkten i sig 

som tilltalar respondenten, utan snarare kändisen i fråga. 

 

Gillberg beskriver hur man idag ofta stöter på inslag i medierna som beskriver hur man 

kan efterlikna kändisar som de förebilder och opinionsbildare de är i många 

sammanhang. De har kommit att utgöra en slags ideologisk funktion i samhället. Hon 

menar också att en känd persons uttalanden snabbt kan ligga till grund för värderingar 

Figur	  K4	  
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hos en grupp människor vilket tyder på deras stora inflytande och möjlighet att påverka. 

(Gillberg 2014:74f) 

 

Denna möjlighet som kändisar har att påverka andra människor kan de naturligtvis dra 

stor nytta av. Det har också gjort det möjligt för företag att i större utsträckning använda 

sig av kändisar som ambassadörer för att göra framgångsrik reklam för sina produkter. 

Vad som är reklam och inte är dock inte helt självklart för denna studies respondenter. I 

en fråga om respondenterna tyckte att det förekom mycket reklam på Instagram var 

svaren väldigt varierande.   

 

 

 
 

5 % menade att det inte fanns någon reklam på Instagram medan 19% tyckte att det 

förekom väldigt mycket. Detta beror naturligtvis på vem respondenterna följer via 

applikationen men variationen har troligtvis även att göra med det faktum att det inte är 

helt lätt att avgöra vad som är reklam och inte. 

 

 

 

 

 

Figur	  F13	  
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I tabellen ovan beskrivs huruvida respondenterna tycker det framgår tydligt vad som är 

reklam och inte på Instagram. Hela 51 % menar att detta är någonting som framgår 

tydligt. Som tidigare nämnts följer 81 % av de som besvarat enkäten kändisar via 

applikationen vilket gör resultatet av reklam-frågan intressant att problematisera. En känd 

person kan vara bärare av ett plagg för att den tycker det är snyggt, för att den får betalt 

för det eller också en kombination av de båda alternativen. Det faktum att det oftast inte 

framgår vad som ligger bakom de bilder som publiceras gör att det är väldigt svårt att 

veta vad som faktiskt är reklam och vad som inte är det. 

 

Genom att ”lära känna” en person via dess sociala kanaler och medier är också 

förväntningarna och uppfattningarna bundna till vad som visas upp där, detta kan leda till 

stor besvikelse och fördomar i verkliga livet (Thompson 2008). Att hela 51 % av 

respondenterna upplever att det framgår tydligt vad som är reklam och inte kan ha med 

Thompsons ovanstående teori att göra. De som besvarat enkäten har skapat relationer till 

kändisarna som de följer och på så sätt kan de möjligtvis uppleva att de känner dessa. 

Genom dessa relationer skapas också ett förtroende för kändisarna och respondenterna 

litar troligtvis på att sakerna de visar upp via Instagram är deras egna. På grund av detta 

finns det inte i alla personers tankar att kläderna de bär eller andra saker som de visar upp 

inte skulle vara någonting som de står för. 

 

Figur	  F14	  
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Enligt Thompson kan ett så kallat ”fan-förhållande” enligt vissa människor ses som 

stimulerande då de är befriade från eventuella krav och skyldigheter som finns i 

förhållanden i det verkliga livet. (Thompson 2001:271f) Genom Instagram har 

respondenterna möjlighet att följa personer, utan att de kräver någonting tillbaka till 

skillnad från i ”riktiga” relationer. Enligt de personer som besvarat enkäten följer de som 

tidigare nämnts kändisar och andra personer bland annat för att ta del av mode och 

trender, för att hålla sig uppdaterade och för att de är nyfikna. Däremot så svarar 56 % 

enligt tabellen nedan att de aldrig tänker på att ett besök på Instagram möjligtvis kan leda 

till att de vill köpa en produkt eller besöka en plats. 27 % svarar nästan aldrig och endast 

0,5 % hävdar att de alltid har detta i tankarna när de klickar in sig på applikationen. 

 

 

 
 

Med de motiv, som angavs ovan, för vilka respondenterna följer via applikationen skulle 

dessa relationer som skapas kunna ses som stimulerande om det inte vore så att de ledde 

till att Instagramanvändarna påverkades av dem. Thompson menar att parasociala 

relationer ofta ses som stimulerande då de är befriade från krav och förväntningar 

(Thompson 2001:271f). Det faktum att det inte framgår tydligt vad som är reklam och 

inte samt att relationer på Instagram leder till att respondenterna vill köpa produkter och 

besöka platser motsäger dock i viss mån denna teori. Förhållandena är å ena sidan fria 

från krav och förväntningar, men å andra sidan leder de i vissa fall till att begär uppstår 

Figur	  F24	  
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hos Instagramanvändarna vilket inte alltid upplevs som stimulerande. Särskilt inte när 

personerna i fråga inte är förberedda på vad ett besök kan innebära då de klickar in sig på 

Instagram. Om en person går in i en affär eller klickar in sig på en webbshop är det 

uppenbart att detta besök kan leda till att den också skulle vilja köpa någonting därifrån. 

Genom att klicka in sig på Instagram där användarna möts av en bildström är det inte alls 

lika självklart att personen i fråga ska lämna denna sida med känslan av att den vill köpa 

en produkt alternativt besöka en plats. Figuren nedan visar sambandet mellan hur ofta 

respondenterna tänker på att ett Instagrambesök kan leda till köp och om de någon gång 

har velat köpa en produkt efter att de har sett den på Instagram. 

 

 

 
 

Tabellen visar att av de som aldrig tänker på att ett besök på Instagram kan leda till köp 

har 74 % faktiskt velat köpa en produkt efter att de besökt applikationen. 

Figur	  K5	  
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På samma sätt går det att se förhållandet mellan de två variablerna hur ofta 

respondenterna tänker på att ett Instagrambesök kan leda till köp och om de någon gång 

har velat besöka en plats efter att de har sett den på Instagram. Där visar det sig på 

samma sätt som i föregående tabell att 84 % har påverkats till att i det här fallet besöka en 

plats trots att de inte reflekterar över att ett besök på applikationen kan leda till köp.  

 

8.2 Konsumtion & identitetsskapande 

Då konsumtion enligt Bauman förklaras som något som sker i syfte att bli något eller 

någon man önskar vara är den därmed en stor del av människans identitetsskapande. 

Detta eftersom materiella ting kommit att utgöra en grundläggande del av vem man är 

som person och vad man utstrålar till andra. Det gör att de saker individen väljer att 

Figur	  K6	  
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konsumera inte sker utan eftertanke, utan faktiskt motiveras utifrån en vilja att konstruera 

sin identitet. Helt enkelt utifrån vem man vill vara, och hur man vill uppfattas. (Bauman 

2008:69f) 

 

Stora delar av urvalsgruppen angav att de inspirerats till köp (73 %) och en stor del likaså 

att de genomfört köp (51 %) motiverat utifrån vad de tagit del av på Instagram (Figur 

F9f). Det går helt enkelt att anta att den inspiration som Instagramflödet bidragit med till 

stor del leder till köp och detta på grund av en önskan att uppnå något med hjälp av en 

viss produkt. Att vilja uppfattas på ett visst sätt är enligt Bauman direkt kopplat till en 

önskan om att forma sin identitet. Eftersom materiella ting är av stor vikt för att forma 

den egna identiteten betyder det att individen finner hjälp i saker och produkter för att 

framställa sig själva på önskat sätt. (Bauman 2008:69f) Bengtsson & Östberg förklarar 

även hur konsumtion som en viktig ingrediens i människors identitetsskapande också 

bidrar till att det blivit lättare att ändra identiteten än tidigare. Helt enkelt att det idag går 

att köpa sig till en identitet, obehindrat av vem man är och var man kommer 

ifrån.  (Bengtsson & Östberg 2011:49f) Då inspirationen på Instagram berör unga 

kvinnor mest med inredning (74 %), kläder, skor och accessoarer (68 %) samt platser (65 

%) (Figur F15) blir det tydligt att det är saker som ligger i målgruppens intresse. Detta är 

produkter och platser som även kan klassas som saker som konsumeras på grund av att 

bekräfta eller förstärka individers attribut och forma vem de är och hur de uppfattas. Helt 

enkelt saker som kan antas konsumeras utifrån att personer, genom att klä sig på ett visst 

sätt eller besöka specifika platser, vill förstärka sig själva och sin image. Någonting som 

enligt Bauman utgör en stor del av människors identitetsskapande och strävan efter att 

bekräfta sig själv (Bauman 2008:69f). 

 

Enligt Dahlén och Lange (2009:56) påverkas individers köpbeslut av att de hela tiden 

uppmärksammar vad personer i deras närhet använder för produkter och varumärken. 

Genom den nya öppenhet som möjliggjorts på grund av sociala mediers framväxt har 

denna ”närhet” som Dahlén och Lange beskriver expanderat enormt de senaste åren. 93 

% av respondenterna svarar att de främst besöker Instagram i syfte att ta del av vad andra 

publicerar (Figur F8). Närheten som tidigare bestod av enbart personer i den verkliga 
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omgivningen har nu utökats till människor som personen i fråga inte nödvändigtvis 

behöver ha träffat på riktigt. Att 89 % av de som besvarat enkäten medger att de inte 

enbart följer vänner och familj via Instagram (Figur F6) visar tydliga tecken på ett 

utökande av vad och vem som befinner sig i denna närhet. 

 

 

 
 

Tabellen ovan visar sambandet mellan hur ofta respondenterna besöker Instagram och 

huruvida de följer enbart vänner och familj eller inte. Som tidigare nämnts så svarar 93 % 

att de inte bara följer vänner och familj samtidigt som 77 % besöker Instagram flera 

gånger varje dag. Det framgår även att 96 % av de personer som besvarat frågan med 

svarsalternativet ”flera gånger varje dag” faktiskt tar del av bilder som någon utanför 

deras familj och vänskapskrets publicerat. Detta bekräftar det faktum att dessa 

utomstående personer/varumärken/företag blivit en stor del av den närhet som enligt 

Dahlén och Lange vanligtvis påverkar individens köpbeslut. De som främst tillhör denna 

närhet är vänner och familj vilka 96 % följer, kändisar som 81 % av respondenterna följer 

samt företag och varumärken som 64 % angav att de följer via applikationen (Figur F7). 

Ett av motiven som angavs till varför de som besvarat enkäten följer dem de följer var för 

att ta del av mode och trender vilket hela 64 % av respondenterna svarade (Figur F8:1). 

Andra vanligt förekommande motiv var av nyfikenhet (76 %) och för att hålla sig 

Figur	  K7	  
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uppdaterad (67 %) (Figur F8). Vidare ställdes en fråga om vem av de som respondenterna 

följer som har störst inflytande på deras köpbeslut. 

 

 

 
 

Den kategori som flest respondenter uppgav som största inspirationskälla var kändisar 

med 30%. Bengtsson och Östberg (2011:58) menar att det finns människor som agerar 

trendsättare inför andra, det kan handla om exempelvis kändisar och andra personer med 

kulturell status. Samtidigt så kan konsumering av varor, enligt Bauman, beskrivas som 

någonting som behövs och används för att bli någon man önskar vara (Bauman 

2008:69f). Ovanstående teorier kan förklara det faktum att kändisar är den kategori som 

flest personer har uppgett ha störst inflytande på deras köpbeslut. Detta för att det 

troligtvis, i de flesta fall, är just dessa som personer försöker efterlikna och hämta 

inspiration ifrån.  

 

Bengtsson och Östberg (2011:70f) menar att personer ofta köper produkter som är av 

särskilda varumärken enbart för att de kan identifiera sig med någon annan som är bärare 

av detsamma. Instagram har, tillsammans med andra sociala medier, bidragit till att det är 

betydligt lättare att ta del av hur andra klär sig, vilka varumärken de bär samt vilka 

Figur	  F18	  
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platser de besöker. Att plötsligt kunna ta del av hur en förebild lever sitt liv samt vad 

denne konsumerar leder troligtvis i många fall till att den som ser upp till personen i fråga 

vill göra detsamma. Detta för att själv framstå på ett visst sätt inför andra. Vidare menar 

Bengtsson och Östberg (2011:107) att delar av samhällskunskapen hävdar att individen 

inte nödvändigtvis köper saker för att den behöver eller vill ha dem utan snarare för att 

någon i högre position har fått individen att tro att den behöver dem. Denna teori går att 

applicera på en sammankoppling av de personer som svarat ja på frågan om de någon 

gång velat köpa en produkt på grund av att de sett den på Instagram med hur ofta 

respondenterna tänker på att ett besök på Instagram kan leda till köp. 

 

 

 
 

Det är i tabellen ovan tydligt att respondenterna överlag inte reflekterar över att ett 

Instagrambesök kan leda till att ett begär över att köpa en produkt ska skapas. Av de 73 

Figur	  K8	  
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% som hävdar att de någon velat köpa en produkt efter att de sett den på applikationen så 

är det endast en person (0,3 %) som alltid tänker på att ett besök eventuellt kan leda till 

ett köp. Vidare är det hela 58 % av de som svarat ja på frågan som aldrig tänker på att ett 

Instagrambesök kan leda till köp. Detta går att tolka som att personerna i fråga inte vill 

köpa produkterna för att de behöver dem utan snarare för att någon de följer på Instagram 

har fått dem att tro att de behöver dem. 

 

 

 
 

Figur	  K9	  
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På samma sätt som i föregående tabell används i ovanstående tabell variabeln Hur många 

av de gånger som du klickar in dig på Instagram tänker du på att det eventuellt kan leda 

till köp? Här kopplas den istället samman med om respondenterna har velat besöka en 

plats på grund av att någon de följer varit där vilket hela (84 %) (Figur F11) bekräftar att 

de har. Enbart tio personer av de som svarat ja hävdar att de alltid eller nästan alltid har i 

åtanke att ett besök på applikationen kan leda till köp. 9 % tänker på det ungefär hälften 

av gångerna de besöker Instagram och 88 % tänker aldrig eller nästan aldrig att ett besök 

kan leda till köp. Det är alltså inte heller här ett behov som redan finns hos 

respondenterna utan det uppstår för att någon som de följer på Instagram får dem att vilja 

eller att tro att de behöver besöka platsen. 

 

Förutom det egna identitetsskapandet menar Hammarén och Johansson att konsumtion 

även skapar en kollektiv identitet. Något som innebär att konsumtionen inte bara talar för 

vad individen står för, utan även påvisar en tillhörighet och gemenskap till en grupp. 

Detta på grund av att konsumtionsvaror ofta utgör statussymboler som utstrålar en viss 

sak, eller talar för ett visst intresse som i sin tur skapar en gemenskap och en tillhörighet. 

(Hammaren och Johansson 2010:37f) Detta visar på hur identitetsskapandet inte är något 

som enbart utgår från en själv utan faktiskt skapas utifrån ett medvetande av andra. Alltså 

behövs en bekräftelse av att tillhöra en gemenskap för att ett identitetsskapande ska ske 

genom konsumtion.  Att köpbeslut därmed motiveras utifrån Instagram är således inget 

konstigt enligt denna teori. Detta eftersom urvalsgruppens besökare har i syfte att bli 

uppdaterade (67 %), ta del av mode och trender (64 %) samt stilla sin nyfikenhet (76 %) 

utifrån vad andra publicerar när de besöker applikationen. Något som tyder på att de man 

följers liv och dess publiceringar, oavsett om det är nära och kära eller kända personer, 

intresserar och inspirerar målgruppen att ta sig in på Instagram. Kanske är det helt enkelt 

så att det finns ett behov av att sätta sig själv i förhållande till andra och deras tillgångar 

eftersom skapandet av den egna identiteten enligt Hammaren och Johansson (2010:37) 

faktiskt skapas utifrån medvetandet av vad andra har. Detta förhållande kan tala för 

individens behov av att hela tiden bekräfta sig själv utifrån en måttstock av vad andra har 

som i sin tur påverkar hur man vill identifiera sig eller var man eftersträvar att passa in. 

Via Instagram delges hela tiden denna typ av information genom bilder och inlägg om 
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hur andra lever sina liv.  Det gör att de som urvalsgruppen följer på Instagram utgör en 

stor betydande roll i det avseendet att de skapar något för personen att förhålla sig till. 

Detta kan antas eftersom användningen sker frekvent och även att dess innehåll anges 

vara en stor influens för urvalsgruppen.  

 

 
 

Respondenterna i undersökningen som besökte Instagram dagligen besökte i snitt 

applikationen 20 gånger varje dag. Det betyder att ovanstående tabell redovisar att 

urvalsgruppen besöker applikationen mer än en gång varje vaken timme. 

Respondenternas Instagramflöden utgör således inte bara en inspirationskälla för köp, 

utan har även lyckats bli en rutinmässig vana där besök i applikationen sker otaliga 

gånger varje dag. Instagram har helt enkelt kommit att bli en del av individernas, i 

urvalsgruppen, vardag. Därmed kan det tänkas att de som urvalsgruppen följer på 

Instagram och dess publiceringar utgör mer än bara ett tidsfördriv. Att detta innehåll 

snarare skapar en bild och ett intryck av hur omvärlden ser ut utifrån de bilder individen 

väljer att förhålla sig till och därmed även positionerar jaget i förhållande till detta. Helt 

enkelt en process av det som Hammaren och Johansson (2012:37) förklarar som 

formandet av den egna identiteten genom det kollektiva samförståndet.  

  

 

 

 

 

 

Figur	  F23	  
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Denna kollektiva samförståelse kan likaså förklaras i och med den trygghet som 

respondenterna anger ha för att köpa något som andra publicerat eller visat upp på 

Instagram (48 %). Detta eftersom nästan hälften i urvalsgruppen angivit att denna 

trygghet påverkar inställningen till varan vid köp. Då det enligt Hammarén och 

Johansson finns ett beroende av att sätta sig själv i förhållande till andra kan det därmed 

finnas en trygghet i att identifiera sig med något som i ens egna samt i andras ögon anses 

som rätt, trendigt eller bra. Detta kan för konsumenten vara en enkel väg till att kunna 

framstå på önskat sätt genom att konsumera något som någon man ser upp till eller 

eftertraktar har. Återigen kan således konsumtion tolkas ske med en baktanke och med ett 

motiv av att utstråla något man eftersträvar och litar på för att forma en önskad identitet.  

 

8.3 Symbolisk konsumtion  

När något publiceras på Instagram så offentliggörs det. När en person lägger upp en bild 

där den har en viss tröja eller äter på en viss restaurang, offentliggörs det. Ett 

offentliggörande som visar på vad man har, eller vad man gör och därmed symboliserar 

och definierar personen utifrån detta. En symbolik som talar till de som tar del av 

publiceringen genom att representera ett symboliskt värde. Att känna ett behov eller 

begär för en produkt via en bild kan därför inte tänkas som något ovanligt alls. Faktum är 

att hela 73 % av respondenterna i undersökningen svarade att de velat köpa en produkt 

efter att de sett den på Instagram (Figur F9). En tydlig indikator på att det som ses och 

upplevs på Instagram är en stor inspirationskälla för Instagramanvändarna i 

Figur	  F19	  
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urvalsguppen. Att senare även 51 % medger att de faktiskt tagit steget från inspiration till 

köp (Figur F10) är även det ett tydligt tecken på att Instagram inte bara inspirerar, utan 

också influerar och till och med kan anses som en påverkansfaktor till konsumtion 

eftersom det är just på Instagram begären skapas. 

 

 
 

I ovanstående korstabell visas relationen mellan variabelvärdet Ja på frågan om 

respondenten någon gång velat köpa en produkt efter att ha sett den på Instagram och 

Om de någon gång köpt en produkt efter att ha sett den på Instagram. Av alla de som 

velat ha något de sett via forumet ligger majoriteten hos de respondenter som faktiskt vet 

med sig att de tagit sin inspiration till köp. Det finns alltså ett samband mellan vad delar 

av respondenterna ser och inspireras av i applikationen och vad de väljer att konsumera. 

Vart exakt den personliga inspirationen hämtas från och vem är svårt att kartlägga mer än 

	  
Figur	  K2	  
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på ett ytligt plan. Dock kan det finnas en förklaring till dess motivation utifrån 

symboliken.  

 

Då motivationen med den symboliska konsumtionen enligt Bath och Reddy (1998) utgörs 

av en önskan att bekräfta en status eller tillhörighet finns det således alltid ett syfte eller 

en baktanke vid köpet. Det man vill är att signalera något via en produkt som skapar en 

förståelse för omgivningen om vem man är och vad man vill utstråla. Denna eftersträvan 

skapas alltså utifrån ett syfte att tillfredställa eller bekräfta något som för individen är 

viktigt för att framstå på önskat sätt inför andra. (Bath och Reddy 1998) Att konsumera 

varor som någon du ser upp till innehar kan därmed leda till ett aktivt val att själv vilja 

eftersträva samma symbolik som inspirationskällan gör. Likaså när det kommer till 

platser har stora delar av urvalsgruppen tagit inspiration vidare till aktion. Av de 350 

respondenter som svarade att de velat besöka en plats efter att någon de följer varit där 

hade hela 232 personer sedan besökt samma plats på grund av detta. Något som även det 

talar tydligt för den stora influens de som urvalsgruppen följer har på respondenternas 

konsumtionsbeslut. Att vilja vara eller vistas på en plats där någon annan varit kan 

motiveras av symboliken eftersom statusen och tillhörigheten där även speglas. Ett besök 

på en restaurang eller en butik speglar även det en viss typ av livsstil eftersom det 

symboliserar något om vem man är och vad man gör. Det kan därmed tänkas att 

motivationen till att vilja besöka samma plats som någon man följer på Instagram kan ha 

att göra med den eftersträvan av bekräftelse av status som Witt (2010) talar om ofta är 

orsaken till konsumtion. Eftersom den symboliska konsumtionen vidare används i syfte 

att få ett erkännande och är en chans till att kunna identifiera sig i önskad krets är således 

ett besök på en plats en talande symbolik för sin egen image (Witt 2010). 
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Strävan att symbolisera något med hjälp av materiella ting är inget nytt. Dock kan det 

tänkas att Instagrams möjligheter till att ta del av sådant som tidigare inte gick att ta del 

av skapar nya former av begär i och med dess möjlighet att se andras liv och livsstilar. 

Kanske då speciellt innehavare av produkter vilka man ser upp till eller eftertraktar. Detta 

kan antas eftersom hela 81 % anger att de följer kändisar via applikationen, 43 % följer 

okända personer de inte känner och 64 % följer företag och varumärken (Figur F7). Det 

finns således ett uppenbart intresse av att följa och ta del av andras livsstilar som inte 

Figur	  K3	  
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ligger inom ens bekantskapskrets. Detta kan ha att göra med den faktorn att dessa 

människor och konton symboliserar eller utgör något som följaren i sina ögon anser som 

eftersträvbart. Denna eftersträvan skapas enligt Bath och Reddy utifrån en vilja att spegla 

en livsstil eller attityd alternativt agera en bekräftelsefaktor för konsumenten. Det finns 

därmed en eftersträvan från konsumenten i sitt köp att spegla något med den produkten 

de köpt. (Bath & Reddy 1998) På frågan om vem som har störst inverkan på 

urvalsgruppens köpbeslut är kategorin kändisar den största med 30 %. Detta kan tolkas 

som att det finns en strävan i att efterlikna och vilja vara som denna kategori genom att 

konsumera varor som dessa använder och likaså platser de besöker. 

 

 
 

Det är ingen hemlighet att kändisar i mångas ögon kan framstå som framgångsrika 

människor som åstadkommit något eftersträvbart för att nå deras offentliga position. Att 

dessa ska ha en inverkande faktor på nästan 1/3 av urvalsgruppens köpbeslut är således 

ingenting förvånande. Eftersom den symboliska konsumtionen är ett sätt att uttrycka en 

önskad självbild utgör den enligt Bath och Reddy en slags måttstock för framgång och 

välfärd (Bath & Reddy 1998). Det är därmed inget konstigt med att vilja köpa eller 

konsumera produkter som någon man ser upp till också äger. Genom att äga eller inneha 

en produkt som någon annan har skapas en gemensamhet och ett värde i vetskapen om att 

Figur	  F18	  
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någon du ser upp till, alternativt litar på, symboliserar samma sak som du genom 

produkten eller besöket av plats. 

 

Bath & Reddy förklarar hur den symboliska konsumtionen fyller en funktion genom dess 

förmåga att tillfredställa konsumenten på andra sätt än på det funktionella planet. Alltså 

varor som personen i fråga inte är i behov av utan som snarare tillfredsställer 

konsumenten genom att agera statussymbol, bekräftelsefaktor eller utgöra ren lyx. (Bath 

& Reddy 1998) I frågan vad urvalsgruppen inspireras av på Instagram svarade 74 % 

inredning, 68 % kläder, skor och accessoarer och 65 % platser (Figur F15). En tydlig 

indikator på att respondenterna inspireras av saker som inte nödvändigtvis har ett 

funktionellt och praktiskt användningsområde. 

 

Då inredning är något som inspirerar hela 74 % är det denna kategori som inspirerar flest 

i urvalsgruppen. Det finns alltså ett intresse att inspireras av hur andra har det hemma 

utefter hur de har valt att inreda sina hem. Då det tidigare har varit svårare att få en 

inblick i hur andra har det hemma kan Instagrams offentliggörande av detta eventuellt 

vara en bidragande faktor till den höga viljan av att inspireras av inredning. Detta 

offentliggörande av hemmet var tidigare begränsat till exempelvis magasin och TV-inslag 

som gjorde ”hemma hos”-reportage medan det idag går att finna bara några knapptryck 

bort. Då den symboliska konsumtionen enligt Bath och Reddy (1998) präglas av dess 

vilja i att finna bekräftelse från omvärlden, kan denna motivation grundas utifrån 

vetskapen om vad andra har. Eftersom man via Instagram delges bilder och information 

om andras liv skapas hela tiden en inblick i andras tillgångar, och därmed även vetskap 

om vad man själv har och inte har. 

 

Inredning är även ett område som kan vara en relativt enkel och lätt väg till status och 

bekräftelse. Detta eftersom inredning inte är personligt laddat såsom kläder, utan kan 

representera och symbolisera en viss livsstil eller utgöra en statussymbol med enkla 

medel. Något som ligger i enlighet med den motivering Bath & Reddy (1998) uppger 

vara grunden till symbolisk konsumtion. Kläder, skor och accessoarer är den kategori 

som näst flest respondenter anger som en inspiration på Instagram. Kläder är något som 
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människan behöver och som tillhör de grundläggande behoven, i det här fallet är det 

troligtvis dock urvalsgruppens intresse för mode och trender som här styr den höga 

procentandelen på 68 %. Att ta del av andras kläder, skor och accessoarer via 

applikationen ger alltså inspiration till urvalsgruppen som motiverar deras anledning att 

gå in och besöka Instagram. 

  

På frågan om huruvida respondenterna kände en trygghet i att köpa något som någon 

annan publicerat på Instagram tyckte nästan hälften att det med säkerhet fanns en 

trygghet i detta (Figur F19). Att förlita sig på att en vara är en bra vara via någon annan är 

egentligen inget anmärkningsvärt. Dock kan det te sig intressant att hela 85 % anser att 

vänner och familj lägger upp mest tillförlitliga bilder på Instagram medan enbart 24 % 

anser att samma kategori inspirerar dem till köp (Figur F20). 

 

 

 
 

Figur	  K4	  
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Det innebär att det för konsumenten finns andra faktorer som bidrar till köp än tryggheten 

av att någon nära och kär talar för en viss produkt eller plats. Det är återigen här 

symboliken gör sig anspråk. Detta genom att visa på hur respondenternas influenser till 

köp motiveras utifrån vad kändisar har snarare än vad närstående har. Då tillförlitligheten 

riktades starkt till vänner och familj finns det ändå i motsatt riktning en eftersträvan att ha 

samma produkter som kändisar. Något som med stor sannolikhet orsakas av kändisars 

position av att vara förebilder och symboler för framgång och välfärd. Kändisar som en 

inspiration till köp kan därför tolkas som en eftersträvan från konsumenten att en produkt 

eller ett besök av en plats kan ge ett värde som bekräftar den status eller image som 

kändisen i fråga besitter. 

 

Detta värde är en av de motivationsfaktorer som Witt talar om inom symbolisk 

konsumtion. En typ av konsumtion som alltså har i syfte att få ett erkännande och en 

identifikation inom en viss grupp för att signalera social status, tillhörighet självkänsla 

och bekräftelse. Man vill ha det som präglar och definierar ens önskade statusskikt för att 

kunna identifiera sig och utåt sett bli en del av den sfären. Den symboliska konsumtionen 

präglas av en social samordning utifrån vad som i denna anses som bekräftade symboler. 

Detta innebär att symboliken som en viss produkt utstrålar ska kunna tolkas av både 

konsument och omgivning för att köparen ska finna en gemensam förståelse om vad som 

är värde- och betydelsefullt. (Witt 2010) Vad som sedan är av värde är såklart olika för 

alla, beroende på vem man är och vad man vill framstå att vara. Detta innebär att det 

finns en förväntad reaktion från konsumenten på hur andra kommer att uppfatta 

innehavandet av den produkt hen valt att köpa. Något som alltså motiverar valet av 

produkt. Eftersom det redan innan köpet tenderar att finnas en förväntan på hur produkten 

ska hjälpa ens image finns det troligen en klar bild av hur man önskar bli uppfattad. En 

bild som med all sannolikhet inte uppstått från tomma intet utan motiveras eller inspireras 

av någon man själv strävar att efterlikna. 

 

Det finns även en trygghet i att köpa en produkt man sett upprepade gånger på Instagram. 

Hela 49 % menar på att de får större förtroende för en produkt genom att stöta på den 

flertalet gånger via applikationen (Figur F21). Att exempelvis se ett plagg eller en 
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inredningspryl upprepade gånger ger alltså hälften av respondenterna en slags bekräftelse 

av att det är en bra produkt. Detta kan tänkas uppstå utifrån den bekräftelsefaktor prylen 

agerar, som då även alltså förstärks när den visas upp flertalet gånger av olika personer. 

Att då känna denna trygghet vid köp kan således ge konsumenten en känsla av att de är 

uppdaterade och vet vad som är ”rätt” och därmed kan klassas under Witts (2010) teorier 

om att konsumtion sker på grunder av att bekräfta sin ställning och status.  Detta eftersom 

det kan anses som att en produkt eller plats är trendig, populär eller helt enkelt bra och 

därmed symboliserar något positivt om den som bär eller besöker den. Att vara 

uppdaterad är alltså något som den symboliska konsumtionen även talar för. Just att vara 

uppdaterad är en av de saker som respondenterna uppger vara ett av de viktigaste syftena 

till att de besöker Instagram. Det anges även enligt respondenterna att de besöker 

applikationen för att de är nyfikna (76 %), för att ta del av mode och trender (64 %) samt 

för att känna sig uppdaterade av vad som händer i deras flöden (67 %). Alla är faktorer 

som har en gemensamhet i användarens vilja av att inte gå miste om för denne värdefull 

information.  

 

9. SLUTSATSER & DISKUSSION 

Genom den analys som gjorts utifrån empirin kan vi fastställa att respondenternas 

Instagamanvändning är hög och frekvent samt att den har lett till en ny rutin för många. I 

snitt besöker urvalsgruppen applikationen över 20 gånger varje dag vilket motsvarar över 

en gång varje vaken timme. Det finns således ett tydligt behov av att besöka 

applikationen, detta främst för att respondenterna vill hålla sig uppdaterade, hålla koll på 

mode och trender samt stilla sin nyfikenhet. Nästan alla de som besvarade enkäten 

besökte främst Instagram för att ta del av vad andra publicerade och inte för att själv 

ladda upp bilder, vilket talar för att relationerna som skapas via applikationen är av stor 

vikt. Majoriteten av användarna i urvalsgruppen medger att de använder Instagram aktivt 

som en inspirationskälla, och stora delar tar även denna inspiration steget längre till 

konsumtion. En konsumtion som alltså motiveras utifrån vad de tagit del av via 

applikationen. 
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Respondenterna motiveras till köp utifrån vad kändisar visar upp snarare än närstående 

trots att tillförlitligheten är starkast till vänner och familj. Tillförlitligheten tar alltså en 

motsatt riktning genom en eftersträvan av att ha samma produkter som kändisar. 

Eftersom kändisar ofta anses vara symboler för framgång och välfärd kan orsaken till att 

vilja köpa något som en kändis har förklaras genom detta. Detta genom att 

respondenterna finner inspiration till köp av en produkt eftersom den ger ett värde av att 

spegla den status eller image som kändisen i fråga besitter. Ett besök på en restaurang 

eller en butik speglar likaså en viss typ av livsstil eftersom det symboliserar något om 

vem man är och vad man gör. Att motiveras till att vilja besöka samma plats som någon 

man följer på Instagram kan därmed kopplas till den eftersträvan av bekräftelse av status 

som Witt (2010) talar om är orsaken till konsumtion.  
 

Respondenterna fann även en trygghet i att köpa något, som någon de följer på Instagram 

publicerat. Detta visar återigen på att de relationer som byggs upp via Instagram snarare 

är den påverkande faktorn till konsumtion än applikationen i sig. Dessa relationer kan 

speglas via Instagram från det verkliga livet, men även innebära de parasociala relationer 

som byggs upp i applikationen genom att ta del av bilder från någon annans liv och 

vardag utan att ha en ömsesidig verklighetsmässig relation. Dessa relationers vikt 

förstärks även i och med att respondenterna säger sig få större förtroende för en produkt 

de ser upprepade gånger samtidigt som det finns en trygghet i att en produkt kan anses 

som bra eller “rätt” för att en annan specifik person äger den. 
 

För att återknyta till syftet med studien kan vi konstatera att respondenternas 

Instagramrelationer till stor del har en påverkande faktor för inspiration och även 

köpbeslut. De faktorer som var avgörande för detta samband var främst inspirationen och 

tryggheten i att inneha en produkt som någon kändis likaså hade. Att konsumera med en 

önskan av att symbolisera samma sak som inspirationskällan kan helt enkelt vara en 

anledning till att urvalsgruppen väljer att konsumera utefter vad de tar del av på 

Instagram. Ett sätt att forma sin egen identitet som grundas utifrån Instagrams 

möjligheter att få inblick i andras liv och vad andra har för att sedan kunna efterlikna och 

utstråla samma sak som man själv eftersträvar. Instagrams framväxt, tillsammans med 
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andra sociala medier, har bidragit till en öppenhet och närhet av sådant som egentligen 

inte ligger nära till hands. Enligt Dahlén och Lange påverkas individers köpbeslut av att 

de hela tiden uppmärksammar vad personer i deras närhet använder för produkter och 

varumärken (Dahlén och Lange 2009:56). Just därför är det inte konstigt att 

urvalsgruppen influeras av vad de tar del av i applikationen eftersom denna typ av närhet 

har expanderat oerhört via Instagrams framväxt. 
 

Efter att vi nu konstaterat Instagramrelationers upplevda påverkan hade det såklart varit 

intressant att via en kvalitativ metod gå djupare in på orsaker och motivation bakom 

dessa i vidare forskning. Då det troligtvis finns några utelämnade motivationsfaktorer 

som inte kunde upptäckas med en kvantitativ metod. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att se eventuell skillnad mellan kön för att få en jämförande studie inom 

ämnet. Likaså en jämförelse i hur andra medietjänster har inflytande på 

konsumtionsmönster hade varit intressant att beröra. 
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Frekvenstabeller: 

 

 

 

Figur	  F1	  

Figur	  F2	  

	  

Figur	  F3	  
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Figur	  F4	  

Figur	  F5	  

	  

Figur	  F6	  
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Vem/Vilka  följer  du  på  Instagram?  

  

  

  

	  

Figur	  F7:1	  

	  

Figur	  F7:2	  

Figur	  F7:3	  

	  
Figur	  F7	  
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I  vilket  syfte  följer  du  dessa  personer?   

  

	  
	  
	  
	  

Figur	  F8:1	  

	  

Figur	  F7:5	  

Figur	  F7:4	  

	  

Figur	  F8	  
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Figur	  F8:2	  

	  
Figur	  F8:3	  

	  
Figur	  F8:4	  
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	  	  	  Figur	  F9	  

	  

Figur	  F10	  

	  

	  	  	  Figur	  F11	  
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	  Figur	  F12	  

	  

Figur	  F13	  
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Vad  blir  du  inspirerad  av  på  Instagram?  

  

  

	  
Figur	  F14	  

	  

Figur	  F15	  

	  

Figur	  F15:1	  

	  

Figur	  F15:2	  
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Figur	  F15:3	  
	  

	  
Figur	  F15:4	  

	  

Figur	  F15:5	  

	  

Figur	  F15:6	  
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Figur	  F16	  

	  

Figur	  F17	  
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Figur	  F18	  

	  

Figur	  F19	  
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Figur	  F20	  

	  

Figur	  F21	  
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Om  du  är  en  av  dem  som  besöker  Instagram  dagligen,  hur  

många  gånger  varje  dag?  

 Frequency   Percent  
Valid  
Percent  

Cumulative  
Percent  

Valid   1,0   4   1,0   1,2   1,2  
2,0   12   2,9   3,5   4,6  
3,0   29   6,9   8,4   13,0  
4,0   15   3,6   4,3   17,4  
5,0   49   11,7   14,2   31,6  
6,0   10   2,4   2,9   34,5  
7,0   10   2,4   2,9   37,4  
8,0   12   2,9   3,5   40,9  
10,0   56   13,4   16,2   57,1  
12,0   2   ,5   ,6   57,7  
13,0   2   ,5   ,6   58,3  
15,0   16   3,8   4,6   62,9  
18,0   3   ,7   ,9   63,8  
20,0   30   7,2   8,7   72,5  
25,0   1   ,2   ,3   72,8  
30,0   19   4,5   5,5   78,3  
35,0   2   ,5   ,6   78,8  
40,0   16   3,8   4,6   83,5  
45,0   1   ,2   ,3   83,8  
50,0   27   6,4   7,8   91,6  
60,0   11   2,6   3,2   94,8  
65,0   1   ,2   ,3   95,1  
70,0   7   1,7   2,0   97,1  
80,0   4   1,0   1,2   98,3  
90,0   1   ,2   ,3   98,6  
100,0   3   ,7   ,9   99,4  
119,0   1   ,2   ,3   99,7  
160,0   1   ,2   ,3   100,0  
Total   345   82,3   100,0   

Missing   System   74   17,7    
Total   419   100,0    

 
  
  
  
  
  

	  

Figur	  F22	  
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	  	  Figur	  F23	  

	  

Figur	  F24	  
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Korstabeller 

 

 

	  

Figur	  K1	  

	  
Figur	  K2	  
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Figur	  K3	  
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Figur	  K4	  
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Figur	  K5	  
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Figur	  K6	  

Figur	  K7	  
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	  	  	  Figur	  K8	  
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Figur	  K9	  


