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Medielandskapet har förändrats till följd av de digitala mediernas framväxt. Då det finnas allt fler användare 

av sociala medier är det viktigt för företag att veta hur de ska nå ut till konsumenterna. Instagram har 200 

miljoner aktiva användare varje månad. Att veta vilka bilder som bäst når ut till användarna, varför de väljer 

att interagera med företag och vilka behov de uppfyller är betydelsefullt att få kunskap om 

Syftet med uppsatsen är att se om användare av Instagram följer och interagerar med företag beroende på 

vilken typ av bild de väljer att lägga upp. Detta har undersökts genom tio semistrukturerade intervjuer där de 

intervjuade fick se bilder från två företags Instagram-konton. Därefter analyseras resultaten med hjälp av 

teorierna attityder och uses and gratification.  

Resultatet av undersökningen visade att respondenterna i studien värdesatte bilder med en personlig rele-

vans. De föredrog även att interagera med företag som väljer att lägga upp personliga bilder framför företag 

som lägger upp informerande bilder. Detta kan relatera till att det finns en variation i de bilderna.   
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ABSTRACT 

Mikaela Hansen, Viktoria Palmborg 

Meaning of photos on Instagram 

A qualitative study of companies photos on Instagram   

Pages: 55 

 

As a result of the digital medias development during the past years the media landscape has changed. As 

there are more and more users of social media it is important for companies to know how to reach their 

customers. Instagram has approximately 200 million active users every month. It is imperative to know 

which photos that attract users the most, why they choose to integrate with these companies and which 

needs they fulfil. 

The purpose with this study is to examine if users of Instagram follows and integrate with companies de-

pending on the types of images they choose to share. This has been researched through ten semi-structured 

interviews where the respondents looked at photos from Instagram. The results were analysed with the help 

of the theories attitudes and uses and gratification.  

The results from the study showed that the respondents valued photos with a personal relevance. They also 

preferred to integrate with companies who share personal photos instead of informing photos. This can be 

related to the variations in the photos they share.   
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1 Inledning 

De senaste åren har medielandskapet förändrats kraftigt och många företag lägger idag betydligt mer 

pengar på reklam på internet än på de traditionella medierna tv, radio och tidningar (Keller, Apéria & Ge-

orgson, 2012). Den stora anledningen till förändringen av medielandskapet är de digitala mediernas fram-

växt (Belch & Belch, 2012). I och med de förändringar som skett blir det viktigare för företag att omvär-

dera hur de på bästa sätt når kunderna (Keller et al., 2012). Eftersom konsumenter lägger allt mer tid på 

internet, framför allt sociala medier som Facebook, och allt mindre tid på de traditionella medierna som tv 

och radio är det nödvändigt för företagen att finnas på de sociala medierna för att nå ut till konsumenterna 

(Belch & Belch, 2012; Benedikt & Werner, 2012). 

Instagram är ett av de sociala medier som får allt fler besökare och statistik visar att 17 procent av de 

svenska internetanvändarna dagligen besöker sidan (Findahl, 2014). Instagram har funnits sedan 2010 och 

har idag 200 miljoner aktiva användare varje månad (Instagram, u.å.). Trots det finns det inte mycket 

forskning som behandlar Instagram. Det vi kunnat se då vi undersökt området sociala medier är att fokus i 

den forskning som genererats ligger på sociala medier i stort och framförallt på Facebook. Det som un-

dersökts om Instagram har varit inriktat på hur privatpersoner och deras självkänsla påverkas av mediet. 

Vi har dock enbart sett ett fåtal studier som rör företags närvaro på mediet. 

När allt fler privatpersoner använder eller besöker Instagram blir det viktigt för företag att finnas och sy-

nas på den. Dagligen publiceras cirka 60 miljoner bilder på Instagram (Instagram, u.å.) och vi anser att det 

är av stor betydelse för företag att veta vilken typ av bilder de ska använda för att nå ut i mängden av bil-

der. Precis som det är viktigt att anpassa kommunikationen efter mottagaren är det även viktigt att anpassa 

sig efter mediet.  

Som användare av Instagram har vi märkt att företag som finns på mediet har olika taktiker i vilken typ av 

bilder de lägger upp. En del företag lägger endast upp bilder som har en direkt koppling till verksamheten, 

till exempel bilder på produkter eller rabatterbjudande. Andra företag blandar dessa bilder med personliga 

bilder. Det kan då handla om bilder på fika på kontoret eller något husdjur som är med på en fotografe-

ring. Vi avser därför med uppsatsen att undersöka vilken typ av bild det är användarna vill se från företa-

gen, och vilka behov som uppfylls hos användarna av att följa företag på Instagram. Detta är inte enbart 

väsentligt för företag att veta utan även för forskning kring hur olika medier fungerar och vad de uppfyller 

för behov hos användaren. Då tidigare forskning fokuserar på företags användning av andra sociala me-

dier än Instagram kan vi med uppsatsen bidra med information till forskning kring användarnas attityder 

till företag som är aktiva på sociala medier. Mycket forskning om sociala medier är utförd kvantitativt me-

dan vår studie är kvalitativ, på så vis vill uppsatsen bidra med ny kunskap till området.  

Liknande studier som utförts inom andra sociala medier har till exempel använt teorier som uses and grati-
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fication för att komma fram till vad de olika sociala nätverken uppfyller för behov hos användaren. Vi an-

ser därför att det är en betydelsefull teori att använda för att undersöka Instagram. För att se vilka attityder 

som finns och hur de påverkar användarnas interaktion med företag på Instagram kommer en teori om 

attityder användas. Detta för att se vilka attityder konsumenter har till ett objekt, i detta fall vilka attityder 

som finns till de bilder som företag lägger upp på Instagram. Denna teori har sin utgångspunkt i adverti-

sing effectiveness som undersöker reklams effektivitet (Bendixen, 1993). Då vi i uppsatsen valt att se In-

stagram som en form av reklamverktyg för företag anser vi att det är en relevant teori att använda. Anled-

ningen till att vi valt att definiera Instagram som reklamverktyg är att det används av företag för att stärka 

eller bygga upp kännedom om företaget. Enligt Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2011) är reklam all 

form av budskap vars mål är att bygga upp eller behålla kännedomen om ett företag, detta oavsett hur 

budskapet förmedlas. Många andra definitioner av reklam framhäver starkt att reklam är all form av betald 

informationsspridning där det finns en identifierbar sändare (Keller et al., 2012; Mårtenson, 2009). Även 

om företagen inte betalar för att upprätta ett konto på Instagram är det en indirekt kostnad då den arbets-

kraft som läggs ner på att sköta sidan kostar såväl tid som pengar.  

För att ta reda på de behov som företags närvaro på Instagram uppfyller och de attityder som finns 

gentemot bilderna har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna har respondenter 

fått se bilder från företagens Instagram-konton och svarat på frågor efter varje bild. För att undersöka 

vilka attityder som finns till de bilder som företag lägger upp på Instagram har vi använt bilder från kläd-

företagen Zara och Asos Instagram-konton. Detta då vi sett att det finns en betydande skillnad i valet av 

bilder de lägger upp. Zara använder bilder där deras produkter framträder tydligt medan Asos blandar 

produktbilder med bilder utan någon direkt eller tydlig koppling till företaget. För att underlätta läsandet 

och för att hålla isär bilderna kommer vi fortsättningsvis kalla de bilder som Zara lägger upp för informe-

rande bilder och de bilder som Asos lägger upp för personliga bilder.  

Uppsatsen ämnar undersöka varför användare av Instagram väljer att följa företag på Instagram och med 

hjälp av bilder från Zaras och Asos konton undersöka om användarna föredrar informerande eller person-

liga företags bilder. Genom att undersöka detta avser vi att komma fram till om användarnas interaktion, i 

form av att gilla-markera eller kommentera, med företagen på Instagram berörs av vilken typ av bilder de 

väljer att lägga upp.  

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta delar. Det första kapitlet är inledning och där går vi igenom vad Instagram är, 

varför vi valde ämnet, kort om hur vi definierar en informativ och personlig bild samt kortfattat om det 

som framkommit av tidigare forskning. Vi presenterar även teorierna och förklarar varför vi valt dem.  
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I det andra kapitlet, tidigare forskning, ser vi att forskare undersökt hur och varför en konsument engage-

rar sig i varumärken och deras online communities samt att det är ett effektivt sätt att skapa kontakt och 

kommunicera med kunden. Det tredje kapitlet belyser de två teorierna, attityder och uses and gratification. 

Attityder visar att de känslor och den relevans som finns påverkar personers attityder, men att det är olika 

beroende på situation och person. Uses and gratification ser på vilka behov som uppfylls av att ta del av 

medier. Vi visar även hur teorierna kommer användas senare i uppsatsen. I det fjärde kapitlet, syfte, bely-

ser vi vårt syfte samt frågeställningar och här sker även en motivering. 

 I det femte kapitlet, metod och material, belyser och diskuterar vi varför vi valde att göra tio kvalitativa 

intervjuer ansikte mot ansikte och via Skype samt hur urvalet ser ut. Det sker även en presentation av fö-

retagen Zara och Asos och förklaras mer ingående om de informerande och personliga bilderna. Det sjätte 

kapitlet är en blandning av resultat och analys. Här presenteras resultatet av intervjuerna och analyseras 

med hjälp av tidigare forskning och teorier. I det sjunde kapitlet, diskussion och slutsatser, för vi en dis-

kussion om uppsatsens innehåll och utförande och ser på förbättringar och förslag på fortsatt forskning. I 

det avslutande åttonde kapitlet, referenslista, finns en förteckning över de referenser vi använt.    
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2 Tidigare forskning 

Forskningen över Instagram har visats vara begränsad och handlar framför allt om hur privata användare, 

främst flickors, självkänsla påverkas av de bilder som läggs upp och som de själva lägger upp på mediet. 

En anledning till att det är svårt att hitta forskning inom området kan vara att Instagram funnits sedan 

2010 och det därför inte hunnits publicera forskning. Däremot finns det mycket information att hitta om 

sociala medier i stort och framförallt om Facebook. Vi har tittat på forskning som behandlar kunders re-

lation till företag och vad som får dem att engagera sig i företaget. Vi har därefter sökt information om hur 

företag på bästa sätt kommunicerar och använder sociala medier för att komma i kontakt med kunderna. I 

forskning inom området har vi sett att olika sorters teorier används. Vi har dock sett att uses and graticat-

ion har varit en återkommande teori för att förklara varför användarna engagerar sig i ett varumärke. Yt-

terligare ett drag när det gäller teorier är att många studier använt sig av teorier som handlar om engage-

mang. I stort handlar teorierna om vad användaren får ut av att använda mediet. 

Forskning inom området har utförts både kvantitativt och kvalitativt, men med störst fokus på en kvanti-

tativ metod följt av en blandning av en kvantitativ och kvalitativ metod. Inom de kvantitativa metoderna 

har webbaserade enkäter, riktade till den aktuella målgruppen, varit framträdande. De som använt båda 

metoderna i samma studie har först använt en kvantitativ metod för att undersöka attityder till något och 

sedan följt upp det med en kvalitativ metod för att ta reda på mer om de bakomliggande orsakerna till be-

teendet. Exempel på kvalitativa metoder som använts för att få ett mer djupgående svar har varit inter-

vjuer och fokusgrupper. En av studierna som ligger till grund för den tidigare forskningen har även använt 

sig av en panelundersökning. De som inte använt sig av någon form av intervju har istället analyserat re-

sultatet de fick in av enkäterna kvalitativt.  

 

2.1 Företag i sociala medier 

Ett effektivt sätt för varumärken att kommunicera och skapa relation till användarna är att använda sig av 

communities och fan pages där varumärkena kan komma i kontakt med användaren. Communities är ett 

verktyg som är användbart då det ger en mätbar effekt på kundrelationen (Benedikt & Werner, 2012). Det 

är dock inte alla som är positiva till att företag använder sociala medier som en plats för att marknadsföra 

sig på (Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 2013). Personers inställning till att använda sociala medier 

och framförallt Facebook som en marknadsföringsplattform kan delas in i två grupper. En grupp är posi-

tivt inställda och uppskattar när det händer mycket på företagens sidor på de sociala medierna. Den andra 

gruppen tycker däremot det är irriterande när det ständigt dyker upp meddelande från olika företag. Med 

det i åtanke menar författarna att det är betydelsefullt för företag att hitta ett mellanting där det är viktigare 

att satsa på kvalitet än kvantitet när de marknadsför sig på Facebook (Hansson et al., 2013).  
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2.2 Tillit skapar engagemang 

För att kunder ska engagera sig i ett varumärke och deras community är det viktigt att de känner tillit till 

varumärket (Casaló, Flavián & Guinalíu, 2008). Ju mer en person litar på ett varumärke och känner tillit till 

det desto mer kan de anförtro sig till varumärket och blir då en lojal kund (Sung & Choi, 2010). Ofta kän-

ner kunderna en större tillit till ett varumärke som de kan identifiera sig med och som de på så vis får en 

mer personlig kontakt till. För att uppnå identifikation med varumärket är det viktigt att kundens och va-

rumärkets värderingar stämmer överens. När identifikation till ett varumärke finns är det även troligt att 

det leder till att personen ifråga sprider positivt word of mouth (Tuškej, Golob, & Podnar, 2013). Detta är 

något som även Wan-Hsiu och Linjuan (2013) kommit fram till i sin studie och de skriver att det är en 

större chans att en person delar med sig av information om företaget till andra om det är ett företag som 

personen ifråga tycker om. 

För att en kund ska känna tillit till ett varumärke är det viktigt att de får ut något av det engagemang de 

lägger ner och investerar i varumärket. Varumärkena måste därför erbjuda kunderna en konkurrenskraftig 

tjänst för att bygga upp en långsiktig kundrelation. Har relationen väl uppnåtts är det en större chans att 

kunderna väljer det varumärket även i situationer då andra, bättre, alternativ finns tillgängliga (Sung & 

Choi, 2010). Är kunderna nöjda med den kontakt de har haft med varumärket sedan tidigare känner de 

även större tillit till varumärken och deras online communities. När kunderna i sin tur engagerar sig i va-

rumärkenas communities leder det till en mer positiv inställning till hela varumärket (Casaló et al., 2008). 

 

2.3 Företags kommunikation 

En viktig faktor till att användare engagerar sig i varumärkens communities är att varumärkena själva är 

aktiva och engagerar sig. Om varumärken inte syns och tillför värde till sidan kommer engagemanget från 

kunderna att minska. Varumärken behöver därför bidra med underhållande och intressant innehåll till 

kunderna (Benedikt & Werner, 2012). Då varumärkena erbjuder kunderna någon form av underhållning 

bidrar det till att de känner sig mer tillfredsställda, vilket i sin tur ger lojalare kunder (Gummerus, Liljander, 

Weman & Pihlström, 2012). Även om underhållning är en central del för att engagera kunderna är det vik-

tigt att inte överösa användarna med tävlingar. Många gånger anser användarna att företag ständigt kom-

mer med nya tävlingar och event, men att de saknar värde. Det är därför bättre att ha färre tävlingar och 

istället satsa på mer värdefulla priser (Hansson et al., 2013).  

Det är viktigt att ha i åtanke att inte alla användare väljer att vara aktiva genom att gilla-markera eller 

kommentera. Många använder communities som en envägskommunikation för att ta del av information 

och som en källa där de bland annat kan hitta information om erbjudanden (Gummerus et al., 2012; Wan-

Hsiu & Linjuan, 2013). Detta är något som företagen bör tänka på då de tittar på användarfrekvensen på 

varumärkets community (Gummerus et al., 2012). Bara för att en användare har valt att kommentera 
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mycket behöver det inte betyda att den personen är mer aktiv på sidan än andra användare (Gummerus, et 

al., 2012). 

Det bästa sättet för att marknadsföra sig via Facebook är genom statusuppdateringar, det är ett sätt för 

företagen att nå ut till kunderna snabbt och effektivt. Genom statusuppdateringar kan företagen välja att 

kombinera text med bilder, något som visat sig värdesättas högt av användarna (Hansson et al., 2013). För 

att de uppdateringar som skapas inte ska förvinna i mängden är det viktigt att det finns ett klart mål med 

det som kommuniceras ut, uppdateringarna ska inspirera och informera användarna. Detta är även något 

som användarna själva tycker är viktigt och enligt Hansson et al. (2013) vill användarna att den informat-

ion som läggs upp ska vara av betydelse för dem. Företagen ska vara aktiva på sidan och uppdatera kun-

derna med relevant information. De ska således inte skicka ut mängder med information som ändå inte 

har något värde (Hansson et al., 2013). Detta gäller även vid uppladdning av bilder på till exempel Instag-

ram. Här är det viktigt att de bilder som läggs upp är av god kvalitet. Det är därför bättre att dela med sig 

av färre antal bilder med hög standard än många bilder med låg kvalitet. För att väcka uppmärksamhet 

genom bilder är det även viktigt att de är kreativa. Lyckas företagen med detta kan bilder säga mycket mer 

än vad en ensam text gör (Abbott, Donaghey, Hare & Hopkins, 2013).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Gemensamma frågor för de studier vi har tittat på är hur och varför kunder engagerar sig i varumärken 

och deras online communities. Studierna har både tittat på vad kunderna får ut av att engagera sig och på 

vad varumärken når för effekt av kunders engagemang. En teori som framträtt är uses and gratification.   

Majoriteten av studierna som ligger till grund för tidigare forskning har använt en kvantitativ metod där de 

gjort någon form av webbaserad enkätundersökning. Några hade även blandat kvantitativ och kvalitativ 

metod. De har då börjat undersökningen med en kvantitativ undersökning för att sedan gå vidare och göra 

en kvalitativ eller analysera det insamlade materialet med hjälp av en kvalitativ metod. 

Den tidigare forskning som vi har tittat på visar att communities är ett effektivt sätt för varumärken att 

skapa kontakt och kommunicera med kunderna på (Benedikt & Werner, 2012). Genom att skapa tillit och 

identifikation till varumärket får de kunderna att engagera sig i varumärket och deras communities (Casaló 

et al., 2008; Sung & Choi, 2010). Då varumärkena skapar ett intresseväckande innehåll erbjuder de använ-

darna något i gengäld för att de har engagerat sig, vilket skapar en känsla av tillit (Benedikt & Werner, 

2012; Casaló et al., 2008). Företag bör dock komma ihåg att inte alla användare väljer att vara aktiva på 

communities genom att gilla-markera eller kommentera. Många använder istället communities som en en-

vägskommunikation för att ta del av information (Gummerus et al., 2012; Wan-Hsiu & Linjuan, 2013). 
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Det är även viktigt att tänka på att alla användare inte uppskattar företags närvaro på de sociala medierna 

lika mycket. Därför ska det finnas ett tydligt mål med det som kommuniceras ut. Det är bättre att göra 

färre inlägg med relevant information och där kvalitet står i centrum än att satsa på kvantitet (Hansson et 

al., 2013).  
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3 Teoretiska ramverk 

En teori är ett system som kan vara till hjälp för att förklara ett fenomen eller vägleda handlingar 

(McQuail, 2010). Med det i åtanke har vi valt attityder och uses and gratification för att tolka vårt resultat.   

 

3.1 Attityder 

Att Instagram är ett sätt för företag att få ut ett reklambudskap på, även om det skiljer sig från traditionell 

reklam, är något vi konstaterat. Alla attityder bygger bland annat på de åsikter och känslor en person har 

(Maio & Haddock, 2009; Wells & Prensky, 1996). Uppsatsen undersöker de bakomliggande attityderna till 

ett beteende. Vi har valt att se till de allmänna attityder människor har och de som finns specifikt till re-

klam.  

Attityder som teori bygger vi på en annan teoretisk utgångspunkt, nämligen advertising effectiveness. Ad-

vertising effectiveness mäter hur effektiv en reklam är för att se vad som fungerar och vad som inte funge-

rar bland konsumenterna, för att de som arbetar med reklam kan bli mer produktiva (Bendixen, 1993). 

Det är dock få som vet exakt vad som bör mätas för att uppnå bra effektivitet och en ekonomiskt lönsam 

kampanj (Wells, 1997). Inom advertising effectiveness finns det fyra olika delar som mäter hur effektiv en 

reklam är, varav en är attityder. Då uppsatsen inte mäter hur effektiv en reklam är, men ser på Instagram 

som ett reklamverktyg har vi valt att använda attityddelen inom advertising effectiveness då vi anser att 

den har en relevant koppling till uppsatsens syfte. 

 

3.1.1 Historia 

Forskningen om attityder har en historia som sträcker sig nära 100 år bak i tiden (Maio & Haddok, 2009). 

Under 1920-talet insåg forskningsfältet att det var möjligt att utföra kvantitativa mätningar på attityder och 

forskningen började utvecklas (Maio & Haddock, 2009). Forskningen om attityder har utvecklats under 

åren med till exempel forskning om funktioner av Katz, och Smith, Burner och White (Maio & Haddock, 

2009; Solomon, 2010) samt om affektion, kognition och beteende (Maio & Haddock, 2009).  

 

3.1.2 Allmänt om attityder 

Inom forskningen om attityder används ordet objekt för att förklara allt en person kan ha en attityd om, 

det kan till exempel vara en produkt, en reklam eller en person. För att skapa en enhetlig bild används or-

det objekt som ett samlingsnamn för de olika ämnen som en person kan ha attityder till.  
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Den utvärdering som sker vid uppfattningen av ett objekt är attityden en person har (Maio & Haddock, 

2009). En attityd är därmed alla känslor och åsikter en person besitter, som kan uttryckas positivt eller 

negativt (Maio & Haddock, 2009; Wells & Prensky, 1996). Alla personer har dessa attityder men det är få 

som ifrågasätter eller funderar över var de kommer ifrån (Solomon, 2010). Attityder kan formas om i prin-

cip allt, de kan till exempel vara abstrakta, konkreta, handla om den egna personen eller någon annan per-

son (Maio & Haddock, 2009).  

Alla attityder är inlärda genom erfarenheter om objektet, vilka de samlar in själva och genom andra 

(Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Wells & Prensky, 1996). Det påverkar hur någon reagerar i ett visst 

sammanhang (Hawkins & Motherbaugh, 2010). Insamlingen sker under en längre tid där personen bildar 

sig en generell uppfattning om objektet, personen eller reklamen (Franzen, 1999; Solomon, 2010). Attity-

den baseras på tillgänglig information om objektet (Franzen, 1999; Wells & Prensky, 1996), vilken kan 

vara neutral, positiv eller negativ (Franzen, 1999). Den uppfattning och det inlärda beteendet som finns 

samverkar med ny information och skapar en utvärdering till nya objekt (Wells & Prensky, 1996). Även 

om flera har positiva, negativa eller neutrala attityder till ett objekt kan dessa åsikter skilja i styrka mellan 

personer, där till exempel två personer är mer eller mindre negativt inställda till ett objekt (Maio & Had-

dock, 2009).  

Det finns ingen möjlighet att veta vad det är som gör att en person har en attityd eller åsikt om ett objekt, 

utan det påverkas av en mängd olika variabler. Människor tar till exempel in vad personer runt omkring 

dem anser och skapar egna attityder runt det (Solomon, 2010). Även om alla attityder innehåller åsikter är 

det viktigt att förstå att alla åsikter inte innebär attityder (Katz, 1960), det är ingen självklarhet att kunskap 

om ett objekt innebär en relation eller attityd till det (Franzen, 1999).  

En attityd kan uttryckas både verbalt och icke-verbalt (Katz, 1960). Om attityden inte uttrycks verbalt är 

det omöjligt att observera den eftersom den då enbart finns i tanken (Maio & Haddock, 2009). Det inne-

bär att den enda möjligheten till att ta reda på en attityd är genom att fråga om den (Wells & Prensky, 

1996). Därför sker forskningen inom området både kvantitativt och kvalitativt (Maio & Haddock, 2009; 

Wells & Prensky, 1996), även om det historiskt sett finns en tonvikt på de kvantitativa metoderna (Maio & 

Haddock, 2009).    

 

3.1.3 Attityd till reklam 

Inom reklamfältet försöker de som skapar reklam påverka konsumentens attityd, det kan vara genom att 

förändra eller förstärka den (Solomon, 2010). Innan en attityd förändras eller förstärks är det viktigt att 

veta varför attityden finns (Solomon, 2010). Beteenden som personer har styrs av deras attityder (Franzen, 

1999). Det är därför nödvändigt att veta vilka åsikter och tankar en person har om objektet. Det går dock 
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inte att fastställa vilken attityd en person har till ett objekt enbart genom att veta deras tankar om det och 

kunskapen om ett objekt medför inte att det automatiskt finns en känsla till det (Solomon, 2010).  

Attityder till reklam skapas genom de känslor och omdömen som finns efter exponeringen av en reklam 

tillsammans med de tankar som finns om produkten när reklamen visats (MacKenzie & Lutz, 1989; Wells 

& Prensky, 1996). För att en reklam ska vara betydelsefull är det viktigt att den är meningsfull för konsu-

menten, då det skapar starkare band till det som visas i reklamen (Yoo & MacInnis, 2005). Att skapa käns-

lor till en reklam, och undvika negativa känslor, är ett annat sätt en attityd till reklam skapas på (MacKen-

zie & Lutz, 1989; Wells & Prensky, 1996). Positiva känslor till en reklam kan påverka hur den uppfattas, 

konsumenten kan ge den andra associationer och se andra typer av meningsfullhet i reklamen än vad de 

annars hade gjort, medan negativa känslor har en negativ effekt på attityd till reklam (Yoo & MacInnis, 

2005). Det innebär att de känslor en reklam framkallar har stor påverkan på attityden, även själva platsen 

en reklam visas på kan påverka konsumentens känslor om den (Solomon, 2010).     

De attityder en konsument håller till en reklam mäts genom de åsikter personen har (Wells & Prensky, 

1996) under ett specifikt tillfälle, eftersom det inte är möjligt att mäta i efterhand utan enbart vid expone-

ringstillfället (MacKenzie & Lutz, 1989). Även Franzen (1999) påpekar detta men enligt honom sker det 

vid alla känslor, inte enbart reklam.  

 

3.1.4 Affekt, kognition och beteende   

Det finns olika sätt att skapa eller ändra en attityd på beroende på motivationen som ligger bakom den 

(Katz, 1960). Enligt Katz (1960) innehåller alla attityder affekt och kognition. Augustsson (2005), och 

andra nutida forskare (ex. Maio & Haddock, 2009; Solomon, 2010) anser att även beteenden ingår i den 

kombinationen om hur en attityd skapas eller ändras.  

För att mäta de tre delarna, affekt, kognition och beteende finns det modeller som sätter in dem i olika 

samband och visar på det inbördes sambandet delarna har med varandra, exempel på dessa är the abc mo-

del of attitudes och mulitcomponent model (Maio & Haddock, 2009; Solomon, 2010). Uppsatsen kommer 

dock inte fokusera på dessa modeller då det är innehållet i komponenterna som vi är ute efter och inte 

deras relation till varandra. Först kommer affekt presenteras, följt av kognition och beteende.   

 

3.1.4.1 Affekt 

Affekt handlar om de känslor och sinnesstämningar en person har när den exponeras för ett objekt (Au-

gustsson, 2005; Franzen, 1999; Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Maio & Haddock, 2009; Solomon, 2010). 

Den affekt eller känslor en person har till ett objekt kan skapas genom abstrakta eller konkreta erfarenhet-

er (Augustsson, 2005). Beroende på om känslorna till objektet är positiva eller negativa påverkas relationen 
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till det (Augustsson, 2005). Känslorna ser olika ut mellan personer och under olika situationer, det kan 

betyda att en positiv reaktion uppstår när objektet är i behov, men i en annan situation kan objektet anses 

vara överflödigt och skapa en negativ reaktion (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Hawkins och Mothers-

baugh (2010) skriver att hur något ser ut estetiskt kan påverka personens känslor till det, ett tilltalande ob-

jekt skapar fler och positivare känslor. Alla känslor kan vara mer eller mindre starka, och affektion är be-

roende av de andra två komponenterna för att skapa ett långvarigt och känslomässigt band till ett objekt 

(Hawkins & Mothersbaugh, 2010).   

 

3.1.4.2 Kognition 

En kognition handlar om de åsikter och tankar som finns till ett objekt (Augustsson, 2005; Franzen, 1999; 

Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Maio & Haddock, 2009; Solomon, 2010; Wells & Prensky, 1996). Åsik-

terna skapas genom kunskap om objektet (Wells & Prensky, 1996) och kan vara både positiva, negativa 

och neutrala (Augustsson, 2005; Maio & Haddock, 2009). Åsikterna är baserade på de samlade erfarenhet-

er en person har om objektet (Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Wells & Prensky, 1996), dessa kan skapas 

direkt eller samlas in under en längre tid (Maio & Haddock, 2009). De kan vara både konkreta och ab-

strakta och samlas in genom observationer eller egna erfarenheter (Augustsson, 2005).  Åsikterna till ett 

objekt är till stor del konsekventa och de positiva eller negativa åsikter personen har påverkar åsikterna om 

det samt hur lätt den har att komma ihåg åsikten (Hawkins & Motherbaugh, 2010). Det innebär således att 

om ett objekt har en stor del positiva åsikter och en liten del negativa leder det till positiva åsikter och att 

det blir lättare att snabbt erinra åsikten (Hawkins & Mothersbaugh, 2010).  

 

3.1.4.3 Beteende 

Ett beteende handlar om de associationer som finns till ett objekt och den handling som avses ske (Au-

gustsson, 2005; Solomon, 2010; Wells & Prensky, 1996). Det är dock inte alltid att en handling sker 

(Solomon, 2010) utan personen kan välja att inte utföra den. Den handling som sker, eller inte sker, visar 

på personens beteende till objektet (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Enligt Maio och Haddock (2009) 

kan beteendet ske för att det finns en erfarenhet till objektet, ett exempel är om en person har köpt en läsk 

av ett visst märke tidigare är det troligare att personen gör det igen, om den gillade den. Beteenden baseras 

följaktligen på positiva eller negativa känslor (Augustsson, 2005).    

 

3.1.4.4 Kritik av komponenterna  

Om de tre komponenterna kan användas tillsammans för att visa hur en attityd formas är omdebatterat 

(Augustsson, 2005; Maio & Haddock, 2009). Enligt Augustsson (2005) finns det kritik till hur starkt sam-
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bandet mellan attityd och beteende är och Maio och Haddock (2009) påpekar att forskare har sett på ett 

svagt samband mellan komponenterna. Dock fortsätter forskare att använda sig av de tre komponenterna. 

Det sker genom att de ser dem som delar i hur en attityd formas (Solomon, 2010).  Attityder kan innehålla 

alla komponenter, men de kan även skapas utav en av dem (Augustsson, 2005) och de har olika starka 

relationer beroende på objektet (Maio & Haddock, 2009). Delarna är dock inte helt oberoende av varandra 

(Maio & Haddock, 2009), när en av komponenterna ändras, ändras oftast någon av de andra på ett konse-

kvent sätt (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Augustsson (2005) skriver att ju mer personligt inblandad en 

person är i ett objekt desto mer troligt är det att flera av komponenterna sker.  

 

3.1.5 Funktioner 

De forskare som haft störst inflytande på funktioner inom attitydforskningen är Katz, och Smith, Burner 

och White som utvecklade dem under början av 1960-talet (Maio & Haddock, 2010). Vi kommer fokusera 

på Katz definition av funktioner, tankesätten är lika, men då Katz funktioner används i större utsträckning 

kommer vi använda oss av dem. Funktionerna har utvecklats och förklarats under åren varpå inte enbart 

Katz refereras till.  

Funktioner inom attitydforskningen visar varför attityder skapas (Katz, 1960; Maio & Haddock, 2009) och 

reflekterar en persons motivation att göra något (Wells & Prensky, 1996). Om det inte finns en klarlagd 

anledning till attityden finns det ingen möjlighet att veta varför attityden finns eller hur den kan ändras 

(Katz, 1960). De fyra funktionerna heter the utilitarian function, the ego-defensive function, the value-

expression function och the knowledge function. De olika funktionerna står sällan själva och kombineras 

oftast (Wells & Prensky, 1996).    

 

3.1.5.1 Utilitarian function    

Inom the utilitarian function skapas en attityd genom att maximera belöningar och undvika straff (Katz, 

1960; Maio & Haddock, 2009; Solomon, 2010). Det som skapar en positiv reaktion är mer åtråvärt än det 

som skapar en negativ reaktion, vilket innebär att belöningar eftersträvas och straff undviks (Katz, 1960). 

Reklam som tydligt visar på fördelar som kan hjälpa personen är attraherande (Wells & Prensky, 1996). 

Ett exempel är om en person tycker om smaken på en viss hamburgare kan det skapa en bra attityd till 

hamburgare i allmänhet (Solomon, 2010; Wells & Prensky, 1996). För att påverka en person till att skapa 

en viss attityd inom funktionen är det bra att visa fördelarna med ett objekt och visa varför de uppfyller 

konsumentens behov, oavsett om de är konkreta eller abstrakta (Wells & Prensky, 1996).  
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3.1.5.2 Value-expression function   

The value-expression function uttrycker centrala värderingar eller självuppfattningar (Katz, 1960; Maio & 

Haddock, 2009; Solomon, 2010). Personen skapar därmed en attityd till vad objektet säger om de värde-

ringar, den personlighet och den livsstil den har (Wells & Prensky, 1996), det innebär att personer gör sa-

ker de anser passar till deras personlighet och vilja att vara som person (Katz, 1960). Det kan ta form 

inom livsstilen en person har och viljan att passa in i en viss social identitet (Solomon, 2010; Wells & 

Prensky, 1996). Försök till att påverka de här personerna kan vara att visa hur ett objekt passar in i perso-

nens livsstil (Wells & Prensky, 1996).  

 

3.1.5.3 Ego-defensive function  

Inom the ego-defensive function är det viktigt att skapa attityder som skyddar egot mot både externa och 

interna hot (Katz, 1960; Solomon, 2010; Wells & Prensky, 1996) och är till för att skydda självbilden 

(Katz, 1960; Maio & Haddock, 2009). Ett exempel kan vara att en person röker ett speciellt cigarettmärke 

för att omgivningen ska anse att den är mer maskulin (Solomon, 2010). Dessa attityder är djupt rotade 

inom personen och kan vara svåra att ändra på (Wells & Prensky, 1996).  

 

3.1.5.4 The knowledge function   

Den sista funktionen är the knowledge function. Personer skapar attityder för att förstå världen runt om 

kring (Katz, 1960). Det finns ett behov av att åstadkomma ordning, struktur och mening i livet (Solomon, 

2010) och normer i samhället är ett exempel på hur ordningen skapas (Katz, 1960). Det är kunskap som 

hjälper till att förklara livet och skapa enklare beslutsprocesser som eftersträvas (Katz, 1960; Wells & 

Prensky, 1996). Dessa attityder bildas till exempel när en person är med om en ny situation som är förvir-

rande och de vill få ett beslut att kännas mindre riskfyllt (Solomon, 2010; Wells & Prensky, 1996).   

 

3.1.6 Kritik av attityder 

Det går enbart att mäta en attityd till reklam vid exponeringstillfället enligt MacKenzie och Lutz (1989), 

det innebär att om en person blir tillfrågad om de attityder den har om ett objekt vid ett senare tillfälle 

spelar även andra värderingar in och inte enbart de som fanns om objektet till en början. Tankar om ett 

objekt betyder inte att det automatiskt finns en attityd till det (Solomon, 2010), utan det går att uppleva ett 

objekt utan att forma några attityder. Det innebär att det kan vara svårt att se de attityder en person har, 

för att de inte finns.    

När attityder formas påverkas det av en mängd saker, det gör att det inte finns några möjligheter att se 

exakt vad det är som påverkar en attityd (Solomon, 2010). Att mäta den bakomliggande orsaken till en 
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attityd kan således vara en svår uppgift. De personer som finns runt omkring, och deras attityder kan på-

verka en person (Solomon, 2010), varpå omgivningen personen är i när attityden eller åsikten uttrycks kan 

påverka vad den tycker. En attityd kan därmed se olika ut beroende på situation.   

Även då en person håller en attityd kan det finnas svårigheter att observera den, det enda sättet för en atti-

tyd att visa sig för en som forskar om det är att den uttrycks verbalt (Maio & Haddock, 2009). Att obser-

vera icke-verbala attityder blir därmed svårt och en forskare som vill se attityder måste fråga om dem 

(Wells & Prensky, 1996) de går inte att upptäcka om inte personen väljer att uttrycka dem verbalt eller i ett 

handlande.    

 

3.1.7 Sammanfattning och användning av teori    

En attityd kan formas av en mängd olika variabler beroende på vad personen tycker eller tänker i ett visst 

sammanhang. Det innebär att attityder kan skilja sig mellan situationer och att de inte är konsekventa i alla 

sammanhang (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). För att mäta och se vilka attityder en person har kan af-

fekt, kognitioner och beteende samt fyra funktioner användas.  

I uppsatsen kommer attityd användas som ett sätt för att se de åsikter respondenterna har. Dessa kommer 

analyseras med begreppen affektion, kognition och beteende samt med Katz funktioner i åtanke. Detta för 

att se vilka attityder personerna har och vad de kan påvisa i förhållande till bilder. Även de allmänna tan-

karna om attityder och attityder i reklam spelar in under resultat och analys.  

 

3.2 Uses and gratification 

Uses and gratification är en teori som ser på användningen och belöningen av att använda medier. Den 

fokuserar på publiken eller användaren och lyfter fram frågan varför människor använder medier samt hur 

användaren medvetet väljer att ta del av vissa medier för att uppfylla ett specifikt behov (Blumler & Katz, 

1974). Teorin utgår från att användare söker upp det innehåll som ger störst belöning, vilket i sin tur beror 

på vilka behov personen vill uppfylla genom att ta del av ett visst medium (Windahl, Signitzer & Olsson, 

1992). Ett och samma innehåll kan uppfylla olika behov hos olika personer. Samtidigt är det viktigt att ha i 

åtanke att behoven som uppfylls av att ta del av olika mediers innehåll även kan uppfyllas och stimuleras 

på andra sätt. Exempel på detta kan vara genom att utföra en sport, genom semester eller arbete (Fiske, 

2011). 

 

3.2.1 Historiskt perspektiv och användning idag  

Uses and gratification är en teori som uppkom under första delen av 1940-talet (McQuail, 2010). Den kom 

då med nya idéer genom att titta på vad användarna gör med medierna istället för vad medierna gör med 



 

15 

 

användarna, som fokus låg på tidigare (Gripsrud, 2002). Teorin plockade upp aspekter som de tidigare 

traditionerna utelämnat, som att användning av olika medier beror på i vilken miljö användaren tar del av 

det. Ytterligare en aspekt handlar om att användarna inte är passiva i sitt val av medier utan är aktiva väl-

jare (Blumler & Katz, 1974). Det är således inte bara sändarna som är aktiva genom att producera och 

sända ut information, användarna av medierna är minst lika aktiva genom att välja vilka medier de tar del 

av. Teorin belyser även betydelsen av att ett meddelande inte nödvändigtvis behöver avkodas på det sätt 

sändaren tänkt sig utan det blir vad användaren eller mottagaren gör det till (Fiske, 2011). 

 

3.2.2 Fyra funktioner 

Enligt teorin uppfyller medierna fyra funktioner, de informerar och övervakar, bidrar till identitetsskap-

ande, hjälper till att upprätthålla personliga relationer och underhåller (Blumler & Katz, 1974). Att medier-

na informerar handlar till stor del om att personer genom att ta del av medierna får reda på vad som sker i 

omgivningen, men det är även en plats att vända sig till för råd och tips (Windahl et al., 1992). Medierna 

kan genom att informera stilla en nyfikenhet och bidra till självinlärning, vilket i sin tur leder till en känsla 

av trygghet genom den information och kunskap som kan upphämtas i medierna (McQuail, 1984). Identi-

tetsskapande innebär att medierna kan bidra till att människor får större kännedom om sig själva och kan 

hitta modeller för hur de ska bete sig (Windahl et al., 2012). Genom att ta del av medierna kan användarna 

hitta stöd för de värderingar de har (McQuail, 1984). När en person ser, hör eller läser om andra männi-

skor kan de relatera det till saker som de själva varit med om och upplevt. Då människor ser att andra per-

soner har samma problem som de själva stöter på kan det hjälpa dem att förstå den egna situationen. Det 

kan även påminna personer om hur de vill att deras liv ska vara eller vilka värderingar de anser vara viktiga 

då de upplever saker som kan liknas vid det de tar del av i medierna (Fiske, 2011). Mediernas roll som 

upprätthållare av personliga relationer syftar till att de sätter upp regler för hur människor ska socialisera 

med andra. Exempel på detta är att medierna visar personer hur de på bästa sätt för en konversation. De 

gör det även möjligt att relatera till andra och att få kunskap om andra (Windahl et al., 1992; McQuail, 

1984). Det sista behovet, underhållning, innebär att medierna bidrar till avslappning, tidsfördriv eller en 

flykt undan vardagliga problem (Windahl et al., 1992). 

 

3.2.3 Kritik 

Den kritik som finns till teorin är att den haft för stort fokus på beteendevetenskap. Den har även kritise-

rats för att ha misslyckats med att komma fram till ett svar på varför användare väljer ett visst medium 

(McQuail, 2010). Anledningen till detta är troligtvis att det är svårt att mäta människors motiv till något 

och för att medieanvändningen är beroende av sitt sammanhang och därför måste ses i förhållande till 

användarnas vardagsliv (Gripsrud, 2002; McQuail, 2010). Uses and gratification är därför bäst att använda 

i relation till ett specifikt innehåll där det på förhand går att ana motivet till att användaren tar del av ett 
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visst innehåll (McQuail, 2010). En annan kritik som riktats mot teorin är att den förutsätter att alla vet ex-

akt vad de tar del av genom medierna och framförallt varför de tar del av dem. I själva verket är alla inte 

alltid medvetna om varför de tar del av ett vist medium eller vilket behov som uppfylls genom att till ex-

empel se på ett visst tv-program (Gripsrud, 2002). Gripsrud (2002) nämner som kritik till teorin att alla 

behov inte alltid kan tillfredsställas genom att ta del av mediernas innehåll eller att medierna inte alls er-

bjuder innehåll som kan uppfylla alla behov.  

 

3.2.4 Sammanfattning 

Uses and gratification är en teori som undersöker vilka behov som uppfylls av att ta del av ett visst me-

dium. Enligt teorin finns det fyra behov som kan uppfyllas, informera och övervaka, bidra till identitets-

skapande, hjälpa till att upprätthålla personliga relationer och underhålla (Blumler & Katz, 1974). Ef-

tersom Instagram är en form av medium och uses and gratification tittar på vilka behov som uppfylls hos 

människor av att de tar del av medier anser vi att det är en användbar teori för uppsatsen. Vi vill under-

söka vilka anledningar som ligger bakom att användare av Instagram väljer att följa ett företags konto på 

sidan. Genom att använda de olika kategorierna informerande, identitetsskapande, upprätthållande av per-

sonliga kontakter och underhållande tror vi oss kunna finna anledningar till detta. 
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4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se om användare av Instagram följer och interagerar med företag beroende på 

vilken typ av bild de väljer att lägga upp. 

 

4.1 Frågeställning 

1. Vad får användare ut av att följa företag på Instagram?   

2. Vad är det som gör att användare värdesätter en bild? 

3. Är det någon skillnad i hur användare interagerar med företagen beroende på om de använder informe-

rande eller personliga bilder? 

 

4.2 Motivering av syfte 

Mycket av forskningen vi har tagit del av som behandlar Instagram rör privatpersoner och hur de använ-

der mediet samt hur bilder på Instagram påverkar deras självbild. Det innebär att majoriteten av forsk-

ningen som utförts inom området har ett fokus på användaren och användandet. Om företag och varu-

märken finns det en stor variation av forskning att tillgå. Vi kan dock se att det enbart är ett fåtal studier 

som behandlar Instagram och företag gemensamt. Majoriteten av forskningen om sociala medier berör 

fenomenet sociala medier i stort och specifikt Facebook. Forskningen om Instagram är däremot inte lika 

utvecklad. 

Olika medier uppfyller olika behov bland användarna. Att se vilka behov Instagram uppfyller bland deras 

användare och med ett fokus på de bilder företag lägger upp kan bidra till att se hur dessa behov uppfylls 

och se vilka attityder användare har till företag och deras bilder på mediet. Uppsatsen kan därmed belysa 

de attityder och behov mediet uppfyller genom användning. För näringslivet går det att visa vilka bilder 

som är effektivast för att nå ut till användaren och förstå hur användarna reagerar till olika typer av bilder. 

Vi har sett att en stor del av forskningen inom sociala medier har ett fokus på kvantitativa studier, eller 

studier som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Även forskningen om attityder har en ton-

vikt på de kvantitativa metoderna. Uppsatsen genomförs kvalitativt vilket bidrar med nytt material och 

synsätt till en fortsatt forskning.   
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5 Metod och material 

Under detta avsnitt kommer vi förklara hur vi samlade in materialet till studien samt motivera de val som 

togs. I uppsatsen undersöker vi om det är någon skillnad i hur personer som följer företag på Instagram 

interagerar med företag beroende på vad de lägger ut för bilder. Vi har valt ut bilder från företagen Zara 

och Asos för att belysa området och samlade in materialet via kvalitativa intervjuer med tio personer.  

 

5.1 Kvalitativ metod  

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) finns det tre typer av intervjuer, dessa be-

stämmer ordning och innehåll i intervjun. De tre intervjuformerna är strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Esaiasson et al., 2012). Uppsatsen kommer använda sig av semistrukturerade 

intervjuer.  

En semistrukturerad intervju innebär att det finns ett på förhand bestämt tema eller öppna frågor (Bry-

man, 2012; Esaiasson et al., 2012). Det finns därmed inte förutbestämda svarsalternativ på frågorna utan 

respondenterna har möjlighet att svara med egna ord på frågorna och delge egna åsikter (Bryman, 2012). 

Det är skillnaden mot strukturerade intervjuer som har fasta svarsalternativ och ostrukturerade intervjuer 

som inte har på förhand bestämda frågor (Esaiasson et al., 2012). Förbestämda öppna frågor innebär att 

alla intervjuer ser ut på ett liknande sätt och respondenternas åsikter får en tydligare struktur vilket gör att 

de kan kategoriseras på ett mer avgränsat sätt. Att frågorna är öppna innebär att det blir naturligt med 

följdfrågor (Esaiasson et al., 2012). Följdfrågorna gör att intervjuaren kan följa upp de svar den intervjuade 

ger som ligger bortom de redan fastställda frågorna (Bryman, 2012) och på så vis få mer utvecklade svar. 

Är personen snäv i formuleringarna kan det dock vara svårt att komma fram till följdfrågor, oavsett hur 

öppna frågorna är från början.  

En intervju är beroende av att den som intervjuas litar på intervjuaren och vågar öppna sig. Det är därför 

viktigt att skapa en miljö där personen känner att den kan svara sanningsenligt och där intervjuaren inte 

påverkar personens svar (Esaiasson et al., 2012). Även den yttre miljön har en påverkan på intervjun. Att 

ha en plats som är anpassad till intervjutillfället, utan störande ljud är nödvändig för att ge personen en 

miljö de inte blir distraherade i (Esaiasson et al., 2012).  

Att genomföra en intervju är en tidskrävande process. Förutom att finna relevanta respondenter ska inter-

vjun ske och materialet transkriberas. En intervju är ekonomiskt försvarbar eftersom materialet som krävs 

är den som intervjuar och den som intervjuas. Att fylla i en enkät kan ta kortare tid men att samla in och 

sammanställa materialet har en liknande tidsåtgång som för intervjuer, utan möjligheten att skapa djupa 

svar och ta reda på vad som sker under ytan.  
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En intervju är till för att kartlägga människors uppfattning och det är uppfattningar som är centrala (Esai-

asson et al., 2012). Intervjun fastställer vad en person anser om händelser och problem (Bryman, 2012). 

Insamling av attityder har historiskt sett varit till stor del kvantitativ (Maio & Haddock, 2009). Vi anser att 

det är lättare att ta reda på åsikter om den sker kvalitativt. Undersökningen hade kunnat ske kvantitativt 

men frågorna vid den typen av forskning är mer stängda, personer svarar inte lika utförligt på slutna frågor 

och det går inte att ställa följdfrågor. Detta har gjort att vi tycker att en kvalitativ metod, med semistruktu-

rerade intervjuer är ett bra sätt för att få ut vilka åsikter och tankar de intervjuade har om ämnet. Att få 

associera eller få följdfrågor kan innebära att respondenten kommer på saker som de inte tänkte på från 

början, då går det att få ut mer information om vad de tycker och tänker om ämnet.  

 

5.2 Urval  

I uppsatsen finns det en stor population att ta hänsyn till. Alla som följer minst ett företag på Instagram är 

del av populationen uppsatsen undersöker då den ser på vad användarna av Instagram anser om de bilder 

företag lägger upp. Men att hitta dessa personer hade varit svårt, den 25 november 2014 hade företagen 

tillsammans mer än tre miljoner följare, vilket gör att populationen är väldigt stor. Vi har därför valt att 

göra ett snävt urval. Även om populationen fortfarande är stor blir den med ett urval lättare att hantera 

och få fram respondenter från. 

Ett urval kan vara både slumpmässigt och icke slumpmässigt (Esaiasson et al., 2012). Vilken urvalsmetod 

som är mest lämpad beror på vad som ska undersökas. Uppsatsen använder sig av ett icke slumpmässigt 

urval. Motsatsen till icke slumpmässigt urval, ett slumpmässigt urval, innebär att alla inom populationen 

har en lika stor chans att vara med i undersökningen (Esaiasson et al., 2012). Den här metoden är den som 

framhävs som mest tillförlitlig inom forskningen eftersom alla har en chans att vara med och det då går att 

dra slutsatser om populationen. Det kan dock vara dyrt att genomföra den här typen av urval och populat-

ionen behöver vara hanterbar för att ha en möjlighet att nå alla inom den (Esaiasson et al., 2012).  

Det icke slumpmässiga urvalet kan även det se något olika ut beroende på vilken urvalsmetod som väljs ut. 

Forskaren, eller till och med populationen, väljer ut vilka som ska vara med i undersökningen. Det kan ske 

på några olika sätt, genom att forskaren väljer ut de som ska intervjuas för att det är bekvämt, att några 

personer väljs ut för att sedan peka ut nya inom urvalet eller välja personer utefter kända variabler (Esaias-

son et al., 2012). Dock kan den här typen av urval vara lättare att hantera vid en stor population (Esaias-

son et al., 2012). Generaliseringsmöjligheten minskar, eftersom den inte är representativ för hela populat-

ionen, men genom att generalisera resultatet till en teori och lyfta fram allmänna delar är det möjligt att 

relatera resultatet till angränsande delar inom populationen (Esaiasson et al., 2012). Det finns även en 

ekonomisk aspekt till att välja ett icke slumpmässigt urval, samtidigt som det tidsmässigt finns en större 
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möjlighet att kontakta och få ihop ett urval under en begränsad tid om urvalen är icke slumpmässigt (Esai-

asson et al., 2012).    

Även om generaliseringsmöjligheten är mindre inom urvalsmetoden än vid ett slumpmässigt urval anser vi 

att fördelarna med ett icke slumpmässigt urval väger över, framför allt det tidsmässiga och ekonomiska 

men även för att populationen är av betydande storlek och att slumpa fram personer är svårt. Det icke 

slumpmässiga urvalet innebär att vi kan förminska en större population till en mindre del inom den utan 

att förlora kunskapen från populationen.  

 

5.2.1 Snöbollsurval  

Inom det icke slumpmässiga urvalet kommer vi använda ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en 

eller några centrala personer som intervjuaren vet har kunskap om ämnet tillfrågas att delta i undersök-

ningen. De här personerna rekommenderar i sin tur andra personer som har kunskap inom ämnet och 

intervjuaren har tillslut en grupp med erfarenhet och kunskap inom ämnet (Esaiasson et al., 2012).  

Att låta andra personer hjälpa till att välja ut vilka som ska intervjuas kan ses som en nackdel. När urvalet 

inte är slumpmässigt låter det inte alla få en chans att vara med i urvalet. Det kan innebära att personer 

med relevanta och insiktsfulla svar kan väljas bort. Men eftersom de personer som blir tillfrågade har kun-

skap inom ämnet bör det gå att lita på att även deras kontakter är väl informerade med aktuell kunskap.  

Att de som intervjuas har kunskap inom ämnet är relevant för uppsatsen. Utan relevant kunskap om In-

stagram kan de inte säga något om av det som tillfrågas. Det innebär att inte vem som helst kan svara på 

de frågor som ställs. När personer inte väljs ut slumpmässigt går det inte att ha ett statistiskt säkert resultat 

(Esaiasson et al., 2012). Men när det är åsikter som undersöks går det inte att generalarisera på samma sätt 

som vid en kvantitativ intervju. Uppsatsen försöker inte generalisera till populationen utan enbart generali-

sera inom urvalet samt se samband.  

Vi valde att intervjua tio personer. Esaiasson et al. (2012) skriver att det är ett antal som brukar ge tillräck-

ligt med svar, och för att intervjuerna ska bli hanterbara. Populationen är relativt homogen, vilket enligt 

Bryman (2012) innebär att urvalsgruppen kan ha en mindre storlek. Ett större antal hade tagit längre tid, 

medan ett mindre kan resultera i en sämre kvalitet. Snöbollsurval använder sig av teoretisk mättnad för att 

veta om tillräckligt många personer tillfrågats, det sker genom att alla luckor inom ämnet intervjuaren stäl-

ler frågor om är täppta (Esaiasson et al., 2012). Vi valde att tillfråga tio personer, men hade vi sett att den 

teoretiska mättnaden inte skett efter tio intervjuer hade vi gjort fler intervjuer, tills teoretisk mättnad upp-

stått.    
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5.2.2 Urvalsgrupp  

Urvalsgruppen består som nämnts av tio personer. Könsfördelningen är fördelad på sex kvinnor och fyra 

män då företagen säljer kläder till båda könen och båda använder sig av Instagram. Däremot är inte könen 

en viktig aspekt i analysen då vi inte är ute efter att se skillnaderna mellan könen. Företagen i studien riktar 

sig till unga vuxna i 20-årsåldern. Respondenterna är därmed i åldrarna 18 till 26 år med en jämn spridning 

över åldrarna. 20-årsåldern är även den ålderskategori som är den tredje största på Instagram (Findahl, 

2014). De som är aktivast användare av Instagram är i åldern 12-15 år (Findahl, 2014) och är därmed utan-

för företagens målgrupp. Distinktionen har utförts för att målgruppen ska ha möjlighet att ha en åsikt om 

de företag som undersöks.  

Personerna i urvalsgruppen behöver inte vara aktiva på Instagram genom att själva lägga upp bilder, men 

de måste vara inne på sidan minst tre gånger i veckan. Det för att de ska ha en förståelse för vad som hän-

der på mediet och vilka typer av bilder som läggs upp. Det är även ett kriterium att de följer minst ett före-

tag på Instagram, annars är risken stor att de inte har någon uppfattning om vad företag lägger upp för 

bilder. Då vi inte är intresserade av varför användarna gilla-markerar eller kommenterar specifikt på Zara 

eller Asos bilder, utan bilderna i stort, är det inte nödvändigt att personerna följer företagen. Dock är kri-

teriet att de följer båda eller inget av företagen, då det annars kan innebära att de är partiska till det företa-

get de följer.  

 

5.2.3 Val av företag  

Två företag har valts ut för att illustrera vilka typer av bilder företag lägger upp på Instagram. De två före-

tagen är klädföretag. Vi valde att använda klädföretag eftersom vi har sett att många företag med ett In-

stagram-konto säljer kläder. Enligt Totems (u.å.) är 38 av 100 företag som har följare på Instagram klädfö-

retag, medan 10 av 100 är sminkföretag och 9 av 100 skoföretag. 57 procent av de 100 företagen med flest 

följare på Instagram är företag som säljer kläder, smink och skor. Klädföretagen är störst med 38 procent 

av följarna. Därför valde vi att se på klädföretag framför ett företag som säljer en annan produkt eller 

tjänst. Utav de 38 klädföretag med flest följare på Instagram valde vi ut två som har en fysisk butik i Sve-

rige eller en webbshop som skickar kläder till Sverige. Det är för att respondenterna som intervjuas till 

uppsatsen är från Sverige, och när företagen har affärer eller webbshop som riktar sig till Sverige är möj-

ligheten större att respondenterna vet vad företagen säljer.    

 

5.2.3.1 Zara och Asos 

Zara och Asos är två klädföretag som är baserade i Storbritannien respektive Spanien. De båda företagens 

målgrupp är unga personer i 20-årsåldern (Asos, u.å.a; Inditex, u.å.). Zara är ett klädföretag som riktar sig 

till kvinnor, män och barn. Företaget säljer kläder via mer än 2000 affärer i 88 länder runt om i världen. 
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De har även en hemsida som säljer till stora delar av världen (Intidex, u.å.). Asos är ett kläd- och skönhets-

företag som riktar sig till kvinnor och män. De säljer produkterna över nätet. Under 2012 hade hemsidan 

29,5 miljoner unika besökare i månaden och de säljer kläder till 234 länder runt om i världen (Asos, u.å.a). 

Som det går att utläsa riktar sig företagen till ungefär samma målgrupp och har liknade produkter. De är 

båda internationella företag med kunder runt om i världen, bland annat i Sverige. Den största skillnaden 

mellan dem är antal personer som följer dem på Instagram, hur många inlägg de lagt upp och hur många 

de själva följer. 

Statistik över företagen (från den 25 november 2014) 

 Antal följare Antal inlägg 
Följer antal 

personer 

Genomsnittligt 

antal gilla-

markeringar 

Genomsnittligt 

antal  

kommentarer 

Zara 1,68 miljoner 385 30 24 184 155 

Asos 2,51 miljoner 3230 686 33 406 384 

(Asos, u.å.b; Zara, u.å.) 

Figur  1 

Vid en generell överblick över antal gilla-markeringar och kommentarer på de respektive företagens inlägg 

går det att se att det inte är någon större skillnad mellan gilla-markeringarna hos företagen. Som det går att 

föreställa har Asos fler gilla-markeringar på vissa inlägg, eftersom de har fler följare, men skillnaden till 

Zara är inte markant. På kommentarerna skiljer det sig mer åt och Asos har ungefär dubbelt med kom-

mentarer mot Zara (Asos, u.å.b; Zara, u.å.). Företagen har olika många följare, inlägg och följer olika 

många, vi anser dock inte att skillnaderna är så pass stora att det inte går att använda de två företagen.  

 

5.2.4 Val av bilder 

De fem bilderna som ingår i intervjuerna, från de senaste 50 upplagda bilderna från respektive företag 

slumpades fram den 25 november 2014. Varje bild fick ett nummer mellan 1 och 50 som sedan skrevs ut 

på en papperlapp och drogs slumpmässigt fram. Då vi ansåg att bilderna som slumpades fram gav en re-

presentation av företagets bilder i stort valde vi att behålla dem och inte själva välja ut bilder. Att titta på 

bilder, och svara på frågor om dem tar tid. För att inte respondenternas uppmärksamhet skulle minska 

valde vi att använda fem bilder från vardera företag. Efter frågorna om de specifika bilderna får respon-

denterna frågor om alla bilder tillsammans och åsikter om de två stilarna företagens bilder har.   
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5.3 Utförande av metod 

Under intervjun visades respondenterna bilder från Asos och Zaras Instagram-konton. Att använda bilder 

i intervjun gör att vi kan ta reda på de åsikter de har om specifika bilder (Bryman, 2012). Bilderna används 

för att de som följer företagen ska få en chans att minnas de bilder företagen lägger upp och fundera 

närmre på de specifika bilder vi valt ut från företagens Instagram-konton. De som inte följer företagen får 

ett tillfälle att se vilken typ av bilder företagen lägger upp och reflektera över dem. Det kan vara svårt för 

respondenten att förstå vad intervjuaren menar och då kan bilder ge en tydligare bild av det intervjuaren 

tänker (Bryman, 2012). Sedan är det inte en säkert att respondenterna reflekterar mer över ämnet för att 

den ser bilder (Bryman, 2012), men det kan vara en del på vägen.  

Intervjuerna utförs ansikte mot ansikte och via Skype eftersom hälften av respondenterna befann sig på 

annan ort. Skype används för att både den som intervjuas och de som intervjuar ska se varandra och ha en 

möjlighet att läsa av kroppsspråk, vilket inte går vid ett telefonsamtal. Vid användandet av Skype kan in-

ternetuppkopplingen bli störd, men liknande kan hända vid en intervju som sker ansikte mot ansikte och 

som är utanför de som intervjuars kontroll. Bilderna som visas skickas till den som blir intervjuad via 

Skype, och är sparad i ett format som gör att bilden öppnas som bildspel direkt, för att respondenten inte 

ska se bilderna i förväg. Även de som intervjuades ansikte mot ansikte fick se samma bildspel, men där 

skötte intervjuaren det och växlade vidare till nästa bild.  

 

5.3.1 Utförande 

Intervjuerna började med bakgrundsfrågor för att ta reda på var respondenterna står i frågan om företag 

på Instagram och varför eller varför inte de gilla-markerar och kommenterar företags bilder. Detta för att 

veta deras allmänna attityder om ämnet. Därefter fick respondenterna se fem bilder från Zara och fem 

bilder från Asos. De blev informerade om vilket företags bilder som visas och att de ska tänka att de ser 

bilderna på Instagram. Bilderna är beskurna och det går enbart att se bilden, utan texten på sidan som 

finns i en Instagram-bild. Respondenterna fick se en bild i taget i ett par sekunder för att sedan bläddra 

vidare till en tom blå sida. Detta för att de inte skulle kunna analysera bilden medan de såg på den. Bilder-

na ligger i en Powerpoint för att det ska vara likadant för alla respondenter, oavsett om de intervjuas på 

Skype eller ansikte mot ansikte att få samma upplevelse av bilderna. För att se frågorna i helhet, se bilaga 

1. 

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter att genomföra. Vi försökte skapa en miljö där respondenten kände att 

den fick ta den tid den ville för att svara på frågorna. Mot slutet av delen med bilder gick det att utläsa från 

majoriteten av respondenterna att de började bli trötta av frågorna, vilket motiverade valet av fem bilder 

per företag. För att inte förlora kvalitet ställdes frågorna på ett liknande sätt oavsett om det var i slutet 

eller början av intervjun.  
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5.3.2 Testintervjuer  

För att se om frågorna var funktionella valdes två personer ur populationen ut för testintervjuer, dessa 

svar användes inte i studien. Då intervjuerna sker via Skype och ansikte mot ansikte valdes testpersonerna 

ut för att testa båda metoder.  

Den första intervjun utfördes ansikte mot ansikte. Testpersonen såg bilden den blev intervjuad om medan 

den fick frågor om bilden. Vi märkte att personen la märke till detaljer i bilden som den inte sett om den 

kollat på bilden under en kortare tid. Vi nämnde inte vilket företag personen såg bilder från, vilket gjorde 

att hen var förvirrad över om det var samma företags bilder eller inte. I testintervjun visade vi sex bilder 

från två företag som båda har personliga bilder då det var ett alternativ till undersökningen, men vi delade 

upp dessa bilder i informativa och personliga bilder. Det sättet fungerade inte alls utan blev rörigt för test-

personen. Vi ansåg att det var bättre att visa bilder från två företag med stor skillnad i bildspråket istället. 

Frågorna i sig fungerade, även om en fråga var lik en annan och togs bort. Det vi fick ut av den första test-

intervjun var att frågorna allmänt fungerade men att vi borde byta bilder.  

Den andra testintervjun genomfördes via Skype, vilket innebär att bilderna skickas till personen med in-

struktioner om att inte se på bilderna innan den delen av intervjun började. Eftersom bilderna i testinter-

vju ett inte fungerade bytte vi ut dem. Personen fick även information om vilket företags bilder som visa-

des och att bilderna var tagna från respektive företags Instagram-konto. Powerpoint presentationen per-

sonen fick var av samma typ som sedan användes i intervjuerna och öppnades direkt i helskärmsläge. Per-

sonen såg bilderna i några sekunder och bytte sedan bild till en mörkblå och fick då frågorna. Vi upplevde 

att det gjorde att personen tog del av bilden på ett sätt som liknar det på Instagram och att vi fick en 

ögonblicklig reflektion istället för en eftertänksam och studerande. Testintervju två var mindre rörig än 

den första. Även här fungerade frågorna, fast vi la till en efter testintervjun. Vi ansåg därför att vi inte be-

hövde ändra något mer.  

 

5.4 Etik 

I en kvalitativ studie är det svårt att garantera att respondenterna i studien är helt anonyma (Bryman, 

2012). Särskilt vid analysen av svaren eftersom det är i princip omöjligt att visa anteckningar och transkri-

beringar utan att röja personers identitet (Bryman, 2012). Att använda pseudonym är ett sätt att ge större 

anonymitet till respondenterna, men går aldrig att göra helt (Bryman, 2012). Respondenterna representeras 

därmed av bokstäverna A till J, för att risken för identifikationen ska förminskas. Alla som intervjuats har 

gett samtyckte till att förnamn och ålder används i uppsatsen, men vi har valt att anonymisera det ytterli-

gare. Vi anser inte att materialet respondenterna tillfrågas om är känsligt nog att de behöver vara helt ano-

nyma, men på samma gång handlar intervjuerna om åsikter och det kan ändras i framtiden. Förutom frå-

gan om förnamn och ålder gav personerna sitt medgivande till att intervjun spelades in. De fick även i för-

väg veta vad intervjun handlade om, för att kunna ta ett informerat beslut om de ville vara med i uppsat-
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sen eller inte (Bryman, 2012). För att ytterligare garantera anonymitet utfördes intervjuerna bakom stängd 

dörr, där ingen obehörig kunde komma in, allt för att respektera respondenternas åsikter (Bryman, 2012).     

Bilderna som presenteras i uppsatsen är tagna från Instagram, och alla med tillgång till en dator eller en 

mobiltelefon kan se bilderna och vem som har gilla-markerat eller kommenterat på dem. Företagen vars 

bilder vi använt är publika och har valt att lägga ut bilderna för världen att se, varför vi är öppna med före-

tagsnamn och vem som publicerat bilderna. Vem som helst kan även se vem som gilla-markerat och 

kommenterat på bilderna, här har vi dock valt att göra personerna mer anonyma genom att enbart visa 

bilderna från företagen och inte visa vem som gilla-markerat eller kommenterat. Detta då de är privatper-

soner som inte gett sitt samtycke till att synas i uppsatsen.  

      

5.5 Metod för analys och resultat 

De resultat som framkommit i studien analyseras genom att först se vad respondenterna anser om bilder-

na från intervjun och vilka ord de använder för att beskriva dem. De delas sedan upp mellan de personer 

som uttrycker att de hade gilla-markerat bilden om de såg den på Instagram och de som sa att de inte hade 

gilla-markerat bilden under de informerande och de personliga företagens bilder. Detta gör vi för att det 

finns en likhet i de reaktioner som finns om de gilla-markerade bilderna och de inte gilla-markerade bil-

derna. Det blir då tydligare vad respondenterna anser om ämnet. Nästa steg är att se de gemensamma drag 

som finns mellan respondenterna och vad de får ut av att följa företag samt vad de anser om bilderna. Det 

kommer sedan analyseras utefter teorierna.  

 

5.6 Metoddiskussion  

Efter utförandet av intervjuerna anser vi att en kvalitativ metod är den som är mest lämpad för studien.  

Om den utförts kvantitativt hade det inte funnits några möjligheter att gå djupare in på vad respondenter-

na anser om bilderna. Möjligheten till att göra följdfrågor var väl lämpad för metoden, dock hade intervju-

frågorna kunnat vara tydligare då det krävdes många följdfrågor för att nå det vi ville ha ut av intervjuerna. 

Det är möjligt att fler testintervjuer hade hjälpt att minska följdfrågorna. De respondenter som intervjua-

des hade relevant erfarenhet av företag på Instagram, varpå snöbollsurvalet fungerade. Med de tidsmässiga 

och ekonomiska faktorer som finns var ett icke slumpmässigt urval ett bra alternativ.   

Populationen i studien är stor, men vi anser att vi lyckades minska det med hjälp av urvalskriterierna, dock 

fick inte alla inom populationen en möjlighet att ge åsikter, varpå det kan finnas åsikter som inte framför-

des som är relevanta för studien. En kvalitativ studie kan sällan dra generella slutsatser eftersom det är få 

individer som tillfrågas, mot en kvantitativ där det finns fler svar att tillgå. Det finns inte någon möjlighet 
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att dra slutsatser för alla företag på Instagram, utan enbart Zara och Asos, men återigen används dessa två 

företag för att belysa ett område.  

Att visa bilder från företagen genom en Powerpoint är det mest framgångsrika sätt att visa bilder på, sär-

skilt när de som intervjuas befinner sig på avstånd. Om alla intervjuerna skett ansikte mot ansikte hade det 

funnits en möjlighet att visa bilderna på Instagram, för att skapa en autentisk miljö. Att göra intervjuer via 

Skype medförde även att vi inte fick en lika stor inblick i vad som skedde hos respondenten, och det var 

inte möjligt för oss att minska störande moment. Etiskt sett anser vi att vi har gjort det som är möjligt för 

att skydda respondenterna från att utsättas för skada samt identifikation. Att enbart benämna responden-

terna med bokstäver kan ses som något strikt, men det är ett sätt att skydda respondenterna från oönskad 

identifikation.  
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6 Resultat och analys 

För att se om de bilder företag lägger upp på Instagram påverkar användarnas interaktion valde vi att göra 

tio semistrukturerade intervjuer. Vi kommer först ge en förklaring till resultat och analys, där bilderna från 

undersökningen presenteras, respondenternas gilla-markeringar och kommentarer åskådliggörs och en 

kort motivering till uppdelningen av resultatet och analysen presenteras. Efter det presenteras resultatet 

och analysen av studien tillsammans.  

 

6.1 Upplysningar för resultat och analys 

6.1.1 Respondenter  

De tio respondenterna består av sex kvinnor och fyra män. Alla respondenter har en bokstav som repre-

senterar vilka de är. De refereras antingen till som respondent och därefter bokstaven eller med enbart 

bokstaven. De bokstäver som representerar respondenterna är A, B, C, D, E, F, G, H, I och J.  

 

Fördelning av gilla-markeringar och kommentarer 

 
Gilla-

markerat 
Inte gilla-
markerat 

Kommenterat 
Inte  

kommenterat 

Informerande bilder  

Bild 1 A 
B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

 
A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 2  
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 3 A, E, J 
B, C, D, G, 

H, I 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 4  
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

I, J 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 5 A, F, I 
B, C, D, E, 

G, H, J 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Personliga bilder  

Bild 6 
A, B, C, D, 

J 
E, F, G, H, 

I 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 7 A, E, I 
B, C, D, F, 

G, H, J 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 8 A, C, G 
B, D, E, F, 

H, I, J 
 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J 

Bild 9 A, B, C, J 
D, E,  F, G 

H, I 
B 

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

Bild 10 
A, B, C, E, 

I, J 
D, F, G, H B 

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

Figur  2 

Här ses fördelningen över respondenterna som hade gilla-markerat en bild eller inte gilla-markerat en bild, 

och kommenterat eller inte kommenterat på en bild. Bokstäverna representerar varje person och en un-
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derstrykning under bokstaven indikerar att personen kanske hade gilla-markerat eller kommenterat. Vi ser 

dock ett kanske som ett nej då dessa respondenter uttryckt sig vagt. 

 

6.1.2 Presentation av bilder  

De tio bilder som respondenterna visades under intervjuerna presenteras nedan. För tydligare bilder se 

bilaga 2.  

 

Informerande bilder 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

 

 

Personliga bilder 

Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 

 

 

6.1.3 Kommentarer - en förklaring 

I resultatet och analysen valde vi att enbart nämna de gilla-markeringar respondenterna har eller inte har 

gjort. Som åskådliggjorts i figur 1 är det en respondent som uttryckligen sa att han hade kommenterat på 

två bilder. Tre respondenter svarade att de kanske hade kommenterat på sammanlagt sex bilder. Då det 

enbart fanns två bilder med en säker kommentar på valde vi att inte benämna kommentarer under resulta-

tet och analysen. Att benämna kommentarer hade gett en felaktig bild av vad respondenterna visade då de 

talade om bilderna. Även på de två företagens Instagram-sidor ser vi att det är en stor skillnad mellan 

kommentarer och gilla-markeringar vilket styrker beslutet att inte benämna kommentarerna. En analys till 

fenomenet behandlas under rubriken ”Kommentarer”.  
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6.1.4 Förklaring till resultat och analys 

Då det är tio personer som har intervjuats finns det ingen möjlighet att generalisera till alla personer som 

följer ett företag. De generaliseringar som framförts är därför endast för respondenterna i studien. Även 

om vi vill se hur användare interagerar med företag är det inte möjligt att generalisera utifrån alla företag 

som har ett Instagram-konto. De generaliseringar och slutsatser som dras i uppsatsen är således kopplade 

till företagen Zara och Asos, vilka har informerande respektive personliga bilder.  

Avsnittet är indelat i fem delar. Först presenteras och analyseras de informerande och de personliga bil-

derna med vikt vid de respondenter som gilla-markerat någon eller flera av företagets bilder, och sedan de 

respondenter som inte gilla-markerat någon eller flera av företagets bilder. Samma respondenter kan där-

med ingå i alla grupper beroende på hur många bilder de valt att gilla-markera eller inte gilla-markera. Se-

dan presenteras gemensamma drag för de två typerna av bilder. Att dela in på det här sättet ger en tydli-

gare bild av vad respondenterna tycker och vad de har för åsikter samt vad det finns för likheter, oavsett 

om de valt att gilla-markera en bild eller inte.   

 

6.2 Informerande bilder med gilla-markeringar 

Det var få respondenter som gilla-markerade de informerande bilderna. De åsikter dessa personer har 

framförs här.  

 

6.2.1 Personlig relevans 

I studien såg vi att de respondenter som uttryckte att de skulle gilla-markera en informerande bild före-

drog de bilder som innehöll något som intresserade eller tilltalade dem. Enligt Yoo och MacInnis (2005) 

skapas positiva attityder när något är meningsfullt eller relevant för personen. Att dessa bilder har objekt 

som respondenterna får positiva associationer till kan ses som en anledning till att de väljer att gilla-

markera dem. För dessa bilder är den främsta anledningen till att de gillar-markerar bilderna att de känner 

att bilderna passade dem stilmässigt. Hade de inte tyckt om stilen i bilden är det troligt att bilden inte känts 

lika lockande och att personen inte hade skapat positiva åsikter om den. Respondenterna uttrycker även en 

annan anledning till att gilla-markera bilden är att de har ett behov av produkten i bilden. Hawkins och 

Mothersbaugh (2010) bekräftar detta med att skriva att personer skapar positiva reaktioner till objekt de är 

i behov av. Utan behovet av objekten kan vi därmed anta att objektet inte haft en lika stor dragningskraft. 

Att respondenterna skapar positiva åsikter om objekten i bilden bör därför ha med deras behov och in-

tresse att göra. Detta illustreras av citatet nedan:  

 



 

30 

 

”Jag hade gillat den [bilden] eftersom jag tyckte att skorna såg bra ut och jag kan tänka mig att det 

är någonting jag kan ha på en nyårsfest […]” (J om bild 3) 

 

Ur citatet går det att se ett tydligt exempel på det Yoo och MacInnis (2005) och Hawkins och Mothers-

baught (2010) skriver då respondenten har en positiv reaktion till bilden eftersom hon tycker om utseen-

det på skorna, men även att det finns ett behov av dem. Sett ur den synvinkeln kan relevansen och me-

ningsfullheten i en bild på Instagram vara det som gör att användarna interagerar med bilden.  

När det finns en personlig relevans är det lättare att utföra en handling (Katz, 1960), vilket i det här fallet 

går att se via en gilla-markering på bilden företaget lägger upp. Vi såg överlag att de personer som nämner 

att de hade gilla-markerat de informerande bilderna gör det på grund av att de har någon typ av koppling 

till bilden. Alla de bilder respondenterna fick se från Zaras Instagram-konto har produkter i bilderna, och 

det är just produkterna som respondenterna känner att de har en relation till. I en studie då Hansson et al. 

(2013) skrivit om användare av Facebook, påpekar de att det är viktigt för användarna att det företaget 

lägger upp på en Facebook-sida är betydelsefullt för dem. Det kan vi relatera till det vi ser på företags In-

stagram-konton. De personer som uttrycker att de hade gilla-markerat de informerande bilderna påpekar 

alla att det är för att det finns något de tyckte om utseendemässigt eller de vill ha på sig. Utan den relevan-

sen är det därför troligt att dessa personer inte hade gilla-markerat bilden. Att den personliga relevansen 

har en stor påverkan på vad respondenterna väljer att interagera med syns tydligt här.  

 

6.2.2 Kvalitet i bilden  

De kommentarer respondenterna har om de informerande bilderna är att de tycker att det är viktigt att 

bilder som de gilla-markerar har en hög kvalitet eller att det finns något i bilden de tilltalas av. Det kan 

bland annat handla om ljussättningen i bilden eller vinkeln bilden är tagen i. Att det estetiska i ett objekt 

påverkar känslorna till det har enligt Hawkins och Mothersbaugh (2010) en del i hur attityder till objektet 

skapas.   

 

“[...] den [bilden] hade jag gillat för jag tyckte det [innehållet] var fint. Det var även en sådan bild 

där det var kvalitet, [...] det var fint ljus och det var en bra bild. Den framhävde kläderna på ett bra 

sätt [...]” (A om bild 1) 

 

Respondent A beskriver att det är det estetiska i bilden som påverkar hennes attityd till den. Responden-

ten nämner att bilden är fin då den håller hög kvalitet och att har ett fint ljus. Dessa aspekter är därmed en 

del i varför hon attraheras av bilden. Det estetiska har en koppling till de tankar och känslor som finns om 
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bilden och har här positiva associationer för respondenten. Även för de andra som gilla-markerat en bild 

kan vi se att det finns tendenser till att gilla-markera den då de anser att den är estetiskt tilltalande. Att en 

bild säger mer än tusen ord är ett väl använt ordspråk. Detta är något som även gäller vid bilder på Instag-

ram och det är därmed viktigt att bilderna håller en god kvalitet (Abbott et al., 2013) för att vara lockande 

för de som tittar på dem och gör därmed att användaren interagerar med den. Att en bild är estiskt tillta-

lande behöver dock inte enbart handla om hur bilden är tagen utan kan även beröra innehållet i bilden. 

 

“jag tycker det är en jättefin bild och jag tycker de har stylat henne jättefint och den är liksom lite 

asymmetrisk och jag gillar det på något sätt.” (I om bild 5)  

 

Respondenten anser att modellen på bilden är fint stylad och att bilden är estetiskt behaglig. Då respon-

denten tilltalas av de estetiska elementen i bilden skapas positiva känslor till den. Ett objekt som behagar 

en person väcker fler positiva känslor (Hawkins & Mothersbaugh, 2010) än en bild som personen inte har 

någon bra känsla till. De positiva känslor respondenterna har till bilden lockar troligen fram ännu fler 

känslor till bilden och de skapar tillsammans en bra attityd.  

 

6.2.3 Känslor av bilden 

Glädje har varit en känsla som varit extra framträdande i respondenternas beskrivningar av de bilder som 

de valt att gilla-markera från de informerande bilderna. Enligt Katz (1960) är något som skapar positiva 

känslor mer åtråvärda än något som framkallar negativa känslor. Detta stämmer väl överens med det vi 

fått fram, i och med att positiva känslor till bilden gör det mer sannolikt att bilden får en gilla-markering. 

För de bilder som respondenterna valt att gilla-markera uttrycktes inga negativa känslor. Om det beror på 

att de har dessa känslor för att de positiva känslorna väger över, och de inte tänker på det negativa, eller 

om det är för att det var ett fåtal respondenter som uttryckte att de gilla-markerat bilderna är svår att säga. 

Att det var positiva reaktioner till bilderna som gilla-markerats kan liknas vid det Wells och Prensky (1996) 

skriver om reklam. De nämner att reklam som visar en tydlig fördel till personen skapar en attityd som de 

sedan kan välja att agera utefter. För de gilla-markerade informerande bilderna hade respondenterna posi-

tiva associationer och de kände en relevans till bilden. De två tillsammans kan vara anledningen till att 

dessa bilder fick en gilla-markering.  

 

6.3 Informerande bilder utan gilla-markering 

Majoriteten av respondenterna valde att inte gilla-markera en av de informerade bilderna. De åsikter de 

framförde beskrivs här.  
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6.3.1 Saknad av personlig relevans 

Till skillnad mot bilderna där respondenterna uttryckte att de hade gilla-markerat en bild var en återkom-

mande fras till varför de inte hade gilla-markerat att det inte fanns något i bilden som personen kunde rela-

tera till. På samma sätt som det finns ett behov av relevans för respondenterna för att gilla-markera en bild 

kan vi här se att det är en minst lika viktig faktor för att inte gilla-markera. I det här fallet kan inte respon-

denterna finna något att identifiera sig med i bilden. Identifikation med bilden är viktigt för respondenter-

na och enligt Tuškej et al. (2013) är identifikation till ett varumärke en stor del till varför det blir omtyckt. 

Här fanns det inget att identifiera sig med och bilderna får inte den uppmärksamhet de hade kunnat få om 

innehållet var viktigt för respondenten. Bilderna Zara lägger upp på Instagram är en del av deras varu-

märke. Vi kan därför relatera det Tuškej et al. (2013) skriver med de bilder Zara lagt upp och där se att 

respondenterna ser identifikationen med objektet i bilden som en stor faktor till varför de inte hade gilla-

markerat den.  

 

“det är inget jag känner mig relaterad till det är inte den typ av kläder som jag använder [...]” (B 

om bild 1) 

 

Respondent B nämner att det för bild ett inte finns någonting han kan relatera till i bilden då den enligt 

honom riktar sig till kvinnor och han inte använder den typen av kläder. Detta visar på det som Yoo och 

MacInnis (2005) nämner, för att en reklam ska vara betydelsefull behöver det finnas något meningsfullt 

för personen i den. För respondent B finns det inget i bilden som är betydelsefullt för de behov han har. 

Det är således inte relevant för honom att gilla-markera en bild som inte innehåller något intressant. Att 

behov har en stark inverkan på uppkomsten av en positiv attityd kan vi se här och utan behovet är det 

svårare att skapa positiva reaktioner (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Respondent B uttrycker en åsikt 

som liknar den de andra respondenterna har om dessa bilder, de ser inte vad det ger dem att gilla-markera 

en bild om de inte behöver det objektet bilden visar. Det går därmed att se att saknade av meningsfullhet-

en och behovet har stor påverkan på vad respondenterna inte gilla-markerar.    

Relevansens påverkan på beteendet går även att koppla till de känslor en person har om ett objekt. Solo-

mon (2010) nämner att negativa känslor skapar en negativ attityd. De negativa känslor respondenterna får 

när de ser bilden och inte känner en relevans till den ger dem således en negativ attityd till den. Det har vi 

sett då respondenterna uttrycker sig i negativa ordalag om bilderna i samband med att de inte är benägna 

att gilla-markera dem. Ord som nämns i samband med detta är att bilden är dyster och kall vilket pekar på 

att respondenternas känslor har en negativ klang.   
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“jag hade nog bläddrat vidare direkt för den ser bara tråkig ut, jag ser ingen mening med att kolla 

på den” (C om bild 2) 

 

Enligt respondent C finns det inget skäl till att se på en bild som enligt honom är tråkiga. Bild två är där-

med en bild han hade bläddrat förbi och inte lagt märke till. Det går därmed att se att negativa känslor, så 

som att något är tråkigt, påverkar attityden till bilden. Citatet går även att relatera till det estetiska uttrycket 

i bilden då respondenten inte anser att en tråkig bild är värd att titta på. Detta kan vi även se bland andra 

respondenter.  

 

“[...] en liten halvtaskig studiobild kan jag tycka, ganska intetsägande [...]” (G om bild 3) 

 

“Nej det är helt enkelt bara ett par skor rätt upp och ner och det ger mig ingenting” (H om bild 3) 

 

Såväl respondent G som H nämner att det inte finns något i bild tre som får dem att gilla-markerat den, 

bilden ger dem inget och är intetsägande. Respondent H säger att skorna är rätt upp och ner vilket kan 

tyda på att skornas placering i bilden, en vit bakgrund, kan relateras till att bilden visar objektet men inget 

mer och att respondenten vill ha något mer än det för att den ska vara tilltalande. Det finns med andra ord 

inget i bilden som är estetiskt tilltalande för respondenterna. Att det estetiska i bilden påverkar responden-

ternas tankar om den är här tydligt och det kan påverka de attityder den formar om objektet (Hawkins & 

Mothersbaugh, 2010).   

 

6.3.2 Positiva och negativa åsikter 

Vi har tidigare konstaterat att de respondenter som hade gilla-markerat de informerande bilderna enbart 

hade positiva reaktioner om bilderna de hade gilla-markerat. Det är dock inte fallet med de som inte gilla-

markerat på de informerande bilderna. Här uttrycker respondenterna såväl negativa som positiva åsikter, 

även om de negativa åsikterna är övervägande. Detta kan ses som att även om det finns positiva aspekter i 

en bild är det något som inte har en lika stark påverkan som de negativa. 

De negativa kommentarerna kom, som redan nämnts, av att det inte fanns någon personlig relevans till 

bilden och att respondenterna därmed inte kände att de kunde relatera till innehållet. Saknaden av den per-

sonliga relevansen är avgörande för varför majoriteten av respondenterna inte väljer att gilla-markera. Att 

det även finns positiva reaktioner kan vara för att personerna, trots att de inte ser relevans till innehållet, 

ser andra saker med bilden som är positiva. De vägs dock inte upp de negativa tankarna. På några av bil-

derna, men inte alla, kan vi se att de uttrycker att bilden är varm, glad eller inspirerande.  
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De associationer respondenterna ger till bilderna är därmed tvådelade, men relevansen i bilden väger över 

de positiva med bilden. De positiva associationerna leder därmed inte till ett beteende, som att gilla-

markera bilden. Maio och Haddock (2009) nämner kritik till hur forskare benämner hur skapandet av atti-

tyder går till med att det inte finns ett starkt samband mellan attityder och beteende. Vi anser dock att de 

negativa attityder respondenterna har till objekten leder till att de inte gilla-markerar. Där går det att se ett 

handlande som att inte göra något, vilket respondenterna inte gör. Att beteende och attityd har en kopp-

ling har här en relation som motsäger kritiken.  

 

6.4 Personliga bilder med gilla-markeringar 

Personliga bilder med gilla-markeringar är något färre än de utan, men det är en ganska jämn fördelning. 

De åsikter de framförde om dessa bilder skildras här.  

 

6.4.1 Tidigare erfarenheter  

De personliga bilderna hade tvärtemot de informerande bilderna en blandning av positiva och negativa 

reaktioner. Det går därmed inte att säga att en gilla-markering enbart ger positiva reaktioner. Vad vi dock 

kan se är att de personliga bilder som respondenter valt att gilla-markera har en högre del positiva reakt-

ioner än negativa, vilket kan ha att göra med att den positiva attityden leder till ett beteende (Katz, 1960). 

Det är inte troligt att en person väljer att gilla-markera en bild som de har till största del negativa åsikter 

om. Särskilt inte när en typ av åsikt ofta blir starkare och då är den övervägande känslan hos personen 

(Augustsson, 2005).  

Vi kan för de personliga bilderna se att tidigare erfarenheter av det bilden visar påverkar åsikten om den. 

Detta är något som Wells och Prensky (1996) och Hawkins och Mothersbaugh (2010) nämner och skriver 

att alla de tidigare erfarenheter en person har påverkar deras åsikter till det. Från de personliga bilderna går 

det att se ett exempel på detta med bild sex där de som valt att gilla-markera bilden hade positiva erfaren-

heter till objektet.   

 

“Jag hade antagligen gillat den för att den är en munk med”; “[...] jag älskar att baka och laga mat 

så jag har tänkt att jag vill prova göra det [baka munkar] en dag” (J om bild 6) 

 

Respondent J hade sedan tidigare en positiv inställning till munkar, och hade funderat på att baka munkar. 

En bild på munkar kan därmed återkalla de tidigare erfarenheter hon har om bakverket och skapa en posi-

tiv attityd och därmed en gilla-markering. Positiv erfarenhet till ett objekt skapar oftast positiva känslor till 
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det personen exponerats för. De erfarenheter respondenten har om objektet sedan tidigare har skapat po-

sitiva känslor till det då erfarenheten om objektet har visat personen att det finns ett samband mellan de 

två. Utan positiva känslor är det mer troligt att hon inte gilla-markerat den eftersom de känslor ett objekt 

framkallar har en stor påverkan på attityden till det (Solomon, 2010).  

Även den sinnesstämning en person är i när den utsätts för ett objekt påverkar vilken attityd som finns till 

objektet (Augustsson, 2005; Franzen, 1999; Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Maio & Haddock, 2009; 

Solomon, 2010). Detta kan vi se i studien då vissa bilder framkallar direkta reaktioner, så som respondent 

D som sa:  

 

“Åh en munk” (D om bild 6)   

 

Respondenten reagerade med ett ögonblickligt utrop om bilden när hon såg den och fortsatte med att för-

klara att hon troligen hade gilla-markerat bilden. 

 

“[...] hade det varit den här veckan när jag är hungrig hela tiden så hade jag gillat den [bilden][...]” 

(D bild 6) 

 

Respondent D uttrycker en känsla av att vara hungrig hela tiden och reagerar därmed positivt på en bild 

med något ätbart i sig. Respondent D har en direkt reaktion till bilden som sedan följs upp av en åsikt om 

objektet. Om respondenten inte varit hungrig finns det en möjlighet att reaktionen bilden skapade hade 

blivit en annan. Utan en tidigare erfarenhet till objektet hade det inte funnits en möjlighet för responden-

ten att reagera varken positivt eller negativt till bilden. Däremot tyder svaret och den ögonblickliga reakt-

ionen på att sinnesstämningen personen var i påverkade henne till att ha bra åsikter om bilden.  

Att det inte alltid finns något entydigt svar till varför en person bestämmer sig för att interagera med bil-

den är med dessa två citat tydligt. Respondent J, som hade positiva erfarenheter av motivet på bilden 

skulle gilla-markera den på grund av det medan respondent D hade gilla-markerat bilden på grund av den 

sinnesstämning hon befanns sig i då hon exponerades för bilden. Motivet bakom att skapa positiva åsikter 

till något kan se olika ut beroende på person och tillfälle (Hawkins & Mothersbaugh, 2010) 

 

6.4.2 Varierande innehåll 

Bilderna respondenterna såg från Asos varierar i innehåll med bilder på allt från hundar till kläder. De po-

sitiva reaktioner respondenterna nämner om dem är att innehållet är levande och att det händer mycket. 
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För att engagera kunderna på sociala medier behöver de bidra med ett intressant och underhållande inne-

håll (Benedikt & Werner, 2012). Det kan vara en av anledningarna till att respondenterna säger att de hade 

gilla-markerat dessa bilder, både genom att det finns ett brett utbud av olika typer av bilder men även att 

innehållet i bilderna är något som intresserar eller är underhållande för respondenterna. Respondenterna 

som gilla-markerat de personliga bilderna nämner att de personliga bilderna visar upp produkterna som 

företaget säljer på ett mer varierande sätt än vad de informerande bilderna gör. Att respondenternas åsik-

ter om företagens bilder skiljer sig kan ha att göra med att de enbart fick se en personlig bild med tydligt 

fokus på kläderna medan de fick se fem informerande bilder med fokus på kläderna. Dock går det att se 

att även de personliga bilder där företagets produkter finns med, men mer gömt, skapade en positiv re-

spons hos dem som valt att gilla-markera dem.  

 

6.4.3 Estetik i bilden 

Även för de personliga bilderna nämner respondenterna att det estetiska i bilden påverkar om de väljer att 

gilla-markera bilden eller inte. Estetiska drag som nämnt var att bilderna har fina kontraster eller filter. De 

känslor respondenterna får av att se på bilden påverkas även här av det estetiska (Hawkins & Mothers-

baugh, 2010). En bild utan estetetik kan generera en annan åsikt om bilden då det estetiska kan spela in på 

de känslor bilden skapar.  

Estetiken är en av många variabler som påverkar om en person gilla-markerar en bild eller inte. För de 

personliga bilderna respondenter gilla-markerat går det att se att även personlig relevans är viktigt, men det 

är även de sinnesstämningar och tidigare erfarenheter personen har av det som är på bilden som påverkar. 

Även om negativa tankar förekommer om bilden är det de positiva känslorna som väger upp.  

 

6.5 Personliga bilder utan gilla-markeringar 

För de personliga bilderna är det precis som för de informerande bilderna fler som har valt att inte gilla-

markera bilderna än vad det är som har valt att gilla-markera. Fördelningen är dock jämnare än för de in-

formerande bilderna. De åsikter respondenterna framförde om de personliga bilderna utan gilla-

markeringar beskrivs här.  
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6.5.1 Kvalitet och estetik 

De estetiska drag som talar emot de personliga bilderna, enligt respondenterna som sa att de inte hade 

gilla-markerat, är att de anser att bilderna liknar de en privatperson lägger upp för mycket. Bilder som pri-

vatpersoner lägger upp är svagt förknippade med kvalitet enligt respondenterna då de ofta tas med mobil-

kamera. Det kan innebära att kopplingen mellan de personliga bilderna och privatpersoners bilder blir ne-

gativt för företaget. För dessa respondenter är en hög kvalitet på företags bilder på Instagram viktigt och 

det är även något Abbott et al. (2013) ser då de skriver att det är viktigt med en hög kvalitet på bilder för 

att användaren ska ha fördelaktiga tankar om dem. Rent estetiskt är en vanlig reaktion att bilden inte stick-

er ut ur mängden eller att det kändes platt, vilket kan vara en anledning till att de inte fick en gilla-

markering.  

 

6.5.2 Koppling mellan bild och företag  

När det gäller de personliga bilderna där respondenterna säger att de inte hade gilla-markerat har den per-

sonliga relevansen inte lika stor betydelse för respondenterna som den hade för de som hade valt att gilla-

markera en personlig bild eller någon av de informativa bilderna. Det bör dock nämnas att relevans påver-

kar även dessa bilder, men att relevansen har en mindre betydelse för de här bilderna. Det som istället har 

störst påverkan till varför en personlig bild inte gilla-markeras är om respondenten förstår kopplingen mel-

lan bilden och det företaget säljer. 

För att uppdateringar på Facebook inte ska försvinna i mängden är det viktigt att det finns ett tydligt mål 

med dem enligt Hanson et al. (2013). Det kan vi koppla till Instagram då respondenterna inte tycker att 

det finns någon anledning till att ett klädföretag lägger upp bilder som inte har med verksamheten att göra. 

Kopplingen mellan bilden och företaget saknas för respondenterna och bilderna från företaget skulle där-

för kunna vara från vilket annat företag eller privatperson som helst, de försvinner bland de andra bilder-

na. När kopplingen saknas skapar det en förvirring bland respondenterna och de förstår heller inte me-

ningen med dem. Det belyser de två citaten från respondent G och D nedan:  

 

“[...] jag ser inte riktigt vad den [bilden] har att göra med Asos, det skulle vara nagellacket om de 

säljer det, och jag antar att det är det de vill göra reklam för” (G om bild 6) 

 

“[...] lite konstigt varför de [Asos] skulle lägga upp en sådan bild, för det har ju egentligen inget 

med dem att göra” (D om bild 10) 
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Något som kan påverka att respondenterna inte väljer att gilla-markera en bild på grund av att de inte ser 

någon koppling mellan den och företaget kan bero på att människor har ett behov av att skapa struktur 

och ordning i livet (Solomon, 2010). När respondenterna inte kan se ett tydligt mål med den uppladdade 

bilden kan det resultera i att de inte tycker om den och i förlängningen inte gilla-markerar den.  

Att detta sker på de personliga bilderna och inte de informerande har troligen ett samband med att de in-

formerande bilderna innehåller bilder på kläderna företaget säljer medan de personliga bilderna innehåller 

fler saker än enbart produkterna. Att lägga upp bilder som är långt bort från verksamheten går troligen 

emot dessa respondenters värderingar och tankar om hur en bild bör se ut. Det kan vara riskabelt för före-

taget då överensstämmande värderingar är en viktig egenskap för att känna identifikation till företaget 

(Tuškej et al., 2013). Den största anledningen till att respondenter inte gilla-markerat dessa bilder är för att 

det inte finns en förståelse för varför företaget väljer att lägga upp den typen av bilder. Att lägga upp en 

bild som inte är starkt förknippad med företaget kan vara riskabelt sett till vad respondenterna uttryckt. 

Även för de respondenter som hade gilla-markerat de personliga bilder såg vi att det fanns en viss förvir-

ring till varför Asos la upp den typen av bilder.   

Om de positiva attribut respondenterna tillskriver de personliga bilder de inte hade gilla-markerat hade 

tagits ur kontext ser det ut som att respondenterna håller positiva åsikter till företagets bilder, även om det 

inte är fallet. Även om respondenterna tycker om bilderna var för sig är det inte alla som förstår anled-

ningen till att ett företag som säljer kläder och skönhet till exempel lägger upp en bild på kaffe. Det kan 

bero på att det är viktigare för respondenterna att se en relevant koppling mellan företaget och bilden eller 

att bilden förmedlar något framför att de har andra positiva egenskaper som i andra bilder hade kunnat 

resultera i en gilla-markering.  

Solomon (2010) skriver att de känslor en reklam ger påverkar attityden. Det är dock relevansen som på-

verkar respondenterna mest, känslorna till bilden har en mindre påverkan. De negativa känslor responden-

terna har till bilden spelar troligen in på att de inte hade gilla-markerat bilden, men eftersom de även hyser 

positiva känslor antar vi att det är att de inte kan koppla bilden med företaget som gör att de inte gilla-

markerat. Inte för att de har negativa känslor om dem.  

 

6.6 Gemensamma drag för de informativa och personliga bilderna 

Från de kommentarer respondenterna gav om bilderna de hade gilla-markerat eller inte gilla-markerat går 

det att utläsa att det finns likheter. Dessa likheter, varför de följer företag och vad respondenterna har för 

åsikter då de reflekterade över bilderna gemensamt presenteras här uppdelat under tre huvudsakliga rubri-

ker.   
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6.6.1 Att följa företag på Instagram  

Blumler och Katz (1974) belyser att medieanvändare inte är passiva mottagare utan väljer vilka medier och 

vad i medierna de tar del av utifrån de behov medierna uppfyller hos dem. På ett liknande sätt väljer an-

vändarna av Instagram vilken information de tar del av genom att välja ut de privatpersoner och företag 

de följer. Medierna kan uppfylla fyra typer av behov hos användaren, att informera, bidra till identitets-

skapande, upprätthålla personliga relationer och underhålla (Blumler & Katz, 1974). Vi har dragit slutsat-

sen att den största anledningen till att respondenterna följer företag på Instagram är för att bli informe-

rade, underhållna och skapa en identitet. Att upprätthålla personliga relationer ser vi inga samband med. 

Det kan vara för att respondenterna använder mediet för att ta del av innehållet, inte för att socialisera 

med andra personer. Även om en kommentar på Instagram kan syfta till att kommunicera nämnde re-

spondenterna att de kommenterade för att uppmärksamma en annan person om bilden, inte för att föra 

en konversation (Windahl & Signitzer, 1992; McQuail, 1984).    

Majoriteten av respondenterna väljer att följa företag för att få information om och ta del av produkter, ta 

del av erbjudande eller medverka i någon tävling som företaget arrangerar. Det kan relateras till att de vill 

ha en relevans till det de ser, utan den personliga relevansen finns inte behovet av att följa företagen. Det 

går att relatera till varför någon tar del av en reklam, även där är det kopplingen som är viktigast (Yoo & 

MacInnis, 2005). Företagens Instagram-konto uppfyller därmed behovet av att informera genom att visa 

produkter och upplysa om erbjudanden.  

 

”[…]jag tycker det är smidigt med affärer och butiker [på Instagram] […] jag följer bland annat 

Lagerhouse och de är väldigt duktiga på att lägga upp bilder på produkter och när de får nya pro-

dukter till sin webbshop[…]” (D) 

 
 

Respondent D förklarar att hon tycker det är smidigt att följa företag på Instagram då hon på så vis blir 

upplyst om nya produkter. Att sociala medier uppfyller behovet av att informeras är något som styrks av 

Gummerus et al. (2012) och av Hsiu och Linjuan (2013) som kommit fram till att människor använder 

sociala medier som en källa till information och för att hitta rabatterbjudanden. Identitetsskapande kan 

relateras till att objektet i bilden har en koppling till personen. Personer utför saker som de anser passar 

deras personlighet (Katz, 1960), vilket innebär att en person tar del av ett visst medium för att denne kan 

se en personlig koppling till det. Tävlingarna kan representera behovet av underhållning. Att tävlingar på 

sociala medier kan relateras till behovet av underhållning är något som även Benedikt & Werner (2012) 

nämner då de säger att tävlingar är ett exempel på hur användare kan underhållas.  

Genom att följa ett företag på Instagram behöver användaren inte själv söka upp information om varje 

företag för sig utan kan ta del av informationen genom ett medium. Efter att ha tagit del av information 
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från företagen på Instagram kan de, om de vill, gå vidare och besöka företagets hemsida. Respondenterna 

nämner även att följa företag på Instagram gör att de kan ha koll på vad företagen gör och inspireras av de 

bilder som företagen lägger upp. Även här kan vi se att respondenterna uppfyller ett behov av information 

genom att följa företags konton. Att ta del av företag på Instagram kan därmed vara ett effektivare sätt för 

användaren att se produkter de är intresserade av samt få inspiration.  

Några respondenter uttryckte att de följer företag på Instagram för att ta del av bilder med en högre kvali-

tet än de bilder privatpersoner lägger upp, vilket kan göra att den uppfattas på ett annat sätt (Abbott et al., 

2013). De menar att privatpersoner främst lägger upp bilder som är tagna med mobiltelefoner medan före-

tag i högre utsträckning tagit bilder med en kamera. Detta går att utläsa av följande citat från respondent 

G om varför han följer företag på Instagram.   

 

”[…]trevliga bilder, lite mer högkvalitativt material än privata personer många gånger” (G) 

 

Detta kan även kopplas till behovet av underhållning som handlar om en form av undanflykt från varda-

gen och de problem som den innehåller (Windahl et al., 1992). Det sker hos respondenterna genom att de 

tar del av bilder som är estetiskt tilltalande. Även om inte alla respondenter nämner att det är nödvändigt 

att bilderna är tagna med en kamera är det flera som säger att de uppskattar bilder som är estetiska. Det är 

dock viktigt att påpeka att vad som är estetiskt för en person inte behöver vara det för en annan och det 

kan skilja sig mellan personer.  

 

6.6.2 Det viktiga i en bild 

6.6.2.1 Relevans 

I studien har vi sett att det viktigaste för att respondenterna ska gilla-markera en bild är att de känner en 

koppling till bilden och att det finns något i den som de kan härleda till sig själva. När respondenterna har 

tittat på bilderna var för sig har den personliga relevansen till en bild varit den enskilt viktigaste faktorn till 

att gilla-markera. För att en reklambild ska vara av betydelse för en person behöver det finnas något i den 

som är meningsfullt för personen enligt Yoo och MacInnis (2005). I studien kan vi se att det stämmer för 

de bilder respondenterna exponerats för. Det har i detta fall inte spelat någon roll om bilden varit infor-

merande eller personlig utan det mest betydelsefulla för att en respondent ska gilla-markera en bild har 

varit hur stor relevans det som bilden visar har för dem.  

Detta har vi bland annat observerat bland de informerande bilderna där en bild tilltalade olika responden-

ter olika mycket (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Respondenter som tyckte om kläderna på bilden var 

mer benägna att gilla-markera bilden än respondenter där kläderna på bilden inte hade någon stilmässig 
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relevans för dem. Att personlig relevans har stor betydelse för om en bild gilla-markeras eller inte har vi 

kunnat se genom att flera respondenter nämnt att om det var ett annat klädesplagg på bilden som de tyckt 

om hade de kunnat tänka sig att gilla-markera bilden. Detta tyder på det som Hawkins och Mothersbaugh 

(2010) skriver, att om en person är i behov av något är det lättare att skapa en positiv åsikt till objektet. 

Här ser vi att det inte finns något som tilltalar respondenterna och de var heller inte i behov av den typen 

av objekt vilket gjorde att de drogs mindre till kläderna. Att andra objekt kan frambringa en annan reakt-

ion tyder på att respondenterna styrs av behov och innehåll.  

Det viktigaste för respondenterna är således att innehållet i bilden är relevant för dem oavsett om det är en 

informerande eller personlig bild. Bara för att innehållet inte är relevant betyder det dock inte att de har 

negativa åsikter om bilden i sig. Respondenterna visade till exempel att de kunde ha positiva tankar om en 

bild på grund av hur den var tagen, ljussättningen eller andra delar i bilden som de ansåg var tilltalande, 

men att det trots allt inte hade resulterat i en gilla-markering. Det kan därmed tyda på att anledningen till 

att respondenterna väljer att gilla-markera ett företags bild är relevansen som bilden har till dem, men att 

det finns andra faktorer som gör att de trots allt följer företaget.  

 

6.6.2.2 Situationens påverkan 

Det finns mycket som påverkar en persons attityd till något och ett innehåll i en bild kan därför uppfylla 

olika behov (Fiske, 2011) och ge olika attityder till olika personer. Situationen en person befinner sig i när 

den exponeras för något påverkar de åsikter och tankar personen har till objektet (Hawkins & Mothers-

baugh, 2010). Detta har vi sett exempel på i studien då en av de personliga bilderna föreställande en munk 

framkallat både positiva och negativa reaktioner bland respondenterna.  

 

“jag hade nog kunnat lägga en like [gilla-markering] på den för att doughnuts är gott”; “[...] det 

sprider en glädjekänsla i mig för att jag vet att det är något trevligt” (C bild 6) 

 

Medan respondent I hade en motsatt reaktion.  

 

“jag tyckte den [munken] var lite äcklig” (I om bild 6) 

 

Respondent C tycker om munkar och var hungrig och hade därför gilla-markerat bilden medan respon-

dent I hade magsjuka i familjen vilket kan påverka att hon tyckte att munken såg äcklig ut. Bilden ger re-

spondent I negativa känslor medan den ger respondent C positiva känslor. Detta är ett tydligt exempel på 
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att den situation som respondenterna befinner sig i har påverkan på deras reaktion till objektet. Förutom 

att situationen ser olika ut för respondenterna har bilden olika stor relevans för dem. Det här beteendet 

var möjligt att observera även bland andra respondenter där vissa fick en positiv reaktion av bilden då de 

sedan tidigare hade en fördelaktig relation till objektet (Augustsson, 2005). De som inte gilla-markerade 

bilden hade tvärtom en negativ erfarenhet av objektet. 

 

6.6.2.3 Estetiskt tilltalande 

För både de informativa och personliga bilderna som visades anser respondenterna att bildens kvalitet har 

en betydande faktor för att gilla-markera den. Abbott et al. (2013) nämner att för att en bild ska få upp-

märksamhet bland alla de bilder som läggs upp på Instagram behöver de hålla en högre kvalitet och vara 

kreativa. Respondenterna nämner att attribut i bilden, som att det är ett fint ljus, att det är fina färger eller 

att bilden är tagen i en spännande vinkel är positivt och får dem att tycka mer om bilden och därför titta 

en extra gång på den. Att de uppmärksammar dessa delar innebär att det är något de tycker är viktigt och 

sticker ut från bilden. Den här typen av bilder kan därmed ha en betydelse för respondenternas vilja att se 

på en bild.  

Något som visade sig vara betydelsefullt bland alla bilder som respondenterna exponerades för, oberoende 

av vilket företag som låg bakom bilden, var att bilderna inte skulle vara uppstyrda. Bilder med ett bildspråk 

som liknar en traditionell reklambild, till exempel från en tidningsannons eller en bild från ett företags 

produktkatalog gav negativa associationer. Hansson et al. (2013) har kommit fram till ett liknande resultat 

för deras studie av företags närvaro på Facebook, då de skriver att alla användare av Facebook inte är po-

sitivt inställda till att företag använder sig av sociala medier som en plats att marknadsföra sig på.  

Att en bild som läggs upp på Instagram behöver hålla hög kvalitet, vilket Abbot et al. (2013) nämner och 

som respondenterna håller med om, kan ses som motsägelsefullt till att en bild inte bör likna en produkt- 

eller reklambild för mycket. För företag på Instagram kan ett smidigt sätt att lägga upp bilder på vara att 

lägga upp de som de redan har från kataloger och hemsida. Respondenterna menar dock att den typen av 

bild inte är att föredra, men att bilden bör ha kvalitet. Det kan tyda på att de söker professionaliteten i de 

bilder företag använder i andra situationer, men att de inte vill se den typen av bild på Instagram. Instag-

ram-bilder bör enligt dessa respondenter därmed vara av hög kvalitet utan att ha en tydlig marknadsfö-

ringsaspekt.  För att det inte ska bli tydlig reklambild kan det därmed vara bra för företag att använda sig 

av ett varierat innehåll och inte enbart lägga upp information som är uppenbar reklam i form av till exem-

pel erbjudande (Hanson et al. 2013). Dock säger respondenterna att det är viktigt att inte produktbilder 

utesluts helt eftersom de då tappar kontakten med företaget. En stor anledning till att de följer ett företag 

på Instagram är för att få information om deras produkter. Därför är det viktigt att de bilder som företag 
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lägger upp har koppling till företaget och att de använder sig av bilder på sina produkter även om de kan 

blanda dem med andra bilder.  

 

6.6.3 Kommentarer  

När det kommer till att kommentera en bild på Instagram är det få respondenter som uttryckte att de bru-

kar kommentera, vare sig på privatpersoner, som de har en relation till, eller företags bilder. Anledningen 

till att de inte kommenterar på företags bilder är generellt för att de anser att dessa kommentarer försvin-

ner i mängden och respondenterna känner att det inte är meningsfullt att kommentera. I stället för att 

kommentera på företags Instagram-bilder anser respondenterna att det är bättre att gilla-markera och att 

använda det som ett sätt att visa att de uppskattar bilden. Att kommentera kan ses som en större an-

strängning än en gilla-markering och att den inte uppmärksammas kan vara anledningen till att responden-

terna inte kommenterar. Att gilla-markeringen förknippas med en uppskattning kan innebära att den 

handlingen tillfredsställs av innehållet i bilden, men att en kommentar kräver något mer i gengäld.   

I början av intervjun då respondenterna blev tillfrågade om de brukade kommentera på bilder var det ing-

en som uttryckte det. När bilderna visades framkom det dock att tre av respondenterna kunde tänka sig att 

kommentera på företags bilder om det var för att uppmärksamma en kompis om bilden. Genom att 

nämna personens namn i kommentarsfältet får personen i fråga en notis och kan på så vis ta del av bilden.  

 

“Där hade jag nog också bara kommenterat till någon kompis som kanske behöver nya kläder och 

det hade kanske varit ett tips” (C om bild 5) 

 

Respondent C kunde tänka sig att kommentera på en bild om han visste att det var något i bilden som var 

relevant för en kompis att se. Återigen kan vi se att relevans har en stor inverkan då respondenten trodde 

att den som fick en notis hade tyckt om objektet i bilden.  

 

6.6.4 Bilderna i en helhet 

Efter att respondenterna svarat på vad de tyckte om varje bild fick de uttrycka sig mer generellt om vad de 

hade för åsikter om de informerande respektive de personliga bilderna. De fick även svara på om de före-

drog att företag lägger upp informerande bilder som Zara gör eller blandar informerande bilder med per-

sonliga bilder som Asos gör. Vi kunde då se att respondenternas åsikter om bilderna ändrade sig något. 

Respondenter som tidigare uttryckt en förvirring till varför Asos lägger upp en bild på en hund ansåg nu 

att det var roligare att följa ett företag som har ett mer varierat innehåll än ett som endast lägger upp pro-

duktbilder. Då attityder baseras på den information som finns tillgänglig om ett objekt (Franzen, 1999; 
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Wells & Prensky, 1996) och respondenterna till en början endast hade information om varje enskild bild 

för sig kunde de enbart ge åsikter om vad den bilden visade och gav för känslor. När de sedan hade sett 

alla bilder kunde de jämföra dem och se ett annat mönster. Det här kan vara en anledning till att respon-

denterna till en början hade förvirrade åsikter om de personliga bilderna för att sedan sätta in dem i ett 

bredare sammanhang och då få en större förståelse för företagets val av bilder. Bilderna blev då mer rele-

vanta.  

I slutet av intervjuerna när respondenterna fick uttrycka sig mer fritt om de olika uppläggen av Instagram-

konton och jämföra dessa förklarade de att de tyckte att de informerande bilderna var mer strikta och raka 

i sin kommunikation. Det var bilder där produkterna var i fokus, de var genomtänkta och professionella 

och det framgick tydligt att det var ett företag som låg bakom bilderna. Det som respondenterna såg som 

tråkigt med dessa bilder var dock att det inte fanns någon större variation och att många av bilderna 

påminde om varandra.  

Det som respondenterna sa om de personliga bilderna var att de var personliga och spontana. Dessa bilder 

var mer vardagliga och gav en större inblick i företaget som låg bakom utöver vad de har för produkter. 

Enligt respondenterna skapar de personliga bilderna en känsla och visar på en livsstil medan de informe-

rande bilderna fokuserade på att visa produkterna. En av respondenterna nämner att det är två helt olika 

sätt att göra reklam för företaget på.  

 

“det är jättestor skillnad, du har ju två helt olika sätt att marknadsföra sig på och hur de brandar 

sig själva [...]” (H)  

 

Respondent H förklarar att han tycker att det är en stor skillnad i hur företag marknadsför sig på Instag-

ram. Detta är även något som andra respondenter sett och nämner då att Asos bilder är mindre profess-

ionella och ser ut som om de kunde vara tagna och upplagda av en privatperson. Kvaliteten på bilden som 

respondenter tidigare eftersträvat och Abbott et al. (2013) nämnde var en viktig del av bilder på Instagram 

verkar ha en mindre betydelse när respondenterna såg alla bilder. Bilderna sågs som personliga och det 

förknippades med att det var roligare att ta del av företagets bilder.  

Med det ser vi att respondenterna till stor del tycker att det är bra när företag på Instagram lägger upp bil-

der som har ett blandat innehåll. Vid en jämförelse mellan de två företagen i studien tycker respondenter-

na att bilder med ett varierande innehåll är mer underhållande. De informativa bilderna var av samma ka-

raktär och även om de hade en annan kvalitet än de personliga blev det upprepande innehållet till en 

nackdel. En anledning till att ta del av medier är för att bli underhållen (Blumler & Katz, 1974), vilket de 

personliga bilderna på Instagram uppenbarligen lyckas uppfylla.   
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6.6.5 Variation i bilderna 

Enligt Sung och Choi (2010) är det viktigt att ett företag skapar en konkurrenskraftig tjänst för att bygga 

en relation till kunden. En konkurrenskraftig tjänst kan i det här fallet vara att sticka ut ur mängden med 

bilder som skiljer sig från andra. Det kan ske genom att företaget har bilder som skiljer sig från andra bil-

der som läggs upp på mediet eller att det finns ett varierande innehåll där bilderna varierar mellan 

varandra. Ett företag på Instagram som enbart lägger upp en typ av bilder står inte ut lika mycket som ett 

företag som blandar bilder.  Här spelar det ingen roll om bilderna är informerande eller personliga utan 

det viktiga är att de varieras och att inte enbart en typ av bild läggs upp av företaget. Respondenterna rea-

gerade på att de informerande enbart hade en typ av bildspråk men även att de personliga var lika i stil, 

även om objekten i bilden varierade på ett annat sätt. Förutom att bilden är relevant, som vi förklarat tidi-

gare är därmed en varierande typ av bild en stor del till varför respondenterna tycker om företagets bilder. 

Abbot et al. (2013) skriver att för att en bild ska sticka ut i mängden behöver den vara kreativ, vilket detta 

tyder på. Om bilderna inte är kreativa och varierade är det ingen som lägger märke till dem. Att respon-

denterna reflekterar mer över variationen efter att de sett bilderna visar på att bilden i sig kan ha en rele-

vans för respondenten medan bilderna som helhet har en annan och där ställer de andra krav än då de 

enbart ser en bild. Varierande typer av bilder är det optimala, då det annars är lätt att respondenten blir 

uttråkad och har svårt att finna ett nöje med dem.    

Efter att respondenterna sett alla bilder fick de frågan om de föredrar bilder som är informerande eller 

personliga. Åtta av tio anser att de föredrar företag som lägger upp personliga bilder. Gilla-markeringar på 

de individuella bilderna var få men även där går det att se att de personliga bilderna hade en större andel 

gilla-markeringar. Detta kan härledas till att respondenterna anser att de personliga bilderna är mer person-

liga och spontana. De är vardagliga och kan därför kopplas till det liv som respondenterna själva lever. De 

som ändå föredrar mer informerande bilder menar att anledningen till att följa ett företag på Instagram är 

för att se deras produkter. Respondenterna uppfyller då behovet att bli informerade, vilket är ett av skälen 

till att personer tar del av medier (Blumler & Katz, 1974). Dessa respondenter menade att andra typer av 

bilder kunde de istället ta del av genom att följa sina vänners konton. Till slut kan vi se att respondenterna 

anser att bildernas relevans är den störst bidragande faktorn till att gilla-markera bilden, oavsett om den är 

informerande eller personlig.  

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien visar sammanfattningsvis att den största anledningen till att användare följer företag 

på Instagram är för att bli informerade om produktutbud och för att ta del av erbjudanden. Responden-

terna nämner att de väljer att följa företag som stämmer överens med deras intressen. Den personliga 

kopplingen är även något som är viktigt för att respondenterna ska gilla-markera en bild. För att kommen-
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tera på en bild är även där en koppling till bilden viktig, men där respondenterna gilla-markerar en bild för 

att visa uppskattning, kommenterar de på den för att uppmärksamma någon de känner om bilden. 

Studien visar även att det är viktigt för respondenterna att se en koppling mellan bilden företaget lägger 

upp på Instagram och företaget i sig. Utan den kopplingen känner sig respondenterna förvirrade och har 

svårare att gilla-markera bilden. Dock är den personliga relevansen viktigast, om den finns kan responden-

terna bortse från kopplingen till företaget då de tycker om innehållet i bilden. Även det estetiska har bety-

delse för bilden då ljussättningen eller hur bilden är fotograferad är av vikt för respondenterna.  

Genom studien har vi sett att det finns en liten skillnad hur respondenterna interagerar med företag bero-

ende på om de lägger upp informerande eller personliga bilder. De nämner då att de hellre följer ett före-

tag som lägger upp personliga bilder då dessa är mer varierande. Respondenterna upplever återigen att det 

är lättare att känna en personlig koppling till dessa bilder.  
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7 Diskussion och slutsats  

Här kommer vi reflektera över det vi sett i resultat- och analysdelen. Vi kommer även granska resultatet 

och analysen samt uppsatsens tillvägagångsätt och ge förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Diskussion av resultat och analys  

7.1.1 Att följa företags Instagram-konton 

Genom att ta del av företags Instagram-konton upplever respondenterna att de får ut information om fö-

retagen. Det sker genom att de får kunskap om vad företagen erbjuder för produkter, men även informat-

ion om erbjudande eller genom att de inspireras av bilderna som läggs upp. Ett behov av att bli informe-

rad genom att ta del av medier handlar bland annat om att få tips eller att lära sig saker om omgivningen 

(Windahl et al., 1992). Därmed kan vi säga att respondenterna uppfyller ett behov av att bli informerade 

då de följer företags Instagram-konton för att få vetskap om sin omgivning, vilket i det här fallet är företa-

get. Att respondenterna får information om erbjudande som företagen har och att de inspireras av deras 

bilder kan jämföras med att medierna uppfyller ett behov av att informera genom att ge tips och råd. 

Inspiration kan även kopplas till att medierna uppfyller ett behov av underhållning. Att bli underhållen 

genom att ta del av medierna innebär att de erbjuder användaren någon form av tidsfördriv eller flykt från 

vardagen (Windahl et al., 1992). En del av respondenterna nämner att när de ser bilder som inspirerar dem 

tänker de tankar om att de vill se ut på det viset eller befinna sig på platsen bilden visar. Detta är ett sätt att 

drömma sig bort och undfly vardagslivet och vi kan därför säga att de blir underhållna genom att ta del av 

företags Instagram-konton. Enligt Katz (1960) väljer människor att göra saker som stämmer överens med 

deras livsstil och personlighet, vilket stämmer med det vi fått fram av undersökningen. Respondenterna 

nämner att de väljer att följa företag för att de bilder de lägger upp passar med deras intressen och då 

dessa bilder är roliga att titta på. Genom att följa företag på Instagram kan respondenterna bli underhållna 

och känna koppling och inspiration till sin livsstil.  

 

7.1.2 Viktiga aspekter i en bild  

Resultatet av intervjuerna visar tydligt att något respondenterna värdesätter i en bild är att de kan känna en 

personlig koppling till det som bilden visar. När respondenterna hittar något i bilden som de tycker om 

eller vill ha får bilden större relevans för dem och de tycker bättre om bilden. Att bildens relevans för re-

spondenten är viktig för att de ska tycka om bilden kan ha att göra med att människor skapar attityder till 

saker i förhållande till värderingar, personlighet och livsstil (Wells & Prensky, 1996). När respondenterna 

känner till objektet i bilden eller till exempel tycker att kläderna i bilden stämmer överens med deras per-

sonlighet eller stil har de lättare att tycka om de bilder än en bild som de inte kan relatera till sig själv.  
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Något vi upptäckte under studien som är viktigt för att respondenterna ska tycka om en bild är att de för-

står kopplingen mellan bilden och företaget bakom den. Då respondenterna inte kan förstå varför företa-

get väljer att lägga upp en viss bild känner de sig förvirrade och tycker därför mindre om bilden. Männi-

skor har ett behov av skapa ordning och struktur i livet för att fatta beslut om objekt (Solomon, 2010). 

Detta kan vara en anledning till att respondenterna inte uppskattar bilder där de saknar kopplingen mellan 

bilden och företaget, då de inte upplever någon ordning eller struktur.  

Ytterligare en viktig aspekt med bilden för att respondenterna ska uppskatta den är att bilden är estetiskt 

tilltalande och håller kvalitet. Här tittar respondenterna till exempel på ljussättningen i bilden eller om den 

är fotograferad ur en spännande vinkel. Hawkins och Mothersbaugh (2010) skriver att en persons åsikter 

eller attityder till något kan påverkas av hur det ser ut estetiskt. Detta är något som vi kunnat konstatera i 

vår studie då respondenterna uttrycker positiva åsikter om bilder som de anser är estetiskt tilltalande.  

 

7.1.3 Informerande och personliga bilder 

Vi har genom vår studie kommit fram till att det finns en skillnad mellan hur användarna av Instagram 

interagerar med företag beroende på om de använder informerande eller personliga bilder. Det är dock 

inte någon större skillnad och vi kan endast generalisera till de respondenter som deltagit i vår studie och 

endast för de utvalda bilder som använts vid intervjuerna. När respondenterna ser till alla bilder i studien 

uttrycker de att de hellre följer ett företag som använder sig av personliga bilder än av informerande då 

dessa är mer varierade och personliga. Respondenterna nämner att bilderna ska vara varierade för att 

sticka ut ur mängden och på så vis läggas märke till. Detta tyder på det Sung och Choi (2010) skriver att 

ett företag måste erbjuda en konkurrenskraftig tjänst för att lyckas med kundrelationen. I detta fall handlar 

det om att konkurrera med alla de bilder som varje dag publiceras på Instagram.  

Anledningen till att de personliga bilderna i större utsträckning bidrar till interaktion med företagen, i form 

av gilla-markering, än de informerande bilderna är att de lyckas skapa en personlig relevans och koppling 

till respondenterna. Som tidigare nämnts påpekar respondenterna att de hellre följer ett företag med per-

sonliga bilder än informerande då de är mer varierade, personliga och bilder som de själva kan känna igen 

sig i. Attityder till något skapas då en person kan koppla det till sin personlighet och sitt liv (Katz, 1960). 

De personliga bilderna är lättare för respondenterna att relatera till och att gilla-markera.  

 

7.1.4 Slutsats  

Då vi analyserat våra svar från intervjuerna med hjälp av teorierna attityder och uses and gratification samt 

ställt resultatet mot tidigare forskning har vi kommit fram till att typen av bild som företaget väljer att 

lägga upp på sitt Instagram-konto har viss betydelse för användarnas interaktion med företagen och i valet 

av vilka företag de väljer att följa.  
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Respondenterna från undersökningen säger att de hellre interagerar med ett företag som använder sig av 

personliga bilder då dessa är mer personliga och varierade. Medierna informerar oss om vad som händer i 

vår omgivning och kan ge oss tips och råd (Windahl et al., 1992). När respondenterna följer företag på 

Instagram är det något som de vill att företagen de följer ska bidra med. De nämner till exempel att de vill 

få information om vad de säljer för produkter och bli inspirerade av deras bilder. För att uppnå detta krävs 

det att det finns en personlig relevans och meningsfullhet i bilden, det visade sig att respondenterna lättare 

hittade det i de personliga bilderna, även om skillnaden inte var stor. Att personlig relevans finns är viktigt 

för att skapa en positiv attityd till något (Wells & Prensky, 1996; Katz, 1960). Sammanfattningsvis ser vi 

att majoriteten av respondenterna anser att det är lättare att hitta personlig relevans i de personliga bilder-

na och att det är närmre till hands att interagera med de bilderna genom att gilla-markera.  

 

7.2 Granskning av resultat och analys 

En studie kan vara mer eller mindre framgångsrik. Vi har valt att diskutera de delar av uppsatsen som vi 

anser fungerade och de som inte fungerade här. 

Att en bild skapar olika reaktioner bland olika personer har vi redan konstaterat genom de svar vi fått. Det 

är dock viktigt att notera att de åsikter respondenterna uttryckt om bilderna inte enbart behöver ha med 

det på bilden att göra. Åsikter är något som påverkas av många faktorer (Solomon, 2010), känslor och 

åsikter kan se olika ut mellan olika personer och olika situationer (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). Detta 

är något som kan påverka de svar som respondenterna gett. Vi har till exempel sett att respondenterna 

kopplade många bilder, framför allt de personliga, till julen. Det tror vi beror på att intervjuerna utfördes i 

slutet av november och det då börjar närma sig jul. Samma bild hade kanske framkallat andra känslor om 

den visats vid ett annat tillfälle på året. Respondenternas åsikter kan även ha att göra med vad de tycker på 

förhand. Vad de brukar gilla-markera eller tycka om i andra situationer kan påverka vad de tyckte om bil-

derna på Instagram. Ett liknande fenomen kan vi se från Hawkins och Mothersbaugh (2010) och Wells 

och Prensky (1996), vilka skriver att åsikter är baserade på de tidigare erfarenheter en person har. Därför 

kan åsikter respondenterna har om Zara eller Asos sen innan påverka resultatet i studien. 

Ytterligare något som kan påverka vad respondenterna anser om de informerande respektive personliga 

bilderna kan ha att göra med vad personerna anser att Instagram ska användas till. En respondent var väl-

digt tydlig med att hon tyckte att Instagram var till för ögonblicksbilder, oavsett om det var ett företag 

eller privatperson som la upp bilden, medan en annan hade en totalt motsatt åsikt och ansåg att företags 

bilder på Instagram skulle vara professionellt tagna och inte med en mobilkamera. Detta påverkar vad 

dessa personer anser om bilderna som företagen lägger upp. Den förstnämnda var allmänt mer positiv till 

de personliga bilderna medan den sistnämnda var negativt inställd till de bilderna men mer positiv till de 

informativa. Personliga preferenser kan därmed vara en stor anledning till varför en person tycker eller 
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inte tycker om något, men är inget studien tagit upp eller tagit hänsyn till. Alla våra tidigare erfarenheter av 

något påverkar vårt beteende (Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Wells & Prensky, 1996) vilket syns här. 

Utan tidigare erfarenhet av ämnet, i detta fall Instagram, hade det inte varit möjligt för dem att hysa dessa 

åsikter.   

Något som bör nämnas i samband med vår studie är att forskning kring sociala medier visat att många 

använder denna typ av sociala media som en envägskommunikation (Wan-Hsiu & Linjuan, 2013) för att 

inhämta information och inspiration. Anledningen till att respondenterna inte valde att gilla-markera bilder 

behöver därför inte endast ha med bildens innehåll att göra utan kan påverkas av att de ser mediet som en 

plattform för envägskommunikation. Att många av respondenterna i början av intervjuerna nämnde att de 

inte brukade gilla-markera eller kommentera bilder på Instagram kan vara ett tecken på att detta. 

 

7.3 Granskning av tillvägagångssätt 

För att komma fram till ett resultat och för att svara på syftet med uppsatsen genomförde vi semistruktu-

rerade intervjuer med tio respondenter. Vi ansåg att detta var ett relevant tillvägagångssätt då vi på så vis 

kunde skapa en dialog med respondenterna genom att ställa öppna frågor. De frågor vi i efterhand hade 

kunnat ändra på var bakgrundsfrågan om den typ av bilder de brukar gilla-markera på Instagram. Respon-

denterna svarade med specifika saker medan vi ville veta vilka typer av bilder de gillade och inte vad det är 

specifikt i bilden de gilla-markerade bilden för. Vi märkte att respondenterna mot slutet av intervjuerna 

tröttnade på att svara på samma typ av frågor till varje bild. Ett alternativ hade därför varit att ställa färre 

frågor och försökt få respondenterna att prata mer fritt om bilderna. Vi anser att vi fick ut svaren vi ville 

ha av intervjuerna men att det skedde först efter många följdfrågor. Ett annat sätt att ställa frågorna på 

hade troligen gett samma svar men på ett effektivare sätt.  

Tio personer var ett tillräckligt antal att intervjua då vi kände att vi uppnådde en teoretisk mättnad. Re-

spondenterna valdes ut genom snöbollsurval vilket kan ifrågasättas då det är en form av icke slumpmässigt 

urval och det därför inte går att generalisera utifrån de resultat som undersökningen kommit fram till. Ett 

annat alternativ hade därför varit att använda ett slumpmässigt urval. Detta är dock mer kostsamt och 

tidskrävande och då vi ville intervjua respondenter med en viss förkunskap om Instagram ansåg vi att 

snöbollsurval var det bästa för studien. Det medförde dock att vi inte kunde dra slutsatser om fler än de 

som ingick i vår studie.  

Vi valde att använda bilder från klädföretagen Zara och Asos Instagram-konton då vi tycker att de repre-

senterar informerande och personliga bilder på ett tydligt sätt. Det är möjligt att resultatet hade sett an-

norlunda ut om vi istället slumpat fram företag bland de företag som använder informerande respektive 

personliga bilder. Då vi inte generaliserar svaren till företag på Instagram generellt utan endast uttalar oss 

om de bilder som visats för respondenterna tror vi inte att detta påverkar vår studie.  
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När det gäller bilderna som användes för studien valdes de ut slumpmässigt utifrån de femtio senaste in-

läggen från vardera företag, från den 25 november 2014. Genom detta urval påverkade inte vi svaren ge-

nom att välja ut bilder som vi tyckte var mest lämpade. Dock hade det troligen varit mer lämpligt att vi 

valde ut bilder som vi ansåg representera de olika bildtyperna då det blivit större skillnad i bildsorterna. Vi 

hade då kunnat välja ett mer blandat urval mellan bilder på dam- och herrkläder vilket eventuellt hade 

kunnat ge ett annat svar. De bilder som nu användes var mer inriktade på damkläder och de män som var 

med i studien uttryckte vid några tillfällen att de inte hade så mycket att säga om bilderna på grund av 

detta.  

Respondenterna blev informerade om vilket företag de såg bilder från. Detta då vi under testintervju ett 

upplevde att respondenten tyckte det var svårt att veta vilka bilder som tillhörde vilket företag. Att re-

spondenterna kände till företagen som låg bakom bilderna kan ha medfört att svaren blivit färgade av de 

åsikter de har sedan tidigare om företaget. En lösning hade därför varit att benämna företagen som företag 

ett och två, respondenterna hade då vetat att det var olika företag, men inte vilka som låg bakom bilden.    

Vi anser att fem bilder från vardera företag var ett lagom antal. Det kunde märkas att respondenterna i 

slutet av intervjuerna började bli trötta på att svara på samma frågor till varje bild och det hade därför inte 

varit ett bra alternativ att visa fler bilder. Om vi visat färre bilder hade vi inte fått in lika många svar och 

det hade då varit svårare att se ett mönster mellan informerande och personliga bilder. Ett alternativ skulle 

kunna vara att visa fler bilder men att visa alla bilder som är personliga tillsammans och alla bilder som är 

informerande tillsammans. På så vis hade respondenterna fått se bilderna i ett sammanhang och det kan 

kanske mer liknas vid hur man tar del av bilderna på Instagram. Då hade det även varit lättare att visa bil-

der från fler företag.   

Vi hade till en början svårt att hitta teorier som vi ansåg lämpliga för att undersöka Instagram. Detta kan 

bero på att det är ett relativt nytt medium och det inte finns mycket forskning att gå tillbaks till för att hitta 

teorier som använts tidigare. De teorier vi till slut valde att använda, attityder och uses and gratification, 

har varit till hjälp för att analysera svaren från intervjuerna. Uses and gratification var dock inte var lika 

tillämpningsbar för studien som vi först trott. Det var svårt att applicera den på respondenternas åsikter 

om bilderna och utifrån det analysera svaren. Vi har använt teorin vid analyserandet av varför responden-

terna väljer att ta del av ett företag eller en viss bild på Instagram. Attityder var däremot en användbar te-

ori, eftersom attityder används för att undersöka en persons åsikter för något anser vi att det var en myck-

et användbar teori för vår studie. Detta då vi genom intervjuerna ville undersöka respondenternas åsikter 

till bilderna.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har valt att utföra studien kvalitativt och det skulle vara intressant att undersöka samma fenomen men 

kvantitativt. Detta för att se om det ger samma resultat som vi kommit fram till. Det skulle även vara in-

tressant att utföra samma undersökning som vi gjort, men med fler respondenter och jämföra fler företag 

för att se ett tydligare mönster.  

Ett återkommande svar från respondenterna till varför de inte kommenterar på företags bilder är för att de 

inte känner att det spelar någon roll eller att det kommer försvinna i mängden bland övriga kommentarer. 

Kommentarer är något som kan hjälpa företag att utveckla produkter och är ett sätt för dem att kommu-

nicera med sina konsumenter. Det vore därför intressant att undersöka varför respondenterna känner på 

det viset, och vad som kan göras för att ändra på det.  

Vår studie fokuserar på Instagram genom att belysa vad företags närvaro på Instagram har för betydelse 

för användarna och vilken typ av bild de lättast interagerar med. Detta är ett ämne som även kan undersö-

kas ur ett företagsperspektiv och då till exempel titta på vad företag vinner på att använda Instagram för 

att nå ut till konsumenterna. Då relevans visat sig vara en viktig faktor till varför användare av sociala me-

dier interagerar med företag på sidan kan det vara intressant att undersöka närmare hur företagen bör ar-

beta för att skapa relevans och personliga kopplingar till konsumenterna på Instagram.  
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