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FÖRORD
 

Vi har under hösten 2016 arbetat med vår c-uppsats inom 

företagsekonomi C på Södertörns Högskola. Arbetet har varit lärorikt och 

gett oss mycket kunskap. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Carina Holmberg för givande 

handledning och som alltid funnits där som ett stöd under hela processen. 

Vi vill även tacka våra opponenter som under varje opponeringstillfälle 

bidragit med feedback och förslag på hur vi kunnat förbättra studien. 

Vidare vill vi tacka våra deltagare som tagit sig tid för att delta i våra 

intervjuer, utan deras tankar och åsikter hade inte denna uppsats varit 

möjlig. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss 

under studiens gång. 
 

 

Rosalia Bojackly Sofia Eriksson  

Rosalia Bojackly  Sofia Eriksson 

  

 

 



 

	  

SAMMANFATTNING 
 

Sociala medier ökar allt ständigt, vilket har medfört att nya kommunikations- och 

marknadsföringskanaler utvecklats, det har hjälpt företag och konsumenter att 

integrera och kommunicera med varandra. En av de mest växande kommunikations- 

och marknadsföringskanalerna är Instagram. Syftet med denna studie är att få djupare 

förståelse för konsumenternas attityder till innehåll i annonser på Instagram.  

 

Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats med ett urval på tio personer, i 

åldern 18-28 år, som använder Instagram.  Tidigare forskning har visat att de flesta 

som använder Instagram är mellan 12-35 år, därför valde denna studie att kombinera 

de personer som var tillgängliga att ställa upp i studien samt de personer som var 

inom ålders ramen. Semistrukturerade intervjuer användes som metod i studien och 

bestod av elva frågor, som var tematiserade i två olika teman.  

 

Studiens empiriska data analyserades med hjälp av teorierna sociala medier som 

kommunikations- och marknadsföringskanal och attityder till reklam. Studiens 

resultat visade att samtliga respondenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram 

som både positivt och negativt, beroende på hur företaget formar innehållet i annonser 

på Instagram.   

 

 
Nyckelord: Kommunikationskanal, Marknadsföringskanal, Instagram, Attityder, 

Sociala Medier, Reklam. 

 

 

 

 

 

 



 

	  

ABSTRACT 

 

Social media is increasing constantly, which led to new communication and 

marketing channels have evolved, it has helped businesses and consumers to integrate 

and communicate with each other. One of the fastest growing communication and 

marketing channels is Instagram. The purpose of this study is to gain a deeper 

understanding of consumer attitudes to the content of the ads on Instagram. 

 

The study was based on a qualitative research approach with a selection of ten people, 

aged 18-28 years, who use Instagram. Previous research has shown that most people 

who use Instagram are between 12-35 years, therefore this study chose to combine the 

people who were available and were in the age frame. Semi-structured interviews 

were used as a method of study and consisted of eleven questions, which were in two 

distinct themes.  

 

The study's empirical data were analyzed using theories of social media as a 

communication- and marketing channel and attitudes to advertising. The study results 

showed that all respondents perceive the content of the ads on Instagram as both 

positive and negative, depending on how the company shapes the content of the ads 

on Instagram.  

 

 

Keywords: Communication Channel, Marketing Channel, Instagram, Attitudes, Social 

Media, Advertising. 
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1.  INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier ökar ständigt. Allt fler personer är idag uppkopplade på sociala medier 

i större utsträckning (Lenas, 2016). Utvecklingen av sociala medier har bidragit till att 

det har blivit ett effektivt marknadsföringsverktyg för företag, det kan hjälpa företag 

att särskilja sig från konkurrenter, vinna konsumenternas intresse och skapa 

kundrelationer (Boateng & Okoe, 2015).   

 

Boateng & Okoe (2015) konstaterade att människors inställning till reklam har varit 

varierande under de senaste åren. Fler och fler företag väljer att marknadsföra sig på 

sociala medier, vilket har resulterat i att konsumenten utsätts för reklam dagligen på 

sociala medier (Boateng & Okoe, 2015). Enligt Schlosser et al. (1999) har vissa 

konsumenter en positiv attityd, medan andra konsumenter har en negativ attityd till 

annonser på sociala medier. Beroende på hur företaget presenterar innehållet i en 

annons på sociala medier, skapas antingen positiva eller negativa attityder hos 

konsumenter (Akar & Topçu, 2011). Attityderna leder till att annonsen antingen 

accepteras eller förkastas (Lukas & James, 2011), detta betyder att konsumenternas 

attityder förändras beroende på hur reklamen uppfattas (Akar & Topçu, 2011). 

 

Något som varit ett problem med reklam på sociala medier och andra mediekanaler är 

att konsumenter får ta del av reklam som de själva inte har efterfrågat (Lukas & 

James, 2011). En annons effektivitet är helt beroende av de attityder den skapar hos 

konsumenter (Lukas & James, 2011). 

 

Internets snabba tillväxt har öppnat upp nya vägar för kommunikation mellan företag 

och individer (Castells, 2002). Konsumenter använder olika sociala medier och 

mediekanaler för olika ändamål, bland annat att konsumenter kan bygga upp sitt eget 

innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra människor (Zafarani et al. 

2015). De populäraste kommunikationskanalerna på sociala medier där konsumenter 
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är som mest aktiva på är; Facebook, Instagram och Twitter. Dessa kanaler på sociala 

medier har förändrat konsumenters sätt att kommunicera (Dehgani & Tumer, 2015). 

1.1.1 Instagram - Från bildapplikation till ett socialt nätverk 

Instagram är en av de mest populära och växande kommunikationskanalerna på 

sociala medier och applikationen har utvecklats sedan lanseringen år 2010 (Hansson, 

2016). Instagram är en fotodelningsapplikation som innebär att Instagramanvändare 

kan uppdatera sin vardag genom bilder (Instagram, 2016).  Instagram har även blivit 

en kanal för företag, där företag kan skapa ett Instagramkonto för att på ett enkelt sätt 

publicera bilder på deras produkter och tjänster för att nå en önskad målgrupp (Krus, 

2016). Det krävs däremot att användarna på Instagram följer företagskontot för att 

uppmärksamma företagets produkter och tjänster (Podniesinski, 2016). Instagram har 

under år 2016 ökat till 600 miljoner aktiva användare (Karlsson, 2016), och de flesta 

människor som använder Instagram är mellan 12-35 år (Soi, 2016).  

 

År 2012 köpte kommunikationskanalen Facebook Instagram för sju miljarder kronor 

(Kederstedth, 2012). Anledningen till att Facebook köpte Instagram är inte bara för att 

det är fotodelningsapplikation utan att Instagram har blivit ett populärt socialt nätverk 

på en viktig plattform; mobiltelefonen (Wiklund, 2012). År 2013 uppdaterades 

Instagram så användare även kan publicera videoklipp i sitt flöde (Instagram, 2016). 

 

År 2015 hade Instagram 500 miljoner aktiva användare (Podniesinski, 2016). Under 

detta år lanserades ett nytt annonsverktyg på Instagram som innebär att företag kan 

publicera annonser i användarens flöde (Hansson, 2015). Verktyget har resulterat till 

att Instagram blivit en plattform för företag att synas och kommunicera på (Hansson, 

2015). 

 

Annonsen har en text längst upp till höger där det står “Sponsrad”, vilket innebär att 

annonserna är finansierade av företag. Annonser har även en knapp med texten läs 

mer eller handla nu, som gör att konsumenten kan ta del av mer information om 

annonsen eller köpa produkten/tjänsten direkt (Hansson, 2015). (Se figur 1). 
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      Figur 1: Tre bilder som visar hur annonser ser ut på Instagram (Hansson, 2015) 

Enligt Hansson (2015) kan annonser på Instagram både intressera och locka till ett 

köp, men de kan även skapa irritation för användare som inte är intresserade av att ta 

del av annonserna (Lundin, 2015). Instagram använder sig av cookies, vilket innebär 

att tekniken tillåter en webbplats eller tjänst att memorera sidan som besökts tidigare 

på webbplatsen (Instagram, 2016). Cookies hjälper företag att erbjuda kundanpassade 

annonser som sedan dyker upp i konsumenternas flöde på Instagram (Instagram, 

2016). Konsumenten kan däremot välja om hen vill se eller dölja annonsen 

(Instagram, 2016). Enligt Hansson (2015) är det viktigt att företag tänker på att inte ha 

alltför säljande ton och istället satsa på att intressera och inspirera konsumenterna, så 

att de väljer att ha kvar annonsen i sitt flöde på Instagram. 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån problembakgrunden kan det konstateras att Instagram är en av de mest 

växande kommunikations- och marknadsföringskanalerna på sociala medier 

(Hansson, 2015). Detta har resulterat i att det blivit en enkel och lättillgänglig 

kommunikations- och marknadsföringskanal både för konsumenter och företag 

(Persaud & Azhar, 2012). Instagram lanserades utan inslag av företagsannonser men 

har utvecklats till en viktig plattform för visuell kommunikation och för företag att 



 

	   4	  

synas på (Hall, 2015). Det har hjälpt företag att på ett enkelt sätt kommunicera med 

sina konsumenter (Hall, 2015). 

 

Enligt Mehta (2000) är det avgörande hur ett företag presenterar intressant och unikt 

innehåll för att lyckas med en bra annons på sociala medier. Beroende på hur 

företaget presenterar produkten eller tjänsten, kan konsumenter skapa positiva eller 

negativa attityder gentemot innehållet i annonserna (Akar & Topçu, 2011). Därför är 

det viktigt att företag tänker på att skapa reklam som är tilltalande och unik för 

konsumenten (Celebi, 2015). 

1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att få djupare förståelse för konsumenternas attityder till 

innehåll i annonser på Instagram. 

 

• Hur uppfattar konsumenter innehållet i annonser på Instagram? 
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2. TEORI 
 

2.1 Sociala medier som marknadsföringskanal och 
kommunikationskanal 

Användandet av sociala medier har ökat under de senaste åren, både för företag och 

privatpersoner (Boateng & Okoe, 2015). Sociala medier har även bidragit till att det 

utvecklats nya och effektiva verktyg för marknadsföring, vilket har medfört att 

företag på ett enklare sätt kan skapa värde och förtroende för sina konsumenter 

(Boateng & Okoe, 2015). Utvecklingen av sociala medier har förändrat konsumenters 

attityder och beteende till reklam (Vernuccio, 2014). Företag väljer att använda sig av 

sociala medier som en marknadsföringskanal, för att samla konkret och värdefull 

information för att sedan kunna tillfredsställa konsumenternas behov och skapa 

intressanta erbjudanden (Vernuccio, 2014). 

 

Vernuccio (2014) menar att det är viktigt att förstå och identifiera strategier, detta för 

att kommunicera och sprida ett varumärke, en produkt eller en tjänst genom sociala 

medier. Sashi (2012) är inne på samma spår och poängterar att sociala medier har 

bidragit till att det har blivit ett enkelt sätt för företag att skapa och bygga 

kundrelationer.  Detta för att skapa kundvärde och erbjuda kundanpassade produkter 

och tjänster (Sashi, 2012). Detta har medfört att företag ökat användningen av sociala 

medier för att nå ut till konsumenter via olika kommunikationskanaler som till 

exempel Instagram och Facebook (Sashi, 2012). 

 

Olika typer av reklam har ständigt utvecklats, från den traditionella “visa annonser” 

till pop-up annonser på sociala medier (Yoon & Kim, 2001).  Yoon & Kim (2001) 

menar att annonser på internet skiljer sig från traditionell reklam eftersom att det leder 

till obegränsad information, obegränsad mängd och informationskällor. Alhaddad 

(2015) framhäver att den ständiga utvecklingen av sociala medier har förändrat den 

traditionella kommunikationen mellan varumärken, produkter och konsumenter. Det 

är viktigt att företag hanterar kommunikation i sociala medier genom att bygga 

tillförlitlig och intressant varumärkeskännedom för konsumenten, vilket kan leda till 
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positiva resultat för företaget (Alhaddad, 2015). Företag kan även utbyta information 

och ge upphov till personliga uttryck via sociala medier (Vernuccio, 2014). Enligt 

Akar och Topcu (2011) är det gynnsamt att konsumenter kan kommunicera med 

varandra och med företag på sociala medier eftersom att det kan hjälpa konsumenter 

att få kännedom om en produkt eller tjänst. 

2.2 Attityder till reklam  

Fishbein (1967) definierar en attityd som en individs svar mot ett objekt, som 

karakteriserar förhållandet över tid mellan en kund och ett objekt. Detta innebär att en 

attityd inte leder till ett beteende utan det är istället människans vilja som leder till ett 

visst beteende (Fishbein & Ajzen, 1975). Dick & Basu (1994) fortsätter att beskriva 

en attityd som en sammanfattning av en individs intryck av ett visst objekt som 

baseras på positiva och negativa effekter. Enligt Angelöw & Jonsson (2000) kan en 

attityd vara svår att definiera och observera eftersom att det endast existerar i 

individens inre. En individ uppfattar attityder på olika sätt och det krävs mycket tid, 

resurser och kraft för att förändra människors attityder (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Enligt Boateng och Okoe (2015) finns en stark koppling mellan konsumenters 

beteende och attityder till annonser på sociala medier. Innehållet i en annons är en 

viktig faktor för att en konsument ska uppmärksamma och utveckla positiva attityder 

till en annons (Boateng och Okoe, 2015). Företag bör vara noggranna med hur de 

presenterar innehållet i en annons för att konsumenten ska uppleva annonsen som 

relevant (Boateng & Okoe, 2015). Chu (2011) menar att företags medvetenhet om hur 

annonsinnehållet är format, tenderar det att beröra konsumenternas attityder till 

annonser. Vidare beskriver Akar & Topçu (2011) att beroende på hur företaget 

presenterar produkten eller tjänsten kan konsumenter skapa antingen positiva eller 

negativa attityder gentemot annonsinnehållet.   

 

Under 90- talet utvecklade Ducoffe (1995) en modell, (Figur 2) som handlar om hur 

reklam kan skapa värde för konsumenter och vad som påverkar deras attityd till 

reklam. Modellen består av tre faktorer: Underhållning, information och irritation. 

Modellen har under senare år utvecklats av Brackett & Carr (2001) som tillfogade 

ytterligare två viktiga faktorer som påverkar konsumenters attityder: Trovärdighet och 
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demografiska variabler. Forskarna valde i denna studie att bortse från att undersöka de 

demografiska variablerna eftersom att studien vilar på en kvalitativ ansats. Forskarna 

ansåg att de demografiska variablerna är lämpligare att använda i kombination med en 

kvantitativ forskningsansats. Detta för att kunna uttala sig om en större population 

samt att kunna hitta ett samband mellan kön, ålder, etnicitet och utbildning.  

 

 

 
 

Figur 2: Attitydmodellen; konsumenters attityder till reklam (Ducoffe, 1995; Brackett 

& Carr, 2001). S. 25. 

2.2.1 Underhållning 

Ducoffe (1995) anser att reklamens förmåga att tillfredsställa konsumenternas behov 

beror på hur underhållande en reklam är. Ducoffe (1995) menar att det är viktigt att 

skapa en balans för att nå och fånga konsumenters intressen. Därför är det viktigt att 

reklam innehållet är tilltalande, humoristiskt och unikt (Ducoffe, 1995). McQuail 

(1994) menade att en annons med ett underhållande innehåll kan förhöja upplevelsen 

av annonsen. Om en annons uppfattas som trevlig och sympatisk ger det en positiv 

inverkan på konsumenternas attityder till innehållet i en annons (Mitchell & Olson 

1981; Shimp 1981). Chu (2011) är inne på samma spår och menar att konsumenter 
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uppfattar reklam på ett positivt sätt om reklamen är intressant, rolig och 

enkel.  Företag arbetar även med att försöka sammanbinda reklam och underhållning 

för att nå fler konsumenter med sitt budskap och nå önskad målgrupp (Dehgani & 

Tumer, 2015). 

2.2.2 Information 

Enligt Ducoffe (1995) är det viktigt att via reklam förmedla relevant och intressant 

information. Ducoffe (1995) beskriver vidare att den stora orsaken till att 

konsumenter är mottagliga och tillåter reklam är genom informationen konsumenten 

får av reklamen, vilket leder till en positiv inverkan på reklam- och varumärkets värde 

(Ducoffe, 1995). Saxena & Khanna (2013) beskriver informationsinnehållet som en 

viktig faktor för en annons effektivitet. Ett informerande innehåll leder även till att 

konsumenter upplever annonsen som trovärdig, resursfull, skräddarsydd, relevant 

samt påverkar konsumenters attityder positivt (Dehgani & Tumer, 2015). 

2.2.3 Irritation 

Enligt Ducoffe (1995) är det viktigt att reklam inte är upprörande, stötande, 

förolämpande och falsk. Detta kan minska reklamens uppleva värde och trovärdighet 

(Ducoffe, 1995). Chu (2011) hävdar att om reklam uppfattas som störande och 

manipulerade leder den till en negativ attityd hos konsumenten. Ducoffe (1995) påstår 

också att konsumenter kan kritisera reklam som inte är tilltalande och intressant. 

Ducoffe (1995) fann även att de främsta skälen till att konsumenter kritiserar 

annonser är då innehållet upplevs som manipulativt, förolämpande och irriterande, 

som leder till att konsumenten uppfattar annonsen som oönskad. Enligt Dehgani & 

Tumer (2015) innebär en irriterande annons, i vilken utsträckning konsumenter 

upplever innehållet som rörigt, ointressant och irrelevant. Detta kan vara videoklipp 

eller annonser där konsumenten inte själva får välja om de vill se annonsen eller inte. 

Om konsumenten upplever annonsen som påtvingad eller irriterande leder de till 

minskad effektivitet och ett undvikande beteende (Aaker & Bruzzone, 1985). Mehta 

(2000) poängterar även att om en person upplever en annons som irriterande, 

resulterar det i att konsumenten istället undviker annonsen. 
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2.2.4 Trovärdighet 

Enligt Tsung et al. (2014) bör en annons vara trovärdig för att tilltala en konsument. 

Om annonsen är falsk eller missvisande tenderar det att minska konsumentens 

upplevda värde, vilket kan leda till negativa resultat för företaget (Brackett & Carr, 

2001). Akar & Topcu (2011) beskriver att det är viktigt att informationen i en annons 

är trovärdig, eftersom att konsumenter oftast uppfattar reklam på sociala medier som 

tillförlitlig, vilket kan leda till positiva köpbeslut. Det är även viktigt att företag tänker 

på att skapa innehållsrik och trovärdig reklam på sociala medier, detta för att 

konsumenten ska bilda positiva attityder till annonsen (Brackett & Carr, 2001). Om 

konsumenter inte upplever ett förtroende för innehållet i en annons tenderar företagen 

att skapa negativa attityder hos konsumenterna (Cardoso & Cardoso, 2011). Vidare 

identifierar Cardoso & Cardoso (2011) att ett ökat förtroende för en annons kan bidra 

till att konsumenter skapar positiva attityder gentemot annonser vilket tenderar till att 

konsumenter lättare kan komma ihåg annonsen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	   10	  

3. METOD 
 

3.1 Metodval 

För att få svar på studiens syfte har en kvalitativ forskningsansats tillämpats med 

anledning till att undersökningen baseras på analys av ord istället för siffror vid 

insamling av empirisk data. Detta för att skapa djupare förståelse för individers 

uppfattningar och hur verkligheten tolkas. Studien utgick ifrån ett deduktivt sätt som 

innebär att genom använda teorier som bakgrund, dra en slutsats, vilket är i enlighet 

med Bryman & Bell (2013). Studien använder sig av teorier som riktar sig mot ämnet 

som studeras och undersöks, då det inte fanns specifika teorier om attityder till 

annonser på Instagram. Kvalitativa metoder innebär att undersöka samhällsfenomen 

på djupet vilket sker med ett fåtal utvalda informanter i form av intervjuer eller 

observationer beroende på vilken forskning som använts (Hjerm et al. 2014). 

Forskarna anser att den kvalitativa forskningsansatsen var lämplig för att på djupet få 

förståelse om konsumenters attityder till innehållet i annonser på Instagram. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer  

Forskarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, med tio utvalda 

respondenter, detta för att på djupet skapa förståelse kring studiens ämne. 

Semistrukturerade intervjuer är en vanlig metod som grundar sig i den kvalitativa 

forskningsansatsen (Hjerm et al. 2014). Intervjuerna gav forskarna möjlighet att 

divergera från intervjuguidens ordningsföljd, vilket underlättade för respondenterna 

att kunna svara fritt och utveckla svaren under intervjuerna. Bryman & Bell (2013) 

beskriver semistrukturerade intervjuer som flexibel, vilket innebär att vikten bör ligga 

på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna samt hur personen upplever 

förklaring och förståelse av händelser (Bryman och Bell, 2013). 
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3.3 Urval 

Intervjuerna genomfördes med tio respondenter som aktivt använder Instagram. 

Respondenterna som hade möjlighet att ställa upp i intervjun var mellan åldern 18-28 

år, varav åtta kvinnor och två män. Ålder frekvensen på respondenterna som kunde 

ställa upp, kändes lämplig för denna studie, då tidigare forskning visat att personer 

mellan 12-35 år använder Instagram som mest (Soi, 2016). Studien utgick från ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman & Bell (2013) består ett bekvämlighetsurval av 

personer som finns tillgängliga för forskarna. Bekvämlighetsurvalet ledde studien till 

ett snöbollsurval, vilket innebar att forskarna valde personer som var relevanta för 

undersökningen. I enlighet med Bryman & Bell (2013) valde forskarna därefter ut 

flera personer från respondenternas kontaktnät som var villiga att delta i 

undersökningen. 

 

3.4 Presentation av respondenterna  

  

Nr: Respondenter: Ålder: 

1 Mattias 18 

2 Alex 19 

3 Linda 22 

4 Caroline 23 

5 Sara 25 

6 Linnea 25 

7 Amanda 26 

8 Grace 26 

9 Sandra 28 

10 Madeleine 28 
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3.5 Intervjuguide 

För att besvara studiens forskningsfråga, om hur konsumenter uppfattar innehållet i en 

annons på Instagram, bestod intervjuguiden av elva frågor som var riktade till 

respondenter som aktivt använder Instagram. Intervjuguiden bestod av frågor som 

uppkommit ifrån studiens teorier som var till avsikt att ge svar på studiens syfte och 

frågeställning. Frågorna delades upp i två teman, första temat bestod av allmänna 

frågor om reklam på sociala medier och det andra temat bestod av frågor om annonser 

på Instagram kopplad till teorin. Enligt Bryman & Bell (2013) består en intervjuguide 

av en lista med specifika teman som består av frågeställningar som täcker och berör 

ämnet, vilket forskarna i studien ämnade göra.  

 

Forskarna började med att presentera studiens ämne. I och med att respondenterna 

som intervjuades redan var medvetna om annonsverktyget på Instagram, behövde 

forskarna inte förklara bakgrunden till det, vilket medförde att forskarna direkt kunde 

ställa frågorna till respondenterna. Detta var tidssparande och effektivt. Vid 

semistrukturerade intervjuer är det viktigt att tänka på att ha enkla och öppna frågor 

samt undvika ledande frågor, för att respondenten ska få möjlighet att förstå frågorna 

som ställs (Bryman & Bell, 2013). På så sätt kan nya idéer, tankar och förklaringar 

frambringas (Hjerm et al, 2014). Under hela intervjuprocessen hade respondenten 

möjlighet att svara fritt på frågorna vilket i sin tur ibland ledde till att forskarna kunde 

ställa följdfrågor.  

3.6 Genomförande och bearbetning av intervju 

Studien ämnade sig åt att genomföra individuella intervjuer, för att respondenterna 

ska få den friheten att svara hur de vill och inte bli påverkade av andra respondenter. 

Bryman och Bell (2013) menar på att individuella intervjuer är en bra metod att 

tillämpa, där både forskaren och respondenten har ett fysiskt möte mellan varandra. 

Respondenterna kontaktades via telefon, där forskarna kort berättade om studiens 

syfte och frågade om respondenterna hade möjlighet att ställa upp. Totalt genomförde 

forskarna tio individuella intervjuer som ägde rum i en naturlig miljö och på en plats 

på ett fik i Stockholm, där det bjöds på fika. Alla intervjuer spelades in med 

respondenternas godkännande med hjälp av en inspelningsapplikation från forskarnas 

mobiltelefoner. Under intervjuns gång uppstod det inga svårigheter förutom en del 
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ljud i bakgrunden som ledde till att inspelningen var lite svår att lyssna på i efterhand. 

Trots det lyckades en transkribering av samtliga intervjuer att genomföras.  Enligt 

Bryman och Bell (2013) är val av miljö och plats viktig för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun och för att respondenterna inte ska bli störda och distraherade. 

Intervjuerna inleddes med en kort diskussion om ämnet för att sedan gå in på 

respondenternas erfarenheter kring attityder till innehållet i annonser på Instagram. 

Tack vare att frågorna var öppna och enkla så flöt intervjuerna på. Varje intervju 

varade i ungefär 30-45 minuter. Frågorna i intervjun ska vara öppna för att låta 

respondenterna få friheten att svara hur de vill (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att stärka tillförlitligheten i studiens undersökning så registrerades 

respondenternas svar genom att forskarna gjorde en kombination av både 

anteckningar och inspelningar. Detta är en fördel för att säkerhetsställa att alla svar 

registrerades samt att forskarna inte missat något viktigt under intervjuns gång. Efter 

varje intervjutillfälle gick forskarna tillsammans igenom respondenternas svar för att 

sedan diskutera tankar och slutsatser. I enlighet med Bryman & Bell (2013) erbjöd 

forskarna respondenterna att få läsa igenom det empiriska materialet, så att 

respondenterna kunde se att allt som skrivits stämmer överens med vad som sagts 

under intervjun. 

3.7 Trovärdighet 

Lincoln & Guba (1994) beskriver trovärdighet som ”ett kriterium för hur pass bra en 

kvalitativ undersökning är” och belyser att det finns fyra trovärdighetsbegrepp att 

använda i en kvalitativ forskningsansats; Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Därför kändes begreppet trovärdighet relevant för denna studie då 

studien använder en kvalitativ forskningsansats. 

 

Forskarna valde att inkludera respondenterna genom hela intervjuprocessen, så att 

respondenterna kunde kontrollera att de dem sagt stämmer överens med studiens 

empiriska resultat. Enligt Bryman & Bell (2013) handlar tillförlitlighet om att 

forskaren säkerställer att studien följt de regler som finns, att forskarna informerar 

respondenterna om studiens resultat, så att det verkliga resultatet stämmer överens 

med vad respondenterna sagt (Bryman & Bell, 2013). 
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För att respondenterna skulle kunna besvara frågorna under intervjun, valde forskarna 

att välja respondenter som har och använder Instagram som kommunikationskanal. 

Detta för att säkerställa att respondenterna är medvetna om hur Instagram fungerar, 

vilket är viktigt för att kunna besvara intervjufrågorna. Enligt Guba & Lincoln (1994) 

handlar överförbarhet om hur teori och resultat går att transferera till andra 

sammanhang inom forskningsområdet.  

 

Studien har endast använt aktuella, relevanta och påtagliga källor och därmed skapat 

en pålitlighet för granskning genom hela skrivprocessen. Enligt Lincoln & Guba 

(1994) är det viktigt att hela studien består av fullständiga redogörelser för studiens 

helhet. 

 

Under studiens gång har forskarna agerat neutralt och försökt ha kontroll över sina 

egna värderingar.  Enligt Bryman & Bell (2013) handlar styrka och konfirmation om 

att forskaren säkerställer att all text är tillförlitlig och att forskarna inte styrts av sina 

egna värderingar. Under intervjuerna valde forskarna helt och hållet låta 

respondenterna välja riktning för svar på frågorna. 

3.8 Forskningsetik 

Forskarna har haft som ambition att vara ärliga och öppna genom hela 

arbetsprocessen. Innan och under varje intervju beskrev forskarna de etiska reglerna 

för respondenterna för att skydda respondenternas integritet. De etiska reglerna består 

av: Informationskravet, konfidentialitetskravet- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013).  Informationskravet handlar om etiska 

principer som existerar inom etiska frågeställningar, vilket innebär att respondenterna 

bör vara informerade om studiens syfte samt vilken roll respondenterna har i intervjun 

(Bryman & Bell, 2013).  Respondenterna har även vid önskemål rätt till att avbryta 

intervjun (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna i intervjun blev informerade om 

undersökningens syfte och vilka moment som ska ingå i undersökningen. Forskarna 

var därmed noga med att informera respondenterna att de vid önskemål har möjlighet 

till att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet- och anonymitetskravet handlar om 

att personer som deltar i en undersökning skall behandlas med sekretess (Bryman & 

Bell, 2013). Respondenternas personuppgifter har bevarats, så att obehöriga personer 
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inte kan komma åt personuppgifterna. Respondenterna hade även möjlighet vid 

önskemål att vara anonym. Den sista aspekten är nyttjandekravet som handlar om att 

det material som samlats in under undersökningens gång, endast bör användas inom 

ramen för studiens forskningsändamål (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna blev 

informerade om att all information som vidtagits endast används till studiens 

syfte.  Med respondenternas godkännande har studien valt att använda 

respondenternas namn och ålder.  
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4. EMPIRI 
 

4.1 Reklam på sociala medier 

Vid frågan om vad respondenterna tycker om reklam på sociala medier svarade 

samtliga respondenter att marknadsföring på sociala medier kan vara “för mycket”, 

men så länge reklamen är utformad på ett intressant och inspirerat sätt och inte är 

påfrestande, upplevs reklam på sociala medier som positivt.  Respondenterna 

berättade även att både små och stora företag har börjat använda sociala medier som 

en marknadsföringskanal för att enklare nå ut till en önskad målgrupp. 

4.2 Annonser på Instagram 

Respondenterna har full förståelse att det nya annonsverktyget på Instagram är ett bra 

marknadsföringssätt för företag att nå ut och kommunicera på, då det flesta människor 

är mobilanpassade idag och använder sig av Instagram väldigt mycket.  Några av 

respondenterna tycker att det är positivt med annonser på Instagram, så länge företag 

tänker på hur de utformar innehållet i annonserna. 

 

”Jag tycker att verktyget är ett bra sätt för företag att marknadsföra sina produkter 

och tjänster på. Företaget jag jobbar i, började precis att använda annonsverktyget 

på Instagram för att nå ut till sina konsumenter.  Personligen tycker jag att annonser 

på Instagram känns som ett lagom marknadsföringssätt, så länge inte annonserna 

upplevs som irriterande, för då kommer jag istället att dölja annonsen” (Sara 20/11-

2016) 

 

Resterande respondenter anser att det är irriterande med reklam på Instagram, då det 

tidigare varit en annonsfri kommunikationskanal. Däremot berättade de att beroende 

på hur företaget utformar innehållet i en annons på Instagram och tänker på att inte 

göra reklam som är för “påfrestande” så upplevs annonserna på Instagram som 

positiva. 

“Jag förstår att det är ett bra sätt för företag att synas på, däremot kan jag bli 

irriterad på att annonser dyker upp i mitt privata flöde när jag helst vill ta del av 
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personer och företag jag följer privat. Däremot är det bra om företag tänker på hur 

de utformar en annons, för det kan leda till att jag accepterar annonsen i mitt privata 

flöde” (Alex 20/11-2016) 

 

Enligt respondenterna ska en annons innehålla bra utformning och layout, inte för 

mycket färg och störande bilder, kortfattad och rolig. Det är en fördel om annonsen 

innehåller humor och en kort video. Annonsen bör också vara inspirerande för att det 

ska bli intresserade att se mer av annonsen. Om innehållet i annonsen är manipulativt, 

stötande och upprörande kan annonsen istället upplevas som irriterande. 

 

”Det är viktigt att företag tänker på att ha strukturerade och lätthanterliga annonser 

eftersom annonserna dyker upp i ens privata flöde kan det ibland leda till att jag blir 

irriterad ” Amanda (20/11-2016) 

 

”Jag anser att underhållande reklam på Instagram ska vara naturlig. Irriterande 

reklam för mig kan vara mycket färg och layout. Om en annons är stötande och har 

ett innehåll som jag upplever manipulativt och irriterande, gör det mig inte motiverad 

att se mer av den” (Linnea 20/11-2016) 

 

Respondenterna berättade att de blivit intresserade att läsa och se mer av annonser på 

Instagram, för att se vad företaget har att erbjuda. Annonserna som dyker upp på 

Instagram har gett respondenterna information och tips om en produkt eller tjänst. 

Resterande respondenter har inte klickat sig vidare för att läsa mer om en annons 

eftersom de annonser som dykt upp i deras flöde aldrig varit tilltalande och 

intressanta. 

 

“Jag har ett stort intresse för kläder, och när det dyker upp annonser i mitt flöde som 

handlar om kläder blir jag automatiskt intresserad av att läsa mer om just den 

annonsen. Tillexempel när HM släppte nya kollektionen blev jag intresserad av att se 

mer av den i och med att annonsen om HM påminde mig om den nya kollektionen som 

jag annars hade glömt ”( Sara 20/11-2016) 

“Det har tillexempel dykt upp recept som jag valt att läsa mer om och lett till att jag 

tillagat receptet.” (Sandra 20/11-2016) 
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“En annons som leder till att jag vill läsa och se mer om den är när en annons är 

informerande och bra, som till exempel hyresvärdar som annonserar ut lägenheter 

skulle jag kunna läsa mer om eftersom jag har länge varit på jakt efter en lägenhet” 

(Madeleine 20/11-2016) 

 

”Jag har inte blivit intresserad av att läsa mer om en annons eftersom det bara dykt 

upp företag jag inte känner igen och produkter jag inte är i behov av” (Caroline 

20/11-2016) 

 

Vid frågan om hur viktig informationen är i en annons, svarade samtliga respondenter 

att innehållet i en annons är jätteviktig för att hen ska gilla en annons på Instagram. 

Respondenterna svarade även att annonser på Instagram bör vara informationsrika för 

att hen ska gilla en annons på Instagram. Vidare förklarade respondenterna att de 

tycker att reklamen tar över sociala medier, därför är det viktigt att företag tänker på 

att satsa både på innehållet, informationen och utformningen, detta genom att göra 

enkelt, intressant, lätthanterligt och inspirerande annonsinnehåll. 

 

”Jag tycker att informationen i en annons är väldigt viktigt, därför är det viktigt att 

företag tänker på att göra informationen lätthanterlig och enkel, så att jag vill se mer 

av annonsen” - (Mattias 20/11-2016) 

 

“Jag anser att innehållet i en annons är viktigt för mig, det är viktigt att en annons är 

underhållande, trovärdig och informerande för att en annons ska intressera mig” 

(Amanda 20/11-2016) 

 

En annan aspekt som respondenterna anser är viktigt är att annonser har ett trovärdigt 

innehåll. Det är en avgörande faktor om de ska bli mottagliga att köpa en produkt 

eller tjänst.  Om en annons är trovärdig och visar att informationen i en annons 

stämmer överens med vad företaget skrivit och visat på Instagram leder de till att 

respondenterna kan handla igen från företaget och även rekommendera produkten 

eller tjänsten till familj, vänner och bekanta. Respondenterna berättade även att 



 

	   19	  

förtroende till innehållet i en annons bör upplevas för att det ska leda till positiva 

attityder gentemot annonser på Instagram. 

 

”Om jag skulle märka att en annons på Instagram är falsk eller inte stämmer överens 

med vad företaget sagt, skulle jag aldrig rekommendera eller använda företaget igen. 

Därför är det viktigt att företag tänker på att skapa trovärdigt innehåll i annonsen så 

att jag återkommer till företaget igen” (Sandra 20/11-2016) 

 

Vid frågan om respondenterna har märkt att specifika produkter dyker upp i deras 

flöde svarade majoriteten av respondenterna att de har märkt att produkter de sökt på 

tidigare, så kan liknande annonser dyka upp. Sex av respondenterna uppskattar hellre 

om annonser som de är intresserade av och sökt på tidigare dyker upp i deras flöde än 

att annonser som de inte är intresserade av dyker upp. 

 

”Jag har märkt att specifika produkter som jag sökt på tidigare på andra 

internetsidor dykt upp i mitt Instagramflöde, detta föredrar jag hellre än om en 

annons som jag inte är intresserad av dyker upp i mitt flöde” (Grace 20/11-2016) 

 

Fyra av respondenterna tycker att det är väldigt irriterande speciellt på sociala medier 

i helhet att det alltid dyker upp samma typ av produkter som de sökt på tidigare. 

 

”Jag tycker att det är irriterande att om jag sökt på en produkt på en internetsida, så 

dyker det upp liknande alternativ eller produkter överallt” (Linnea 20/11-2016) 

 

Två av respondenterna har även tagit del av annonser om produkter och tjänster som 

de tidigare sökt på andra sociala medier men som dykt upp i deras flöde på Instagram. 

 

”Jag har lagt märke till att produkter som jag sökt på tidigare på till exempel Google, 

kan dyka upp både på Facebook och Instagram. Jag tycker att det kan bli för mycket, 

speciellt på Facebook men på Instagram har jag faktiskt tagit del av några annonser 

som dykt upp som liknat produkter jag sökt på tidigare” (Sara 20/11-2016) 
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Några av respondenterna svarade under frågan om de valt att dölja en annons som de 

inte varit intresserade av, att de aldrig hänt, däremot om en annons skulle vara 

irriterande eller missvisande skulle hen kunna dölja annonsen. Det berättade även att 

det är en fördel att den möjligheten finns, för då kan användaren välja om de vill se 

annonsen eller inte. 

 

”Jag har aldrig valt att dölja en annons för att jag inte upplevt annons som jätte 

irriterande men om jag skulle uppleva en annons som missvisande eller irriterande 

skulle jag kunna dölja annonsen” (Amanda 20/11-2016) 

 

Resterande respondenterna berättade att de har valt att dölja annonser som har varit 

återkommande och som inte intresserat dem, detta för att det helt enkelt inte är 

intressant att ha i deras flöde. 

 

”Om en annons som dykt upp flera gånger på Instagram och som inte intresserat mig, 

så har jag tryckt på dölj annonsen. Det är bra att den möjligheten finns” (Alex 20/11-

2016) 

 

Vid den avslutande frågan gällande om vad respondenterna tycker om att företag 

använder sig av annonsverktyget på Instagram som ett marknadsföringssätt, ansåg 

samtliga respondenter att det förstår att det måste vara ett bra marknadsföringssätt för 

företag att sprida sina produkter och tjänster på Instagram. Eftersom att Instagram är 

en av de populäraste kommunikationskanalerna. Däremot bör företag tänka på att 

skapa intressanta annonser för att göra en konsument intresserad, eftersom att det är 

lätt att trycka “dölj” på en annons som leder till att företaget inte får en chans att visa 

upp produkten eller tjänsten. Därför tycker samtliga respondenter att så länge företag 

tänker på att sprida enkla, intressanta, roliga, trovärdiga och informationsrika 

annonser så kan det leda till att konsumenter kan upptäcka annonserna. 

 

”Jag tycker att det är ett bra sätt för företag att marknadsföra sina produkter och 

tjänster på Instagram, eftersom att användningen av Instagram ökar och att de flesta 

människor idag har mobilen nära tillhands och kan kolla på Instagram ofta. Därför 

är det ett effektivt marknadsföringssätt” (Madeleine 20/11-2016) 
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Respondenterna berättade även att de är säkra på att nya annonsverktyg kommer att 

lanseras och utvecklas hela tiden, både på Instagram och sociala medier i helhet. Det 

kommer nya sätt för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på hela 

tiden, så det kommer att fortsätta i framtiden. Däremot tycker respondenterna att det 

är viktigt att företag tänker på konsumentens krav på vad en annons ska innehålla för 

att göra respondenterna intresserade av innehållet i annonsen.   

 

”Jag tror att det kommer att utvecklas nya annonseringssätt för företag hela tiden. 

Jag tror däremot att allt mestadels kommer att ske digitalt. Nya applikationer och 

kommunikationskanaler kommer att lanseras och det kommer skapa nya 

marknadsföringssätt för företag” (Sandra 20/11-2016) 
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5. ANALYS 
 

5.1 Sociala medier som kommunikations- och 
marknadsföringskanal 

I och med att både företag och privatpersoner är uppkopplade på sociala medier i allt 

större utsträckning har det bidragit till att det blivit en effektiv kommunikations- och 

marknadsföringskanal (Sashi, 2012), vilket även bekräftas av respondenterna i 

studien. Samtliga respondenter tycker att reklam på sociala medier är både bra och 

dåligt. De tycker även att företag bör tänka på att utforma innehållet i annonser på ett 

intressant sätt, eftersom att de kan hjälpa företag att skapa förtroende hos sina 

konsumenter, vilket passade väl in på Boateng & Okoe (2015) teori. Sociala medier 

har bidragit till att det utvecklats nya och effektiva marknadsföringssätt (Sashi, 2012). 

Det empiriska resultatet visade att samtliga respondenter tycker att det nya 

annonsverktyget på Instagram är ett bra marknadsföringssätt för företag att nå ut på. 

Verktyget hjälper företag att annonsera deras produkter och tjänster, eftersom att det 

ständigt utvecklas nya marknadsföringsverktyg tror respondenterna att det kan vara 

ett effektivt marknadsföringssätt för företag i framtiden. Detta stämmer överens med 

Vernuccio (2014)  som menar att företag i större utsträckning använder sig av sociala 

medier som en marknadsföringskanal, för att samla konkret och värdefull 

information, för att sedan tillfredsställa konsumenternas behov. Några av 

respondenterna berättade även att de är positiva till annonser på Instagram, så länge 

företag tänker på hur de utformar innehållet i annonsen. Resterande respondenter 

ansåg att det är irriterande med annonser på Instagram, men om annonsinnehållet inte 

är för påfrestande kan det leda till positiva attityder.  Vilket stämmer överens med 

Ducoffe (1995); Brackett & Carr (2001) som menar att det är viktigt att en annons 

inte upplevs som påfrestande och irriterande för att intressera och nå en konsument. 

Detta kan även kopplas ihop med vad några av respondenterna nämnde under 

intervjun att de märkt att specifika produkter och tjänster har dykt upp i deras privata 

flöde på Instagram. De tycker att det är gynnsamt så länge annonserna inte är för 

enerverande och att produkter som de är intresserade av dyker upp i deras flöde 

eftersom att det kan leda till att de läser igenom eller köper produkten/tjänsten. 

Däremot nämnde resten av respondenterna att de blir irriterade när annonser dyker 
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upp i deras privata flöde, då Instagram alltid varit en annonsfri sida. Enligt Aaker & 

Bruzzone (1985) är det irriterande för konsumenter att ta del av annonser som är 

påtvingade, eftersom att vissa konsumenter vill kunna välja själva vad de vill se eller 

inte. 

 

Tidigare forskning bekräftade att kommunikation är en viktig faktor inom sociala 

medier. Genom att konsumenter och företag kan kommunicera med varandra på 

sociala medier bidrar det till ökad varumärkeskännedom (Akar & Topcu, 2011). 

Samtliga respondenter anser att det är ett bra sätt för företag att sprida information om 

sina produkter och tjänster på Instagram, som är en av de populäraste 

kommunikationskanalerna. De tycker att det är viktigt att företag tänker på att skapa 

lätthanterliga annonser som gör respondenterna intresserade av innehållet i annonsen. 

Några av respondenterna berättade att de blivit intresserade av att läsa mer om vad 

som står i annonsen för att se vad företaget har att erbjuda, tack vare att annonsen 

väckt deras intresse. Detta fann även Akar & Topcu (2011) stöd för, att 

kommunikation mellan företag och konsumenter bidrar till positiva attityder. 

5.2 Attityder till reklam 

De framkom i empirin att respondenternas syn på reklam på sociala medier har 

förändrat konsumenters attityder och beteende, beroende på hur innehållet i annonsen 

är utformad kan annonsen uppfattas som både uppskattad eller vice versa. Detta 

stämmer överens med Vernuccio (2014) teori om att utvecklingen av sociala medier 

har förändrat konsumenters attityder.  Samtliga respondenter berättade under 

intervjun att en annons bör innehålla bra utformning, layout, kortfattad och inte för 

mycket färg, vilket Chu (2011); Ducoffe (1995) styrker att konsumenter uppfattar 

reklam på ett positivt sätt om reklamen är humoristiskt, roande och enkel. 

Respondenterna berättade även att en annons bör bestå av ett inspirerande och 

tilltalande innehåll för att respondenterna ska få en positiv upplevelse till annonsen, 

vilket även McQuail (1994) fann bekräftelse på. En annons bör bestå av ett 

underhållande och tilltalande innehåll för att förhöja upplevelsen till annonsen 

(McQuail, 1994). Det empiriska resultatet visade även att en annons bör bestå av ett 

informerande innehåll, för att konsumenter ska uppleva ett värde för annonsen, vilket 

även respondenterna bekräftade. Forskning har visat att en annons bör förmedla ett 
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intressant, relevant och informerande innehåll för att konsumenter ska vara mottagliga 

och godkänna annonser (Saxena & Khanna, 2013), vilket även studien fann stöd för. 

Saxena & Khanna (2013) poängterar även att annonsernas huvudsakliga anledning är 

att informera och övertyga konsumenterna om företagets produkter och tjänster, vilket 

är i enlighet med respondenterna att det är viktigt att företag presenterar ett 

informationsrikt innehåll. 

 

Vidare framhävde respondenterna att ett trovärdighet innehåll är en avgörande faktor 

om de ska bli intresserade eller ta del av en annons. Respondenterna berättade även att 

om en annons stämmer överens med vad företaget påstår leder de till positiva attityder 

hos respondenterna. Detta stämmer överens med Akar & Topcu (2011) teori, att om 

en annons består av ett trovärdigt innehåll tenderar de att skapa positiva upplevelser 

hos konsumenten.  Respondenterna var överens om att ifall innehållet i en annons 

istället upplevs som falsk tenderar de att skapa negativa attityder hos respondenterna. 

Detta stämmer överens med Brackett & Carr (2001) teori om att om en annons 

upplevs falsk eller missvisande minskar det konsumentens upplevda värde och skapar 

negativa attityder hos konsumenten.  Tidigare forskning har även visat att ett ökat 

förtroende till innehållet i en annons tenderar att bidra till positiva attityder hos 

konsumenterna (Cardoso & Cardoso, 2011). Det empiriska materialet visade att 

majoriteten av respondenterna tycker att det är viktigt att uppleva förtroende till 

innehållet i en annons på Instagram. Detta för att det ska generera positiva attityder 

gentemot annonsen, annars kan en motsatt effekt uppstå. Enligt Ducoffe (1995); 

Brackett & Carr (2001) är det viktigt att underhållning, information och trovärdighet 

uppfylls för att skapa positiva attityder till reklam. 

 

Ducoffe (1995) beskriver att om en annons upplevs som upprörande, stötande, 

manipulerande och falsk minskar det reklamens värde och trovärdighet, vilket 

stämmer överens med studiens empiriska resultat. Ducoffe (1996) beskriver även att 

ett irriterande innehåll kan leda till att konsumenten uppfattar annonsen som 

ointressant, vilket styrkts i studiens empiriska resultat. Forskning har även visat att 

konsumenter kan undvika eller dölja en annons om den upplevs irriterande (Metha, 

2012). Några av respondenter har aldrig valt att dölja en annons på Instagram, 

eftersom att de aldrig upplevt annonsen som irriterande eller missvisande medan 
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resterande respondenterna berättade att de valt att dölja annonsen som varit 

återkommande eller inte intresserade dem. 

 

Sammanfattningsvis har det skapats en koppling mellan Ducoffe (1995); Brackett & 

Carr (2001) modell och studiens empiriska resultat. Analysen har bidragit till nya 

tankesätt om hur man kan använda modellen utan att inkludera de demografiska 

variablerna för att visa hur konsumenter kan skapa positiva och negativa attityder 

beroende på hur de uppfattar innehållet i en annons på Instagram. Detta kommer att 

redogöras i slutsatsen med en modifierad modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	   26	  

6. SLUTSATS 
 

Studiens syfte var att få djupare förståelse för konsumenters attityder till innehåll i 

annonser på Instagram. Studiens resultat kommer att sammanfattas utifrån studiens 

syfte och forskningsfråga. 

 

- Hur uppfattar konsumenter innehållet i annonser på Instagram? 

 

Studien fann bekräftelse på att konsumenter uppfattar innehållet i annonser på 

Instagram som både positivt och negativt. Enligt konsumenterna är det innehållet i en 

annons som är avgörande om konsumenterna ska utveckla positiva eller negativa 

attityder gentemot annonsinnehållet på Instagram. Positiva attityder skapas om 

innehållet i en annons består av antingen ett underhållande (roligt, charmerande), 

informerande (strukturerat, enkelt) eller trovärdigt (ärligt) innehåll, vilket tidigare 

forskning visat (Ducoffe 1995; Bracket & Carr 2000). 

 

Om annonsinnehållet upplevs som irriterande, störande, ointressant, meningslöst, 

vilseledande och missvisande skapas istället negativa attityder till innehållet i 

annonser på Instagram, vilket stämmer även överens med Ducoffe (1995) faktor 

irritation. 

 

Således kan forskarna konstatera att studiens resultat stämmer överens med (Ducoffe 

1995; Bracket & Carr 2000) modell rörande attityder till reklam. Modellen var 

utgångspunkten för studiens analys, kopplat till det empiriska resultatet. 

 

Sammanfattningsvis kan forskarna fastställa att konsumenters attityder till innehållet i 

annonser på Instagram är både positiv och negativ. För att lyckas uppnå en positiv 

attityd är det viktigt att innehållet i annonserna består av ett underhållande, 

informerande och trovärdigt innehåll. Om motsatt effekt uppstår eller att konsumenten 

upplever ett irriterande innehåll skapas istället negativa attityder mot innehållet i 

annonser på Instagram. För att tydliggöra resultatet har vi gjort en modifierad 

variation av (Ducoffe 1995; Bracket & Carr 2000) modell, där modellen konkretiserar 

hur underhållning, information, irritation och trovärdighet påverkar konsumenters 
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attityder gentemot innehållet i annonser på Instagram, där vi uteslutit faktorn 

demografiska variabler för att forskarna anser att den inte har en betydelse för 

studiens empiriska resultat (figur 3).   

 

 

 

 
 

Figur 3; En modifierad modell av attitydmodellen som bortser från de 

demografiska variablerna. 
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7.  AVSLUTANDE DISKUSSION    

 
Studiens resultat hade som avsikt att få förståelse om hur konsumenter uppfattar 

innehållet i annonser på Instagram. Resultatet visade att konsumenter uppfattar 

innehållet i annonser på Instagram som både positivt och negativt, beroende på hur 

företaget formar innehållet i annonser på Instagram. 

 

I och med studiens resultat, bidrar detta i sin tur till att företag kan få en större inblick 

om hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram. Det hjälper även 

företag att få kännedom om hur konsumenter uppfattar och vill att innehållet i en 

annons ska se ut för att de ska skapa positiva attityder gentemot annonsen.  
 

Då studien utgick ifrån ett bekvämlighetsurval, medförde det att alla enheter inom 

Stockholmsområdet inte hade lika stor möjlighet att delta i undersökningen. Studiens 

empiriska resultat ledde fram till den data forskarna fick fram, det hade varit 

intressant om studien hade valt att inkludera de demografiska variablerna för att ta 

reda på om resultatet hade visat sig vara annorlunda. De demografiska variablerna är 

lämpligare att använda i kombination med en kvantitativ forskningsansats. Detta för 

att kunna uttala sig om en större population samt att kunna hitta ett samband mellan 

kön, ålder, etnicitet och utbildning.  

 

Studiens unika bidrag omfattar att undersökningen genomförts på en av de 

populäraste plattformarna Instagram, som tidigare var en annonsfri sida men som 

sedan har lett till att företag kan publicera annonser i konsumentens privata flöde. 

Från bildappliktion till en marknadsföringskanal. Således har studien gett forskarna 

förståelse för hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram men även 

hur företag bör “arbeta” för att skapa ett underhållande, trovärdigt och informerande 

innehåll i sina annonser.  
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7.1 Rekommendationer till företag 

Instagram är en av de mest växande kommunikationskanalerna, det är ett bra sätt för 

företag att marknadsföra sina produkter och tjänster, samt nå sina målgrupper. 

Konsumenter kan uppfatta innehållet i sina annonser på olika sätt, därför är det viktigt 

att företag tänker på hur de formar innehållet sina annonser. För att en konsument ska 

uppmärksamma och uppleva en annons som positiv är det viktigt att företag tänker på 

ett kreativt och inspirerande sätt, för att skapa roliga, enkla, informerande och 

trovärdiga annonser på Instagram. Eftersom att konsumenter på Instagram har 

möjlighet att dölja annonserna i deras flöde är det viktigt att företag tänker på hur de 

skapar annons innehållet, så att konsumenterna väljer att ha kvar annonsen i sitt flöde 

på Instagram. Det är viktigt med kommunikation mellan företag och konsument. 

Företag bör veta hur de ska kommunicera på sociala medier eftersom att konsumenter 

kan kommunicera tillbaka. 

7.2 Förslag på framtida forskning  

Sociala medier ökar och är aktuellt ämne inom marknadsföring och kommunikation. 

Vi har uppmärksammat att attityder till annonser på Instagram är ett outforskat ämne. 

Därför valde forskarna närmare att studera hur konsumenter upplever innehållet i 

annonser på Instagram. Förslag på framtida forskning kan vara att undersöka ur ett 

företagsperspektiv och att inkludera de demografiska variablerna som denna studie 

valt att bortse ifrån. Detta för att finna samband mellan kön, ålder, utbildning, etnisk 

tillhörighet.  Det kan vara en fördel att använda sig av en kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats, vilket kan ge möjlighet att kunna uttala sig om en större population.  

Därför kan det vara en fördel att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod 

vilket kan generera att man kan uttala sig om en större population. 
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9. BILAGA 
 

INTERVJUGUIDE 
 

Tema 1: Reklam på sociala medier  
 

1. Vad tycker du om reklam på sociala medier? Varför tycker du så? 

 

Tema 2: Annonser på Instagram 
 

2. Vad tycker du om det nya annonsverktyget som lanserats på Instagram? 

 

3. Vad tycker du om att annonser finns i ditt flöde? Ser du det som positivt, neutralt 

eller negativt? Varför tycker du det?  

 

4. Har du blivit intresserad att se och läsa mer om annonsen? 

 

5. Hur tycker du att en annons ska se ut för att du ska bli intresserad av den? 

 

6. Vad skulle vara en bra/underhållande respektive dålig/irriterande annons på 

Instagram? 

 

7. Hur pass viktigt är informationen i annonsen? Brukar du gilla annonser? Vad är det 

som avgör om du ska gilla en annons, innehållet eller utformningen? 

 

8. Har du märkt att specifika produkter (som du är intresserad av) dyker upp i ditt 

flöde eller är det varierande? Vad tycker du om det?  

 

9. Har du blockerat en annons du inte varit intresserad av? Varför gjorde du det? Var 

det någon speciell anledning? 
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10. Vad tycker du om att företag använder sig av det nya annonsverktyget på 

Instagram som ett marknadsföringssätt?  

 

11. Tror du att annonser på Instagram/sociala medier kommer att utvecklas i 

framtiden?  
 

	  
 

Transkribering av intervjuerna lämnas in vid önskan. 

 

 

 

 

	  


