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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka de intervjuade kvinnornas motiv till att följa företag på 

Instagram samt hur samspelet mellan användare, företag och bild uppfattas. Det teoretiska 

ramverket som ligger till grund för studien är uses and gratifications och symbolisk 

interaktionism. Det empiriska underlaget baseras på tretton kvalitativa forskningsintervjuer med 

kvinnor i åldersgruppen 26-45. Resultaten visar att de främsta motiven till att följa företag är: 

information, inspiration, identifikation, makt och navigering. Kvinnorna föredrar att interagera 

med mindre företag då de förmedlar en personlig och mänsklig känsla. Dessutom föredras 

varierande innehåll som visar på företags trovärdighet, professionalitet och som användarna kan 

identifiera sig med. Deltagarna har en negativ attityd gentemot att ta del av företags aktiviteter 

med risk att förstöra ens självbild. 

 
This study examines why women choose to follow companies and how the interaction between 

companies, pictures and users are perceived. The theoretical framework consists of two different 

approaches: uses and gratifications and symbolic interactionism. The empirical material are based 

on thirteen independent qualitative interviews with women aged between 26-45. The results show 

that the primary motives to follow companies are: information, inspiration, identification, power 

and navigation. The participants prefer to interact with smaller companies due to a more personal 

and authentic feeling. They also prefer mixed content which points out companies credibility, 

users identification and professionality. The participants tend to have a negative attitude toward 

engaging with companies activities due to destroying one’s self-image. 
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	  1. Inledning 	  
”Att scrolla” är idag ett vedertaget uttryck och inte minst i relation till sociala medier. Vi scrollar 

igenom information om våra vänner, matlagning och resor. Vi scrollar igenom information om 

företags nyförvärv och senaste produkter, och intresset för sociala medier fortsätter öka. Idag 

använder ungefär 75 procent av Sveriges befolkning sociala nätverk, där den näst största 

plattformen är bildapplikationen Instagram. Trots att den är populärast bland unga börjar även de 

äldre åldersgrupperna hitta dit, och främst i raden står kvinnor (iis.se, 2016: 49). I takt med att fler 

privatpersoner nyttjar Instagram börjar även små och medelstora företags närvaro på plattformen 

öka (Karlsson, 2016). Men kampen om människors uppmärksamhet är som att bestiga ett högt 

berg. För i och med ett ökat informationsutbud har spelplanen för hur företag kan nå ut till sina 

målgrupper förändrats och det är svårt att ta sig igenom mediekonsumenters nästan 

ogenomträngliga barriär. Samtidigt florerar valmöjligheterna bland oss som medieanvändare och 

vi tvingas bli selektiva och göra fler aktiva och individuella val. Parallellt strävar företag efter att 

skapa delaktighet, få konsumenter att identifiera sig och interagera med dem (Enginkaya & 

Yilmaz, 2014: 220). Vad som får konsumenter att möta företagens mål är dock inte lika urbenat. 

Därför är det intressant att undersöka vad konsumenter får i utbyte av att följa ett företag på 

Instagram, huruvida denna interaktion kan påverka identiteten samt vad de tycker om företags 

närvaro på plattformen. 

2. Syfte och frågeställningar  
För att påverka människor till att köpa en vara eller tjänst gäller det att vara införstådd med hur 

människor tänker, agerar och hur de navigerar sig bland medier (Waern et al., 2004). Därför kan 

det, utifrån ett utomvetenskapligt perspektiv, tänkas vara av intresse för företag att få en djupare 

förståelse för mottagarnas förhållningssätt till Instagram och vilka behov som kan tänkas ligga 

bakom valet att följa företag. Eftersom företag och mottagare möts under liknande förhållande – 

i såväl en privat som offentlig sfär – är det intressant att undersöka hur interaktionen mellan dem 

ter sig, huruvida förväntningar och eftertraktande kan ge upphov till identifikation och 

rannsakning av sig själva i förhållande till samhälleliga strukturer. Utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv är det intressant att undersöka om det finns fler behov som skapas i samband med 

Instagramanvändningen än de som tidigare presenterats inom forskning om medieanvändning. 

Med avstamp i ovanstående är syftet med undersökningen tvåfaldigt: 1) att genom 

kvalitativa forskningsintervjuer kartlägga de intervjuade kvinnornas (26-45 år) behov och motiv 
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till att följa företag på Instagram 2) samt undersöka samspelet mellan användare, företag och bild 

på plattformen. Syftet mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka centrala behov och motiv ligger till grund för de intervjuade kvinnornas val att följa 

företag på Instagram? 

• Hur ser de intervjuade kvinnorna på att företag existerar på Instagram som ett sätt att få 

användares uppmärksamhet? 

• Hur uppfattar de intervjuade kvinnorna relationen mellan företag, bild och användare på 

Instagram? 

• Finns det ett samband mellan de intervjuade kvinnornas självpresentation och hur de 

interagerar med företag på Instagram, och i så fall hur? 

3. Kontextualisering 	  
För att få ökad förståelse för undersökningen i förhållande till dess samhälleliga kontext redogör 

följande avsnitt för det föränderliga medielandskapet och kvinnors användning av och företags 

närvaro på Instagram. 

3.1 Nytt landskap med otaliga valmöjligheter 

Idag lever vi i ett föränderligt medielandskap med tillgång till olika medier när, var och hur vi vill 

och det är svårt att tänka sig ett liv utan internet och sociala medier. Mediekonsumtionen har ökat 

till följd av ett större medieutbud, men vi står också inför ett problem. Det finns ett överflöd av 

information samtidigt som tillgången till uppmärksamhet är begränsad (Strömbäck, 2015: 66f). I 

en digital kontext är en av orsakerna till att flödet ökat användargenererat innehåll (Snickars, 

2014: 35). Men då dygnet enbart har 24 timmar skapas det ett konkurrerande och hårdare klimat 

om människors uppmärksamhet och nu står kampen inte enbart mellan företag utan även mellan 

företag och privatpersoner. Därför tvingas människan själv välja vad hen vill uppmärksamma. 

Således erbjuds människan en större frihet samtidigt som kraven på människans vilja och förmåga 

att välja ökar (Strömbäck, 2015: 66f). Då Instagram har över 600 miljoner användare kan en 

endast föreställa sig den mängd information som de tvingas välja mellan och uppmärksamma 

(Instagram.com). Därför är det intressant att studera, till följd av företags ökade närvaro på 

Instagram, varför de flitigaste användarna – det vill säga kvinnor – väljer att följa vissa företag 

och inte andra. Med ökad valmöjlighet kan en ponera att användarens förväntningar och krav på 

innehållet tilltar. Således är det relevant att undersöka vad som får kvinnor att interagera med 
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företag och hur interaktionen uppfattas. Detta för att i ett vidare perspektiv främja små och 

medelstora företag och dess förståelse för att använda Instagram så att de kan synliggöras i ett 

hav av information. 

3.2 En ti l l fredsställande plattform 

Instagram är den näst populäraste plattformen bland svenskar då 26 procent använder den 

dagligen. De mest frekventa användarna är kvinnor varav hälften använder sig av applikationen 

ibland. Samtidigt använder hälften av alla kvinnor under 35 år applikationen dagligen. Då kvinnor 

står för den största delen av aktiva användare på Instagram är det intressant att undersöka hur 

kvinnor i åldern 26-45 använder sig av applikationen (iis.se, 2016: 49). Detta eftersom det kan 

antas att majoriteten av företag riktar sig till de äldre åldersgrupperna. 

Enligt Dagens Analys befinner sig 7 av 10 små och medelstora företag på sociala medier. 

18 procent av dessa är närvarande på Instagram. Ett dominerande orosmoment är att 

målgrupperna är svåra att nå (Karlsson, 2016). Därför är det intressant att söka reda på de 

grundläggande premisserna till varför kvinnor väljer att interagera med företag på Instagram och 

vad de anser om att företag befinner sig i en mer ”personlig” sfär. Företag som begrepp avser i 

studien små och medelstora företag – det vill säga företag med färre än 250 anställda – som 

producerar och/eller säljer varor eller tjänster (Ekonomifakta, 2017). 

4. Forskningsöversikt  
I forskningsöversikten berörs artiklar som exemplifierar vad som tidigare är undersökt och 

förknippat med forskningsområdet. Det finns mycket forskning gällande sociala medier och 

människors medieanvändning. Men inom akademisk forskning är en del områden inom sociala 

medier tunn och publikforskning av Instagram har visat sig vara begränsad. Mycket av den 

tidigare forskning som behandlat människors medieanvändning på sociala medier har framförallt 

centrerats kring Facebook och inte i relation till företag. Därför ligger fokus snarare på forskning 

som är närliggande det som undersöks. Utvalda artiklar utgör endast ett urval av all tidigare 

forskning. Detta är således inte representativt, men ger trots det en bra översikt av vad som 

gjorts. 

4.1 Motiv ti l l att följa företag på sociala medier 

Då det finns en viss avsaknad inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga 

forskningsfältet av vilka behov ett företag på Instagram kan tillfredsställa hos 

Instagramanvändare, har Phua et al. (2016) undersökt det närmre. I artikeln ”Gratifications of 
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using Facebook, Twitter, Instagram, or Snapchat to follow brands” har konsumenters 

användning av sociala medier i relation till att följa varumärken och deras påverkan på 

varumärkesrelaterade utfall undersökts. Studien resulterade i att Instagramanvändare erhöll högst 

poäng i att visa tillgivenhet, följa mode och påvisa sällskaplighet. Dessutom hade de högst 

varumärkesengagemang av de olika plattformarna. Phua et al. hävdar att resultatet kan tydliggöras 

av det faktum att Instagram är en bildbaserad kanal som främst är till för att publicera bilder med 

diverse filter och kan på så sätt fungera som ett skyltfönster för sin egen stil och mode. Å andra 

sidan argumenterar de för att Instagram är mindre inställd då den är av visuell karaktär och tillåter 

användarna att gilla och följa andra användare som de möjligtvis inte känner till i verkliga livet, 

men kan ändå interagera med dem genom deras bilder (ibid.: 421ff). Huruvida de intervjuade 

kvinnorna i min studie väljer att delta i företagens engagemang är något som berörs i analysen. 

Dock ligger fokus snarare på, till skillnad från Phua et al. studie, hur interaktionen med företag 

och dess engagemang kan påverka självpresentationen på Instagram. 

Liksom Phua et al. skildrar Enginkaya och Yilmaz (2014) i artikeln ”What drives consumers 

to interact with brands through social media? A motivation scale development study” hur sociala 

nätverk påverkar relationen mellan varumärke och konsument. Men till skillnad från dem 

undersöker de konsumenters motiv till att interagera med och/eller om varumärken på sociala 

medier. Detta resulterade i fem olika motivationsfaktorer: att märket är något en vill förknippas 

med, att utforska märket och söka efter trovärdig information, att få erbjudanden, att få kontakt 

samt för underhållningens skull (ibid.: 225). Detta resultat påminner om Rohm et al. (2013: 304) 

som undersökt de bakomliggande motiven till att unga konsumenter interagerar med varumärken 

på Twitter och Facebook. Artikeln ”A mixed-method approach to examining brand-consumer 

interactions driven by social media” resulterade i fem motiv och teman: underhållning, 

varumärkesengagemang i form av att identifiera sig med eller hitta en koppling till varumärket, 

aktuell information och svar, produktinformation och slutligen incitament samt kampanjer. 

Samtliga ovanbeskrivna studier är något som jag, i relation till undersökningen, förhåller 

mig till. Men till skillnad från studierna ovan som antingen fokuserar på sociala medier i 

allmänhet eller att jämföra olika plattformar kommer jag bidra med en fördjupad förståelse om 

varför de intervjuade kvinnorna väljer att följa företag på Instagram. Här blir det intressant att 

undersöka om andra motiv och behov identifieras än vad ovanstående artiklar skildrar för att på 

så sätt addera nya perspektiv till forskningen. 
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4.2 Rutiniserad medieanvändning 

Trots att många forskare inom uses and gratifications söker reda på motiv och behov till 

individers medieanvändning så bör en enligt Eastin och LaRose (2004: 362) ta förhållandet av 

rutiner och bristfällig självreglering i beaktning. Artikeln ”A social cognitive theory of Internet 

uses and gratifications: toward a new model of media attendance” argumenterar för att ny 

forskning inom uses and gratifications både har förlängt och utmanat forskningsområdet för att 

förstå mediers närvaro genom att identifiera nya gratifikationer och förklaringsmodeller. Eastin 

och LaRose utformade en onlineenkät för att undersöka hur internetanvändning förenar vanliga 

beteenden och brist på självreglering som en grundfaktor till individens mediebeteende. 

Undersökningen resulterade i att rutiner inte behöver ha något särskilt mål och inte heller styras 

av ett specifikt behov, utan beror snarare på vanor och otillräcklig självkontroll. I linje med detta 

hävdar LaRose (2010: 217f) i artikeln ”The problem of media habits” att automatiska 

tankeprocesser ligger till grund för ens mediebeteende. Att vi dagligen står inför otaliga medieval 

som blir överväldigande, vilket gör att medieanvändningen snarare tenderar att bli rutiniserad. 

Anledningen är att mängden aktiva val skulle bli för många att ta ställning till då det kräver stora 

kognitiva resurser från mediekonsumentens sida. 

Både Eastin och LaRose tanke om att en stor del av mediebeteendet styrs av rutiner är 

något som tas i beaktning i följande analys. Ovanstående artiklar fokuserar på medier i allmänhet 

medan min studie fokuserar på Instagram i synnerhet. Därför kommer jag exemplifiera och 

specificera hur en rutiniserad medieanvändning yttrar sig i förhållande till de intervjuade 

kvinnornas Instagramanvändning. Att ta rutiner och vanor i beaktning är viktigt för att förstå 

Instagrams inverkan på de intervjuade kvinnornas mediebeteende. 

4.3 Interaktion och självpresentation på sociala medier 

Choi och Kim (2014) skildrar i ”The moderating effects of gender and number of friends on the 

relationship between self-presentation and brand-related word-of-mouth on Facebook” hur 

självpresentationen kan påverka varumärkesrelaterad ”word-of-mouth” (WOM) på Facebook. 

För att undersöka detta förhåller de sig till självpresentation som de motiverar är en anledning till 

att människor skapar profiler på sociala nätverk (ibid.: 2). Utifrån en online-enkät hävdas att 

sociala medier möjliggör för människor att presentera en idealiserad bild av sig själv och inte bara 

genom att dela med sig av information, utan också att exponera produkter och varumärken som 

de vill förknippas med. Således menar de att människor idag kan hantera sin självpresentation 

genom att via WOM sprida information, åsikter och erfarenheter om produkter eller varumärken. 

De identifierade ett samband att Facebookanvändare som publicerar frekvent var mer benägna 
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att skapa varumärkesrelaterad WOM. Däremot har användare med många Facebook-vänner en 

mer negativ inställning gentemot kommersiella budskap. Detta för att de utsätts av för mycket 

reklam från sina sociala kontakter och vill inte att sina inlägg ska betraktas som skräp med risk att 

förstöra självbilden. Choi och Kim (ibid.: 4) menar även att reklam som riktas mot kvinnor bör 

inkludera innehåll som väcker empati eftersom interpersonell kommunikation är det centrala 

motivet till varför kvinnor använder sociala medier. Därför bör företag berätta om ett varumärke 

eller en produkt på ett mer sympatiskt sätt. 

Med Goffman och symbolisk interaktionism som teoretiskt angreppssätt bidrar Choi och 

Kims studie till kunskap inom forskningsområdet för hur användares självpresentation är 

relaterat till interaktion med företag på Facebook. Även jag söker identifiera samband mellan 

användares självpresentation och hur de interagerar med företag utifrån samma angreppssätt men 

på Instagram. Däremot är det inte i relation till just WOM, utan snarare till företags reklam i 

användarnas eget flöde. Då studien tar avstamp i Asien kan resultaten skilja sig från land till land 

då det kan finnas kulturella skillnader som avgör. Med tanke på att min studie snarare undersöker 

svenska kvinnors Instagramanvändning kan resultaten te sig olika. Det intressanta är dock att 

undersöka hur de intervjuade kvinnornas inställning är gentemot sin egen interaktion med företag 

med risk att förstöra sin självbild. 

5. Teoretiskt perspektiv 	  

För att komma åt kärnan av undersökningen utgår jag från de teoretiska ramverken uses and 

gratifications och symbolisk interaktionism. Dessa teoretiska angreppssätt utgör de glasögon som 

används för att betrakta och tolka den empiri som ligger till grund för undersökningen. 

5.1 Uses and gratif ications 

För att undersöka de intervjuade kvinnornas bakomliggande motiv till att följa företag på 

Instagram fokuserar följande del på publikforskning och teorin uses and gratification. Sprungen 

ur en samhällsvetenskaplig forskningstradition tog teorin vid som en reaktion på effektforskning 

med synen på medier som allsmäktiga och mottagarna som passiva (Laughey, 2007: 7ff). Här 

förflyttas tanken från vad medier gör med oss till vad vi gör med medier (McQuail, 2000: 387). 

Publiken, som betraktas som enskilda individer, framstår som aktiva och selektiva 

medieanvändare av innehållet samt målinriktade då medievalet syftar till att uppfylla specifika mål 

och att tillfredsställa särskilda behov (McQuail, 2000: 387; Muntinga et al., 2011: 18; Strömbäck, 

2014: 73). Individers främsta motiv till medieanvändning är relaterat till den sociala och 
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psykologiska bakgrund som ligger till grund för deras förväntningar på medier. Däremot formas 

och influeras behoven av sin omgivning och dess mediestruktur, såväl som individens 

beskaffenheter såsom kön, utbildning och inkomst (Blumler och Katz, 1974: 20f). Därför är det 

inte konstigt att en individ väljer att följa ett möbelföretag på Instagram, en annan ett 

klädesföretag medan en tredje följer båda. Då individer kan ha olika motiv till att följa ett 

Instagramkonto är det svårt att generalisera människors motiv till medieanvändning. 

5.1.1 Centrala motiv ti l l medieanvändning 

Det har gjorts omfattande undersökningar som resulterat i olika modeller med syfte att dela in 

publikens motiv till medieanvändning i kategorier (Blumler, 1979: 17; McQuail 2000: 387; 

Strömbäck, 2014: 73). För att undersöka vad de intervjuade kvinnorna har för motiv till att följa 

företag på Instagram och hur användningen yttrar sig för att uppfylla behov förhåller jag mig dels 

till McQuails (2000: 388) modell som visat sig vara mest citerad och relevant för dagens 

medieanvändning: 

• Förströelse: avkoppling, eskapism, tidsutfyllnad; 

• Integration och social interaktion: känsla av tillhörighet, kontakt med vänner, familj och 

samhälle, relatera till andra människor; 

• Personlig identitet: få självinsikt, förstärka värderingar, identifiera sig med andra personer; 

• Information: söka råd och åsikter, kartlägga relevanta händelser och förhållanden i olika 

miljöer, lära sig. 

Eftersom sociala medier utgör en stor del av vår vardag har premisserna för mediekonsumtionen 

förändrats. I relation till detta introducerar Muntinga et al. (2011: 17) två motivkategorier som har 

urskilts vid forskning om användning av sociala medier:  

 

• Ersättning: ekonomiskt incitament, jobbrelaterade förmåner; 

• Makt: utöva inflytande eller makt på personer eller företag 

 

Ovanstående kategorier är något som tillämpas i denna studie. Samtidigt kan en fråga sig om 

dessa motiv överlappar eller som McQuail och Muntinga et al. presenterar dem – enskilda 

kategorier. Utifrån ett mottagarperspektiv är de senare motiven intressanta att undersöka om de 

intervjuade kvinnorna använder Instagram för att utöva sitt inflytande på företag eller för att 

erhålla belöning. 
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5.1.2 Ny teknologi, nya behov 

Trots motivkategorierna ovan kan avsaknaden av medieteknikens betydelse ifrågasättas. Såväl 

Ruggiero (2000: 29) som Sundar och Limperos (2013: 511ff) argumenterar för att forskare bör ta 

medietekniken i beaktning då den kan påverka människors medieval och den gratifikation som 

användningen av denna ger. Sundar och Limperos har skapat en modell med syfte att utreda om 

ny medieteknik kan ge upphov till nya behov hos publiken. Modellen som de betecknar som 

MAIN (modality, agency, interactivity, navigability) består av fyra behovskategorier som digital 

medieteknik kan bidra till: inflytande, interaktion, beskaffenhet och navigerbarhet. Alla kategorier 

rymmer olika gratifikationer som kan ge svar på motivet till individers användning av särskilda 

digitala medier. Exempel på dessa är känsla av närvaro trots att en inte är där fysiskt och sökbarhet 

som tack vare tekniken kan öka variationen av information. 

Sundar och Limperos modell kan betraktas som ett tillägg till de traditionella motiv som 

tidigare nämnts. Den bidrar med nya betydelsefulla hörnstenar till forskningstraditionen. 

Exempelvis möjliggör den att undersöka hur Instagram som medieteknik skapar nya behov hos 

de intervjuade kvinnorna och få svar på vilka dessa behov är. 

5.1.3 Kritik mot uses and gratifications 

Det har riktats kritik mot teorin gällande om vi faktiskt är medvetna om våra medierelaterade 

behov och om det går att mäta då det är andra faktorer – normer, värderingar och individens 

sociala sammanhang – som kan spela in då medieanvändningen är beroende av sitt sammanhang 

(Ruggiero, 2000: 29). Det är även nästintill omöjligt att granska vilka behov som möjligen inte kan 

tillfredsställas med hjälp av medier och dessutom är det svårt att, i förhållande till medier, förklara 

hur och varför nya behov uppkommer (McQuail, 2000: 389). Trots kritiken kan teorin betraktas 

som en viktig premiss i sökandet efter Instagramanvändares behov och motiv till att följa företag. 

Samtidigt tas kritiken i beaktning i resultat- och analysdelen. Då kritiken dels riktas mot att varken 

normer, värderingar eller individens sociala sammanhang betraktas som en viktig aspekt 

kompletteras teorin med symbolisk interaktionism. 

5.2 Symbolisk interaktionism 

För att undersöka relationen mellan företag, bild och de intervjuade kvinnorna som mottagare på 

Instagram handlar nedanstående avsnitt om symbolisk interaktionism. Inom interaktionistisk 

medieteori står den dynamiska relationen mellan text, producent, teknik och tolkande publik i 

fokus. Här betonas vikten av hur media interagerar med strukturerna i våra liv och hur media 

som socialt fenomen bidrar till vår sociala miljö och medvetenhet (Laughey, 2007: 79). 
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5.2.1 Självpresentation 

Goffman (1956: 2ff) hävdar att individen, i presentation av sig själv, vill möta andra människors 

förväntningar. Vi anpassar oss till situationen och den förväntan vi tror andra har på oss för att 

bland annat undvika konflikter. Individen betraktar således sin omgivning och personerna i den 

som sin publik för sitt eget uppträdande. Detta är en del av den dramaturgiska handlingsmodellen 

som skildrar hur individen betraktar livet som en scen och presenterar sig själv därefter. Här 

presenteras en idealiserad version istället för en äkta. Individen kan här manipulera sig själv för att 

erhålla fördelar, alternativt vara ärlig mot sig själv för att bevara sin identitet och självbild. 

Goffman (1990: 32) delar in scenen där självpresentationen utförs i två delar: främre och 

bakre. Den främre regionen avser individens förmåga att kontrollera hur den presenterar sig själv 

för andra, vilket till stor del sker genom utseende, beteende och social miljö. Den främre regionen 

behöver inte ske under medvetna förhållanden, utan tas oftast för givet och uttrycks enligt en 

rutinmässig social norm. I motsats står individens bakre region, som liknas vid bakom kulisserna 

av en scen där en tenderar att vara mer informell och privat. Här bärs kläder och används ord en 

aldrig skulle göra inför den främre regionens publik. Detta kan likställas med när företag visar 

upp sig i reklamsyfte eller när filter väljs till bilder på Instagram. I relation till ett medieperspektiv 

menar Goffman (1981: 198) att den dramaturgiska karaktären av vardagliga interaktioner 

reproduceras och framhävs av interaktioner med medier. Exempelvis upprätthåller och 

representerar mediepersonligheter sociala roller och normer som är veterliga för deras publik. 

Goffman hävdar att det kan uppstå en närhet mellan producent och publik som kan bidra till en 

förståelse för hur de interagerar med varandra. Således kan ett företag på Instagram på egen hand 

producera och publicera bilder med vetskap att det finns krav från följarna på hur bilden ska se 

ut. Publiken har därför ett kritiskt förhållningssätt gentemot företag och kan söka fel som upplevs 

som stötande. På samma sätt som mediepersonligheter länkar sitt privatliv till offentligheten kan 

privatpersoners liv länkas till den. En viktig aspekt är vad individer eftertraktar (Goffman, 1979: 

11). Då reklam kan betraktas som en reproduktion av rådande sociala normer kan publiken 

identifiera sig i bilder och scenarier. Detta är något som undersöks i analysen – hur användarna 

interagerar med företag på Instagram för att identifiera sig i relation till samhälleliga strukturer. 

5.2.2 Privat, offentligt eller mittemellan 

Meyrowitz (1985: VIIf) hävdar att elektronisk media har förändrat innebörden av fysisk närvaro i 

relation till sociala händelser. Medieevolutionen har gjort att vi kan vara en publik av en social 

föreställning utan att fysiskt vara på plats och vi kan kommunicera med andra utan att befinna oss 

i varandras närvaro. De fysiska strukturerna, som tidigare delade upp samhället och interaktionen 
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i olika rum, har på så sätt minskat i social betydelse och människans känsla av ”vi och ”dem” 

förändrats. Exempelvis kan vi följa ett företag på Instagram som finns på andra sidan jorden och 

få uppdateringar om deras senaste produkter i realtid.  

Till skillnad från Goffman, hävdar Meyrowitz (1985: 308), att den främre och bakre 

regionen är svåra att hållas separata och i synnerhet som offentlig person. Den ständiga 

övervakningen av TV-kameror och mikrofoner gör att det privata och offentliga tenderar att flyta 

samman. På så vis kan inte mediepersonligheter undvika att avslöja en del av den bakre regionen 

när de presenterar sig offentligt. Således har det skapats en mellanregion då elektronisk media har 

förändrat dynamiken för offentliga framträdanden. Meyrowitz betraktar elektronisk media som 

”revealing previously backstage areas to audiences, television has served as an instrument of 

demystification” (ibid.: 309). Denna avmystifiering tvingar mediepersonligheter att vara mer ärliga 

och ta sitt ansvar gällande deras privata och offentliga liv, vilket kan härledas till Instagram och 

hur företag och privatpersoner samsas om utrymmet. Därför kan det vara desto viktigare för 

företag att visa såväl sin bakre som främre region för att stilla mottagarnas sug efter det privata. 

Meyrowitz (ibid.: 161) hävdar att människor söker efter mer mänskliga och trovärdiga kvaliteter 

hos mediepersonligheter idag och på samma vis kan det tänkas vara av vikt för konsumenter att 

företag visar på en trovärdig mellanregion för att vinna deras förtroende. 

Symbolisk interaktionism är ett passande teoretiskt ramverk för att undersöka kontexten av 

kvinnors egna levda erfarenheter och inneboende förmåga att förstå interaktionen mellan 

användare, företag och bilder på en plattform som Instagram. Utifrån Goffmans teori undersöks 

kvinnors uppfattning om självpresentation, men också i relation till interaktionen med företag för 

att identifiera och rannsaka sig själva i förhållande till samhälleliga strukturer. Dessutom 

undersöks, utifrån Meyrowitz teori, hur kvinnor ser på företags närvaro på Instagram, huruvida 

företagen tenderar att få en mer ”mänsklig” karaktär och bli likt ”en av dem” och hur detta 

mottas. Kan det betraktas som mer trovärdigt eller är det ren och skär kommersialism som 

florerar? Här kommer dessutom bakre, främre och mellanregion diskuteras. 

6. Metod och material 	  
För att undersöka kvinnors Instagramanvändning i relation till företag har empirisk vetenskap 

bedrivits då kunskaperna bygger på observationer av verkligheten. Här ligger metoden kvalitativ 

forskningsintervju till grund för den insamlade empirin. För att relatera teori och empiri med 

varandra har undersökningen bedrivits på ett induktivt sätt. Det har således inte funnits en 

vedertagen teori som driver undersökningen framåt, utan det är utifrån den insamlade 
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informationen från intervjuerna som jag studerat och försökt utveckla en empiriskt grundad teori 

(Patel och Davidson, 2011: 23). 

För att motivera val av metod diskuteras i följande kapitel kvalitativ forskningsintervju i 

relation till studien. Dessutom framhävs metodens styrkor och svagheter löpande i texten, och 

kapitlet avslutas med en diskussion kring dess reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

6.1 Metod 

6.1.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Att föra ett samtal med en person ger kunskap om erfarenheter, känslor, attityder och den värld 

de lever i (Kvale och Brinkmann, 2014: 15). Således har kvalitativa forskningsintervjuer bedrivits 

med syfte att undersöka de intervjuade kvinnornas motiv till att följa företag på Instagram, men 

även hur relationen mellan företag, bild och användare uppfattas. Under intervjuerna användes 

bilder för att få en djupare förståelse för respondenternas inställning till företags innehåll på 

Instagram. 

En central aspekt inom kvalitativ forskningsintervju är att kunskapen skapas socialt och i 

samspelet mellan respondenten och den som intervjuar. Därför bygger produktionen av data på 

intervjuarens personliga omdöme och förmåga att ställa frågor. Det är dessutom av vikt att 

intervjuaren är reflexiv och bemästrar ämnet för att kunna ställa andrafrågor och följa upp 

intervjupersonens svar (Kvale och Brinkmann, 2009: 97). Utifrån detta menar Kvale och 

Brinkmann (2014: 87) att kvalitativ forskningsintervju liknar ett hantverk eftersom de personliga 

färdigheter som krävs av intervjuaren inte kan simplifieras till metodregler. Det är forskarens 

färdigheter och insikter som blir det viktigaste verktyget för att intervjun ska nå den kvalitet som 

eftersträvas, vilket kan uppnås genom träning och praktik. 

6.1.2 Pilotintervju 

För att nå den kvalitet som eftersöktes inleddes empiristudien med en pilotintervju. Här 

beprövades studiens syfte och frågeställningar för att se hur de uppfattades, men också för att få 

mer kunskap om hantverket inför resterande intervjuer. Dels övade jag på att vara öppen inför 

situationen och undvika att slaviskt följa den intervjuguide som tidigare utformats. Samtliga 

frågeställningar fungerade bra och relevant information erhölls. Efter intervjun fick respondenten 

nämna positiva och negativa saker gällande intervjun, frågornas utformning och min roll som 

intervjuare. Respondenten var relativt nöjd, dock adderades samt omformulerades vissa 

frågeställningar för att göra dem mer öppna och tillmötesgående. Trost (2010: 144) menar att en 

pilotintervju som är genomförd på ett bra sätt kan användas som empiriskt underlag i studien. 
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Han hävdar att det är onödigt att förkasta material som är väl fungerande. Då pilotintervjun 

bidrog till djupare kunskap och fler nyanser gällande kvinnornas Instagramanvändning togs 

beslutet att den skulle ingå i studien. 

6.1.3 Intervjuguide 

Under intervjuerna användes en halvstrukturerad livsvärldsintervju som ett sätt att förstå 

intervjupersonens livsvärld och synvinkel genom att tolka det som beskrivs. Med andra ord att 

förstå världen som den förekommer i respondentens vardagsliv. Samtidigt är det en öppen form 

av intervju då det välkomnar förändringar gällande frågornas ordningsföljd och form (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 165f). För att undersöka syftet med studien var denna intervjuform passande. 

Den möjliggjorde att få en förståelse om hur Instagram är integrerad i respondenternas vardag, 

hur de använder sig av plattformen och varför. Inför pilotintervjun skapades en guide som 

innehöll de ämnen som ansågs vara av vikt för studien. Ämnen som ”Instagramanvändning”, 

”Företag på Instagram” och ”Visuell kommunikation och företag” låg till grund för de frågor 

som skrivits ned som förslag. Under intervjuerna betraktades intervjuguiden som en guide och 

inte ett manus, vilket välkomnade spontana förändringar i frågornas utformning som bidrog till 

att nya ämnen behandlades och att intervjuerna blev av en djupare karaktär. Detta gjordes genom 

att vissa ord av relevans upprepades för att få intervjupersonerna att utveckla sina svar samt 

genom andrafrågor för att utveckla något som tidigare nämnts i intervjun. 

Utifrån ovanstående kan en fastställa att kvalitativ forskningsintervju är en bra metod så 

länge kvalitetskriterierna behärskas. För om inte kan även analysens resultat bli därefter eftersom 

kvaliteten på den ursprungliga intervjun speglas av kvaliteten på resultaten. 

6.1.4 Urval 

Urvalsprocessen utgjordes av det som Larsson (2000: 56ff) skildrar som ändamålsenlig – att en 

väljer intervjupersoner som går i enlighet med det ämne en vill undersöka. Här är studiens syfte 

och vad urvalet ska representera avgörande. Följaktligen låg detta, i kombination med viss 

bekvämlighetsteknik och snöbollsurval, till grund för studiens urvalsprocess. Det innebar att de 

intervjupersoner som valdes uppfyllde olika kriterier såsom ålder, kön och användningsfrekvens 

av Instagram. Urvalet gjordes även av praktiska och bekvämliga skäl genom att välja personer 

som befann sig i Skåne då de behövde kontaktas omgående. För att få tag i respondenterna 

tillämpades ett snöbollsurval som innebar att första intervjupersonen hjälpte till att lokalisera 

nästa person. På så vis blev valet av intervjupersoner främst kontakters kontakter. 
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Jag utgick från kvinnor i åldersspannet 26-45, vilket kan motiveras av tidigare nämnd 

statistik där kvinnor utgör den grupp där Instagramanvändandet ökat mest (iis.se, 2016). Trots att 

de flitigaste användarna är yngre personer i åldersspannet 12-15, valdes en äldre ålderskategori då 

majoriteten av företag sannolikt riktar sig till denna målgrupp. Dessutom finns det höga krav på 

hur reklam riktas till barn, vilket gör att kombinationen av företag och barn på Instagram är 

komplex (Konsumentverket, 2016). Valet av åldersspannet kan anses vara brett. Dock är det 

intressant att undersöka eftersom antalet Instagramanvändare i den åldern stigit den senaste tiden, 

samtidigt som forskning kring åldersgruppen i relation till Instagram visat sig vara begränsad. För 

att få ut mer av intervjuerna och kvinnors Instagramanvändning i relation till företag blev det 

även en given utgångspunkt att välja respondenter som haft Instagram i över ett år och som följer 

företag på plattformen. Urvalet minskades på så sätt ytterligare. Samtliga intervjupersoner har 

olika bakgrund – det vill säga utbildning, sysselsättning och intresse – vilket bidrog till nya 

perspektiv och förhållningssätt i studien (se bilaga för en kortare översikt av intervjudeltagarna). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014: 156) bör en intervjua så många som krävs för att ta 

reda på vad en eftersöker. Således bedrevs tretton intervjuer inklusive en pilotintervju, vilket 

ansågs vara ett rimligt antal för att kunna göra mer ingående tolkningar. Samtliga intervjuer tog 

mellan 40 minuter och en timme, vilket var lagom för att nå en djupare dimension. De ägde rum i 

hemmiljö men också på offentliga platser i tysta sektioner. Valet av platser avgjordes i relation till 

så lite distraktion som möjligt för bäst möjliga utfall. Intervjuerna spelades in via telefon utan 

några tekniska problem. 

6.1.5 Bilder som medel 

Under samtliga intervjuer visades sex olika Instagrambilder från olika företag (se bilaga 2). 

Samtliga företag var censurerade för att erhålla ett så objektivt svar som möjligt. Enligt Gillian 

Rose (2007: 194f) kan intervju som metod användas för att undersöka vilken mening människor 

får ut av att betrakta en bild. Här ges en möjlighet att få en inblick i respondentens medvetna 

åsikter och utlåtande. Rose hävdar att det finns tre tillfällen där meningsskapandet av bilder görs: 

betraktandet av hur en bild skapas, vad den ser ut som och hur den betraktas. Samtliga utgör 

olika sätt att undersöka hur en bild blir kulturellt meningsfull. I mitt fall låg fokus på hur bilden 

uppfattades samt vilken känsla den förmedlade hos respondenterna. Rose (ibid.) framhäver hur 

intervjuer som metod kan ge en ökad förståelse för vilken känsla och reaktion publiken kan få av 

att betrakta en bild samt hur olika respondenter reagerar på samma bild. Därför användes samma 

bilder under samtliga intervjuer. Dock är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till just 

tolkning av bilder. Det som berättas av respondenterna är endast tolkningar av en bild och det 
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behöver inte finnas en sann innebörd i det eftersom olika personer tolkar en och samma bild på 

olika vis. 

Att visa bilder under intervjun gav en djupare förståelse till interaktionen mellan 

respondenterna och företagen på Instagram och vilken betydelse ett företags visuella 

kommunikation har för att interagera med sina följare. Då Instagram är en scrollande plattform 

kan det tänkas att det är lite tid som spenderas på att granska bilder. Därför blev respondenternas 

spontana reaktioner givande för att få en realistisk uppfattning om hur bilder betraktas på 

Instagram. Dessutom fick jag en konkretiserad överblick hur respondenterna uppfattar på vilket 

sätt en bild kan förmedla en känsla som speglar ett företags identitet – huruvida det förmedlar en 

trovärdig, mänsklig eller rent av motbjudande bild av företaget. Tillika erhölls en ökad förståelse 

för vilket innehåll som föredras och vilken typ av kommunikation respondenterna vill se i sitt 

flöde. 

6.2 Material 

För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för studien har det huvudsakliga 

forskningsunderlaget för analysen hämtats från transkriberingar av intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2014: 217f) diskuterar problematiken kring överförandet av muntligt till skriftligt 

språk. De hävdar att det finns distinkta spelregler som gäller vid både tal och skrift som inte kan 

följas vid översättning. Vid transkribering skapas en krock mellan det muntliga och skriftliga i 

form av att något som berättas muntligt inte passar in i den skrivna textens formella stil. Då 

intervjun är en social interaktion där tonfall och kroppsuttryck får utlopp kan det vara svårt att 

precist återge det i en utskrift. Dock transkriberades samtliga intervjuer av mig och oftast i direkt 

anslutning till intervjutillfället, vilket innebar att både kroppsuttryck och dylikt som skulle kunna 

vara av vikt för studien kunde återges. 

Efter transkriberingarna kodades materialet genom att kategorisera intervjuuttalanden 

utifrån de forskningsfrågor som låg till grund för studien. I texterna identifierades nyckelord och 

teman som var relaterade till undersökningens syfte, för att senare kunna identifiera uttalanden. 

Sedan analyserades det transkriberade materialet med fokus på att tolka meningen. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014: 249ff) är meningstolkning tätt förknippat med hermeneutisk texttolkning, 

det vill säga att vikten läggs vid uttolkarens antaganden och frågor till texten för att begripa 

meningen. Här går tolkningen utöver det manifesta. Med andra ord utöver den uppenbara 

meningen i det som sägs och istället med ett kritiskt förhållningssätt göra djupare tolkningar av 

texten. Studien fokuserar delvis på det explicita, det vill säga textens bokstavsnivå för att nå den 

uttalade meningen, samtidigt som det implicita – meningens latenta innebörd – eftersöks. Detta 
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för att i sin tur utveckla relationer och strukturer som inte framstod tydligt i texten. Det är även 

viktigt att som uttolkare bli medveten om sin egen förståelsetradition då det är oundvikligt att har 

en förutsättningslös tolkning av texten (ibid.: 252). Därför är det viktigt att vara medveten om att 

jag som uttolkare till viss mån har styrt och färgat resultaten i undersökningen. 

6.3 Diskussion 

6.3.1 Etiska överväganden 

I ett forskningsprojekt kan det förekomma etiska problem. För att undvika dessa bör etiska 

riktlinjer följas under processen. Kvale och Brinkmann (2014: 78f) lyfter några centrala 

forskningsetiska krav som är av betydelse för denna rapport: information, samtycke och 

konfidentialitet. Det förstnämnda innebär att respondenterna ska bli informerade om 

forskningsundersökningens syfte. Detta togs i beaktning under intervjuerna då respondenterna 

gavs en kort övergripande förklaring av syftet med studien, som var sparsamt detaljerad för att 

inte färga respondentens svar innan intervjun ägt rum. Efter intervjun gavs ytterligare 

information kring undersökningens mål. Därav blev respondenterna väl informerade och fick ta 

ställning till om de önskade deltaga i studien eller ej. Detta är tätt förknippat med 

samtyckeskravet som innebär att undersökningspersonerna har rätt att bestämma över sin 

medverkan och vilka frågor de ville besvara. Detta poängterades innan intervjuerna så att de 

kände sig bekväma med att inte behöva svara. Det sistnämnda forskningsetiska kravet innebär att 

studiens deltagare ska ges konfidentialitet. Dels innebär det att utomstående inte ska kunna 

identifiera enskilda individer. Samtliga respondenter är anonyma i sitt deltagande för att skydda 

deras privata integritet. Eftersom respondenternas demografi inte hade någon betydelse för 

studiens mål och resultat var anonymitet en säkerhetsåtgärd att ta i beaktning. Detta nämndes 

dessutom inför intervjuerna, något samtliga respondenter uppskattade och det upplevdes som att 

de kunde slappna av och därav ge ett mer sanningsenligt svar. 

6.3.2 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2009: 145) diskuterar vikten av att fastställa intervjuresultatens reliabilitet 

och validitet. Det förstnämnda syftar på resultatens konsistens, alltså studiens tillförlitlighet. 

Reliabiliteten kan, enligt Trost (2010: 131), bland annat delas in i tre olika beståndsdelar: 

kongruens, precision och objektivitet. Kongruens innebär att som intervjuare ställa frågor som 

avser mäta samma sak på liknande sätt (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014: 308f). Respondenters 

reliabilitet kontrollerades bland annat genom att fråga hur de hittade nya företag att följa på 

Instagram efter att redan ha nämnt det i en tidigare fråga. En respondent svarade tvärtemot än 
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tidigare, vilket gav en låg reliabilitetsgrad. Dock insåg hon det på egen hand, vilket upplevdes som 

att hon nådde en djupare insikt om sin Instagramanvändning. Precision förklarar Trost (2010: 

131) som det sätt intervjuaren registrerar respondentens svar, vilket berör hur skilda intervjuare 

väljer att registrera svaren. Registreras samma svar visar detta, enligt Trost, på en hög objektivitet. 

Reliabiliteten hos den som transkriberar intervjuerna kan ifrågasättas. Det är ofrånkomligt att inte 

tolka vid en transkribering då inspelningsresultatet varierar. Resultatet kan därför färgas under 

processen genom att misstolka eller utesluta ord (Kvale och Brinkmann, 2014: 225). Detta har 

dock gjorts så ordagrant och noggrant som möjligt för att inte prägla resultatet. Här 

uppmärksammades såväl ansiktsuttryck som kroppsspråk. Dock är det ofrånkomligt att förmedla 

korrekt information då placering av punkter och kommatecken är en del av en tolkningsprocess, 

vilken kan ge olika betydelser. 

Validitet syftar på giltighet och att intervjustudien ska mäta det den är avsedd att mäta. 

Detta kan dels vara avhängigt av val av metod, syftesformulering men också att frågeställningarna 

är relevanta för det som avses undersökas (Trost, 2010: 133). Intervjuguiden utformades med 

teman och frågor utifrån undersökningens syfte. Då en del av studien undersöker de intervjuade 

kvinnornas Instagramanvändning i förhållande till företags närvaro på plattformen och hur 

interaktionen mellan företag, bild och användare uppfattas av respondenterna har kvalitativ 

intervju varit en givande metod för att ge ett uttömmande empiriskt underlag. Utifrån detta kan 

det konstateras att studien är av god validitet. 
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7. Analys 

Följande avsnitt redogör för vad analysen av de kvalitativa forskningsintervjuerna resulterat i. 

Kapitlet skildrar en kortare översikt av respondenternas Instagramanvändning, vilka motiv som 

ligger till grund för valet att följa företag i bildapplikationen, respondenternas självpresentation i 

relation till företag och hur relationen mellan företag, bild och respondent yttrar sig. 

7.1 En rutiniserad Instagramanvändning 

Samtliga respondenter uppskattar att de tillbringar allt från tio minuter till ett par timmar om 

dagen beräknat i effektiv tid på Instagram. Användningen sker sporadiskt, vilket respondent H 

poängterar: ”Jag går nog hellre in lite oftare och lite mindre. Så jag kan väl ändå kanske gå in 

minst mellan åtta och tolv gånger per dag och scrollar runt. Asså morgon, mitt på dagen, lunch, 

efter lunch”. Hon är inte ensam om att använda det i mikroomgångar. Respondent C uttrycker 

att hon: ”[…] går in ett flertal gånger om dagen. Jag börjar dagen med att gå in på Instagram och 

jag avslutar oftast dagen med att gå in på Instagram”. Samtidigt kan det tolkas som att det har 

blivit en allt mer rutiniserad medieanvändning, vilket även respondent G explicit uttrycker: 

 

Då skulle jag säga att det ingår i morgonrutiner, framförallt brukar det vara på tåget till 

jobbet för innan dess brukar jag inte ha så mycket tid men på tåget brukar jag kolla 

igenom flödet som har hänt under natten. Mest av nyfikenhets skull och sen under 

arbetsdagen så kanske det inte hinns med så mycket, men sen kanske jag bläddrar på 

lunchen och sen på tåget på vägen hem. Och sen ofta någon gång under kvällen när jag 

är i soffan eller innan jag går och lägger mig (Respondent G). 

 

Samtliga citat vittnar om en användning som rutin och vana. De flesta använder Instagram som 

det första de gör på morgonen, sedan någon gång under dagen för att till sist avrunda kvällen 

med att försäkra sig om att det inte är något som de har missat. Rutiniseringen kan jämföras med 

Eastin & LaRose (2004) samt LaRose (2010) forskningsresultat som menar att rutiner inte 

behöver ha ett särskilt mål eller styras av ett specifikt behov då de oftast beror på ett vanestyrt 

beteende. Anledningen är att det finns för mycket information och för många val att ta ställning 

till. Detta motstrider McQuails (2000: 387) teori om att medieanvändningen är målinriktad med 

syfte att tillfredsställa särskilda behov. Utifrån ovanstående resonemang och i relation till tidigare 

forskning kan det konstateras att detta kan vara missvisande. Att respondenternas 

Instagramanvändning är vanestyrd och rutiniserad är något som, utöver andra motiv, kan vara en 

drivkraft att överhuvudtaget använda mediet. Dock är det inget som påverkar det faktum att 

respondenterna aktivt valt att följa företag på plattformen. 



Slaget om uppmärksamhet  Examensarbete 2017 
 
	  

 
	  

21	  

7.2 Att följa företag – ett sätt att t i l l fredsställa behov 

Samtliga respondenter följer någon typ av företag på Instagram, men anledningen ter sig olika. 

Därför kan en fråga sig av vilken anledning de väljer att följa företag och vilka behov som kan 

tänkas tillfredsställas av detta val. 

7.2.1 Information 

Enligt McQuail (2000: 388) innebär informationsbehovet att söka råd och åsikter, kartlägga 

relevanta händelser och förhållanden i olika miljöer men också med syfte att lära sig. 

 

Om jag nu följer en modesida, eller någon som tillverkar typ en väska som jag tycker är 

spännande, så kan man ju alltid gå in på deras profil och kolla. Om de inte redan skrivit 

ut priset på den till exempel, kan man gå in på deras profil, deras hemsida och kolla om 

den finns där och vad den i så fall skulle kosta och om de skickar till Sverige 

(Respondent M). 

 

Informationsbehovet är tongivande i respondentens uttalande. Muntinga et al. (2011: 18) hävdar 

att ett mediebeteende är ett sätt att nå ett mål, det vill säga erhålla gratifikation, samtidigt som 

motiven människor har för att använda olika medier och ta del av medieinnehåll är själva 

aktiveringen för ett målinriktat beteende (jmf. McQuail, 2000: 387; Strömbäck, 2014: 73). Utifrån 

ovanstående citat och i relation till Muntinga et al. kan det tolkas som att respondent M:s sökning 

efter produktinformation är ett sätt att nå ett mål, det vill säga erhålla ersättning i form av den 

eftersökta informationen. Samtidigt kan det betraktas som att användningen av Instagram och att 

följa företaget och dess innehåll är startskottet för informationssökningen. Detta kan vara ett sätt, 

i förhållande till McQuails motivkategori, att lära sig mer om produkten och företaget. Behovet 

yttras av majoriteten av respondenterna samtidigt som det kan finnas andra 

informationsförmåner i att följa företag på Instagram. I likhet med McQuails 

informationskategori ämnar respondent K följa ett företag för att: ”[…] att få mycket så här 

förhandsgrejer. Man kan få information tidigare”. Detta menar hon grundar sig i att mycket är 

oredigerat på Instagram och att det sällan går igenom flera personer och redigeringsprogram 

innan det publiceras. Detta kan tolkas som att det finns en föreställning om att Instagram har en 

mer naken struktur. Att det som publiceras nödvändigtvis inte behöver vara perfekt, vilket även 

förväntas av användarna, och att gratifikation kan erhållas i form av förhandsinfomation. Det är 

fler som följer företag för att erhålla förmåner: ”[…] se om de har någon rea, och man kan se ’oh, 

de har det nu’ så åker man dit” (respondent L) och ”De visar ju oftast sina kampanjer på 

Instagram och jag följer dem inte på någon, jag följer inte på mejl eller Facebook eller något 
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annat. Så de följer jag delvis för att de lägger ut sina kampanjer på Instagram” (respondent G). 

Enligt Muntinga et al. (2011: 17) kan ersättning betraktas som ett motiv till att konsumenter väljer 

att följa ett varumärke på sociala medier. Ersättning skulle, i det här fallet, kunna översättas till 

belöning. Genom att respondenterna L och G väljer att följa ett företag finns det en viss 

förväntan på att företaget ska erbjuda rabatter och kampanjer som inte yttras i andra kanaler och 

om så är fallet kan ersättning betraktas som ett motiv till användning vilket senare tillfredsställer 

ett informationsbehov. Utifrån detta kan det konstateras att behov kan överlappa varandra och 

att ett behov kan tillfredsställas genom flera motiv. 

Både informationsbehovet i form av erbjudanden och produktinformation 

överensstämmer med de resultat som presenteras i Enginkaya och Yilmaz (2014) samt Rohm et 

al.s (2013) undersökningar, vilket förstärker det faktum att informationsbehovet är ett 

grundläggande motiv till människors medieanvändning på sociala medier och i det här fallet 

Instagram. 

7.2.2 Identifikation 

McQuail (2000: 388) diskuterar personlig identitet som ett motiv till medieanvändning. Detta 

innebär bland annat att få insikter om sig själv, förstärka personliga värderingar och identifiera sig 

med andra personer. Att den personliga identiteten är ett motiv till att följa företag är inget som 

respondenterna explicit uttrycker: 

 

För att hitta inspiration till saker, både till jobbet och till vardagen. Det som intresserar 

mig, i förbindelse till min utbildning, är att jag någon gång i framtiden vill bli 

produktdesigner. Så det är skönt att hålla sig uppdaterad, och inte bara på de stora och 

kända märkena som IKEA (Respondent M). 

 

Enligt McQuail (2000: 387) betraktas individer som aktiva och selektiva medieanvändare av 

innehållet samt målinriktade då valet av medier syftar till att uppfylla specifika mål och 

tillfredsställa särskilda behov. Respondent M:s uttalande visar på selektivitet och målinriktat 

beteende i den mån att hon väljer företag som hon kan identifiera sig med. Det kan tolkas som 

att respondenten strävar efter att bli produktdesigner. Men för att hon ska kunna bli det behöver 

hon identifiera sig med omgivningen och den bransch som produktdesigners befinner sig i. 

Således kan, i enlighet med McQuails motivkategori personlig identitet, behovet av att identifiera 

sig med andra tillfredsställas av att följa företag på Instagram. 

Identitetsbehovet som innefattar att identifiera sig med andra (McQuail: 2000: 388), är 

något som implicit uttryckts av ett flertal respondenter. Respondent C hittar nya företag via 
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”bekanta eller någon annan som jag följer på Instagram som antingen har taggat det här företaget 

om de har besökt dem, ett samarbete eller om de tycker någonting är bra”. Av liknande skäl hittar 

respondent H nya företag att följa: 

 

Ibland så går jag in på vissa personer som jag tycker är najs så här och då kollar jag vilka 

de följer. Jag sa ju i och för sig först att jag inte är inne på vad andra likear, men jag är 

ändå inne på det ibland. Kanske en gång varannan dag var tredje dag för att kolla vad 

de andra har likeat. Och då kan jag se om det är något som ser najs ut. 

 

Trots att respondenterna inte explicit uttrycker att de följer företag för att identifiera sig med 

andra personer så är det ändå en av anledningarna till att de börjar följa ett företag. Genom att 

respondenterna jämför sig med andra människor och som de identifierar sig med eller vill 

identifiera sig med kan detta leda till att de börjar följa ett företag. Här blir deras mediebeteende i 

form av att kolla vad personer de identifierar sig med följer och gillar ett sätt att erhålla vad 

Muntinga et al. (2011: 18) benämner som gratifikation. Genom att följa samma företag som en 

person de identifierar sig med tillfredsställs detta behov. Ovanstående resultat kan även styrkas av 

tidigare forskning. Att identifiera sig med varumärken är nämligen ett motiv som presenteras i 

Rohm et al.s (2013) undersökning. 

7.2.3 Inspiration 

Ett annat centralt behov som företag kan tänkas tillfredsställa är inspiration. Respondent H 

hävdar att den största anledningen till att följa ett företag är: ”Inspiration kanske. Inte så här; ’Oh 

vad ska jag köpa?’, utan det är mer långsiktigt. Alltså schyssta grafiska grejer, sköna bilder, jag vet 

inte. Det är nog mer generell inspiration”. I relation till Muntinga et al. kan respondentens 

anledning till att använda Instagram vara för att erhålla gratifikation i form av inspiration med 

fokus på tilltalande bilder samtidigt som inspirationen fungerar som aktiveringen för att följa 

företag på plattformen. Inspiration är ett motiv som är ett genomgående tema till varför samtliga 

respondenter följer företag på Instagram. Respondent L resonerar enligt följande: ”[…] sen är det 

min frisör också, det kan vara kul att bli inspirerad och så, kul att se vad de gör”. Skillnaden 

mellan respondent H och L:s uttalande är vikten av det visuella. För respondent H är det viktigt 

med det visuella, hur det grafiska framträder och hur kompositionen i bilderna ser ut. Men för 

respondent L kan det tolkas som att det är en kommersiell inspiration i den mån att hon söker 

inspiration för att köpa saker. Här blir målet av att följa företag, i relation till Muntinga et al., att 

tillfredsställa ett köpbehov samtidigt som aktiveringen för det målinriktade beteendet är 
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kommersiell inspiration. Respondent L valde nämligen, efter att ha börjat följa frisören på 

Instagram, att gå dit och fixa håret: 

 

[…] jag valde min frisörsalong för att jag sett dem på Instagram och de använde sig av 

en speciell teknik vad gäller hårförtjockning och så följer man det. Det är vad som 

passar mig, man kanske är missnöjd med sitt hår och vill göra något, så går man och 

funderar och hoppar in på någon sida som gör någon speciell teknik med något. 

 

Den kommersiella inspirationen är även tongivande i respondent I:s uttalande: 

 

Jag började följa den första för att jag var ute efter ett nytt soffbord. Och den personen 

eller dem lägger ut väldigt mycket där man ser väldigt mycket på bilden och vad de har 

för sortiment. […] och så hittade jag mitt soffbord som jag har också via det och skrev 

och frågade och kom dit till deras butik. Så det var nog anledningen till en början, men 

sen är det ju också för att jag tycker om den stilen och vill se om det är något annat 

man upptäcker. Och därför började jag också följa den lite större för att inspireras i 

heminredning och följa saker. 

 

Respondent I följer bland annat två inredningsföretag på Instagram. Hon följer dels för att 

inspireras till att köpa något, men också för att få inspiration till det egna hemmet. Detta kan 

återigen kopplas till McQuails motivkategori (2000: 388) personlig identitet. Här söker hon 

inspiration till hemmet och jämför det med hur företaget publicerar bilder på heminredning. På 

så sätt kan det betraktas som att hon söker identifiera sig med bilderna för att applicera det på sitt 

eget hem för att i sin tur inspireras till att möjligtvis köpa produkten. 

Anledningen till varför inspirationen ter sig olika kan bero på respondenternas personliga 

beskaffenheter. Blumler och Katz (1974: 20f) hävdar att behoven kan påverkas av såväl 

omgivning, utbildning som inkomst. Till skillnad från respondent I och L utbildar sig respondent 

H till arkitekt och kan på så sätt antas vara mer intresserad av bildens komposition än att 

inspireras till att inhandla en produkt. Samtidigt som det kan konstateras att inspiration är ett 

centralt motiv till varför respondenterna väljer att följa företag på Instagram används begreppet 

relativt flyktigt och i olika sammanhang. Det är därför svårt att placera det i relation till McQuails 

(2000: 388) motivkategorier. Det kan dels härröra i samband med identifikationskategorin som ett 

sätt att identifiera sig med sin omgivning i form av att jämföra sig själv, sitt hem, sitt jobb, sitt hår 

med de inlägg som företagen publicerar. Samtidigt kan det relatera till informationskategorin 

genom att respondenterna söker råd och åsikter om exempelvis heminredning. Begreppet lever 
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på så vis i ett gränsland mellan motivkategorierna och skulle därför kunna utgöra en egen 

motivkategori i relation till att följa företag på Instagram. 

7.2.4 Makt 

I takt med att sociala medier har etablerat sig på marknaden har det banat ny väg för 

användarmakten att få fotfäste. En av motivkategorierna som Muntinga et al. (2011: 17) 

presenterar i relation till sociala medier är makt. De menar att det kan finnas ett behov hos 

användarna att utöva sitt inflytande eller makt på exempelvis ett företag genom att använda sig av 

”nya medier”. Instagram har ett allmänt flöde – ”utforska” – som med hjälp av algoritmer 

anpassar flödet efter intressen och tidigare sökningar. Genom att vara selektiv med vem en väljer 

att interagera med kan en till viss del påverka det allmänna Instagramflödets utformning, vilket 

påverkar respondent H:s medieanvändning: ”Jag har inga, jag följer inga yogakonton, inga 

träningsgrejer så därför har jag ingen kvinnokropp i mitt flöde. Det är ett sätt att visa och säga nej 

att det här passar inte in på offentliga konton [...]”. Implicit kan det tolkas som att valet av företag 

är avhängigt av personliga värderingar. I detta fall mediers framställning av kvinnokroppar. 

Genom att inte interagera med sådana konton kan en vara med och forma sitt eget flöde och 

indirekt ha makt över företagen. På liknande sätt kan en besitta en form av användarmakt genom 

att följa/avfölja ett Instagramkonto: 

Det var en fotograf eller någonting som jag tyckte tog sjukt fina bilder och helt plötsligt 

kom det, inte obskyrt, men det var verkligen usch va fan det här är inte okej, nästan lite 

harassment, svinsmala brudar så jävla utstuderat typ. Det var ett aktivt ställningstagande 

att jag vill inte se den här skiten (Respondent B). 

Utifrån ovanstående kan en, i relation till Muntinga et al., betrakta respondentens aktiva val att 

avfölja ett konto då det motstrider hennes personliga värdering som en form av maktutövande 

gentemot personen/företaget i fråga. Ju fler personer som väljer att avfölja ett och samma konto 

fråntas företaget sin främsta anledning till att befinna sig på Instagram – det vill säga att få 

användares uppmärksamhet i form av följare – och på så sätt kan användarna påverka vilken typ 

av innehåll som accepteras. Detta ökade inflytande kan bero på Instagrams utformning – att en 

kan välja vilka en vill följa och vilka som kan följa en. Samtidigt som både kommentarsfält och 

meddelandefunktionen ger användarna en ökad möjlighet att höras och påverka. Anledningen till 

att avfölja ett konto är även tätt förknippat med ens förväntningar på företagets innehåll: 

 

[…] helt plötsligt lades det upp fyra inlägg om dagen och då kände jag att jag inte 

orkade se den där skiten längre. Spara lite på det roliga också. Jag tror inte man slutar 
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följa folk som postar sällan, utan det är mer de där som är för aktiva. Det tar över ens 

flöde, man vill ha den där härliga blandningen (Respondent K). 

 

Enligt Blumler och Katz (1974: 20f) är det individens förväntningar som leder till människors 

medieanvändning som i sin tur avser att tillfredsställa det behov som individen önskar 

tillfredsställa. Men i det här fallet infrias inte förväntningarna och företaget tillfredsställer inte 

respondenternas behov, vilket leder till att företaget avföljs. Samtliga respondenter uttrycker att 

för frekvent uppdatering av företag kan leda till att de avföljs och att publicera inlägg upp till tre 

gånger i veckan är lagom. Utifrån ovanstående kan det konstateras att respondenterna har en viss 

användarmakt genom att de kan följa och avfölja ett företag och på så vis sätta agendan för hur 

ofta de ska publicera och vad som ska publiceras. 

7.2.5 Navigerbarhet 

Ruggiero (2000: 29) och Sundar och Limperos (2013: 511ff) hävdar att ny medieteknik kan ge 

upphov till ny typ av användande och/eller beteendemönster samtidigt som den kan påverka 

individers medieval och den gratifikation de får av den. I Sundar och Limperos (ibid.) MAIN-

modell ingår bland annat navigerbarhet som en gratifikation för hur individer väljer att använda 

specifika digitala medier. En av Instagrams funktioner är scroll-funktionen. Användarna scrollar 

genom sitt eget flöde, andras flöde och det allmänna flödet. De scrollar med andra ord igenom 

sin användning. Något som triggar igång det kan vara sökandet efter information. Respondent L 

uttrycker det som: ”Man sitter hemma och scrollar runt, så kommer man in på en sida och vidare 

till en annan sida”. Men scrollandet kan betraktas som ett sätt att nå ett mål och erhålla 

gratifikation – i det här fallet genom sökbarheten: ”Det kan vara tips, det kan vara inredning. Att 

man följer affärer, jag följer någon fin butik i Höganäs så blir man sugen att köpa det. Så går man 

in på nätet och köper det” (Respondent L). I relation till Sundar och Limperos (2013: 511ff) är 

anledningen till att respondent L har ett behov av att söka information beroende av 

medietekniken. Att till följd av tekniken är sökbarheten bättre och på så sätt kan hon få den 

information hon eftersträvar. Utifrån ovanstående citat kan en konstatera, i enlighet med Sundar 

och Limperos teori, att ny medieteknik kan ge upphov till nya behov hos publiken. I detta fall 

kan Instagram betraktas som en ”ny” medieteknik som bland annat, med hjälp av dess sökbarhet 

i applikationen kan ge ökad varierad information för användarna. Även respondent M och C 

menar att det är på grund av Instagram och att applikationen är så pass lättnavigerad att det 

underlättar sättet att söka efter nya företag och märken: 
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Kanske hitta nya mindre kända märken och verksamma människor i områden som jag 

tycker är spännande. Det är väldigt lätt att hitta, när man går in på den där utforskaren 

finns det rätt mycket som trillar dit som ligger under samma, de intressen man har. På 

så sätt kan man hitta nya personer, profiler och märken (Respondent M). 

 

[…] jag tror egentligen inte att jag aktivt söker utan ofta när jag är inne på Instagram så 

går jag in på den allmänna, öppna konton, för om man har besökt olika typer av konton 

rent genremässigt så dyker det upp i det flödet. […] och då finns det såklart företag som 

finns där typ om det så är mode eller inredning eller har med annat att göra så som 

smyckestillverkning (Respondent C). 

 

Då ”utforska” med hjälp av algoritmerna utgör en form av medieteknik som möjliggör att lättare 

hitta mer information som är relevant för en själv kan det tolkas som att detta är ännu ett behov 

som medietekniken bidragit till. Att inte nog med att det finns ett varierande informationsutbud 

tack vare sökbarheten, utan nu är informationsutbudet samlat efter ens behov och intressen. 

Detta kan på så vis betraktas som en förlängning av Sundar och Limperos MAIN-modell 

gällande navigerbarhet. 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att det finns fem centrala motiv som driver 

respondenternas val att följa företag på Instagram; information, identifikation, inspiration, makt 

och sökbarhet. Dock får en inte glömma att de motiv som ligger till grund för respondenternas 

Instagramanvändning är tätt förknippade med deras psykologiska och sociala bakgrund. Som 

tidigare nämnts hävdar Blumler och Katz (1974: 20f) att behoven dels formas och påverkas av 

omgivningen och individens beskaffenheter såsom utbildning och inkomst. Därför är det inte 

konstigt att behoven som respondenterna önskar tillfredsställa genom att följa ett företag på 

Instagram ter sig olika. Exempelvis följer någon ett företag i jobbsyfte och en annan i ett 

kommersiellt syfte. Därför går det inte att mäta och generalisera respondenternas motiv till varför 

de väljer att följa ett företag, samtidigt som det kan vara flera överlappande och bakomliggande 

motiv till att följa ett specifikt företag. 

7.3 Självpresentation och företag 

För att undersöka respondenternas interaktion med företag på Instagram och hur den dynamiska 

relationen mellan företag, bild, teknik och tolkande publik yttrar sig, diskuteras empirin i relation 

till Goffman och Meyrowitz. För att förstå grunden till respondenternas interaktion med företag 

inleds avsnittet med en analys av respondenternas självpresentation på Instagram. 

Goffman (1956: 2ff) hävdar, som tidigare nämnts, att när vi presenterar oss strävar vi efter 

att möta andras förväntningar av oss. Beroende på hur vi presenterar oss är det situationsanpassat 
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och de personer och den omgivning som finns runt omkring oss betraktas som en publik för vårt 

eget uppträdande. Detta är något som såväl respondent G som C resonerar kring: 

 

Det är ju väldigt hemskt att säga men det är ju ofta när man känner så här, ja men nu 

gör jag något speciellt som jag tycker är jättehärligt och jättekul och typ för att de ska se 

hur vi har det. Så lägger man upp en bild och det är inte så ofta som man lägger upp 

bilder i ett läge där fan vad dåligt vi har det nu, pissigt väder, utan det är ofta när det är 

solsken, snö, det är fantastiskt och vill visa hur man har det typ. Vilket är väl baksidan 

av Instagram att det är väldigt få som visar när det är dåligt för då får alla förväntningar 

om att livet är som på Instagram (Respondent G). 

 

Man lägger upp något som man tänker tilltalar en själv som man tänker kommer tilltala 

andra. Så då lägger man upp bilder om man är ute på restaurang, äter något gott och så 

tar man en bild på rätten och lägger ut för att visa att man varit på den platsen och här 

har ni en bild på det. Jag tänker att det är ganska vanligt eller typ om man har någon 

plats i sitt hem som ser väldigt mysig och fin ut och så lägger man upp en bild och så 

blir det jättefint och man bara ’kolla hur jag har det hemma, supermysigt’. Eller någon 

bild på några kompisar, visa att man är ute och social (Respondent C). 

 

Goffmans (1956: 2ff) dramaturgiska handlingsmodell skildrar hur individer betraktar livet som en 

scen och presenterar en idealiserad version av sig själv istället för en äkta för sin publik. Genom 

att respondenterna endast publicerar bilder som de antingen är stolta över eller som de tror 

tilltalar andra kan det implicit tolkas som att de betraktar Instagram som en scen för sitt eget 

uppträdande och följarna blir således publiken. Därför väljer de också att presentera sitt bästa jag. 

Utifrån Goffmans (1990: 32) teori om bakre och främre region kan detta implicit tolkas som en 

form av självpresentation i den främre regionen, det vill säga att respondenterna har kontroll över 

sin framställning genom det utseende, beteende och den sociala miljö som presenteras. Dock 

menar Goffman att det ofta kommer till uttryck i enlighet med normer och konventioner. För att 

återkoppla till respondent G:s uttalande om att ”det är väldigt få som visar när det är dåligt”, så 

kan det implicit tolkas som att det finns rådande samhälleliga strukturer även på Instagram 

gällande vad en bör och inte bör publicera för bilder och som även respondenterna vill förhålla 

sig till. De vill nämligen inte framställas som något abnormt. Det kan även tolkas som att en, 

enligt respondent G, inte vill visa sitt rätta jag eftersom det som sker på Instagram speglar ens 

riktiga liv, och därför vill en presentera sitt bästa jag för den främre regionens publik. Denna 

tolkning förstärks av respondent I:s uttalande: 
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Jag kan inte ha vad som helst i mitt flöde. I mitt egna. Inte på så vis att jag, jag skulle 

kunna ta bild på vad som helst som jag gör och att det skulle passa in, men jag, det blir 

ju alltid lite arrangerat nästan. Eller att man filtrerar om det och fixar för att det ska 

passa in. 

 

Detta kan återigen implicit tolkas som att hon manipulerar sina bilder för att de ska passa in, dels 

i respondentens flöde, men också generellt i den sociala norm som råder på Instagram. 

Redigeringen av bilder sker i den bakre regionen, vilket Goffman (1990: 32) definierar som 

bakom kulisserna av en scen där en är mer privat och informell och där en förbereder sig för hur 

en ska presentera sig i den främre. Genom att bilderna passar in, passar även respondenten in och 

genom att individer presenterar sig själva på ett idealiserat vis kan de, enligt Goffman (1956: 2ff), 

erhålla fördelar. Dessa fördelar uttrycker respondent J som: ”Jag gillar likes”. Gilla-markeringar 

och kommentarer är något som de flesta av respondenterna värdesätter. Respondent B är väldigt 

mån om responsen: ”Vill man lägga upp en bild som är fin eller den här är najs eller ett coolt 

tillfälle och så får man så här tre likes. Det är ju lite jobbigt. Det tar lite på, ja, men det blir så ’ska 

man ta bort trots att jag egentligen inte bryr mig’?”. Detta kan förknippas med den förväntan som 

finns av en själv i interaktion med sina följare. Framställningen av jaget på Instagram är, i enlighet 

med Goffmans teori om självpresentation, med andra ord beroende av sina följare som 

interagerar och ger respons. För att respondenten ska bli uppmärksammad krävs det att hon 

framställer sig själv utifrån följarnas kommentarer och reaktioner och anpassar sig därefter. 

Således kan följarna betraktas som medregissörer av respondentens innehåll och därav tenderar 

respondenten (producent), inlägget (text) och följarna (tolkande publik) att flyta samman (jmf. 

Laughey, 2007: 79). 

Dock kan en fråga sig om det finns ett samband mellan respondenternas självpresentation 

och interaktion med företag på Instagram. Idag är det många företag som söker skapa interaktion 

med följarna genom att dels skapa engagemang som tävlingar i form av att följarna ska dela bilder 

i sitt eget flöde. Detta är dock något som mottas med viss skepsis av respondent I: 

 

Nä, då förstör det mitt eget flöde. Jag skulle nog kunna, om det bara skulle krävas att 

kommentera på deras då kan jag och det har jag nog gjort på någon grej. Men att 

reposta skulle jag aldrig göra. För jag avskyr Instagramkonton som bara har reposts och 

andras bilder. 

 

Som tidigare nämnts menar Goffman (1956: 2ff) att individen presenterar sig utifrån de 

förväntningar som ens publik har på en. Utifrån ovanstående citat kan det tolkas som att 

respondentens självpresentation skulle förstöras om hon valde att publicera ett företags bild i sitt 
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eget flöde. Eftersom hon är oerhört selektiv i vad hon väljer att presentera i den främre regionen 

vill hon inte riskera att förstöra det koncept som hon utformat och den förväntan som hon tror 

finns hos sina följare. Liknande resonemang förs av respondent J: ”Det skulle jag kunna göra om 

jag inte behöver lägga ut det i mitt eget flöde. För då känns det lite som att jag så här, nä jag vet 

inte, det är lite så här secret. Men absolut tagga om det var kvar på deras flöde.” Detta kan 

implicit tolkas, i enlighet med Goffman, som att hon betraktar sitt flöde som sitt eget och privata 

och vill inte att andra ska få ta plats i hennes flöde. Detta kan bero på att hon betraktar sin profil 

som sin scen och hennes följare som sin publik. Även respondent H är aktsam med att delta i 

företags uppmaningar: 

 

Nä, jag tror att där vill jag inte riktigt röra till mitt eget flöde. Nä, men där känner jag att 

jag inte vill sälja mig till kommersen. Det skulle jag nog inte göra för då tycker jag att, 

inte för att jag har världens grymmaste flöde precis, men jag tycker det är så personligt 

för mig, det är ändå mitt. Jag vill inte ta in några andra offentliga, eller några andra viljor 

i mitt flöde. 
 

Som tidigare nämnts menar Goffman (1956: 2ff) att individer anpassar sig efter situationen och 

den förväntan de tror andra har på dem för att undvika konflikter. Utifrån detta kan uttalandet 

ovan implicit tolkas som att det finns förväntningar från följarna att det är bilder som hon själv 

producerar och att det därför finns en ovilja att ta in offentliga och i synnerhet kommersialiserade 

röster i det personliga flödet med risk att göra följarna besvikna. Detta kan även vara tätt 

förknippat med hennes värderingar, att det finns en viss motsättning gällande reklam och 

kommersialism och att ta in en andra part skulle snarare skrämma bort följarna. Således finns det 

en negativ attityd gentemot att interagera med företag genom tävlingar på Instagram med risk att 

förstöra sin självbild (jmf. Choi & Kim, 2014). 

7.4 Ett gränsland mellan det privata och offentliga 

I takt med att medieutvecklingen framskrider och att elektronisk media har förändrat betydelsen 

av fysisk närvaro, har även individens känsla av ”vi” och ”dem” förändrats (Meyrowitz (1985: 

75). Vi kan vara uppkopplade online nästintill när vi vill och var vi vill oavsett om vi är där i 

egenskap av ett företag eller en privatperson. Trots att de fysiska strukturerna nu har minskat i 

social betydelse och att utrymmet på Instagram delas av såväl företag som privatpersoner kan en 

fråga sig hur detta uppfattas av respondenterna. Har deras känsla av ”vi” och ”dem” förändrats i 

relation till företags närvaro på Instagram? Respondent H reflekterar över skillnaden mellan stora 

och mindre företag och hur de interagerar på Instagram:  
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[…] det är ju trevligare om man hittar någon som är bra och lite mindre för med de 

större företagen blir det för mycket publicerande ibland och det blir lite för opersonligt. 

Det är kanske det jag vill ha, den personliga känslan jag vill ha av Instagram. Då får jag 

den här gränsen med det är ju inte min vän men då får jag kanske det här lite mer 

personliga att jag accepterar dem för det känns mer personligt även om det inte är det. 

 

I enlighet med Meyrowitz teori kan det implicit tolkas som att respondent H:s uppfattning om 

”vi” och ”dem” har förändrats. Här står ”vi” för privatperson och ”dem” för företag – stort som 

litet. Det kan tänkas att hon, i egenskap av privatperson, eftertraktar den personliga känslan hos 

ett företag till följd av att Instagram värnar om en personlig atmosfär. Här samsas vänner, familj 

och företag om utrymmet, vilket kan bero på – i relation till Meyrowitz (1985: 75) – att de fysiska 

strukturerna som tidigare delat in det privata och offentliga i rumsliga fack har sammansvärjats på 

Instagram. Samtidigt får glappet mellan ”vi” och ”dem” inte sluta existera med risk för att företag 

blir tagen för en vän. Även respondent I belyser vikten av det privata hos ett företag: 

 

Jag kan inte se någon anledning till varför jag skulle följa H&M eller Åhléns som också 

har inredning. För det känns som att när jag också kollar på sådana konton är det mer, 

jag vet inte, det är lite som att gå in på hemsidan. Det känns som att mindre företag blir 

lite mer privata, eller ja, lite mer relationsmässiga. Och jag vill nog gärna följa någon 

som i så fall har något unikt. 

 

I förhållande till Meyrowitz (1985: 308) teori om mellanregionen kan det tolkas som att både 

respondent H och I söker efter det privata och personliga för att försöka få någon relation till 

företagen och på så sätt minska gränsen mellan ”vi” och ”dem”. De vill veta mer om företagets 

bakre region – det personliga och dolda – vilket även förstärks av att Instagram uppfattas, enligt 

respondent H, som en personlig plattform. Således skapas det, i relation till Meyrowitz (ibid.), en 

mellanregion då Instagram förändrar dynamiken för det offentliga framträdandet. Men att företag 

befinner sig i en allt mer personlig sfär är inget som respondent I misstycker: ”Jag tycker nog inte 

det finns någon gräns längre någonstans. Alla finns överallt, alla måste finnas överallt och det 

tycker jag är okej”. Detta kan implicit tolkas som att Instagram, som en öppen applikation, 

möjliggör för vem som helst att skapa ett konto. Att vi strävar efter att leva i ett mer fritt och 

demokratiskt samhälle som vittnar om allas rätt att få finnas överallt oavsett i egenskap av 

privatperson eller offentlig person. Varför alla ”måste finnas överallt” kan även ligga till grund för 

hur samhället förändrats – att på grund av det som Meyrowitz (ibid.: 309) nämner som 

avmystifiering ska mediepersonligheter liksom företag rannsakas och övervakas av allmänheten 
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för att blotta en mer autentisk version av sig själva. Resonemanget kring avmystifiering förstärks 

av respondent I:s uttalande då hon jämför kommunikationen mellan två företag:  

 

Det ännu mindre [företaget] lägger upp så här helbilder där man ser stora delar av och 

så får man hitta själv i bilden av vad man vill. Det andra ger ett proffsigare intryck. […] 

vilket jag nog mer förväntar mig av dem. Jag vet ju att det här andra jag följer är så pass 

litet, det är nog bara en person som har den butiken. Men eftersom det är ett 

företagskonto har jag blivit lite störd när den personen har blivit lite för privat. Till 

exempel lagt upp en bild; ’Nu slappnar jag av efter jobbet i soffan’. Då blir jag lite så här 

nää bort. Jag vill nog ha, jag föredrar det större ställets konto då det ger ett mer seriöst 

intryck.  

 

Meyrowitz (1985: 309) argumenterar för hur avmystifiering tvingar mediepersonligheter att vara 

mer ärliga och ansvarsfulla angående deras privata och offentliga liv. En kan därför anta att 

uppkomsten av mellanregionen och avmystifieringen även har fått företag att visa såväl sin bakre 

som främre region för att konsumenter anses vilja veta mer om det privata. Utifrån ovanstående 

citat kan det dock tolkas som att avmystifieringen och den mellanregion som skapats har gått för 

långt gällande det mindre företaget och valet av dess innehåll. Det finns fortfarande en förväntan 

hos respondenten av hur ett företag ska interagera med sina följare och att genom bilder 

förmedla en personlig känsla som ger ett seriöst intryck. Så fort det blir för privat och så fort ett 

företag visar för mycket av sin bakre region så kan det skrämma bort följarna. 

Som tidigare nämnts skildrar Goffman (1956: 2f) vikten av att möta andra människors 

förväntningar, vilket kan relateras i interaktionen mellan företag och följare på Instagram. 

Respondent A skildrar sina förväntningar på företags innehåll enligt följande: 

 

Med företag och så har man väl förväntningar att det de skriver och det de presenterar 

ska det ligga en sanning i så det inte är påhittat. Det kom ett sådant företag på nätet i 

början som gjorde sådana fejkade möbler på sådana designers och i början tror jag inte 

att man förstod det. Så tänkte man att hur kan de sälja så fina möbler så billigt, haha? 

Att man måste ju ändå stå bakom och att det blir tydligt att de inte är designade utan att 

man faktiskt har kopierat för det är inte okej. 

 

Vikten av transparens och ärlighet hos ett företag blir här tongivande. Detta är tätt förknippat 

med vad Meyrowitz (1985: 161) förklarar som mänsklighet och trovärdighet hos offentliga 

personer för att vinna publikens förtroende.  I detta fall vann inte företaget publikens förtroende 

och i synnerhet inte ovanstående respondents. Det kan tolkas som att företagets ”falska” 

självpresentation genomskådades och det misslyckades således med att framstå som trovärdigt. 
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Som tidigare nämnts visades sex olika bilder under intervjuerna, varav en av bilderna visade 

en person som svetsar (se bild 2 i bilaga 2). Efter att respondent C tagit del av bilden skildrar hon 

vikten av hur företag förmedlar budskap genom bilder till användarna: 

 

Men sen så tillverkning är viktigt att man får reda på vart saker kommer, hur de 

tillverkas, hur man bygger ihop dem. Vilka är det som gör det, det är också väldigt 

viktigt idag. Jag tänker med H&M:s barnarbete och allt annat. För mig som konsument 

vill jag veta vart en produkt kommer ifrån. 

 

Utifrån citatet ovan kan det konstateras hur betydande individens värderingar är i förhållande till 

interaktionen mellan företag, bild och mottagare på Instagram. Enligt Goffman (1981: 198) kan 

det uppstå en närhet mellan producenter och publik som kan bidra till en förståelse för hur 

produktion och mottagande interagerar med varandra. Det kan exempelvis tänkas att företaget 

publicerade bilden i vetskap om de krav som följarna har på dess innehåll, att de förmedlar 

produkter som är lokalt tillverkade och på såväl etiska som moraliska grunder. Genom att 

respondenten säger ”vilka är det som gör det, det är också väldigt viktigt idag” kan det implicit 

tolkas att mänskliga rättigheter och lokal produktion är viktiga aspekter i vårt samhälle idag. Även 

respondent D och G skildrar detta men också känslan som bilden förmedlar: 

 

Mm, den här tilltalar mig mer […] här stannar jag till och tänker; ’vad gör människan?’. 

[…] det blir mer äkta, det blir mer genuint. Det blir mer att det ligger ett hantverk 

bakom, att man fattar det. För ska man exempelvis köpa något från IKEA så är det 

bara tjoff tjoff fabrik och det vet man om. Är man ett företag där det faktiskt ligger 

mycket hantverk bakom, då är det viktigt att visa på att det inte bara är att man handlar 

någonting som har spottats ut från en fabrik, utan det ligger lite svett och tårar i det 

(Respondent D). 

 

Det är ju ändå så här mer och mer vill man ju veta hur saker och ting görs och vilken 

väg det tar. Hur det har tillverkats. Så jag tror nog att när det gäller saker som man ändå 

är intresserad av att köpa så är det intressant att se hur det skapas, själva 

tillverkningsprocessen. […] Istället för att man ser att något kommer färdigt från ett 

annat land så tror jag att många kan tycka att det är mer verkligt och mer ja, troligt på 

något sätt.” (Respondent G).  

 

Ovanstående kan tolkas som att ett företags trovärdighet förstärks genom bilder och hur de 

framställs. Samtidigt kan det återigen implicit tolkas som att Instagram som medieteknik har 

förändrat dynamiken för företags uppträdande på plattformen som till följd av avmystifieringen 
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tvingar dem att vara ärliga gällande hur och vem som producerar vad. Enligt Goffman (1981: 

198) reproduceras den dramaturgiska karaktären av vardagliga interaktioner och framhävs av 

interaktioner med medier. Som tidigare nämnts, exemplifierar han hur mediepersonligheter 

upprätthåller specifika normer och konventioner på TV. Utifrån citaten ovan kan det tolkas som 

att det vuxit fram ”nya” samhälleliga normer och etiska regler gällande hur ett företags 

produktion bör gå till, vilket anammats på Instagram. Följaktligen kan en bild som visar en 

person som svetsar betraktas som symboler för ett upprätthållande av den norm som börjar ta 

allt mer plats i vårt samhälle idag – att värna om miljö, mänskliga rättigheter och lokal 

produktion. Med hänsyn till detta kan det implicit tolkas, i relation till Goffman (ibid.), att det 

finns ett kritiskt förhållningssätt gentemot företag på Instagram, vilket sätter press på dem att 

skapa innehåll som uppfyller följarnas förväntningar – i det här fallet trovärdighet gällande 

produktion och mänskliga rättigheter. 

Som tidigare nämnts är identifiering ett centralt motiv till att följa företag på Instagram. Då 

Goffman (1979: 11) menar att reklam kan betraktas som en reproduktion av rådande sociala 

normer då vi som publik kan identifiera oss i bilderna och scenarierna så kan detta även kopplas 

till respondenternas interaktion med företagen. Genom att företag publicerar bilder som följarna 

kan identifiera sig med identifierar de sig även i relation till samhälleliga strukturer. Under 

intervjun visades en bild på en del av ett rum med en stol, tavla, tv-bänk och en byrå (se bild 5 i 

bilaga 2). Respondent L:s spontana reaktion när hon såg bilden var: ”Fin bild, jag kan tänka mig 

att ha det så hemma.” På liknande sätt uttrycker respondent F: ”Snyggt, fin stol, cool tavla och så 

tänker jag att vi borde också skaffa tavlor.” Genom att respondenterna sätter bilderna i relation 

till sig själva och sina egna hem identifierar de sig med bilderna. Anledningen till detta kan vara 

att företaget, i enlighet med Goffmans teori, anspelar på igenkänning och den samhälleliga norm 

om hur ett hem bör se ut. Genom att publicera en bild som förmedlar en känsla av personlighet 

och identifiering reproduceras tanken om hur ett typiskt ”svenskt” hem ser ut och bör se ut i 

enlighet med sociala normer som finns i samhället. 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att användandet av mellanregioner och att visa 

sina dolda sidor bör genomsyra företags kommunikation på Instagram för att uppfattas som mer 

mänskliga och förtroendeingivande. Samtidigt är bilder ett bra medel för att fånga individers 

uppmärksamhet. Lyckas ett företag förmedla den rätta känslan är följarna där för att stanna. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att känslan som bild 2, 4, 5 och 6 förmedlade var önskvärt i 

deras flöde (se bilder i bilaga 2). Då bild 4 hänsyftar på företagets eller produktens historik är 

detta något som intresserar respondenterna då den liksom bild 2 förmedlar trovärdighet. 

Samtidigt visar bild 6 en stol i annorlunda vinkel men som är professionellt tagen. På så vis kan 
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en anta att en variation av inspirationsbilder som förmedlar en känsla av identifikation, bilder 

som förmedlar en känsla av trovärdighet samt professionellt tagna bilder som förmedlar en känsla 

av kvalitet är det som företag bör kommunicera. 

7.5 Nya perspektiv t i l l forskningsområdet 

Ovanstående resultat bör sättas i relation till tidigare forskning och i samhället i stort. 

Undersökningen har bidragit till en ökad förståelse och en djupare insikt för hur individer 

navigerar sig på Instagram, varför och hur de interagerar med företag men också i relation till sig 

själva. Ämnet är mångfacetterat och denna studie belyser enbart en mindre del av ett större 

sammanhang. De centrala motiven till att följa företag påminner dock om de som tidigare 

forskning inom uses and gratifications uppmärksammat. På så sätt kan resultatet som denna 

studie belyser betraktas som en del av ett större forskningsområde och vad som tidigare 

konstaterats. Trots att en del av resultaten går i enlighet med vad som tidigare behandlats har jag 

även kastat ljus på nya aspekter, vilka kan bidra till nya perspektiv som vidare bör undersökas. 
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Efter att ha redogjort för vad analysen resulterat i avslutas studien med en sammanfattning och 

en diskussion kring de resultat som presenterats ovan. 

8.1 Sammanfattning 

Med avstamp i tretton kvalitativa forskningsintervjuer har de intervjuade kvinnornas (26-45 år) 

behov och motiv till att följa företag på Instagram kartlagts samt samspelet mellan användare, 

företag och bild på plattformen undersökts. Utifrån det transkriberade materialet har jag, för att 

nå syftet med studien, utforskat vilka centrala behov som kan tillfredsställas av att de intervjuade 

kvinnorna följer företag på Instagram, hur de uppfattar relationen mellan bild, företag och 

användare, hur de betraktar företags existens på Instagram samt om det finns ett samband mellan 

deras självpresentation och hur de interagerar med företag. Undersökningen resulterade i fem 

centrala motiv till att följa företag på Instagram: information, identifikation, inspiration, makt och 

sökbarhet. Den senare har uppkommit på grund av Instagram som medieteknik. Samtidigt har 

resultaten problematiserat att flera motiv kan ligga till grund för att följa ett företag på Instagram 

samtidigt som de ter sig olika beroende på respondentens omgivning och beskaffenheter. 

Resultaten vittnar om en positiv attityd gentemot företags närvaro på Instagram. Samtidigt som 

det finns en negativ attityd gentemot företags engagemang i form av tävlingar med risk för att 

förstöra sitt flöde och på så sätt sin självbild. 

Allt eftersom medieutvecklingen sått frö till en mellanregion har det privat-personliga fått 

allt större utrymme i vårt samhälle. Att handla offentligt genom medier idag kan nästintill 

likställas med att handla privat. Det privata går med andra ord inte att undvika i ett samhälle som 

blivit så genommedialiserat som vårt. Instagram har förändrat dynamiken för företags 

uppträdande på plattformen till följd av avmystifieringen och mellanregionen. De intervjuade 

kvinnorna ser därför en ökad efterfrågan efter det privata hos ett företag och dess bakre region 

för att de också ska framställas som mer trovärdiga och äkta. Samtidigt som de intervjuade 

kvinnornas självpresentation snarare befinner sig i den främre regionen och vill att det ska förbli 

så har agendan för hur företag bör interagera förflyttats in i den privata sfären. Dock får det inte 

gå överstyr. Gränsdragningen mellan det offentliga och privata bör finnas om än något 

transparent. Samtidigt eftertraktas, paradoxalt nog, en variation av innehåll som anspelar på 

trovärdighet, mänsklighet, professionalitet och identifiering. Skiljelinjen mellan företag, bild och 

mottagare har blivit mer osynlig och framställandet av jaget på Instagram är beroende av 

mottagarens respons och interaktion. Den digitala medieevolutionen och uppkomsten av 
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Instagram vittnar således om en mer transparent och naken relation i relationen mellan företag, 

bild och mottagare. 

8.2 Slutdiskussion 

Mot bakgrund att nyttja små och medelstora företag för att få Instagramanvändares 

uppmärksamhet var syftet med undersökningen att söka reda på varför de intervjuade kvinnorna 

följer företag på Instagram, men också hur kvinnorna uppfattar samspelet mellan företag, bild 

och användare. För att vidga vyerna och se till ett samhälleligt och utomvetenskapligt perspektiv 

kan en, utifrån resultaten, konstatera att små och medelstora företag är något som eftertraktas på 

Instagram, vilket är till deras fördel. Detta kan bero på att Instagrams sociala strukturer anspelar 

på en personlig känsla, vilket dessutom mindre företag tenderar förmedla och förväntas göra. 

Dock kan en fråga sig om kvinnornas acceptans av företags existens på plattformen beror på de 

behov som de söker tillfredsställa eller applikationen som demokratiskt verktyg. Utifrån 

resultaten vittnar Instagram om rätten till information och informationsspridning för såväl 

privatpersoner som företag. Därför kan det tänkas att samtliga användare i utbyte av varandras 

uppmärksamhet gladeligen delar på utrymmet. Uppenbarligen söker användarna även 

tillfredsställa behov då Instagram fungerar som ett verktyg för att erhålla information, inspiration, 

utöva sitt inflytande på företag och att identifiera sig med andra. Således kan Instagram ses som 

en stor tillgång för såväl demokratin som den enskilda människans behov. För att återkoppla till 

studiens bakgrund kan företag synliggöras i ett hav av information och skapa relation med sina 

användare genom att integrera trovärdighet i den visuella kommunikationen. Dock är det viktigt 

att de även kommunicerar på ett inkluderande sätt med bilder som skapar ett sammanhang som 

användare kan identifiera sig i. Professionalitet i form av grafiskt tilltalande bilder bör finnas, men 

det får inte dominera. En blandning av de tre komponenterna är viktiga för att få ett varierande 

flöde. Genom att företag visar mer av den bakre regionen med en personlig prägel inkluderar det 

användarna på ett annat sätt, och får dem att bli mer som ”en av dem”. Samtidigt som den bakre 

regionen inte bör utblottas med risk att bli för privat, vilket leder till att företaget avföljs. Med 

tanke på den makt användare besitter i form av att följa/avfölja är det viktigt att företag uppfyller 

användarnas förväntningar, vilket bland annat är sammanhängande med kravet på innehållet, men 

också hur frekvent företagen publicerar. 

De centrala resultat som presenterats är något som bör betraktas som flytande. Det 

föränderliga medielandskapet för nämligen med sig att resultaten inte är beständiga, utan ingår i 

en oavbruten förändringsprocess. De resultat som är aktuella idag kan te sig annorlunda om en 

vecka. Trots det utgör resultaten en viktig del av forskningsområdet. Eftersom de flesta motiven 
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till att följa företag på Instagram överensstämde med tidigare forskning kan denna undersökning 

snarare förstärka tidigare resultat. Däremot belystes nya aspekter så som kvinnornas attityd 

gentemot att interagera med företag i relation till sin självpresentation. Ämnet har visat sig vara av 

en komplex karaktär där svaren är avhängiga av individens beskaffenheter. Därför är det inte 

möjligt att generalisera resultaten över samtliga kvinnor i Sverige samtidigt som det är svårt att 

applicera resultaten på andra grupper och individer i samhället. Trots det har samband mellan 

intervjuerna identifierats som små och medelstora företag bör ta i beaktning. Därav kan en 

betrakta resultaten som en del av en samhällelig kontext.  

Vidare forskning bör fokusera på att undersöka om det finns något specifikt samband 

mellan individers egenskaper i form av utbildning, yrke eller ålder och deras val att interagera 

företag på Instagram. Dessutom vore det intressant att utföra en komparativ studie mellan 

kvinnor i åldersspannet 26-45 med de flitigaste användarna i åldern 12-15 för att undersöka om 

motiven till att följa företag samt inställningen gentemot företag och hur de interagerar är 

densamma. Undersökningen argumenterar således för en påbyggnad av publikforskning i 

avseendet Instagram, företag och mottagare och även för företag som vill nå en djupare 

dimension i förståelsen för Instagramanvändares navigering på plattformen. Detta för att i ett 

vidare perspektiv få ökad kunskap och utforma en strategi för att få användarnas 

uppmärksamhet. 
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Bilaga 1 

Respondentöversikt 
 

Respondent A (pilotintervju): 

kvinna, 45 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Helsingborg och arbetar som rektor på en 

gymnasieskola. Är intresserad av natur, träning, böcker, 

inredning, dans och musik. Respondenten använder Instagram 

relativt frekvent och uppskattar sin användning till 20 minuter 

om dagen. En tiondel av de som respondenten följer är företag.   

Respondent B: 

kvinna, 26 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och arbetar som Content Manager på ett 

spelbolag och som projektledare för en konferens. Är 

intresserad av musik, form och bild och att umgås med vänner. 

Respondenten använder Instagram frekvent och uppskattar sin 

användning till två timmar om dagen. Av de 730 som 

respondenten följer är 40% företag.  

Respondent C: 

kvinna, 27 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap. Är intresserad av musik, kläder, 

inredning och hus. Respondenten använder Instagram 

frekvent. Av de 300 som respondenten följer är ett 10-tal 

företag.  

Respondent D: 

kvinna, 29 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och arbetar som originalare och grafiker. Är 

intresserad av att umgås med vänner, träna, kitea, design, 

kläder, möbler och formgivning. Respondenten använder 

Instagram någon gång om dagen á 10 minuter. Av de som 

respondenten följer är två femtedelar företag. 

Respondent E: 

kvinna, 32 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö, är egenföretagare inom smyckestillverkning. 

Är intresserad av design, konst, hälsa och yoga. Respondenten 

använder Instagram frekvent och uppskattar sin användning till 

10 minuter varje dag. Av de som respondenten följer är 

ungefär hälften företag.  

Respondent F: 

kvinna, 43 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Helsingborg och är gymnasielärare. Är intresserad 

av idrott, natur och familj. Respondenten har en frekvent 

Instagramanvändning i form av två gånger per dag. Av de 205 

som respondenten följer är ett 50-tal företag.  
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Respondent G: 

kvinna, 26 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Stockholm och arbetar som läkare. Är intresserad 

av träning, att umgås med vänner, mat och vin. Respondenten 

använder Instagram frekvent och uppskattar sin användning till 

en timme varje dag. Av de som respondenten följer är ungefär 

en femtedel företag. 

Respondent H: 

kvinna, 26 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Göteborg och studerar arkitektur. Är intresserad av 

arkitektur, design, vänner, mat och humor. Respondenten 

använder Instagram frekvent och uppskattar att hon går in 

mellan åtta och tolv gånger per dag. Hon publicerar bilder 

ibland. Av de 300 som respondenten följer är hälften företag. 

Respondent I: 

kvinna, 30 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och studerar projektledning. Är intresserad 

av musik, umgås med vänner och matlagning. Respondenten 

använder Instagram en gång i timmen. Hon publicerar även 

bilder emellanåt. Av de 200 som respondenten följer är två 

företag.  

Respondent J: 

kvinna, 31 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och arbetar som visual merchandiser på ett 

klädesföretag. Är intresserad av att måla, åka skidor och 

skateboard. Respondenten använder Instagram frekvent och 

uppskattar sin användning till en timme varje dag. Av de 400 

som respondenten följer är ungefär fem företag. 

Respondent K: 

kvinna, 33 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö och arbetar som arkitekt. Är intresserad av 

tennis, sin hund och vin. Respondenten använder Instagram 

frekvent och uppskattar att hon går in en gång i timmen. Av de 

som respondenten följer är ungefär en tiondel företag. 

Respondent L: 

kvinna, 42 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Helsingborg och arbetar som lärare på en 

gymnasieskola. Är intresserad av att umgås med sin familj och 

vänner, träna och resa. Respondenten använder Instagram 

frekvent och uppskattar sin användning till en timme varje dag. 

Av de som respondenten följer är ungefär en tredjedel företag. 

Respondent M: 

kvinna, 28 år, daglig 

Instagramanvändare 

Är bosatt i Malmö men arbetar i Köpenhamn på ett danskt 

inredningsföretag. Är intresserad av inredning, design och 

konst. Respondenten använder Instagram sporadiskt men 

uppskattar sin användning till en halv timme varje dag. Av de 

som respondenten följer är ungefär två tredjedelar företag. 
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Bilaga 2 
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