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ABSTRACT  

Title: "Unless you are visible, you do not exist" - a qualitative study on young 

women's motives behind positively charged content on Instagram. 

Course: Business Administration, Marketing. Bachelor thesis. 

Authors: Lisette Eriksson and Amanda Grundberg. 

Tutor: Renate Åkerhielm. 

Examinator: Lars Vigerland. 

Keywords: Web 2.0, social media, Instagram, user generated content, electronic-

word-of-mouth, selective attention, motivation, uses & gratification. 

Problem: What are the motives behind positively charged user-generated content on 

Instagram? 

Purpose: The study aims to identify and analyze existing and potential users' motives 

for creating and distributing positively charged content on Instagram from a user 

perspective. 

Method: The study was conducted based on a qualitative method and applied the 

hermeneutical - phenomenological approach. Eleven semi-structured interviews were 

conducted with female users of Instagram aged between 21-30 years. 

Theory: The study builds on previous research on user-generated content, electronic-

word-of-mouth, selective attention, Lazarsfeld’s two-step flow of communication 

model, Uses & Gratification, motivation and Katz’ functional theory, and Maslow's 

hierarchy of needs. 

Empirics and analysis: The empirical data consists of the eleven completed in-depth 

interviews that were analyzed based on the selected theories. 

Conclusion:  The study has concluded that the underlying motives behind creating 

positively charged user-generated content on Instagram are: (1) social interaction, (2) 

entertainment and (3) the need to be seen.  

 

 



	

	

SAMMANFATTNING  

Titel: “Syns du inte, så finns du inte” - en kvalitativ studie om unga kvinnors motiv 

bakom positivt laddat innehåll på Instagram. 

Kurs: Företagsekonomi C, Marknadsföring, Kandidatuppsats. 

Författare: Lisette Eriksson och Amanda Grundberg. 

Handledare: Renate Åkerhielm. 

Examinator: Lars Vigerland. 

Nyckelord: Web 2.0, sociala medier, Instagram, användargenererat innehåll, 

electronic-word-of-mouth, selektiv uppmärksamhet, motivation, uses & gratification. 

Problemformulering: Vilka motiv ligger bakom positivt laddat användargenererat 

innehåll på Instagram? 

Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och analysera befintliga och potentiella 

användares motiv för att skapa och sprida positivt laddat innehåll på Instagram utifrån 

ett användarperspektiv. 

Metod: Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod och har tillämpat det 

hermeneutiskt-fenomologiska förhållningssättet. 11 semistrukturerade djupintervjuer 

har genomförts med kvinnliga användare på Instagram i åldern 21-30 år.  

Teori: Studien bygger på tidigare forskning om användargenererat innehåll, e-WOM, 

selektiv uppmärksamhet, Lazarsfeld two-step flow of communication model, Uses & 

Gratification, motivation samt Katz funktionella teori och Maslows behovstrappa. 

Empiri och analys: Empirin består av 11 djupintervjuer och har analyserats utifrån 

de valda teorierna.  

Slutsats: Studien har kommit fram till att de bakomliggande motiven till att skapa 

positivt laddat användargenererat innehåll på Instagram är: (1) Social interaktion, (2) 

underhållning samt (3) behovet av att synas.  

 

 



	

	

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP  

Användargenererat innehåll: Är benämningen av det innehåll användare producerar 

och delar på de olika sociala medierna. Det kan bestå av olika former där bland annat 

bild- och textpublicering är vanligt förekommande. (Moon, Kim & Armstrong 2014) 

Instagram: Instagram är ett onlineforum där användare kan publicera och redigera 

bilder och videos med tillhörande text som sedan delas med andra 

Instagramanvändare. Användare kan välja om de vill ha ett privat eller offentligt 

konto. Det som särskiljer Instagram från andra sociala medier är att kommunikationen 

mellan användare huvudsakligen består av bilder (Instagram 2016).  

Filter: Är ett verktyg som finns tillgängligt på Instagram. Filter är en funktion vilken 

applicerar ett extra lager på den ursprungliga bilden vilket får bilden att förstärkas på 

olika sätt, exempelvis förändring av ljusstyrka, färg eller kontrast. (Instagram 2016)  

Hashtags (#): Är ett verktyg som finns tillgängligt på Instagram. En hashtag utgörs 

av en sammansättning bokstäver, siffror och tecken i följd utan mellanslag. 

Exempelvis #södertörnshögskola. Hashtags kan definieras som ett sätt för den som 

använder sociala medier att kunna sätta en etikett på sitt inlägg för att kunna göra det 

sökbart även för andra. (Instagram 2016)        

Like: Att gilla en bild. Genom att trycka på symbolen “hjärta” under ett publicerat 

innehåll på Instagram är det ett sätt för användaren att visa uppskattning. (Instagram 

2016)        

Följare: Är de användare som följer personen och kan se personens bilder och 

nyhetsflöde på Instagram (Instagram 2016).   

Följer: Är de användare som personen följer. Personen kan se dessa användares 

bilder och nyhetsflöden på Instagram (Instagram 2016). 
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1.	INLEDNING	

1.1	PROBLEMBAKGRUND	
I takt med utvecklingen av internet har sociala medier fått enorm genomslagskraft 

(Kaplan & Haenlein 2010). Sociala medier består av flera nätverkskanaler vilka 

möjliggör delning av information och är ett sätt för användare att få sin röst hörd, 

publicitet och uttrycka åsikter till en bred publik (Murdough 2009; Pagani, Goldsmith 

& Hofacker 2013). Sociala mediers framväxt grundar sig till stor del i utvecklingen av 

Web 2.0, också benämnd den sociala webben som växte fram under 2004 (Moon, 

Kim & Armstrong 2014). Den stora förändringen som kännetecknar utvecklingen av 

Web 2.0 är en ökning av användardeltagandet (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 

2012). Tidigare fungerade webben till stor del som en envägskommunikationskanal. 

Företag hade mer kontroll över sin reklam som byggde på den traditionella 

kommunikationsmodellen där avsändaren styrde, formulerade och sände ut budskap. 

(Carlsson 2010, s. 26) På ett mer reglerat sätt kunde företag enklare styra tillgänglig 

information, exempelvis genom strategiskt placerade pressmeddelanden (Kaplan & 

Haenlein 2010). Jämförelsevis hade konsumenten en mer passiv roll i den 

traditionella kommunikationsmodellen, vilken byggde på ingen eller begränsad 

responsmöjlighet (Carlsson 2010, s. 26). 

Det har blivit uppenbart att skapandet av reklam inte längre är ett privilegium för 

marknadsförare (Berthon, Pitt & Campbell 2008) vilket betyder att konsumenten har 

fått mer makt att interagera med företag men också med andra konsumenter över 

webben (Christodoulides 2009). Företag besitter inte längre samma kontroll över sitt 

reklamskapande (Allyson-Dooley, Jones & Iverson 2012), istället har kontrollen i 

större utsträckning flyttats över till konsumenten (Cole, Long, Chiagouris & 

Gopalakrishna 2011). De har fått en viktigare roll som medskapare av marknadsföring 

och har en större möjlighet att sprida såväl positiva som negativa upplevelser av ett 

företags varumärke (Steyn, Wallström & Pitt 2010). Konsumenter som passiva 

mottagare tar mindre plats i Web 2.0, istället är det delaktighet och medskapande som 

är i fokus (Christodoulides 2009). Följaktligen har det påverkat utformningen av 

företags varumärkesstrategier och gett upphov till fenomenet användargenererat 

innehåll, efter den engelska benämningen user-generated content (UGC), vilket har 

fått ett allt större fokus de senaste åren (Christodoulides 2009; Moon, Kim & 
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Armstrong 2014) och blivit en växande strategi hos marknadsförare (Libai, Muller & 

Peres 2009). Användargenererat innehåll beskrivs som det digitala innehåll på 

webben i form av bild, text eller videos som är skapad och konsumerad av användare 

själv och inte av företag (Moon, Kim & Armstrong 2014). Användare kan på ett 

enkelt sätt ta del av varandras varumärkesrelaterade innehåll om varumärkena de 

gillar (Steyn, Wallström & Pitt 2010) eller ogillar (Berthon, Pitt & Campbell 2008). 

Genom användargenererat innehåll erbjuds användare att ta del av andra användares 

åsikter, omdömen och rekommendationer kring ett företags produkt eller tjänst 

(Pagani, Goldsmith & Hofacker 2013). En spridning av ett positivt 

varumärkesrelaterat användargenererat innehåll kan leda till ökad publicitet och 

framgång för ett företag. Däremot kan en spridning av ett negativt 

varumärkesrelaterat användargenererat innehåll likaväl leda till ofördelaktiga 

konsekvenser för ett företag. (Carlsson 2010, s. 48)  

Ett exempel på ofördelaktiga konsekvenser var de effekter som uppstod efter en av 

McDonalds marknadsföringskampanjer (Svenska Dagbladet 2012). Syftet med 

kampanjen var att låta kunder berätta om vilka positiva upplevelser de haft hos 

McDonalds under en allmän hashtag, #McDstories, via det sociala mediet Twitter. 

Dessvärre blev inte resultatet som förväntat, istället tog tidigare kunder och anställda 

tillfället att sprida negativa berättelser. Ett exempel på en kommentar med hashtag 

som förekom var: “hittade en nagel i min Big Mac en gång #McDstories”. (Svenska 

Dagbladet 2012) Den negativa spridningen om varumärket medförde konsekvenser 

för McDonalds rykte och kampanjen var tvungen att avbrytas bara efter en timma 

(Svenska Dagbladet 2012).  

Berthon, Pitt & Campbell (2008) anser att det förändrade konsumentbeteendet 

inneburit stora förändringar gällande rollen för sociala medier och marknadsföring 

och enligt East, Hammond & Lomax (2008) kan det användargenererade innehållet 

innebära både möjligheter och risker för företag.  Till följd av denna aktuella 

utmaning måste marknadsförare öka förståelsen för konsumentbeteende på sociala 

medier (Heinonen 2011). Det är därmed av betydelse för att kunna erhålla fördelar 

med användargenererat innehåll och bättre förstå i vilken utsträckning marknadsförare 

kan kommunicera och öka inflytandet hos konsumenter (Halliday 2015). 
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1.2	PROBLEMDISKUSSION	
Schaedel & Clement (2010) beskriver användargenererat innehåll som ett 

massfenomen där det bland företag finns en stor konkurrens för den kostnadsfria och 

effektiva marknadsföring som det kan ge upphov till. Användargenererat innehåll står 

sig fördelaktigt gentemot traditionell reklam (Lawrence, Fournier & Brunel 2013) 

eftersom annonsörernas reklampengar ofta kan gå till spillo (Steyn, Wallström & Pitt 

2010). Istället kan företag dra nytta av konsumenters frivilliga spridning av 

användargenererat innehåll som kostnadsfri marknadsföring (Lawrence, Fournier & 

Brunel 2013). Eka (2014, s. 34) menar att framförallt mindre, nyetablerade företag 

erhåller stora fördelar av användargenererat innehåll eftersom de ofta är ekonomiskt 

begränsade och befinner sig i en position där marknadsföring är av särskilt stor vikt. 

Sociala medier medför en betydande möjlighet för mindre företag att konkurrera med 

större företag gällande marknadsföring av produkter eller tjänster (He, Wang & Zha 

2014). Företag med mindre resurser erbjuds nu samma möjligheter som resursrika 

företag att marknadsföra sig och bygga relationer med användare (He, Wang & Zha 

2014). Finns inte företag på sociala medier eller saknar kunskapen om hur det 

effektivt kan användas, kan marknadsföring följaktligen vara ett resursproblem för 

mindre företag (Eka 2014, s. 34). He, Wang & Zha (2014) poängterar att företag, 

oberoende storlek, bör använda sociala medier strategiskt för att därmed stärka 

företagets konkurrensfördelar. Halliday (2015) menar att det idag är konsumenter i 

stor utsträckning som skapar och upprätthåller företags konkurrensfördelar via sociala 

medier vilket kan resultera i konkurrensproblem om företaget inte är närvarande.  

För flera marknadsförare är problemet obeslutsamhet och osäkerhet gällande de 

fördelar som kan tillkomma genom användargenererat innehåll (Berthon, Pitt & 

Campbell 2008; Steyn, Wallström & Pitt 2010). Berthon, Pitt & Campbell (2008) 

hävdar att trots den upplevda osäkerheten kring effekterna, är det mycket som 

indikerar på att användargenererat innehåll har en bestående roll i dagens 

marknadsföringssamhälle. Eka (2014, s. 34) framhäver att sociala medier kan bidra 

till en stor genomslagskraft om det används på ett effektivt sätt. Schaedel & Clement 

(2010) hävdar också att företag ställs inför utmaningen att förstå hur användare agerar 

på sociala medier och vad som motiverar dem att skapa lojalt användargenererat 

innehåll. Steyn, Wallström & Pitt (2010) anser att det är av stor vikt för 

marknadsförare att förstå de bakomliggande motiven till användargenererat innehåll 
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och att vara medveten om de effekter det kan ha på användare. Daugherty, Eastin & 

Bright (2008) menar att motiven har psykologiska tendenser och är centrala att 

bemästra för att kunna besvara användares agerande på internet. De poängterar också 

den variation som finns bland de psykologiska behoven och att användare därmed 

väljer att bidra med användargenererat innehåll av olika skäl.  

Om marknadsförare kan identifiera vad som motiverar användare att publicera 

användargenererat innehåll kan det leda till konkurrensfördelar och en effektivare 

marknadsföring (Liu-Thompkins & Rogerson 2012). Marknadsförare som förstår 

motiven bakom detta kan mer strategiskt och effektivt planera sin marknadsföring 

(Liu-Thompkins & Rogerson 2012). För användare anses användargenererat innehåll 

vara mer inflytelserikt än traditionell marknadsföring eftersom det skapas av en 

trovärdig informationskälla, nämligen användare själva, vilket förstärker betydelsen 

för företag att nyttja dess fulla potential (Lawrence, Fournier & Brunel 2013; Liu-

Thompkins & Rogerson 2012). Det är viktigt för företag att anpassa sig till det nya 

sättet att marknadsföra för att därmed överleva på en konkurrensutsatt marknad 

(Alford & Page 2015). Internet innebär en stor potential för företag och i synnerhet 

mindre företag att bredda sin marknadsföring, öka tillgången till nya marknader och 

förstärka konsumenters medskapande (Harris & Rae 2009). Trots detta anser Alford 

& Page (2015) att tillämpningen av sociala medier är begränsad hos en del företag. 

Ovanstående diskussion framhäver att insikterna kring motiven bakom 

användargenererat innehåll kan leda till en effektivare marknadsföring. Det kan i sin 

tur bidra till en förbättrad lönsamhet och en ökad chans för företag att överleva på en 

konkurrensutsatt marknad.  

1.3	PROBLEMFORMULERING	
Vilka motiv ligger bakom positivt laddat användargenererat innehåll på Instagram? 

1.4	SYFTE		
Studien ämnar kartlägga och analysera befintliga och potentiella användares motiv för 

att skapa och sprida positivt laddat innehåll på Instagram utifrån ett 

användarperspektiv.  
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1.5	BEGREPPSUTREDNING	AV	ANVÄNDARGENERERAT	INNEHÅLL			
Användargenererat innehåll uppkom först under år 2004 i samband med utveckling av 

Web 2.0 (Valcke & Lenaerts 2010). En tydlig skillnad mellan Web 2.0  och tidigare 

Web 1.0 är att Web 1.0 bestod av en envägskommunikation mellan avsändaren av det 

skapade innehållet och den passivt mottagande publiken. Det vill säga Web 1.0 

fungerade främst som en informationsbank, där användare endast tog del av den 

publicerade informationen. Web 2.0 fungerar istället som en tvåvägskommunikation, 

där användare både kan ta emot information, tillföra eget innehåll samt ta del av andra 

användares publicerade innehåll. (Aghaei, Nematbakhsh & Farsani 2012) Till följd av 

detta myntades begreppet användargenererat innehåll vilket bjöd in användare att 

skapa eget innehåll på nätet och interagera med varandra (Forlizzi & Battrbee 2004). 

Det finns ingen entydig definition av användargenererat innehåll men Valcke & 

Lenaerts (2010) definierar användargenererat innehåll som allt innehåll skapat på 

webben av användare. De menar att användargenererat innehåll kan förekomma i 

flera olika former, exempelvis i text, bild, ljud, videos eller videospel. Ytterligare en 

definition görs av The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) (2007) vilka sammanfattar användargenererat innehåll i tre utmärkande 

punkter. Det är även den definitionen av användargenererat innehåll studien kommer 

att utgå från: (1) Publicerat på en offentlig tillgänglig webbplats, (2) skapat utifrån en 

kreativ insats och (3) skapat utanför professionella rutiner och praxis. 

Den första punkten klargör att det användargenererade innehållet som publicerats ska 

vara offentligt och finnas tillgängligt för andra användare på internet. Den andra 

punkten innebär att användare måste addera sitt eget värde till innehållet. Det innebär 

att endast kopiera en del av någons annans innehåll inte kan definieras som 

användargenererat innehåll men om användare laddar upp egna fotografier, uttrycker 

sina åsikter på en blogg eller skapar en ny musikvideo anses det som 

användargenererat innehåll. (OECD 2007) Den tredje punkten handlar om att 

användare ska vara icke- professionella och frivilligt skapa innehåll (OECD 2007).  
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2.	TEORI		

2.1	DET	ANVÄNDARGENERERADE	INNEHÅLLETS	MÖJLIGHETER		
Det är användargenererat innehåll som bygger upp sociala medier, däribland 

Facebook, Youtube, Wikipedia, Podcasts och Instagram (Östman 2012). På grund av 

det användargenererade innehållets lättillgänglighet har användare blivit alltmer aktivt 

deltagande (Valcke & Lenaerts 2010). Användargenererat innehåll har också positiva 

fördelar ur en ekonomisk synvinkel då den mer lättillgängliga åtkomsten av verktygen 

på nätet har bidragit till en lägre kostnad för användare och gör att en bredare publik 

kan använda sig av sociala medier (Moens, Li & Chua 2014). Användargenererat 

innehåll förenklar också kommunikationen mellan företag och privatpersoner (Valcke 

& Lenaerts 2010). Tack vare att flertalet människor använder sociala medier är det 

också där företag har möjlighet att bygga långsiktiga relationer och direkt återkoppla 

med användare (Verissimo & Tiago 2014). Användargenererat innehåll innebär en 

stor mängd data innehållande feedback från konsumenter, vilket kan vara värdefullt 

för företag i syfte att förbättra produkter eller tjänster (Fischer & 

Reuber 2011).  Användares fördelar är att ta del av andra användares erfarenheter och 

uppfattningar om exempelvis en specifik produkt eller tjänst (Moens, Li & Chua 

2014). Ytterligare en fördel för användare är möjligheten att kunna uttrycka deras 

kreativitet och därmed använda webben i marknadsföringssyfte (Moens, Li & Chua 

2014). 

2.2	ELEKTRONISK	WORD-OF-MOUTH		
Framväxten av användargenererat innehåll har i sin tur genererat en ökning av 

elektronisk word-of-mouth (e-WOM) (Yoo, Sanders & Moon 2013). Skillnaden 

mellan dem är att användargenererat innehåll är det som är genererat av användare 

och e-WOM är det innehåll användare har förmedlat vidare (Cheong & Morrison 

2008). E-WOM har mycket gemensamt med traditionell world-of-mouth (WOM) men 

en del skiljer dem åt (Cheung & Thadani 2012). Enligt Arndt (1967) definieras WOM 

vanligen som den muntliga kommunikationen mellan en mottagare och en meddelare.  

Begreppet WOM har existerat sedan en lång tid och kopplas ofta ihop med en persons 

köpbeslutsprocess (Duan, Gu & Whinston 2008). En definition av e-WOM görs av 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler (2004, s. 39):  
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"Något positivt eller negativt uttalande av potentiella faktiska eller tidigare kunder 

om en produkt eller ett företag, som görs tillgänglig för en mängd människor och 

institutioner via internet”.  

Definitionen av e-WOM är därmed bred då åsikter som förmedlas över nätet om 

exempelvis en produkt, tjänst, varumärke eller en specifik livsstil kan definieras som 

e-WOM (Hennig-Thurau et al. 2004). Med orsak av att det sker nätbaserat och 

innebär låga kostnader tenderar e-WOM att spridas med hög hastighet 

(Christodoulides, Michaelidou & Argyriou 2012). Till följd av effekterna av e-WOM 

kan en större volym personer bli kontaktbara, vilket också innebär att vem som helst 

kan påverka andra i en större utsträckning och influera andra användares beslut 

(Duan, Gu & Whinston 2008). Det är vanligt förekommande att personer söker upp 

andra användares omdömen om en specifik produkt för att sedan ta ett beslut (Pöyry, 

Parvinen, Salo, Blakaj & Tiainen 2011). Personer som tidigare varit okända för 

varandra har visat sig i hög grad lita på varandras omdömen (Goldsmith & Horowitz 

2006). Det kan grunda sig i att det innebär en minskad risk, tillgång till lägre priser 

och att e-WOM anses som en opartisk informationsskälla (Goldsmith & Horowitz 

2006). E-WOM anses ha en hög grad av trovärdighet både om det är förmedlat inom 

en persons vänskapskrets likväl utanför en persons vänskapskrets (Duan, Gu, & 

Whinston 2008).  

2.3	SELEKTIV	UPPMÄRKSAMHET		
För att användare ska kunna processa all information som förekommer på sociala 

medier är selektiv uppmärksamhet många gånger nödvändigt (Daugherty & Hoffman 

2013). Det handlar om att användare själva väljer vilken information de vill ta del av 

och vilken information de inte vill ta del av. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv 

innebär det en konkurrens om användares uppmärksamhet gällande företags 

varumärkesrelaterade budskap som förmedlas via sociala medier. (Daugherty & 

Hoffman 2013) Marknadsförare har möjlighet att införa och influera meddelanden 

medan användare är de som hanterar flödet (Kozinet, de Valck, Wojnicki & Wilner 

2010). Det innebär möjligheter för användare att både bestämma över vad som 

uppmärksammas och vad som kommuniceras vidare (Daugherty & Hoffman 2013).  

Teorin om WOM har förändrats från att enbart ha belyst intern kommunikation 

mellan två parter (en-till-en), till att idag handla om en mer marknadsföringsinfluerad 
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kommunikation, exempelvis opinionsbildare (en-till-flera) eller 

kommunikationsnätverk (flera-till-flera) (Kozinets et al. 2010). På grund av att 

WOM:s interna kommunikation inte tar hänsyn till sociala mediers påverkan, blir det 

inte lämpligt att applicera teorin om WOM på e-WOM. Det beror på att e-WOM sker 

inom en medierad miljö snarare än ett direkt konsumentutbyte mellan två parter. 

(Brown, Broderick, & Lee 2007) 

 Med tanke på den volym e-WOM som förmedlas över sociala nätverk blir det allt 

mer komplicerat och viktigare att upprätthålla konsumenters uppmärksamhet 

(Daugherty & Hoffman 2013). Tidigare forskning kring konsument informationsflöde 

och selektiv uppmärksamhet har studerats och först och främst har selektiv 

uppmärksamhet visat sig vara en produkt av två egenskaper; (a) egenskaperna av en 

produkts omdöme i recensionen och (b) egenskaperna hos personen som deltagit i 

recensionen (Chun & Wolfe 2001, s. 281). Den andra insikten om selektiv 

uppmärksamhet är att bildbaserad e-WOM anses vara den mest primära källan till 

konsumenters uppmärksamhet (Singh, Lessig, Kim, Gupta & Hocutt 2000). 

Ytterligare insikter gällande e-WOM är att valens och personlig relevans är av stor 

betydelse för att fånga konsumenters uppmärksamhet (Daugherty & Hoffman 2013).  

2.4	TWO-STEP	FLOW	OF	COMMUNICATION	MODEL		
Two-step flow of communication model utvecklades av Lazarsfeld 1944 till följd av 

studier inom opinionsbildning under en presidentvalskampanj (Simbeck 2013). 

Lazarsfeld beskriver med hjälp av modellen hur informationsflödet går via media till 

en person med stort inflytande, en så kallad opinion leader, som i sin tur för vidare 

medieinnehåll till de stora massorna (Simbeck 2013). Cosmas & Sheth (1980, s. 67) 

definierar en opinion leader på följande sätt;  

“Someone whose opinions are highly respected and utilized by the respondents to 

help in making decision across a variety of situations such as what types of clothes to 

wear, where to have major household items repaired [...] This person can be someone 

with whom the respondents have personal contacts, (a friend, priest, member of social 

group, relative, or someone in public life whose advice is derived from his/her public 

statements).” 
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Lazarsfeld gjorde en uppdelning av individer och ansåg att en opinion leader var en 

separat grupp mellan konsumenterna som karaktäriserades av att vara mer aktiv och 

hade högre medieanvändning än andra individer (Sahelices-Pinto & Rodriguez-Santos 

2014). Istället för en direkt kommunikation mellan avsändare och allmänheten 

beskriver modellen förekomsten av en två-stegsprocess gällande mediepåverkan 

(Sahelices-Pinto & Rodriguez-Santos 2014). Begreppet opinion leader utvecklades 

först för politiska sammanhang men på senare tid har det tillämpats inom 

marknadsföring och konsumentbeteende (Simbeck 2013).  

  

Figur 2: Two-step flow model of communication, (Lazarsfeld 1944).   

2.4.1	Two-step	flow	of	communication	model	&	sociala	medier			
Orsaken till det ökade intresset för modellen inom marknadsföring har varit att förstå 

hur opinion leaders kan användas för att öka spridningen av exempelvis en ny produkt 

(Simbeck 2013). Sociala medier innebär en plattform för konsumtion med 

personlighet (Wang 2015) där en opinion leader är en inflytelserik person vilken den 

utvalda målgruppen ser upp till och inspireras av (Li & Du 2011). Via sociala nätverk 

når en opinion leader ut med information till personer i målgruppen och kan därmed 

påverka anhängare (Li & Du 2011). Rollen av opinion leaders har under senare tid 

förändrats då de numer ses som en integrerad del bland individer, till skillnad från den 

ursprungliga modellen där de beskrevs som en separat grupp (Sahelices-Pinto & 

Rodriguez-Santos 2014). Ytterligare en utveckling av modellen är att en opinion 

leader också kan påverka en annan opinion leader och dem kan i sin tur påverka ett 

stort antal konsumenter tillsammans (Chaudhry & Irshad 2013). Med tanke på sociala 
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mediers spridningsförmåga med ett brett deltagande av både användare, opinion 

leaders och företag där kommunikation sker i flera riktningar är en 

flervägskommunikations modell mer aktuell idag (Sahelices-Pinto & Rodriguez-

Santos 2014). Vidare menar Sahelices-Pinto och Rodriguez-Santos (2014) att det idag 

finns många liknande uttryck av opinion leaders som innefattar samma koncept 

exempelvis adoption leader, influencer, information leader, gatekeeper och fashion 

leader. Trots olika benämningar, har de gemensamt att de är värdefulla för dagens 

företag och besitter förmågan att ha en stark påverkan på andra användare genom att 

sprida information om nya produkter och tjänster (Sahelices-Pinto & Rodriguez-

Santos 2014).  

2.5	USES	&	GRATIFICATION		
Uses & gratification-teorin (UGT) ansågs ha sin startpunkt under 1940-talet då 

forskare började intressera sig för hur och varför människor tilltalades av olika medier 

(Muk & Chung 2014). Ovanstående klargör teorins benämning där uses betyder 

användning och syftar till att beskriva vad som motiverar människor till att använda 

medier (Muk & Chung 2014). Gratification står för tillfredsställelse och kan beskriva 

människors sociala och psykologiska behov som besvaras genom medieanvändning 

(Muk & Chung 2014). Teorins grundläggande antagande är att människor söker sig 

till medier för att uppfylla behov som leder till ultimat tillfredsställelse (Whiting & 

Williams 2013). Teorin påvisar även att användare har en aktiv roll i medier och 

besitter makt över sin mediekonsumtion (Ruggiero 2000). Det vill säga användare 

aktivt söker, nyttjar och identifierar sig med medier för att uppfylla vissa specifika 

behov (Ku, Chu & tseng 2013). Inom UGT framställs framför allt information, 

underhållning, belöning eller ersättning och social interaktion som fyra 

grundläggande behov människor ämnar tillfredsställa genom användning av olika 

medier (Muntinga, Moorman & Smit 2011; Dolan, Conduit, Fahy & Goodman 2015). 

Det informativa behovet handlar om i vilket utsträckning innehållet bidrar till 

användbar information för användare (Chen, Clifford & Wells 2002). Behov av 

underhållning handlar om att medier ska vara rofyllt för användare (Eighmey & 

McCord 1998). Underhållande marknadsföring på sociala medier har visat sig skapa 

positiva attityder gentemot reklam (Taylor, Lewin, & Strutton 2011). Behov av 

belöning driver användare till att bidra och engagera sig på sociala medier eftersom de 
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förväntar sig någon slags belöning, exempelvis ekonomiska incitament (Muntinga, 

Moorman & Smit 2011). Füller (2006) anser också att motivation till att lära sig något 

nytt och möjligheten att få bekräftelse från andra användare är bidragande till 

användares engagemang på sociala medier. Det fjärde grundläggande behovet, social 

interaktion, har identifierats vara en nyckelmotivation för användare att använda 

medier (Hennig-Thurau et al. 2004). Användare motiveras av att få bekräftelse, känna 

social tillhörighet och att använda sociala medier som ett substitut för umgänge i det 

verkliga livet (Muntinga, Moorman & Smit 2011). Användare motiveras av att kunna 

yttra känslor, dela åsikter och erfarenheter samt visa för sin omgivning vad som 

händer i ens liv (Leung 2009). 

Shao (2009) utgår från UGT för att förklara uppkomsten av användargenererade 

medier. Enligt Shao (2008) använder människor sig av användargenererade medier på 

olika sätt och till olika syften; genom att (1) konsumera, (2) delta, (3) producera. 

Människor konsumerar användargenererat innehåll för att tillfredsställa sina behov av 

informationssökning och underhållning (Shao 2009). Dolan, Conduit, Fahy & 

Goodman (2015) menar att en starkt motiverande faktor till användandet av sociala 

medier är en önskan om att direkt kunna söka information från varumärkena online. 

Muntinga, Moorman & Smit (2011) menar att underhållande annonser påverkar 

användare att konsumera, skapa eller bidra till också varumärkesrelaterat innehåll på 

nätet (Muntinga, Moorman & Smit 2011). Shao (2009) anser att människor deltar i 

användargenererade medier för att på så sätt integrera med andra och tillfredsställa 

sociala behov. Genom att ansluta sig till en grupp, ett varumärke eller en känd person 

uppstår en känsla av tillhörighet och samverkan mellan användare. Den virtuella 

världen bidrar till gemenskap och identitetsskapande. (Shao 2009) Vidare menar Shao 

(2009) att människor producerar sitt eget användargenererade innehåll för att uppfylla 

ett behov av självuttryck och självförverkligande. Liknande resonemang kan urskiljas 

hos Muntinga, Moorman & Smit (2011) vilka menar att personligt uttryck och 

självpresentation har visat sig vara drivande behov till att skapa varumärkesrelaterade 

innehåll över sociala medier. 
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2.6	MOTIVATION		

2.6.1	Yttre	&	inre	motivation		
I en studie av Poch & Martin (2014) presenteras vad som motiverar användare att 

bidra med användargenererat innehåll. De beskriver två olika typer där den ena 

motivationen benämns intrinsic, den inre motivationen, och den andra benämns 

extrinsic, den yttre motivationen (Poch & Martin 2014). Den inre motivationen 

definierar Poch & Martin (2014) som att användare skapar innehåll för sin egen skull 

och inte för någon uppenbar belöning. Poch & Martin (2014) beskriver den inre 

motivationen som ett mål att uppfylla nöje och altruism. Jämförelsevis definieras den 

yttre motivationen som att användare skapar innehåll i syfte att uppfylla instrumentellt 

värde. Det vill säga motivation värderat utifrån effekter de ger upphov till, exempelvis 

positiv feedback eller ekonomiska incitament (Poch & Martin 2014). Schaedel & 

Clement (2010) har också genomfört en studie där intrinsic och extrinsic motivation 

för användare har analyserats. I enighet med Poch & Martin (2014) hävdar de att den 

inre motivationen ofta handlar om ett altruistiskt behov. Utöver det hävdar Schaedel 

& Clement (2010) att behov av verklighetsflykt och avspänning är exempel på en inre 

motivation som tillfredsställs via användning av sociala medier.  

2.6.2	Den	funktionella	teorin	
Den funktionella teorin identifierar motiven bakom en individs attityd (Katz 1960). 

Syftet med teorin är att genom en ökad förståelse av bakomliggande motiv till olika 

attityder, därefter kunna påverka ett visst beteende åt ett önskvärt håll (Katz 1960). 

Det vill säga, för att kunna förändra en persons attityd gentemot något krävs det att 

förstå vilken funktion den attityden har hos personen (O’Keefe 2002). Katz (1960) 

identifierar fyra funktioner en attityd kan utgå ifrån: nyttofunktionen, 

kunskapsfunktionen, personförsvar-funktionen och värderingsfunktionen. 

Nyttofunktionen handlar om att människor har en viss attityd på grund av att den 

leder till belöning och minimerar risken för bestraffning. Kunskapsfunktionen handlar 

om ett behov av att skapa ordning där människor drivs av att skaffa sig information 

för att kunna organisera och förstå sin omgivning. I kontrast utgör personförsvar-

funktionen exempel på motiv som är utformade för att skydda människor från den 

inre osäkerheten eller från de externa hoten, det vill säga den interna funktionen att 

försvara sin självbild. (Katz 1960) Slutligen beskriver Katz (1960) 

värderingsfunktionen vilken handlar om attityder som är skapta utifrån bilden 
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individen har av sig själv. Det kan vara attityder som tillåter individen att uttrycka 

värderingar eller stödja något eller någon den vill vara (Katz 1960). Den funktionella 

teorin har kompletterats av en del forskare däribland Smith år 1973 (Daugherty, 

Eastin & Bright 2008). Smith utökade värderingsfunktionen med sociala funktionen 

vilken fokuserar på motivation för social anpassning där människor uttrycker eller 

beter sig på ett visst sätt med förhoppning om att det ska uppskattas av andra 

(Daugherty, Eastin & Bright 2008). En slutsats Daugherty, Eastin & Bright (2008) 

framhäver i deras studie är att både personförsvar-funktionen och sociala funktionen 

påverkar skapandet av användargenererat innehåll.  

2.6	MASLOWS	BEHOVSTRAPPA		
En av de mest välkända teorierna vilken förklarar vad som motiverar och driver 

människor är Maslows behovstrappa (1943), behovshierarki. För varje steg i trappan 

skildras olika behov människan måste uppfylla för att kunna uppnå det högsta steget, 

självförverkligande. Maslow (1943) menade att teorins huvudprincip var att behov på 

en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan de högre behoven kan uppnås och bli 

centrala för människan. Under senare delen av 50-talet kom detta att omarbetas då 

Maslow kom till insikt att människan upplevde alla behov men i olika grad och 

prioriterade behoven därefter (Maslow 1943). Maslow definierade behoven utefter en 

hierarkisk struktur, där det första trappsteget är grundläggande behov för människan 

där mat, törst, sömn, sex och tak över huvudet ingår. Maslow (1943) påpekade 

exempelvis behovet av att en människa inte kan bli tillfredsställd förrän hungern har 

dämpats. Därefter kan människan fokusera på trygghet, vilket handlar om människans 

inre känsla av att ha kontroll och känna sig trygg. Det tredje steget handlar om 

behovet av att känna gemenskap, tillhörighet i en grupp och delaktighet i ett 

sammanhang (Maslow 1943). Det fjärde behovet, vilket handlar om uppskattning, 

uppfylls genom att individen har ett starkt självförtroende och får bekräftelse. 

Behovet kan i sin tur delas upp i två underkategorier, den inre självkänslan och den 

yttre bekräftelsen. Den inre självkänslan skapas hos en individ genom att tro på sig 

själv och sin kompetens. Den yttre bekräftelsen fås av omgivningen, vilket innebär ett 

sökande efter prestige och beröm. (Maslow 1943) När alla steg är uppfyllda kommer 

det högsta steget i Maslows behovstrappa, självförverkligande. I detta steg kan 

individen maximera sig själv och uppnå hög tillfredsställelse. Det kan handla om en 
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strävan att bli den bästa möjliga versionen av sig själv. Maslow (1943) betonar att 

varje individs behovstrappa kan prioriteras annorlunda beroende på individ och vad 

som värdesätts mest. Maslow (1943) menar att de lägre rankade behoven därmed kan 

vara viktigare att uppnå för en individ än de behov som rankas högre i trappan. En del 

människor söker möjligtvis efter mer bekräftelse och uppmärksamhet för att stärka sin 

självkänsla, men det kanske bara är ett substitut och egentligen handlar det om en 

brist på kärlek och gemenskap i sitt liv (Maslow 1943).  

 
Figur 3: Maslows behovstrappa (Maslow 1943).  

2.7	TEORETISK	REFERENSRAM	
Nedanstående tabell sammanfattar teoriavsnittets mest centrala utgångspunkter. Det 

teoretiska ramverket kommer sedan ligga till grund för den empiriska undersökningen 

och analys av insamlad data.  

Teori/Begrepp Centrala utgångspunkter Teoriernas relevans för studien 

Användargenererat 

innehåll 

Innehåll genererat av 

användare 

Då studien har baserats på användargenererat innehåll är 

en introduktion till ämnet av hög relevans. Framtagning 

av intervjuguide har grundat sig till stor del på teorin om 

användargenererat innehåll. 

E-WOM Innehåll användare förmedlat 

vidare. 

Framtagning av intervjuguide har även grundat sig på 

teorin om e-WOM. Flera intervjufrågor har strukturerats 

kring e-WOM:s möjligheter. 

Selektiv 

uppmärksamhet 

Användare själva väljer 

vilken information de vill ta 

del av och vilken information 

de inte vill ta del av. 

Teorin om selektiv uppmärksamhet har varit av relevans 

för studien då det legat till grund för en förståelse för hur 

individer agerar på sociala medier. Det har även varit 

relevant för uppbyggnad av intervjuguide då det fungerat 

som grund för utveckling av frågor om varför ett visst 
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innehåll uppmärksammas mer än något annat. 

Two-step flow of 

communication 

model 

Opinion leader. Teorin har varit viktig för studien då det har breddat 

förståelsen för människors beteende och vad de påverkas 

av vid användandet av sociala medier. Det har därmed 

varit en bidragande del för att kunna besvara studiens 

problemformulering samt vid framtagning av 

intervjufrågor. 

Uses & 

gratifications 

Behov an information, 

belöning/ersättning, 

underhållning & social 

interaktion. 

Har haft betydande roll för det teoretiska perspektivet 

kring varför människor tyr sig till sociala medier. Det har 

också varit relevant för intervjuguiden då det legat till 

grund för frågor om varför och hur användargenererat 

innehåll skapas. 

Motivation Yttre & Inre motivation. Teorin har bidragit till en mer fördjupad förståelse för två 

olika typer av motivation till skapandet av 

användargenererat innehåll. Det har legat till grund för 

intervjufrågor av en mer djupgående struktur. 

Funktionella teorin Nyttofunktionen, 

kunskapsfunktionen, 

personförsvar-funktionen & 

värderingsfunktionen. 

Har bidragit till ytterligare en infallsvinkel vilken handlar 

om användares attityder. Den har därmed varit 

betydelsefull för att kunna besvara 

problemformuleringen utifrån ett bredare teoretiskt 

perspektiv. 

Maslow Självförverkligande, 

uppskattning, gemenskap, 

trygghet & fysiska behov. 

 

Maslows teori har varit av hög relevans för en förståelse 

kring människors olika behov och för utformningen av 

intervjufrågorna. 

 

 

 

Figur 5. Teoretisk referensram.  
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3.	METOD		

3.1	VETENSKAPLIGT	FÖRHÅLLNINGSSÄTT	
Forskare utgår från olika vetenskapliga förhållningssätt beroende på vad de ämnar 

studera (Bryman & Bell 2013, s. 567). Ett hermeneutistiskt förhållningssätt har 

utgångspunkt i förståelse och tolkning av text där forskaren utgår från 

upphovsmannens perspektiv för att få fram textens rättvisa mening (Alveson & 

Sköldberg 2008, s. 193). Bryman & Bell (2013, s. 567) menar att forskaren därmed 

fokuserar både på den sociala och också den historiska kontexten som texten omfattar. 

Genom en utveckling av hermeneutikens ursprungliga förhållningssätt är den mer 

moderna hermeneutiken även lämpad till flera användningsbara områden, exempelvis 

tolkning av sociala handlingar (Bryman & Bell 2013, s. 568). Det fenomenologiska 

förhållningssättet betonar subjektivitet, tolkning och medverkan och behandlar främst 

människors åsikter, attityder och känslor (Denscombe 2016, s. 143). Det lägger stor 

vikt vid individens uppfattningar och detaljerad beskrivning av autentiska erfarenheter 

för att kunna presentera det så nära de berördas egen förståelse som möjligt 

(Denscombe 2016, s. 145).  

Studien har syftat till att uppnå en tolkande helhetsbild för att förstå människors 

bakomliggande motiv för att skapa och sprida positivt laddat innehåll på Instagram. 

Genom att ha antagit ett hermeneutistiskt i kombination med ett fenomenologiskt 

förhållningssätt har en detaljerad och djup analys utförts. Ett hermeneutistiskt och 

fenomenologiskt förhållningssätt har varit lämpligt eftersom tonvikten i studien har 

varit att förstå respondenternas bakomliggande motiv och erfarenhet på djupet. Vikten 

av att utgå från upphovsmannens perspektiv för att skapa en rättvis förståelse av 

människans handlingar har förstärkts genom att anta detta förhållningssätt. Det har 

därmed varit av stor betydelse, för att kunna kartlägga och analysera respondenternas 

motiv, att förhålla sig till en kombination av två förhållningssätt. Utan stöd från det 

fenomenologiska synsättet hade möjligtvis en begränsning gjorts gällande förståelsen 

av att se saker genom andras ögon. Det valda förhållningssättet har också legat till 

grund för strukturering av studiens intervjuguide och intervjufrågor. Genom att ha det 

fenomenologiska förhållningssättet i åtanke har intervjufrågorna formulerats i syfte att 

bjuda in respondenterna till djupgående redogörelser av egna erfarenheter.  
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3.2	VAL	AV	METOD		
Vid vetenskaplig forskning är kvalitativa och kvantitativa metoder två ansatser som 

vanligen används (Bryman & Bell 2013, s. 49).  Metoderna skiljer sig åt då kvalitativ 

forskning bygger på studier av ord och tolkning till skillnad från kvantitativ forskning 

vilken bygger på naturvetenskaplig analys och siffror (Bryman & Bell 2013, s. 49). 

Ytterligare en särskiljande faktor mellan kvalitativ forskning och kvantitativ forskning 

är att i kvalitativ forskning är utgångpunkten studiesubjektens perspektiv medan det i 

kvantitativ forskning är i forskarens perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 17). 

Beroende på vad en studie syftar till att besvara bestäms därefter vilken metod som 

lämpar sig bäst att använda (Bryman & Bell 2013, s. 56) För att besvara studiens 

forskningsfråga har den kvalitativa metoden varit mest lämpad att använda då strävan 

efter att förstå varför människor vill skapa och bidra med innehåll har varit central. 

Studien har fokuserat på ord och tolkning och inte kvantifiering vid insamling av 

empiri vilket ytterligare bekräftar utfallet av en kvalitativ forskningsmetod. Studiens 

skribenter har behövt utgå från studiesubjektens perspektiv där respondenterna har 

haft möjlighet att utveckla och beskriva erfarenheter och tankar kring 

användargenererat innehåll. Genom den kvalitativa metoden har också utrymme 

skapats att ställa frågor och följdfrågor till respondenterna vilket har varit 

betydelsefullt för att kunna få en djupare förståelse för respondenternas åsikter och 

synpunkter. Om en kvantitativ metod hade tillämpats skulle det ha begränsat 

möjligheten till följdfrågor och vidareutveckling från respondenternas sida.  

3.3	FORSKNINGSANSATS		
Bryman & Bell (2013, s. 27) diskuterar sambandet mellan teori och datainsamling där 

de presenterar olika sätt att skifta mellan dem. Ett av sätten, deduktion, handlar om 

teoriprövning där forskaren utgår från en redan studerad teori vilken sedan kopplas till 

insamlad empiri (Bryman & Bell 2013, s. 31). Till motsats från deduktion bygger 

induktion på observationer av verkligheten vilka studeras för att härleda slutsatser 

från de empiriska erfarenheterna (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Utifrån insamlad 

empiri kan forskaren dra generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell 2012, s. 34). 

Ytterligare ett sätt är en iterativ process vilket är en kombination av en induktiv och 

deduktiv metod (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Det vill säga när forskaren väl samlat 

in och teoretiskt reflekterat över insamlad data kan det vara nödvändigt att behöva 

komplettera med mer information (Bryman & Bell 2013, s. 34). Eftersom insamling 
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av empirisk data och teori har skett växlingsvis har den här studien utgått från en 

iterativ forskningsansats.  

3.	4	FORSKNINGSDESIGN		
Bryman & Bell (2013, s. 67) definierar experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design som fem former av 

forskningsdesign. Genom fallstudier studeras enstaka fall av händelser, erfarenheter, 

processer och förhållanden med avsikt att göra en djupgående redogörelse 

(Denscombe 2016, s. 91). Fallstudier behandlar komplexa och specifika fall och är 

ofta förekommande i forskning inom företagsekonomi (Eisenhardt & Graebner 2007). 

Forskare som genomför fallstudier intresserar sig för att undersöka varför saker 

händer och inte bara vad som händer (Denscombe 2016, s. 93). Fallstudier kan 

behandla en specifik plats, lokal eller liknande där särskild stort fokus ligger på ett 

intensivt studium av en situation eller en viss omgivning (Bryman & Bell 2013, s. 85). 

Studien har utförts genom en fallstudie då en detaljerad och intensiv studie har gjorts 

av människors motiv med fokus på Instagram. I och med att fallstudier möjliggör en 

djupgående granskning har det därmed varit lämpligt för studien att använda sig av 

detta. Studien har ett ideografiskt synsätt då fallet som undersöks är av särskilt 

intresse för skribenterna. Därmed har skribenterna gjort en ingående fallstudie för att 

på bäst sätt belysa detta fall. Skribenterna har därmed valt bort experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design och komparativ design då det inte har gett 

utlopp för ett djupgående och specifikt granskade av fall som fallstudier möjliggör. 

3.5	DATAINSAMLING		
Bryman & Bell (2013, s. 324) definierar två typer av data vilka de benämner primär- 

och sekundärdata. Primärdata beskrivs som den information forskaren själv samlar in 

och sekundärdata beskrivs som data insamlad av andra forskare (Bryman & Bell 

2013, s. 323). Studien är uppbyggd av primärdata i form av semistrukturerade 

djupintervjuer. Primärdata har legat till grund för studiens empiri- och analysavsnitt.  

3.6	URVAL		

3.6.1	Val	av	sociala	medier		 	 	 	 	 	
Studien har fokuserat på Instagram som är ett av de flera sociala medierna. Särskilt 

bland den yngre målgruppen har bildbaserade medier ökat i popularitet (Svenskarna 
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och internet 2015). Instagram har haft störst spridning de senaste åren där hela 40 % 

av svenska internetanvändare använder Instagram och nästan 23 % använder det 

dagligen (Svenskarna och internet 2015). Instagram har idag mer än 300 miljoner 

aktiva användare per månad sedan lansering år 2010. 70 miljoner foton läggs upp 

dagligen av användare och mer än 30 biljoner foton har totalt delats på tjänsten. 

(Instagram 2016) På grund av att Instagram är en relativt ny tjänst har 

skribenterna funnit det intressant att studera ett mindre utforskat forum. Ovanstående 

beskrivning förklarar Instagrams popularitet och har bidragit till skribenternas intresse 

att studera detta forum. Erkan (2015) belyser i sin studie att marknadsförare använder 

sociala medier i syfte att nå fler användare. För företag är Instagram en möjlighet att 

marknadsföra sitt varumärke och engagera fler användare. 86 % av de mest populära 

varumärkena har ett officiellt konto på Instagram. (Erkan 2015)  

3.6.2	Icke-sannolikhetsurval		
Denscombe (2016, s. 64) beskriver sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval som 

två sätt att göra ett urval ur en population. Sannolikhetsurval innebär slumpmässigt 

utvalda enheter ur en population där varje enhet har en lika stor chans att bli utvald 

(Bryman & Bell 2013, s. 190). I motsats till detta innebär ett icke-sannolikhetsurval 

att forskaren har en viss påverkan på urvalet (Denscombe 2016, s. 65). Ett icke-

sannolikhetsurval är inte en slumpmässig urvalsteknik, istället har särskilda enheter i 

populationen större sannolikhet att bli utvalda (Bryman & Bell 2013, s. 190). På 

grund av studiens syfte har ett icke-sannolikhetsurval utförts där det var möjligt för 

skribenterna att påverka urvalet. Eftersom skribenterna har grundat sitt urval på vissa 

specifika kriterier har ett icke-sannolikhetsurval varit mest lämpligt för den här 

studien.  

Genom att utföra ett icke- sannolikhetsurval väljer forskaren därefter mellan 

ytterligare metoder, vilka är kvoturval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval 

(Denscombe 2016, s. 73). Studien har baserats på ett snöbollsurval vilket innebär ett 

urval som har växt fram under processens gång.  Personer med specifika egenskaper, 

har blivit utvalda av skribenterna som därefter har hänvisat till ytterligare personer 

som är relevanta för studien. (Denscombe 2016, s. 76) Skribenterna har kontaktat 

vänner och bekanta för att få tips på andra personer som är lämpliga för 

urvalskriterierna, vilka de sedan har kontaktat via mejl (se bilaga 1). Ett kvoturval har 

inte varit lämpligt för studien, eftersom kvoturval undersöker flera subgrupper 
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(Bryman & Bell 2013, s. 208). Kvoturvalet kan även påverka urvalets 

representerbarhet på grund av att individer som har befunnit sig på området när 

studien har utförs kan ha blivit överrepresenterade, och individer som inte har 

befunnit sig på området blir underrepresenterade (Bryman & Bell 2013, s. 210). 

Kvoturval används vanligen i kommersiella undersökningar och är sällan 

förekommande i akademisk samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell 2013, s. 

207)  

Skribenterna har aktivt valt bort ett bekvämlighetsurval på grund av att de inte har 

gjort ett urval som är grundat på bekvämlighet, men även på grund av att skribenterna 

har eftersträvat ett urval med speciella egenskaper. Vid ett bekvämlighetsurval 

baseras urvalet på de första personer som finns till hands och används ofta för att det 

är snabbt, billigt och enkelt (Denscombe 2016, s. 77). Enligt Denscombe (2016, s. 78) 

strider det mot de krav som måste ställas vid vetenskaplig forskning att grunda urvalet 

på bekvämlighet. Med tanke på att studien har avsett att djupgående förstå personers 

motiv har skribenterna ansett att det skulle vara fördelaktig att inte ha en personlig 

relation till respondenterna då intervjufrågorna hade kunnat upplevas som känsliga.  

3.6.3	Valda	respondenter	
Skribenterna har valt att enbart intervjua kvinnliga Instagramanvändare. Valet har 

grundat sig på att kvinnor är mer aktiva användare av Instagram än män (Svenskarna 

och internet 2015). Skribenterna har även gjort ett aktivt val att endast intervjua 

kvinnor i åldrarna 21-30. Det sker en stor åldersskillnad mellan vilka kvinnor som 

använder Instagram. Ju äldre användaren är desto mindre används tjänsten. 69 % 

kvinnor i åldern 12-15 använder Instagram dagligen och är den åldersgrupp som 

använder tjänsten som mest. Näst mest sker i åldersgrupp 16-25, där det är 50 % av 

alla kvinnor som använder Instagram dagligen samt 34 % kvinnor i åldersgrupp 26-

35. (Svenskarna och internet 2015) Trots att kvinnor i åldersgrupp 12-15 använder 

Instagram som flitigast, har skribenterna valt att exkludera dem i studien. Det har 

grundat sig på att studiens resultat riktat sig till företag på Instagram. Skribenterna har 

ansett att deltagarna i studiens forskning bör vara myndiga för att få delta. 

Skribenterna har utgått ifrån Svenskarna och Internet (2015) och har tagit medelvärdet 

av den lägsta och adderat md den äldsta åldern av de presenterade ålderskategorierna, 

16-25 samt 26-35. Medelvärdet har därefter skapat en ny ålderskategori, nämligen 21-

30 år, vilken studien har baserats på.   
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Denscombe (2016, s. 80) beskriver det kumulativa tillvägagångsättet som ett sätt att 

avgöra urvalets storlek. Genom tillvägagångssättet fortsätter forskaren öka urvalets 

storlek fram till att tillräcklig information är funnen och där ytterligare respondenter 

inte skulle tillföra någonting extra (Denscombe 2016, s. 81). Skribenterna har utfört 

totalt 11 djupintervjuer. Flera respondenter har under slutprocessen av intervjuerna 

upplevt ha svarat liknande på frågorna vilket har bidragit till studiens mättnad av 

datamaterial. Respondenterna har erbjudits konfidentialitet och därmed har de blivit 

tilldelade fiktiva namn i studien. Nedanstående tabell presenterar studiens 

respondenter.  

Namn  Ålder  Datum  

Felicia 21år 2016-04-14 

Vera 22 år  2016-04-19 

Fanny 23 år 2016-04-14 

Lydia 24 år 2016-04-15 

Maria  24 år  2016-04-15 

Saga 25 år 2016-04-14 

Signe  25 år 2016-04-18 

Cecilia 26 år 2016-04-18 

Dagmar  28 år  2016-04-19 

Karin 29 år 2016-04-18 

Liv 30 år 2016-04-19 

Figur 4: Tabell över studiens respondenter. 
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3.7	KVALITATIVA	INTERVJUER		
Kvalitativa intervjuer lämpar sig vid utforskning av människors åsikter, känslor och 

erfarenheter (Denscombe 2016, s. 265). Eftersom studien har strävat efter att skapa en 

djupare förståelse av forskningsämnet, snarare än en bred förståelse, har det motiverat 

valet av kvalitativa intervjuer. De utförda intervjuerna har varit semistrukturerade 

djupintervjuer på grund av att skribenterna har ansett det varit betydelsefullt med en 

flexibel intervjuform. Denscombe (2016, s. 266) menar att en semistrukturerad 

intervjuform är flexibel då fokus är på öppna frågor samt frihet för intervjupersonen 

vid utformningen av sina svar. Detta har skribenterna ansett vara viktigt för att ge 

respondenterna utrymme att vidareutveckla sina erfarenheter. Innan intervjuerna ägde 

rum utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med specifika teman och frågor med 

avsikt att fungera som vägledning för skribenterna under intervjuernas gång. En 

ostrukturerad intervjuform hade inneburit mindre fokus på ett strukturerat manus 

(Bryman & Bell 2013, s. 482). Skribenterna har ansett att det är viktigt att ha en viss 

struktur för intervjuerna men också att erbjuda flexibilitet. De personliga 

djupintervjuerna har ansetts lämpliga då skribenterna har ställt personliga frågor som 

möjliggjort en djupare analys. Hade fokusgrupper eller gruppintervjuer tillämpats 

skulle det möjligtvis begränsa respondenternas svar eftersom det kan upplevas mer 

känsligt att samtala om i en större grupp. Denscombe (2016, s. 277) poängterar hur 

viktig placeringen av intervjun är eftersom det möjliggör en bekvämare interaktion 

mellan forskare och respondent. Därmed har skribenterna valt att utföra intervjuerna 

på en lugn och avslappnad plats. Intervjuerna har tagit ca 45 minuter vardera och har 

spelats in, vilket Denscombe (2016, s. 279) menar är av stor vikt för att minimera 

risken att gå miste om viktig information och för att i efterhand kunna transkribera 

intervjuerna. Samtliga intervjuer har transkriberats med godkännande från 

respondenterna. 

3.7.1	Pilotstudie					
För att kontrollera att metoden för studien fungerar i verkligheten kan det vara av stor 

vikt att testa den innan den utförs på riktigt (Denscombe 2016, s. 237). Därmed har en 

provintervju genomförts innan intervjuerna med syfte att kunna förbättra och 

komplettera intervjuguiden. Skribenterna har valt att utföra en provintervju för att 

säkerhetsställa intervjufrågornas rimlighet och för att få ut så mycket som möjligt 
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under de riktiga intervjuerna. Det har gett möjligheten att kunna reflektera över hur 

frågorna mottogs och hur skribenterna skulle agera och bemöta respondenten. 

3.8	TROVÄRDIGHET	
Kvalitativa forskningsmetoder anses bli bedömda annorlunda i jämförelse med 

kvantitativa forskningsmetoder. I kvantitativ forskning diskuteras reliabilitet och 

validitet vilket är synonymer till trovärdighet i kvalitativ forskning. (Bryman & Bell 

2013, s. 402) Trovärdighet i kvalitativ forskning visar på i vilken utsträckning 

forskaren kan bevisa att studiens data är exakt, det vill säga att rätt data är hämtad 

(Denscombe 2016, s. 410). Lincoln & Guba (1985, s. 238) anser att det är mer 

komplicerat för en kvalitativ forskning att påvisa att det finns ett absolut sätt att visa 

att den insamlade data stämmer. Det är därmed viktigt inom en kvalitativ forskning att 

specificera metoder för att kunna bedöma kvalitén samt övertyga om att studiens data 

överensstämmer med god praxis (Lincoln & Guba 1985, s. 239). Bryman & Bell 

(2013, s. 402) delar in trovärdighet i fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

3.8.1	Tillförlitlighet	
Genom att låta respondenterna bekräfta om skribenternas transkriberingar stämmer 

överens med vad de har sagt, har det bidragit till en ökad tillförlitlighet för studien. 

Det kallas även för respondentvalidering vilket bekräftar skribenternas förståelse av 

insamlad data (Denscombe 2016, s. 411) Det är även viktigt att studien utförs i 

enlighet med de regler som finns gällande intervjuer inom kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell 2013, s. 403).  Skribenterna har därmed varit noggranna med att vara 

ordentligt belästa om vad god praxis för intervjuer innebär innan intervjuerna 

genomfördes.  

3.8.2	Överförbart	
Inom kvalitativ forskning är en djupgående studie av intresse för forskaren, snarare än 

bred, vilket är mer framträdande i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell 2013, 

s. 403). Kvalitativa forskare värderar även de mindre, unika fallen och menar på att 

generalisering av en kvalitativ forskningsmetod inte är lika central som i en 

kvantitativ forskningsmetod (Denscombe 2016, s. 412). Istället krävs andra 

angreppssätt, vilket Lincoln & Guba (1985, s. 239) benämner som överförbarhet. Till 

skillnad från kvantitativ forskning, där generaliserbarhet är av stor vikt, fokuserar 
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kvalitativa forskningsmetoder istället på djupa och detaljrika redogörelser av mindre 

fall (Bryman & Bell 2013, s. 404). Skribenterna har därmed utgått från frågeord som 

innefattat hur, vad och varför. Genom att ha placerat respondenterna i olika 

potentiella scenarions har det gett utrymme för dem att reflektera och dela sina åsikter 

kring framtida eventuella situationer, istället för att endast fokusera på vad 

respondenterna har erfarit. Skribenterna har valt att inte anteckna under intervjuernas 

gång, istället har de haft full fokus på vad som sägs och varit närvarande i stunden. 

Detta har möjliggjort att skribenterna har kunnat ställa följdfrågor på djupet. Genom 

att ha spelat in intervjuerna och i efterhand noggrant transkriberat allt som sagts, har 

inget innehåll försummats. Vilket innebär att överförbarheten för studien förstärks 

ytterligare. 

3.8.3	Pålitlighet		
Tillskillnad från kvantitativ forskning har forskaren inom kvalitativ forskning en mer 

integrerad roll i datainsamlingsprocessen. Det finns en större tendens att forskaren 

påverkar studiens data, därmed ifrågasätts kvalitativ forskning gällande om en annan 

forskare hade kommit fram till liknande resultat och slutsatser. (Denscombe 2016, s. 

411) Bryman & Bell (2013, s. 405) menar att det är viktigt att skribenterna antar ett 

granskande synsätt och därmed säkerställer en noggrann redogörelse för studiens alla 

delar av forskningsprocessen. Skribenterna har varit noggranna i att utförligt och 

detaljerat beskriva studiens alla faser för att förstärka studiens replikerbarhet. Studien 

har under processens gång blivit granskad av externa personer som bedömt kvaliteten 

på de tillvägagångsätt som har tillämpats. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 405) 

fungerar utomstående personer som granskare av studien för att bedöma i vilken grad 

de teoretiska slutsatserna är berättigade.  

3.8.4	Konfirmering	
Denscombe (2016, s. 413) anser att konfirmering handlar om i vilken mån forskaren 

kan försäkra om att ha agerat i god tro. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 405) 

eftersträvas att forskaren har försökt att inte låta sina personliga värderingar och 

åsikter påverka genomförandet och slutresultatet av studien. Denscombe (2016, s. 

413) poängterar att det inte existerar någon forskning som helt och hållet utesluter 

forskarens subjektiva påverkan. Kvalitativ data, oavsett form, är ett resultat av 

forskarnas tolkning vilket kan ge konsekvenser gällande objektiviteten (Denscombe 

2016, s. 414).  
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Skribenterna har varit medvetna om att det finns en tendens att den kvalitativa 

forskningen kan påverkas av subjektiva tolkningar. För att öka studiens konfirmering 

har skribenterna varit noggranna med att tolka intervjusvaren utifrån respondenternas 

perspektiv. Eftersom skribenterna även valt att analysera data utifrån ett 

hermeneutistiskt- och fenomenologiskt förhållningssätt har det varit extra viktigt att 

kunna tolka respondenternas information och beteende ur deras synvinkel. I och med 

att skribenterna innehar samma kön och ungefär samma ålder som respondenterna 

samt liknande erfarenhet av det sociala mediet Instagram, har detta underlättat för 

skribenterna att förhålla sig till ett hermeneutistiskt- och fenomenologiskt 

förhållningssätt. Samtidigt kan det även ha inneburit att skribenterna kan h 

a vinklat respondenternas svar i sin tolkning av data. Eftersom skribenterna har varit 

väl medvetna om deras eventuella påverkan har de haft detta i åtanke vid analys av 

insamlad data samt var för sig tolkat data och sedan jämfört dessa inbördes för att 

försäkra sig om att det har tolkats lika. 

3.9	METOD	OCH	KÄLLKRITIK		
I en kvalitativ forskningsstrategi är extern validitet och generaliserbarhet inte lika 

framträdande som i en kvantitativ studie, vilken kvalitativ forskning ofta kritiseras för 

(Bryman & Bell 2013, s. 207) I studien har skribenterna inte haft som mål att 

generalisera resultatet utan snarare att utföra en tyngre analys av ett specifikt fall för 

att kunna utveckla en djupare förståelse för ett socialt fenomen. Hade en kvantitativ 

forskning utförts hade generaliserbarheten möjligtvis varit starkare, däremot hade den 

bakomliggande förståelsen för användares agerande på Instagram inte varit lika 

djupgående.  

Forskningsfrågan har krävt att respondenterna behövt redogöra för sina innersta 

känslor och åsikter. Det kan ha funnits en tendens att respondenterna inte varit helt 

sanningsenliga i sina redogörelser på grund av detta. Skribenterna har därmed haft det 

i åtanke under förberedelserna av intervjufrågorna och försökt att vinkla perspektivet 

bort från respondenten vid de mer känsliga frågorna. Det vill säga frågorna har 

stundtals varit mer av en allmän karaktär vilket inte har satt respondenten i fokus. 

Skribenterna har aktivt försökt skapa en trygg intervjumiljö för respondenterna, både i 

det fysiska rummet samt kommunikativt, och erbjudit dem konfidentialitet i syfte att 

känna förtroende och tillit gentemot skribenterna. 
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4.	EMPIRI		
För att möjliggöra en tydlig redogörelse är den insamlade empirin från 

djupintervjuerna sammanställd och indelad i fem övergripande kategorier. 

Kategoriseringen är ett resultat av de mönster som kan urskiljas av insamlad data. I 

nedanstående avsnitt presenteras de fem kategorierna: (1) att se & vilja bli sedd (2) 

välja & välja bort (3) förstärka & försköna (4) varumärke, influenser & jag samt (5) 

passiv & aktiv. 

4.1	ATT	SE	&	VILJA	BLI	SEDD		
Samtliga respondenter fick resonera kring syftet bakom Instagram-användandet i sin 

helhet. Behovet av bekräftelse, social interaktion och behovet av att se och bli sedd av 

andra är något som respondenterna påpekar ofta gällande användandet och 

publiceringen av innehåll på Instagram. 

Utifrån skribenternas insamlade data svarar ett flertal respondenter att de använder 

Instagram i syfte att få uttrycka sitt kreativa behov genom att publicera bilder på 

något de själva har skapat eller tycker är estetiskt tilltalande. Dessa respondenter har 

även ett stort behov att själva få styra vad som ska publiceras om ett företag ber dem 

skildra sitt varumärke på deras Instagram, och inte få strikta direktiv från företaget. 

“Jag använder Instagram också för att få uttrycka mig mer artistiskt. […] Hade ett 

företag kontaktat mig och velat att jag skildrade varumärket på min Instagram då 

hade jag försökt fortsätta med mitt estetiska uttryck, för jag tror inte jag hade velat 

göra det om jag inte fick bestämma själv. Jag hade nog velat styra det rätt 

mycket.“  Vera, 22 år. [2016-04-19] 

En del respondenter understryker att de använder Instagram i syfte att marknadsföra 

sig själva och att Instagram fungerar som ett forum att bygga upp sitt eget varumärke. 

Det är tydligt bland respondenterna att syftet med Instagramanvändandet har 

förändrats över tid. Till skillnad från tidigare användning av Instagram känner flera 

respondenter behovet av att profilera och bygga sin image och är mer selektiva i vad 

de publicerar.  

“Jag kan publicera saker som jag målat och skapat och det är nog för att jag har 

märkt att det är rätt normalt bland mina vänner och min krets att man gör det lite då 



27	

	

och då [...] För vissa kan säga “jag har aldrig sett någonting du har gjort” och det 

är ju ganska konstigt eftersom det är det jag gör.” Lydia, 24 år [2016-04-15] 

Mer än majoriteten av respondenterna har någon gång upplevt eller fortfarande 

upplever ett behov av att få positiv respons av andra Instagramanvändare på deras 

publicerade innehåll. Genom att andra användare like:ar eller kommenterar bilden blir 

respondenterna positivt överraskade. 

“Jag är nog väldigt tacksam när jag får likes eller när folk kommenterar mina bilder. 

För jag tycker det är så fint bara att man tar sig tiden och gör det. Ofta är det 

roligare när någon kommenterar, men likes är också kul att få. Då blir jag bara 

jätteglad. Ofta bryr jag mig inte så mycket om personen brukar kommentera eller 

like:a mina bilder mycket eller inte, det visar mer på att personen tar kontakt och bryr 

sig.” Felicia, 21 år. [2016-04-14] 

Detta har även skapat ett mer försiktigt beteende hos respondenterna gällande 

publicering av egna bilder. Respondenterna svarar att de är nervösa och oroliga att 

inte få tillräckligt mycket positiv bekräftelse, i form av likes, på det egna publicerade 

innehållet. Detta kan påverka respondenterna negativt till att i vissa situationer inte 

publicera bilden eller ta bort den i efterhand efter en djupare fundering.  

“Jag blev mer noggrann med vad jag la upp och var mer nervös för att inte få 

tillräckligt mycket likes på bilden, vilket gjorde att jag slutade lägga upp egna bilder” 

Signe, 25 år. [2016-04-18]    

“Bilder jag inte skulle kunna tänka mig lägga upp är väl bilder som jag känner är 

tråkiga, som inte mina följare kommer gilla, det vill säga att jag inte kommer få några 

likes på just den bilden. [...] Och sen om jag lagt upp en bild som jag inte fått några 

likes då kan jag ta bort den, eftersom då var nog inte bilden så kul eller så fin som jag 

trodde när jag la upp den.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

Respondenterna har ett behov av att lägga upp bilder när något utöver det vanliga 

görs, till exempel när personen i fråga är på semester eller på någon tillställning. Det 

är något respondenterna gärna vill visa upp för sina följare på Instagram för att visa 

att de har kul. 
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“Jag är väldigt mycket av en “semester-Instagrammare”. När jag är på resor lägger 

jag alltid upp massa bilder. Jag tänker att det är väl kul att se för dem som inte är 

med mig”. Karin, 29 år.  [2016-04-18] 

“Joo, men det är klart det blir ju någon form av “titta, här är jag -bild”. Men hela 

grejen med att publicera bilder på Instagram handlar väl om att man vill få 

uppmärksamhet.” Liv, 30 år. [2016-04-19] 

Respondenterna har ett behov av att synas och genom att publicera en bild på en 

händelse utöver det vardagliga får de den uppmärksamheten. De vill att deras följare 

ska vara medvetna om vad de har gjort. Lägger man inte upp dessa bilder så upplevs 

den egna Instagramprofilen inte lika intressant som alla de andra användarna på 

Instagram. Det handlar om att synas och få bekräftelse av andra. 

“Annars ser inte folk att du varit på dessa ställen och gjort dem där häftiga sakerna. 

Har du inte Instagrammat vad du har gjort så vet ju inte allmänheten om det. Det är 

klart man kan säga det till sina vänner, men då får man ju inte den här “like”- 

bekräftelsen. [...] visar du inte upp dig, då finns det 10 andra som gör det som blir 

mer intressanta än dig. Så du vill hela tiden att folk ska vara medvetna om dig, 

annars känns det som att du glöms bort. Man vill ju synas i mängden.” Fanny, 23 år. 

[2016-04-14] 

I stort sett alla respondenter svarar att de oftast publicerar bilder när det är 

tillsammans med vänner och att de genom Instagram behåller insyn i deras vänners 

liv. Möjligheten att kunna följa vänners liv är central då flera av respondenternas 

Instagram-vänner inte är vänner som de träffar dagligen i det verkliga livet. Det är 

tydligt att det är lättare att publicera en bild när vänner finns med i bilden snarare än 

att publicera en bild när personen i fråga är själv. Vänner fungerar som en anledning 

att publicera eget innehåll på Instagram samt som ett bevis för att visa att 

respondenten innehar ett socialt liv. 

“Jag vill att vänner ska få en liten inblick i mitt liv [...] Jag vill följa mina vänner så 

att jag behåller insynen i deras liv, för du kan ju inte prata med alla hela tiden. Det är 

bara kul att se vad alla sysslar med hela tiden.” Saga, 25 år. [2016-04-14] 

“Jag taggar absolut personer i mina bilder, detta är väl för att jag vill visa att jag har 

vänner, och visa vad de heter.”  Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 



29	

	

Samtliga respondenter är överens om att hashtags fyller två funktioner. Hashtags 

fyller dels en funktion som ett verktyg att förstärka bildens innehåll. De fungerar även 

som verktyg att synliggöra det egna innehållet eller som en sökmotor att hitta 

specifikt innehåll som andra användare har publicerat på Instagram.  

“Det handlar nog om att jag vill få följare, eller för att jag vill att folk ska gå in kolla 

på min profil. [...] Men hashtags fyller ju också en funktion. Jag skulle exempelvis 

aldrig hashtaga typ #PUMA eftersom jag själv inte använder eller gillar det märket” 

Felicia, 21 år. [2016-04-14] 

“Om jag exempelvis ska köpa en ny matta så söker jag på hashtags och sen kan man 

bara se vad dem kontona följer och så kan man hitta en miljon till av 

inredningskonton.” Karin, 29 år. [2016-04-18]  

Respondenterna medger även att användningen av hashtags kan möjliggöra att de får 

fler likes på deras publicerade innehåll eller får fler användare som följer deras egna 

konton. Respondenterna anser även att det är accepterat att ett företag använder 

hashtags till sitt publicerade innehåll, däremot har respondenterna delade åsikter om 

det var lika accepterat om en privatperson skulle göra det.  

“Om det är ett företag som hashtagar kan jag fatta att syftet med det är att nå ut till 

flera personer och det är okej, men om en privatperson gör det kan jag ibland störa 

mig på att vissa vill försöka sätta en etikett på deras liv. Exempelvis #Happy.” Signe 

25 år. [2016-04-18] 

“Jag lägger ingen större värdering om en kompis hashtagar. Ibland kan jag tycka det 

är lite kul också, om någon kompis lägger upp det eller så för att tagga nått som man 

vill att folk ska se.”  Vera, 22 år. [2016-04-19]  

“Vissa Instagramanvändare vet jag vill ge inspiration genom hashtags, vänner som 

exempelvis lagar mycket mat. Då kan de hitta mycket gemenskap genom hashtags [...] 

Jag brukar själv använda hashtags om det handlar om mat eller någon konstnär.” 

Lydia, 24 år. [2016-04-15]    

4.2	VÄLJA	&	VÄLJA	BORT	
Samtliga respondenter fick resonera kring vilka konton de väljer att följa på 

Instagram. Intervjuerna kretsade också kring vad det faktiskt är som gör att 
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respondenten i fråga väljer att följa ett Instagramkonto framför ett annat. 

Respondenterna utmanades att försöka resonera kring var den gränsen går och vad det 

var i dessa konton som uppskattades.  

Det framkom tydligt i intervjuerna att respondenterna tycker det är viktigt att kontona 

de följer ska ha en viss stil samt vara uppdaterade om de trender som gäller eftersom 

detta ger dem inspiration.  

“Det kan vara saker jag har följt under en period och så är det inte aktuellt längre, 

då tar jag bort det kontot.” Karin, 29 år. [2016-04-18] 

Konton på Instagram som ägs av kändisar och offentliga personer fungerar som 

inspirationskonton. Respondenterna förlitar sig på att dessa konton är medvetna och 

uppdaterade om vilka trender som är populära. Detta kan ge till följd att 

respondenterna köper de produkter och tjänster samt publicerar eget innehåll som är 

relaterat till de offentliga personerna och kändisarna.  

“Sen följer jag många b-kändisar. De provar alltid nya saker och man håller sig 

uppdaterad på vad som är trendigt, exempelvis vilken träningsform som är populär, 

då kan jag även själv testa detta och vilja lägga upp det på min Instagram. 

Exempelvis Yogagirl har ju influerat flera användare på Instagram att själva vilja 

lägga upp bilder med hashtagen #yogagirl.” Dagmar, 28 år. [2016-04-19] 

“Jag är inne väldigt ofta och tittar på offentliga personers Instagram för att få 

inspiration. [...] Jag blir uppdaterad om vart jag kan köpa produkten och då kan jag 

ofta gå dit efter jobbet och troligtvis köpa den.” Karin, 29 år. [2016-04-18]  

”Exempelvis Ida Warg, hon använder ju väldigt mycket kläder från Nike. Henne får 

jag inspiration ifrån när jag själv ska lägga upp bilder på min Instagram. Då kan jag 

även hashtaga typ #Nike. Det handlar nog om att hon inspirerar mig och att jag vill 

förknippas med henne och varumärket. Hon har ju många följare och Nike är ju ett 

känt varumärke, så det är klart att det handlar om det.” Felicia, 21 år. [2016-04-16]  

Är inte kontot tillräckligt uppdaterat kan det ge till följd att respondenterna följer av 

kontot. Den övergripande stilen och utformning på ett konto är också avgörande 

faktorer för om respondenterna väljer att följa ett konto eller inte. 
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“Det är nog stilen i kontona som gör att jag vill följa dem, och det varierar ju väldigt 

mycket beroende på vad som är trendigt. Jag slutar tillexempel följa ett visst konto för 

att jag inte gillar den stilen. Och jag är ju väldigt inriktad på kläder och inredning 

och de trenderna går ju i vågor.” Vera, 22 år. [2016-04-19] 

Ett företags Instagramkonto ska inte kännas för kommersiellt. Flera respondenter 

påpekar att reklambilder ska kännas levande och genuina om det är en person med i 

bilden som använder produkten.  

“Om jag ser att det är ett rent reklaminslag scrollar jag förbi så fort som möjligt. 

Men om reklamen är inbyggt på ett genuint sätt och visar när en person använder 

produkten så får det nog mig mer intresserad. För då blir det mer som en ärlig 

recension än bara något påtvingat.” Signe, 25 år. [2016-04-18]  

Respondenterna fick även reflektera kring hur en text till den publicerade bilden bör 

vara för att fånga deras intresse. Insamlad data resulterade i blandade åsikter om detta. 

Är texten för lång var det flera respondenter som poängtera att det skapade ointresse 

för bilden, därmed kunde det sluta med att respondenten inte läste texten 

överhuvudtaget. Samtliga respondenter anser att texten även fyller en funktion, som 

kan ge bilden ett mervärde. Desto kortare texten är, desto bättre upplevs texten. 

“Jo men det kan vara kul att läsa om det är om en produkt så får man mer 

information. Då får bilden ett större syfte. Sen får det inte vara för långt, för då orkar 

jag inte läsa det. Så något mellanting, ett stycke eller två. Ganska kort.” Vera, 22 år. 

[2016-04-19] 

“Jag tycker det är jättejobbigt med långa texter på Instagram. Jag tycker inte att 

Instagram fyller en textfunktion utan är en bildfunktion.[...] Hellre kort, fyndigt och 

kärnfullt. Jag tycker det ger extra värde till bilden.” Maria, 24 år. [2016-04-15] 

“Text kan ju lyfta upp en bild genom att man får en bakgrund till bilden, men sen vill 

man inte bara ha massa irrelevant struntprat. Är det kort, koncist och innehållsrikt då 

är det riktigt bra.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

Att skriva en passande text till bilden poängterar respondenterna är jobbigt och 

komplicerat vilket skapar en press att behöva prestera. 
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“Jag själv skriver inte alls mycket för att jag tycker det tar för mycket tid och det är 

svårt. Jag hade blivit en sådan perfektionist då. Jag hade känt att jag hade behövt 

hitta på något jätte fyndigt som passade bilden och formulera mig bra.” Karin, 29 år. 

[2016-04-18] 

“Jag tycker det är väldigt svårt att skriva en bra och passande text. Det är en konst 

att skriva kort och kärnfullt och jag tycker det är coolt om man kan få till det. Jag 

brukar därför oftast bara ha en emoji så slipper jag skriva något annorlunda och 

bra.”  Maria, 24 år. [2016-04-15] 

4.3	FÖRSKÖNA	&	FÖRSTÄRKA		
Samtliga respondenter fick resonera kring hur de förhåller sig till Instagram som ett 

forum att visa upp sitt liv. Respondenterna fick också utveckla sina tankar och känslor 

kring de bilder vilka publiceras på Instagram. Majoriteten respondenter är medvetna 

om den inte helt sanningsenliga bild som presenteras på Instagram. Det vill säga att 

bilderna ofta är uppstyrda och mer likt en fasad av användarnas liv. Samtidigt som det 

är välkänt, är det flera respondenter som inte vill se “tråkiga” bilder på Instagram utan 

välkomnar de mer genomtänkta bilderna men med en viss betänksamhet.  

“Det representerar inte, alltså att det ger en fair bild eller något sånt. Jag ser det mer 

som en fasad.” Vera, 22 år. [2016-04-19] 

“Men jag tror inte jag hade varit så intresserad av att se dåliga saker. För jag tänker 

inte att det är en bild av hur folk har det utan bara när folk har det bra så ser man 

det.” Karin, 29 år. [2016-04-18] 

“Hälften är säkert fejk, eller ja 70 %. För att Sverige är ett samhälle där man inte 

lyckas att misslyckas på samma sätt. [...] Vi vill ha det perfekta livet utåt, där kommer 

ju sociala medier in så man kan sälja den här bilden av sig själv: att man gått upp 

tidigt på morgon, tränat, käkat lunch med vännerna, gått på massa möten, käkat 

middag ute med vännerna, tagit en drink och sen upp igen morgonen därpå kl. 5. Osv. 

Det finns ju väldigt få människor som har det där perfekta livet.” Dagmar, 28 år. 

[2016-04-19] 

“Mitt liv har blivit tråkigt så jag har inget att visa upp.. När jag bodde i USA så 

instagrammade jag ju hela tiden. Då hände det alltid någonting, jag hade fina saker 
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att Instagramma. Det handlar om att visa upp sig själv och sitt liv.” Fanny, 23 år. 

[2016-04-14] 

Respondenterna fick också resonera kring hur det själva har agerat kring en förskönad 

verklighet. Flera respondenter har detta i åtanke innan de publicerar en bild. Flertalet 

respondenter beskriver att det är viktigt att de egna publicerade innehållet är 

fördelaktiga bilder och visar upp en bra sida.  

“Men i framtiden vill jag bara radera allt och börja om och bli aktiv och lägga upp 

massa fina bilder. Då vill jag att man kan få en bild av mig. [...] jag vill uppfattas 

som det bästa av mig själv. Jag har inga ambitioner av att det ska uppfattas som äkta. 

Jag vill ju inte att folk ska få någon slags bild av mig, mer om vad jag tycker om eller 

vill förknippas med. [...] För att jag känner att nu är det ett nytt skede i mitt liv. Nu 

börjar det hända saker, nu kanske jag får ett liv.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

  

“Det är ju verkligen så att man får stå för någonting och vara ganska säker, det blir 

ju ett uttryck liksom. Men alla vill väl hela tiden vara lite bättre än vad dem 

egentligen är.”Karin, 29 år. [18-04-20169]     

“Man lägger ju aldrig upp en bild på när man är ledsen. Man lägger ju oftast upp 

bilder när man ser glad ut, och det är kanske för att man just vill känna sig glad. Och 

det tror jag är så sjukt många som gör. Det handlar nog att man vill få någon slags 

bekräftelse, att man kan få någon slags kommentar tillbaka som livar upp en.” 

Felicia, 21 år. [2016-04-14]    

“Är det på mig själv vill jag ju att den ska se bra ut och jag använder ju filter för att 

försköna och så, det gör jag ju absolut.” Maria, 24 år. [2016-04-15] 

En stor andel respondenter beskriver Instagram som ett sätt att koppla bort 

verkligheten och se bilder som är bortom deras egen vardag. Instagram fungerar 

därmed för flera respondenter som ett sätt att få inspiration och ny energi. 

“Ibland när jag är lite trött på jobbet kan jag ta en paus och kolla Instagram och så 

får jag lite inspiration och blir glad igen. Så Instagram kan nog skapa välbefinnande, 

det fungerar lite som en mikrorast liksom.“ Liv, 30 år. [2016-04-19]  
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“Det är väldigt färgglada bilder som verkligen tilltalar mig, som jag tycker om att se. 

Även fast jag inte alltid köper deras produkter [...] jag vill drömma mig bort lite och 

så.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

Något annat som har ändrats är att jag lagt till mycket fler inspirations-bloggare, 

inredning och mer lifestyle konton utomlands för att få inspiration. Det är typ min 

”nerlugnings-grej.” Dagmar, 28 år. [2016-04-19] 

Flera respondenter beskriver en viss press och ångest som upplevs innan och kring 

publicering av en bild. För flertalet respondenter är det ett resultat av alla de 

uppstyrda bilder som dagligen publiceras på Instagram. Respondenterna beskriver 

krav som de ställer på sig själva när de ska publicera eget användargenererat innehåll. 

“Men sen kan det också vara att man får ångest att “alla har det jättefint och bra” 

och att man själv känner att “jag har mina böcker på golvet och jag bor hos min 

kompis i köket”. Man jämför sig själv med andra.” Lydia, 24 år. [2016-04-15]  

“Det här handlar lite om varför jag inte lägger upp bilder så ofta heller. För ofta när 

jag ser en bild så tänker jag på arbetet som ligger bakom och då tänker jag att andra 

användare tänker så också. För det är inte bara att jag slänger fram kameran och tar 

en bild, oftast är det mer uppstyrt. Och då känns det lite fånigt, när jag ser bilden och 

tänker “kul bild”. Men när jag själv skulle göra det så skulle det vara ett så stort 

jobb.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18]      

“Det är så himla genomtänkt nu när folk lägger upp och sådana stunder brukar jag 

inte vilja lägga upp någonting för när jag känner att jag har tänkt igenom någonting 

för mycket då skiter jag i det tillslut.” Lydia, 24 år. [2016-04-15]    

4.4	VARUMÄRKE,	INFLUENSER	&	JAG	
Samtliga respondenter fick resonera kring hur de påverkas av reklam skapat av 

företag, offentliga personer samt privatpersoner. Först och främst beskriver flertalet 

respondenter möjligheten till gratis information och nyheter som en positiv faktor.  

“Musikartister följer jag också för jag vill veta när dem släpper ny musik och när 

dem spelar också. Jag följer också Jesper Börjesson på Tv4 Nyhetsmorgon för då vill 

jag ha lite koll på vad som kommer i programmet.” Karin, 29 år. [2016-04-18] 
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“Jag följer vissa konton för att dem har snygga kläder eller lägger upp god mat eller 

är kända. Jag går in för att dels få nyhetsflödet och också för att inspireras.”  Signe, 

25 år. [2016-04-18]  

“För att få nyheter eller snabb information om man inte pallar gå in på en hemsida. 

Så får man istället lite gratis i flödet.” Vera, 22 år. [2016-04-19] 

Vidare tillfrågades respondenterna huruvida de påverkas av vem som ligger bakom ett 

Instagraminlägg. Respondenterna beskriver att det känner mer tillit till om det är 

bekanta med personen bakom innehållet än om det är från ett företag.  

“Det är mer trovärdigt om en bekant lägger upp exempelvis ett par skor för då har 

någon jag känner godkänt det.” Liv, 30 år.  [2016-04-19]  

“Alltså, jag har den här medvetenheten att det är marknadsföring. Sen handlar det 

väl lite också om att de antingen gillar produkten eller blir sponsrade. Men jag 

brukar tänka ju fler som säger något bra om produkten, desto bättre verkar den vara. 

Speciellt om företaget inte är så stort. Så tycker jag att det är visuellt snyggt och även 

reklam så känns det positivt, jag njuter av att se bilden och det känns inte säljigt. Jag 

kan kolla upp andra användare som använder produkten, för att se vilka de är, om 

den är bra eller liknande.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

“Jag är en väldigt undersökande person, ex om jag ska köpa ett bord, innan jag då 

gör den investeringen vill jag liksom se hur andra folk har upplever den, kvalitet eller 

så. Det ligger alltså med i min beslutsprocess.” Saga 25 år. [2016-04-14]    

Vidare är olika offentliga personer, som olika bloggare, betydelsefulla influenser och 

viktiga vid köpbeslut. En del respondenter värdesätter bloggare som ännu mer 

influensrika än privatpersoner.  

“Jag tror också att jag påverkas av exempelvis samarbete med bloggare och sånt. 

För då jobbas det ju in i ens medvetande och att du förknippas ju med dem här 

personerna som man ändå tycker är lite creddiga liksom då känns det som att 

produkten automatiskt blir creddig också.” Signe, 25 år. [2016-04-18] 

“Det är klart att jag får mer förtroende för den produkten och det varumärket om det 

är en bloggare eller annan känd profil än om jag hade sett en reklamfilm. Jag får ju 
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en slags referens för varumärket. Det ökar absolut min tillit.” Maria, 24 år. [2016-04-

15] 

“Om jag nu ska köpa en ny jacka t.ex och jag vet att en bloggerska har den. Hon har 

ju säkert mer erfarenhet av allt hon får testa [...] just de här med att personen kanske 

har mer erfarenhet av en produkt liksom gör att jag kanske tar det lite extra i 

beräkningen så.” Saga, 25 år. [2016-04-14] 

“Typ modebloggaren Kenza, När det kommer upp en bild med henne i en baddräkt. 

Då går jag in på henne och kollar upp hastagen, [...] Däremot om jag går in på 

någon privatperson som lagt upp ett fint bord, så går jag in på hennes profil och ser 

att hon köpt den på ett ställe så går jag in på den sidan och den sidan ser tråkig ut. 

Då kan jag bli såhär; nej den här var ingen snygg. Men hade Kenza lagt upp den då 

kunde jag nog ändå kunnat köpa den.” Felicia, 21 år. [2016-04-14] 

Respondenterna fick även reflektera över deras egna användargenererade innehåll, 

vad det är som engagerar dem samt vad de bakomliggande motiven är i samband med 

varumärkesrelaterat innehåll.  

“Om jag skulle marknadsföra ett varumärke skulle jag göra det när jag använder 

produkten på ett subtilt sätt. Så man sätter den i en situation som är relevant och i en 

situation som jag gillar att använda produkten i. Sådana bilder som inte är så 

personliga men ändå snygga, de skulle jag nog kunna lägga upp för de mesta 

varumärkena. [...] Men det är lättare att lägga upp bilder som inte handlar om mig 

utan mer är snygga.” Cecilia, 26 år. [2016-04-18] 

”Men det skulle nog vara något man kan stå för själv, något man står bakom och tror 

på. Jag skulle nog tänka på ett värde som är mer än för mig själv. Flera ska vilja ha 

det och då handlar det om att göra någonting kreativt och nytt. Och sedan att man 

framställer det på ett sätt att andra ska ”vilja ha” att man skapar något som är 

eftertraktat. [...] något inspirerande, alltså fånga känslan i ett moment. Förknippa det 

men en känsla eller en viss händelse/stil.” Felicia, 21 år. [2016-04-14] 

“Jag vill kunna förknippa mig med det och inte känna mig falskt. Jag värdesätter 

personligt och humor.” Lydia, 24 år. [2016-04-15] 

Respondenterna blev utfrågade vad de anser fördelaktigt på ett företags profil på 

Instagram. Respondenterna svarar att en relevant och sammanhängande profil är att 
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föredra. Respondenterna tycker även att det är nödvändigt att företag har en tydlig och 

konsekvent beskrivning på deras profiler som förklarar vad det är för typ av företag.  

“Det är väl hela deras flöde och profil som ska kännas relevant och det är även 

viktigt med en bra förklaring om vad det är för företag och vad de är baserade på. 

Inte liksom att det är ett fanpage. Tydlighet tror jag är viktigt.” Cecilia, 26 år. [2016-

04-18] 

“Ska jag följa ett företag är det nog väldigt viktigt att profilen är fin och 

sammanhängande. Kollar man på min nu exempelvis så skulle jag inte vilja följa mig 

själv, eftersom det är grått och brunt och osammanhängande.” Felicia, 21 år. [2016-

04-14] 

Respondenterna har reflekterat kring företags marknadsföring på Instagram och vad 

som uppskattas mer och vad som uppskattas mindre. 

“Jag tror inte man har fattat att olika kanaler har olika målgrupper. Bilderna och 

videorna är ju väldigt korta, så därför måste de vara väldigt vassa för att man ska 

fastna. Många företag har inte förstått att man måste tänka ur ett 

privatpersonperspektiv. Man går in från fel vinkel. En företagsbild ska rita in sig mer 

mot privatpersonen, typ Ikeas är ju jätteroliga. De har fattat det. Och bilderna är ju 

fortfarande väldigt olika. Men de hänger fortfarande ihop med deras profil. Jag ser ju 

att det är IKEA, men det är ändå något annorlunda.” Dagmar, 28 år. [2016-04-19] 

“Jag tycker det är okej så länge det är företag som gör det på ett sätt som det känns 

relevant för mig, duktiga på hur dem köper målgrupper och sådär och att man faktiskt 

har anpassat det man lägger upp, att det passar i ett Instagramflöde för det är många 

gånger jag har hittat saker via Instagram som jag faktisk vill ha, eller restauranger 

jag vill gå till. Så jag tror så länge man göra det med kunden i fokus så tycker jag det 

är okej.” Karin, 29 år. [2016-04-18] 

Respondenterna har resonerat om hur de skulle reagera på om det blev tillfrågade av 

ett företag att marknadsföra företagets produkter via sin Instagram. Samtliga 

respondenter beskriver att någon form av ersättning är ett skäl till att publicera ett 

varumärkesrelaterat innehåll på sin Instagram.  

“Om det är någonting jag vill att folk ska få upp ögonen för då hade jag nog kunnat 

tänka mig att marknadsföra ett varumärke [...] Men att jag känner att jag stödjer 
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märket, företaget i sig och hur dem jobbar [...] att jag accepterar det och vill föra det 

vidare. Alltså någon typ av kompensation skulle vara en faktor.” Saga, 25 år. [2016-

04-14] 

“Antingen att jag får något av företaget, eller att det kanske påverkar andra att 

exempelvis göra bättre miljöval. Det måste vara något jag står för.” Lydia, 24 år. 

[2016-04-15] 

“Om jag hade fått pengar för det, annars skulle jag nog inte ha gjort det. Som jag sa 

innan jag skulle inte lägga upp bara för att gynna dem. Men pengar, kanske att det är 

någonting som mina kompisar har glädje av.” Signe, 25 år. [2016-04-18] 

4.5	PASSIV	&	AKTIV	
Samtliga respondenter fick resonera kring deras eget deltagande på Instagram. De fick 

svara på frågor som handlade om deras Instagram vanor och hur det skiljer sig 

beroende på deras grad av aktivitet. Flertalet respondenter påpekar att det ofta är inne 

på Instagram men att de sällan publicerar eget innehåll. Flera av respondenterna 

benämner sig själva som passivt aktiva.  

“Jag är ju inne och tittar hela tiden men jag lägger upp bilder väldigt sällan. Jag 

känner mig mer som en passiv användare. Jag kollar hela tiden men är passiv i sättet 

att uttrycka mig.” Signe, 25 år. [2016-04-18] 

”Sista syftet är nog att lägga upp själv [...] men jag är definitivt inne varje dag. Jag 

tror jag kollar Instagram minst 10 gånger om dagen. Jag har väldigt bra koll på hur 

Instagram funkar, vad det är, vart man hittar saker, hur man söker. Jag är väldigt 

aktiv på så sätt.” Liv, 30 år. [2016-04-19]   

Respondenterna fick även resonera kring frågor gällande att ha ett privat eller 

officiellt konto på Instagram. Flertalet respondenter har ett privat konto för att kunna 

välja vilka som ska kunna se ens bilder.  

“Jag tror att man undermedvetet bryr sig om att få likes, men det är samtidigt inte det 

man är ute efter på samma sätt längre, så därför tror jag att man låser kontot. För 

varför ska alla veta att jag har varit på det här fiket etc.” Felicia, 21 år. [2016-04-14] 

“Jag har ett låst konto [...] Det är inte för att jag lägger upp superprivata bilder men 

jag tänker att sånt jag inte berättar för alla människor att jag gör det vill jag inte 
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heller att dem ska se att jag gör. Sen vet jag ju själv hur mycket man håller på och 

snokar och såhär, man kan ju få reda på hur mycket saker som helst.” Dagmar, 28 år. 

[2016-04-19] 

“Jag har låst konto. Det är för att jag inte vill att folk ska, som jag inte valt att följa 

mig, ska se mina bilder. Det är inte min inriktning att massa ska följa mig eller få 

massa likes. Jag vill bara att vänner ska följa mig, sen att jag kan följa andra konton. 

Men jag hade offentligt konto förut, för typ 7 år sedan och fick massa följare där.” 

Vera, 22 år. [2016-04-19] 
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5.	ANALYS		
I kapitlet kommer det empiriska materialet analyseras med studiens teorier vilka 

presenterats tidigare. Genom att applicera teorierna på empirin har analysen för avsikt 

att besvara studiens frågeställning och syfte. För att upprätthålla en tydlig struktur 

används de fem kategorierna från empirin även i analysavsnittet.  

5.1	SE	&	VILJA	BLI	SEDD	

5.1.1	Funktionella	teorin		
Den funktionella teorin behandlar fyra olika funktioner för att identifiera de motiv 

som ligger bakom en individs attityd. En av de fyra funktionerna är nyttofunktionen 

vilken förklarar en individs attityd till att agera på ett visst sätt eftersom det leder till 

belöning och minimerar risken för bestraffning. Belöning i det här fallet går att likna 

vid Instagrams like- funktion eftersom det går att urskilja att respondenterna påverkas 

av att få positiv respons från andra användare vid publicering av eget innehåll. 

Flertalet respondenter har haft Instagram under en längre tid och har därmed lärt sig 

vad som genererar mer likes på en bild gentemot en annan. Det visar på att 

respondenterna medvetet gör ett selektivt val gällande vilken bild som ska publiceras 

eller inte, det vill säga den bilden som ger mest belöning i form av likes. De bilder 

som ger mer belöning än andra är när respondenterna publicerar bilder på Instagram 

när det gör någonting utöver vardagen, exempelvis vid semestertillfällen eller 

speciella tillställningar. Den minimering av bestraffning som nyttofunktion behandlar 

kan kopplas till att användare inte väljer att publicera vilken bild som helst, eftersom 

de är medvetna om att vissa bilder inte kommer ge lika positiv respons. I och med att 

alla respondenter svarar att de ofta publicerar bilder på Instagram när de gör 

någonting speciellt kan skribenterna se ett tydligt mönster, det vill säga att mindre 

intresseväckande bilder sällan läggs upp. Genom att lägga upp positivt laddat 

innehåll, när man gör något utöver det vanliga, minskas risken för bestraffning, det 

vill säga att inte få några likes, och chansen att få belöning i form av likes ökar.  

Personförsvar-funktionen inom funktionella teorin framhäver att individen har en viss 

attityd i syfte att skydda sig från den inre osäkerheten eller de externa hoten och 

försvara sin självbild. En koppling kan göras till att respondenterna genom 
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användargenererat innehåll försöker minimera risken att tvivla på sig själv. 

Respondenterna försöker skapa en känsla av tillhörighet och eventuellt minska 

skuldkänslor av att inte bidra med något på Instagram. Det skapas en press hos 

respondenterna att behöva publicera bilder, publicerar respondenterna inte bilder så 

vet inte allmänheten om det. Ett samtal med vänner i det verkliga livet anser flertalet 

respondenter inte ge lika kraftfull bekräftelse jämfört med den volym av respons en 

bild via Instagram kan generera i likes. Genom att få respons via Instagram minskas 

även den inre osäkerheten och respondenternas självbild förstärks. 

5.1.2	Maslows	behovstrappa	
Utifrån samtliga respondenter finns ett tydligt mönster av att vilja få respons, men för 

vissa uppfattades det vara mer betydelsefullt än för andra. Detta kan förklaras utifrån 

Maslows teori om att behoven kan se annorlunda ut beroende på individ. För samtliga 

respondenter är det fysiska behoven uppfyllda, istället fokuserar analysen på de fyra 

ovanstående behoven; trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. En 

del användare kan uppleva att de lägre rankade behoven är av större betydelse än de 

behov som rankas högre i trappan; uppskattning och självförverkligande. Det kan 

tydligt urskiljas att de olika behoven finns hos samtliga respondenter men beroende 

på individ värderades de olika. De respondenter som uttryckte ett starkare behov av 

att se och vilja bli sedd är de som befinner sig högre upp i behovstrappan. Användare 

med ett starkare behov av gemenskap är de användare som inte lägger lika stor vikt av 

att ha en relation med de användare de följer och blir följda av. Dessa respondenter 

kan i princip acceptera kända såväl som okända följare att följa deras konton. 

Respondenterna vill ofta och gärna publicera bilder på vänner där de kan sättas in i ett 

socialt sammanhang vilket blir synligt för en större volym användare. Det näst högsta 

steget i Maslows behovstrappa är behovet av uppskattning vilket genomsyras hos 

samtliga respondenter. Respondenter ökar sitt självförtroende genom att andra visar 

sin uppskattning, därmed kan positiv respons i form av likes och kommentarer 

förlikas med ett bränsle i sökandet efter berömmelse och prestige. Ytterligare en 

koppling kan göras med de respondenter vilka befinner sig på det översta trappsteget, 

nämligen självförverkligande. De har höga krav på vilka bilder de väljer att publicera 

eftersom de vill visa den bästa sidan av sig själv. Genom att endast publicera bilder 

respondenten anser vara av hög kvalité uppnås en hög tillfredsställelse vilket 

uppfyller det anseende användaren eftersträvar.  
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5.1.3	E-WOM	
Allt användargenererat innehåll på Instagram kan också klassificeras som e-WOM då 

det är ett aktiv val att vidare förmedla bilder till ett bredare forum istället för att 

behålla bilderna för sig själv. Till följd av e-WOM:s hastighet och spridningseffekt 

kan en stor volym av positiv respons uppnås, vilket ger användare en snabb 

bekräftelse och tillfredsställelse. Hashtags beskrivs av respondenterna som ett verktyg 

för att påverka spridningseffekten på Instagram och har använts av samtliga 

respondenter. Hashtags uppfyller två funktioner, den informativa funktionen samt den 

sociala funktionen. Genom att kombinera hashtags med bilder möjliggörs en större 

sannolikhet att synas bland en större publik, då andra användare kan söka på denna 

hashtag och därmed se publicerad bild. Med tanke på att samtliga respondenter 

poängterar att de har ett behov av bekräftelse ger e-WOM möjlighet till snabb 

uppmärksamhet, vilket i sin tur påverkar sannolikheten att få mer positiv bekräftelse.  

5.1.4	Uses	&	Gratification		
I stöd av uses & gratification teorin kan behovet av social interaktion särskilt urskiljas 

gällande varför individer motiveras av att använda Instagram. Respondenterna ser 

Instagram som ett substitut för social interaktion med de vänner de inte träffar 

dagligen i det verkliga livet. Behovet av social interaktion uttrycks genom att flertalet 

respondenter upplever en stark tillfredsställelse av att dela med sig av sitt liv genom 

bilder men också som ett sätt att hålla kontakt med följare. Behovet av social 

interaktion kan också kopplas ihop med det mer informativa behovet. Det kan yttra 

sig i den upplevda vänskapsinformationen flera av respondenterna tydligt uttrycker 

kan erhållas på Instagram.  

5.2	VÄLJA	&	VÄLJA	BORT	

5.2.1	Selektiv	uppmärksamhet		
Gällande teorin om selektiv uppmärksamhet är det användare själva som väljer vilken 

information de vill ta del av och vilken information de inte vill ta del av i olika sociala 

medier. Fenomenet selektiv uppmärksamhet kan appliceras på studiens empiri och 

respondenternas beteende på Instagram för att förstå varför de väljer att följa vissa 

konton och framför andra. En del respondenter vill endast se det mest väsentliga, som 

för många är att se sina vänner, medan andra respondenter gärna vill ta del av företag 

och offentliga konton. Respondenternas motiv för Instagram användandet styrs 
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därmed efter vilka behov som önskas uppfyllas. Det handlar om att respondenterna 

väljer att lägga fokus på det som de vill se i sitt flöde och vad det är som tilltalar dem. 

Likt vad selektiv uppmärksamhet syftar till, väljer respondenterna den information 

som känns nödvändig för dem och därmed kan ett konto till en början följas men efter 

en tid avföljas för att det inte anses vara lika aktuellt för respondenten längre. Detta 

förklarar också varför majoriteten av respondenterna många gånger väljer att gå in på 

konton men inte aktivt följa dem. 

Enligt teorin om selektiv uppmärksamhet kan användare på sociala medier påverkas 

av (a) egenskaperna av en produkts omdöme i en recension och (b) egenskaperna hos 

personen som deltar i recensionen. Det kan kopplas till respondenternas motiv till att 

välja vissa konton framför andra, som påverkas av vem som står bakom innehållet. 

Det vill säga om det är ett reklaminslag från ett företag eller om det är från en 

privatperson. Utifrån empirin har det bevisats vara mer betydelsefullt och trovärdigt 

när det är en privatperson som publicerar det varumärkesrelaterat innehållet jämfört 

med om det är ett företag.  

Enligt tidigare forskning om selektiv uppmärksamhet anses den bildbaserade typen av 

innehåll på nätet vara den mest primära källan till konsumenters uppmärksamhet. 

Utifrån det empiriska materialet kan detta bekräftas då flertalet av respondenterna 

beskriver det textbaserade innehållet som störande, framför allt vid långa texter, då 

Instagram inte fyller en textfunktion utan framförallt är en bildfunktion.  Majoriteten 

respondenter ansåg sig imponerande av de användare som uttryckte text på ett kort 

och koncist sätt. Det egna skapandet av text anses generera prestationsångest och vara 

tidskrävande.  

5.2.2.	Uses	&	gratification		
Uses & gratification teorin kan även appliceras på den här kategorin för att analysera 

vilka behov det är som tillfredsställs genom att välja att följa vissa konton framför 

andra. Utöver de tidigare diskuterade behoven av social interaktion och information 

kan även behovet av underhållning urskiljas som ett bakomliggande motiv till 

användargenererat innehåll. Empirin visar tydligt att de konton som är av en 

underhållande art i form av fina, tilltalande bilder och en sammanhängande tydlig 

profil är konton att föredra. Med koppling till teorin, tillfredsställer respondenterna 

sitt behov av underhållning genom att följa dessa konton och likaså är de sådana 
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bilder respondenterna själva väljer att publicera. Detta kan förklaras genom uses & 

gratification teorins fjärde grundläggande behov, underhållningsbehovet.  

5.2.3	Inre	motivationen		
Genom att komplettera med teorin om motivation och i synnerhet den inre 

motivationen kan förståelsen av respondenternas motiv till användargenererat innehåll 

förtydligas. Ett fåtal respondenter vill gärna dela med sig av innehåll de finner 

humoristiska till sina vänner, som en del av en gemenskap. Detta kan liknas vid 

altruism som teorin om den inre motivationen förespråkar då respondenterna skapar 

innehåll för sin egen skull men gärna delar med sig men inte på grund av en 

förväntad, uppenbar belöning. Just gällande det humoristiska innehållet förväntas inte 

en belöning, i form av likes, det är snarare behovet av en igenkänning och gemenskap 

som eftersträvas. Vilket möjligtvis kan tolkas som en annan typ av belöning, det vill 

säga känna gemenskap.  

5.2.4	Funktionella	teorin		
Kunskapsfunktionen, vilken representerar en av de fyra inriktningarna inom 

funktionella teorin, beskriver den attityd en individ har baserat på strävan efter att 

uppfylla behovet av att skapa ordning för att kunna organisera och förstå sin 

omgivning. En tydlig koppling kan urskiljas gällande motiven för användargenererat 

innehåll då flera av respondenterna publicerar information om sitt liv, samt väljer att 

ta del av sådan information om andra på sin Instagram. Detta visar på att 

informationen om respondenternas vänners och bekantas liv som finns tillgänglig är 

ett sätt att uppfylla behovet av att förstå sin omgivning för att också därmed bli en del 

av det. Respondenterna väljer även att följa vissa företag och profiler på Instagram för 

att hänga med i trender och uppdateringar och på så sätt skapa en annan typ av 

ordning av sin omgivning. mo 

5.3	FÖRSKÖNA	&	FÖRSTÄRKA		

5.3.1	Motivation		
Ett flertal respondenter poängterar motiven för Instagram som ett sätt att uppnå 

njutning och avspänning som de även är medvetna om ofta eär förskönade bilder av 

verkligheten. En koppling mellan den inre motivationens behov av verklighetsflykt 

och respondenternas agerande och upplevelse av Instagram kan tydligt kopplas. 

Flertalet respondenter uttrycker att de genom Instagram kan koppla bort stress i 
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vardagen samt fylla livet med någonting extra, som en form av verklighetsflykt.  

5.3.2	Funktionella	teorin		
Värderingsfunktionen, vilken representerar en av de fyra inriktningarna inom 

funktionella teorin, beskriver den attityd en användare har för att uttrycka eller 

förstärka exempelvis en känsla eller att stödja något eller någon du vill vara. Flertalet 

respondenter poängterar användandet av filter som ett sätt att förstärka bilder av sig 

själva som de publicerar på Instagram. Det kan dras tydliga kopplingar till att 

värderingsfunktionen kan fungera som förklaring till flera av respondenternas motiv 

då majoriteten använder sig av filter. Det finns en social press och en upplev 

ansträngning hos respondenterna att publicera egna bilder på Instagram. Gällande 

respondenternas medvetenhet kring Instagrams förskönade värld, kan möjligtvis 

osäkerheten grunda sig i just det, att filter och en förskönad värld genererar tron på att 

alla lever ett perfekt liv.  

5.4	VARUMÄRKE,	INFLUENSER	&	JAG	

5.4.1	Opinion	leader		
Empirin bekräftar att respondenterna ofta väljer att via offentliga personer, bloggare 

och andra kända profiler, undersöka om produkten uppfattas vara omtyckt av andra. 

Detta på grund av att respondenterna känner en större tillförlitlighet gentemot 

privatpersoner än reklam skapat direkt från företaget. Skribenterna förklara detta med 

att risken för ”felbedömning” upplevs minska. Vidare upplever respondenterna ett 

extra mervärde i att kunna förknippa sig med en opinion leader. De typer av opinion 

leaders som respondenterna benämner uppfattas alla inneha en viss typ av erfarenhet 

och är uppdaterade på vad som är trendigt och inte. Detta medföljer att 

respondenterna i sin tur får ett liknande omdöme som den opinion leader personen vill 

förknippas med.  

5.4.2	E-WOM		 	 	 	 	 	
På grund av e-WOM:s effekter kan en större volym av personer bli kontaktbara vilket 

bidrar till att vem som helst på det sociala mediet Instagram lättare kan påverka andra 

användare och influera deras köpbeslut. Precis som teorin förespråkare bekräftar även 

den insamlade empirin att det är vanligt förekommande att respondenterna söker upp 

andra användares omdömen om en specifik produkt på Instagram, vilket även 

påverkar respondenternas köpbeslut. Empirin visar också att det både sker medvetet 
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samt omedvetet när respondenten uppdaterar sig i nyhetsflödet och ser andra 

användare publicerar bilder när de exempelvis använder produkten. 

Respondenterna upplever också att det känns mer genuint och tillförlitligt om en 

användare, både inom och utanför bekantskapskretsen, skulle använda produkten. Det 

kan bero på att e-WOM uppfattas vara en opartisk källa till information. De flesta 

respondenter hävdar att om varumärket var litet och att flera användare skulle synas 

med produkten skulle detta påverka deras uppfattning om varumärket positivt. Det är 

tydligt att respondenterna förknippar marknadsföring på Instagram huvudsakligen 

med produktupplevelsen och känslan kring innehållet i bilden, snarare än att samla in 

information om produkten eller tjänsten. Skribenterna kopplar detta till teorin om 

känslobaserad e-WOM där konsumenters produktrecensioner har större trovärdighet 

än exempelvis informationsbaserad e-WOM. 

5.4.3	Motivation		
Teorin om motivation kan även applicera på den här kategorin med start i den yttre 

motivationen. Gällande frågor kring motiv till att publicera ett varumärkesrelaterat 

innehåll på Instagram, med förfrågan från ett företag, är det entydigt hos 

respondenterna att någon form av respons är önskvärt. Detta kan kopplas till den yttre 

motivationen som betonar att användare skapar innehåll i syfte att uppnå positiv 

feedback eller ekonomiska incitament. Flertalet respondenter uttrycker önskan om 

respons i form av ekonomisk ersättning och att bekräftelse i form av likes, det vill 

säga positiv feedback, inte uppfattas lika viktigt för respondenterna.  

En del respondenter anser också att belöningen för ett publicerat varumärkesrelaterat 

innehåll även skulle gynna andra i sin omgivning, vilket visar på att den inre 

motivationen av altruism framkommer. Det vill säga frivilligt hjälpa människor med 

behov där exempelvis välgörenhet och göra nytta för miljön är aktuellt hos en del 

respondenter. Däremot är det tydligt att om en förfrågan från ett företag inte skulle 

stämma överens med respondenternas image skulle det heller inte vara aktuellt att 

publicera det varumärket på sin profil. Det gick alltså emot respondenternas inre 

motivation vilket är avgörande för respondentens beslut. Samtliga respondenter anser 

att varumärket ska kännas relevant och genuint, vilket kan kopplas till att den inre 

motivationen måste stämma för att den yttre motivationen ska kunna uppfyllas. 

Besvaras respondenternas inre motivation möjliggörs även att den yttre motivationen 
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kan framkallas och att respondenten känner en större drivkraft till att publicera 

varumärkesrelaterat innehåll via sitt Instagramkonto.  

5.4.4	Funktionella	teorin		
Inom den här kategorin kan även en koppling göras mellan den sociala funktionen och 

respondenternas agerande på Instagram. Sociala funktionen fokuserar på motivation 

för social anpassning, där människor uttrycker eller beter sig på ett visst sätt som 

anses vara uppskattat av flera. Den insamlade empirin visar på att respondenterna 

söker möjligheten att interagera med sina vänner eller delta i aktiviteter som uppfattas 

vara positivt av andra. Exempelvis att respondenten följer en viss profil på grund av 

att den är populär. Detta tyder på att respondenterna strävar efter att förstärka 

uppfattningen om sig själva, som i sin tur visar sig vara beroende av hur omgivningen 

ser på personen i fråga. Respondenterna känner därmed en inneboende 

tillfredsställelse och en starkare självkänsla eftersom de har skapat innehåll och blivit 

medlemmar av en nätgemenskap som delar liknande principer som de själva. Det 

bekräftar och hjälper dem att må bra över vilka de är som individer och vad de tror 

och tänker om världen. 

5.5	PASSIV	&	AKTIV	

5.5.1	Maslow	och	Uses	&	gratifiactions	
Samtliga respondenter har ett privat konto men har tidigare haft ett offentligt konto. 

Förändringen från ett offentligt till ett privat beror på att respondenterna med tiden 

upplevt ett starkare behov av trygghet. Detta kan förstås genom att respondenten inte 

tillåter vem som helst att få följa personen i fråga på Instagram och att de själva inte 

heller följer vem som helst. Följaktligen visar detta på att det finns en viss integritet 

hos en del Instagramanvändare som värderas högt. När respondenterna hade ett 

offentligt konto befann de sig högre upp i Maslows behovstrappa och kände inte ett 

lika starkt behov av trygghet, istället var det behovet av gemenskap och uppskattning 

som vägde tyngre för respondenterna. Tidigare hade respondenterna ett större behov 

av att få likes på sitt publicerade innehåll samt att få fler Instagramvänner än vad de 

erkänner att de har idag. En tydlig koppling kan göras mellan Maslows behovstrappa 

samt Uses & gratification teorin. Samtliga respondenter, vilka har ett större behov av 

trygghet och integritet, är mer passiva att publicera eget innehåll på sin Instagram 

men däremot aktiva gällande att studera andra användares konton. De var inne och 
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observerade Instagram flera gånger om dagen men mer sällan publicera de eget 

innehåll själva. Deras passiva aktivitet kan kopplas till de grundläggande behoven i 

Uses & gratifications teorin. Trots respondenternas behov av integritet finns även ett 

behov av social interaktion vilket tillfredsställs genom att uppdatera sig om vad som 

händer i deras omgivning. 
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6.	SLUTSATS	&	AVSLUTANDE	DISKUSSION	

6.1	SLUTSATS	
Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga och analysera befintliga och potentiella 

användares motiv för att skapa och sprida positivt laddat innehåll på Instagram utifrån 

ett användarperspektiv. Det empiriska materialet har samlats in genom 11 

djupintervjuer med kvinnliga användare på Instagram. Undersökningsmetoden har 

varit lämplig att använda eftersom det bidragit till en fördjupad förståelse gällande 

användares bakomliggande motiv till skapandet av positivt laddat användargenererat 

innehåll. I och med att studien har utförts kvalitativt har det varit relevant att tillämpa 

de hermeneutistiska- och fenomenologiska förhållningssätten för att på ett trovärdigt 

och relevant sätt tolka empirin. För att upprätthålla studiens kvalitet har det varit 

betydelsefullt att analysera begreppet användargenererat innehåll, både ur ett 

teoretiskt- och ett empiriskt perspektiv.  

De främsta motiven till att användare skapar användargenererat innehåll på Instagram 

är dels social interaktion. Användare upplever en gemenskap och tillfredsställelse av 

att dela med sig av sitt liv genom bilder. Ytterligare en slutsats är att opinion leaders 

är betydelsefulla inspirationskällor och kan bidra till att användare publicerar eget 

innehåll som är förknippat med opinion leadern. I marknadsföringssyfte har även en 

opinion leader en stark påverkan gällande användares köpbeslut. Det andra motivet är 

underhållning, vilket handlar om att det finns ett behov hos användaren att visa upp 

ett innehållsrikt och avundsvärt liv för andra användare på Instagram. Användare gör 

därmed selektiva val utifrån vilken bild de tror kommer generera mest bekräftelse i 

form av likes. Trots användarnas medvetenhet kring att det publicerade innehållet på 

Instagram ofta handlar om en förskönad verklighet så finns ändå en socialpress av att 

vilja delta och bidra. Det tredje och mest distinkta motivet till att användare publicerar 

användargenererat innehåll på Instagram är behovet av att synas. Användare innehar 

ett behov av att synas men i olika utsträckningar beroende på personlighet.  

De motiv för positivt laddat användargenererat innehåll som har framkommit i den 

här studien kan till största del förklaras med hjälp av de tidigare teorier som har 

presenterats. Med andra ord har denna studie bekräftat befintliga, snarare än genererat 

nya, teorier. Det som gör studien unik är att den har belyst det aktuella problemet i ett 
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specifikt sammanhang; unga, kvinnliga, svenska, Instagramanvändares motiv bakom 

publicering av eget positivt laddat användargenererat innehåll på Instagram.  

6.2	AVSLUTANDE	DISKUSSION		
Ovanstående slutsatser kan vara av värde för marknadsförare för att förbättra sin 

marknadsföring genom en djupare förståelse för användares agerande på Instagram.  

Gällande varumärkesrelaterat användargenererat innehåll på Instagram kan 

skribenterna urskilja ett antal framträdande motiv. Användares motiv till att vilja 

publicera varumärkesrelaterat innehåll är att det ska kännas relevant och stämma 

överens med individens image. Det vill säga att användaren ska känna en inre 

motivation till att vilja publicera innehållet. En annan bidragande faktor är även att 

användaren blir påverkas positivt av att erbjudas någon form av belöning för 

publiceringen.  

Utifrån ett företagsperspektiv kan det vara effektfullt att via en opinion leader 

marknadsföra sitt varumärke, eftersom en opinion leader ofta når ut till en mer 

omfattande publik och kan sprida information om produkten eller tjänsten vidare.  

Gällande respondenternas behov av att synas kan det också vara en värdefull insikt att 

företag riktar sin marknadsföring olika beroende på vart individen befinner sig på 

Maslows behovstrappa och vilken målgrupp företaget vill nå ut till. De användare 

som värdesätter mer uppskattning och har ett starkare behov av att synas är möjligtvis 

enklare för företag att kontakta än de användare som har ett starkare behov av 

trygghet och integritet. Användare med starkare integritet bör företag kontakta på ett 

mer personligt sätt genom att få dem att känna sig utvalda och trygga med situationen. 

Det är även viktigt att det ska kännas genuint så att användaren får en känsla av tillit 

och uppskattning. Det kan bidra till att en inre motivation skapas hos användaren samt 

att en större drivkraft till att vilja publicera ett varumärkesrelaterat innehåll på 

individens Instagramkonto möjliggörs.  
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7.	FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING	
Studiens respondenter är mindre aktiva på Instagram, det vill säga de publicerade mer 

sällan eget innehåll men däremot granskar de andra användares flöden mer aktivt. Ur 

ett marknadsföringsperspektiv har det därmed varit användbart att kartlägga vad som 

motiverar dem att ta steget och publicera användargenererat innehåll i allmänhet och i 

synnerhet varumärkesrelaterat innehåll. Det hade även varit intressant för vidare 

forskning att undersöka användare vilka mer aktivt publicerar användargenererat 

innehåll på Instagram. Eftersom marknadsförare därmed får möjligheten att jämföra 

dem med de mindre aktiva användarna för att se vad som skiljer dem åt samt vad 

marknadsförare kan försöka återskapa och applicera hos dessa. 

Ytterligare en intressant framtida forskning hade varit att genom en komparativ studie 

analysera och kartlägga vilka motiv användare som publicerar negativt innehåll på 

Instagram har. Genom att studera detta kan företag använda sig av resultaten för att 

sedan jämföra vad det är som skiljer användare till att vilja sprida negativt samt 

positivt laddat innehåll på Instagram. Forskningens resultatet kan användas av företag 

som marknadsför sig på Instagram och vill undvika denna spridning av negativt 

laddat. Det är både intressant och betydelsefullt för företag att ha kunskap om 

eftersom e-WOM:s snabba spridningseffekt på sociala medier har en stor påverkan på 

användare på, som i sin tur kan sprida information vidare på ett snabbt och enkelt sätt. 
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BILAGOR	

BILAGA	1:	INTRODUKTIONSBREV	
 

INTRODUKTIONSBREV 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som skriver 
kandidatuppsats inom marknadsföringsekonomi. 

Vår avsikt med dessa intervjuer är att samla in empiri till vår kandidatuppsats. Varje 
intervju kommer att ske enskilt med varje person som vill delta. 

Uppsatsen ämnar att kartlägga och analysera befintliga och potentiella användares 
motiv för att skapa och sprida positivt laddat innehåll på Instagram. Syftet är även att 

undersöka hur nyetablerade företag kan dra fördel av detta. 
Era svar på frågorna kommer om så önskas att presenteras anonymt i uppsatsen.  

Er medverkan som intervjuperson spelar en betydande roll i vår undersökning för att 
uppsatsen skall kunna ha goda förutsättningar att fullföljas.  

 

För att tydliggöra vad intervjun kommer att handla om så kommer följande begrepp 
att behandlas:  

 

Användargenererat innehåll: innebär det digitala innehållet på webben i form av 
bilder, text och videos som är skapad, delad och konsumerad av användaren själv och 

inte av företag. Användare kan på ett enkelt sätt ta del av varandras 
varumärkesrelaterade innehåll om varumärkena de gillar eller ogillar. Genom att ta 

del av användargenererat innehåll erbjuds användaren ett utrymme av andra 
användares åsikter, omdömen och rekommendationer kring ett företags produkt eller 
tjänst. I och med att vi riktat in oss på det sociala mediet Instagram kommer vi lägga 

fokus på motiven bakom användargenererat innehåll. 
 

Intervjun kommer att ta ungefär 45-60 min och äga rum under vecka 15 & 16. 
Meddela om ni skulle kunna tänka er att vara med på intervjun, och i så fall vilken 

dag & tid som skulle passa er.  
Vi kommer bjuda på fika & kaffe! 

 

Har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er till oss. 
Vi blir väldigt tacksamma om ni vill medverka i vår studie. 

 

Grundberg Amanda, amandagrundberg_91@hotmail.com, 070- 992 22 83 
Eriksson Lisette, lisette.eriksson@hotmail.com, 073-949 949 91 
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BILAGA	2:	INTERVJUGUIDE		
	

TEMA: INSTAGRAM  

Kan du berätta om hur det kommer sig att du skaffade Instagram? Hur länge har du 

haft det? 

I vilket syfte använder du Instagram? Har syftet med ditt Instagram-användande 

förändrats över tid? Utveckla gärna!  

Berätta lite om vilka typer av konton du föredrar att följa? Vad är det i kontona som 

gör att du vill följa just dom? 

Har du privat eller offentligt konto? Vad beror det på? 

  

TEMA: ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL  

Kan du berätta lite om vilka bilder du brukar lägga upp? Vilka bilder skulle du inte 

kunna tänka dig lägga upp? Varför? 

Hur går dina tankar när du ska publicera en bild?  

Gällande texter som skrivs på Instagram, hur tänker du kring det? (Både när du själv 

lägger upp en bild och när andra gör det. Dvs. Vad inspirerar dig?) 

Vilka typer av bilder fångar/fångar inte ditt intresse & hur reagerar du då?  

Reflektera över hur användares bilder på Instagram speglar deras liv? 

Beskriv dina tankar kring användandet av verktygen som finns tillgängliga på 

Instagram. Brukar du hashtaga/geotaga/tagga-personer?  

Hur vill du att din profil ska uppfattas på Instagram? Varför? 

Beskriv din känsla när du får respons på dina bilder? 

Har du upplevt tillfällen där du velat ta en bild fast du inte gjorde det? Varför ångrar 

du detta? Utveckla.  
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Har du någongång ångrat dig efter att ha publicerat en bild på Instagram? I så fall, tog 

du bort den bilden? Varför/Vilka är de bakomliggande motiven till att du gjorde det? 

 

TEMA 3: VARUMÄRKESRELATERAD MARKNADSFÖRING PÅ 

INSTAGRAM 

Hur går dina tankar kring företags marknadsföring via Instagram? I vilket syfte du går 

in på företags Instagram? 

Hur ser andelen privatpersoner, offentliga personer och företag ut som du följer på din 

instagram och hur har det förändrats över tid? (procent) vad tror du det kan bero på? 

Försök dra dig till minnes det senaste varumärket du såg i ditt flöde på Instagram; på 

vilket sätt påverkade det här din attityd till varumärket? (Personen kan få kolla i sitt 

flöde och berätta vad hen uppfattar) 

Hur påverkar andra användares bilder, recensioner & tips på Instagram vid eventuellt 

köp av produkt/tjänst?  

Händer det att du följer av användare (företag, offentliga- & privatpersoner) på 

Instagram? Vad brukar det bero på? Utveckla gärna. 

Hur tänker du kring reklam skapat av företagen gentemot reklam skapat av 

användarna själva på Instagram? 

Har du själv lagt upp en bild som är varumärkesrelaterad?   

– Om nej, vad skulle påverka dig att göra det för ett varumärke du gillar?  

– Om ja förklara vad det var för typ bild och hur dina tankar gick då?  

Scenario: Välj ut ett varumärke som du beundrar och verkligen gillar. Låtsas att 

marknadschefen på det här varumärket hade kontaktat dig och bett dig att skildra 

varumärket på din Instagram. Hur skulle du ha gjort detta? 

Om du skulle beskriva dina tre främsta motiv (skäl) till att lägga upp en 

varumärkesrelaterad bild på din Instagram idag till ett företag som intresserar dig, 

vilka skulle dessa vara? 


