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Abstract  
The purpose of this paper is to find out how young people in the ages 16-25 comprehend 

and perceive native advertising on Instagram and how their attitude is to the advertising 

phenomenon, as well as the general use of Instagram as a social media. In this case, the 

hidden advertisement is on Instagram celebrity accounts in the form of sponsored 

contests. This study has been conducted with six focus groups as a method and has since 

been analyzed using identity, uses and gratification, representation, two-step flow of 

communication and mediation as a theoretical basis. 

  

The result of this study is that the native advertising in the form of contests is perceived 

and interpreted as advertising. In the first instance, the attitude of the hidden 

advertisement is negative, yet a majority of respondents have participated. If the price is 

good enough, the attitude of native advertising as something negative disappear. In 

addition, it can be concluded that Instagram as a platform is used daily, often as a pastime 

or for confirmation or inspiration. 
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Sammanfattning  

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga i åldrarna 16-25 uppfattar dold 

reklam på Instagram och hur deras inställning är till reklamfenomentet, samt den 

generella användningen av Instagram som ett socialt medium. I detta fall är den dolda 

reklamen på Instagramkändisars konton i form av sponsrade tävlingar. Denna studie har 

genomförts med sex fokusgrupper som metod och har sedan analyserats med hjälp av 

identitet, uses and gratification, representation, tvåstegshypotesen och medialisering 

som teoretiskt grund.  

  

Resultatet av denna studie är att den dolda reklamen i form av tävlingar på Instagram 

uppfattas och tolkas som reklam. Inställningen till den dolda reklamen är i första anblick 

negativ, trots detta har ändå en majoritet av respondenterna deltagit i tävlingar. Är priset 

tillräckligt bra så försvinner därmed bilden av att dold reklam är något negativt. Utöver 

detta kan man dra slutsatsen att Instagram som plattform används dagligen, ofta som ett 

tidsfördriv eller i syfte att få bekräftelse eller att inspireras.  
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Fo rord 

  

Vi vill tacka samtliga respondenter som ställde upp under fokusgrupperna 

och bidrog med mycket intressanta diskussioner. 

  

Vi vill även tacka vår handledare Inger Lindstedt för all handledning och 

goda råd med stort engagemang.  

  

TACK!  
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1. Inledning 

Användandet av Instagram har klart och tydligt ökat sedan deras uppstart 2010 och är 

vanligast bland unga.  Här läggs det dagligen upp bilder från användares privatliv och 

bilder och videos på dem själva. Men Instagram har också blivit en marknadsföringsplats 

med möjlighet att visa upp sig själv och sitt varumärke. Ett vanligt förekommande för 

Instagramanvändare med många följare är att finansiera sig själv genom varumärken och 

blir då sponsrade av vissa företag för att visa upp produkter. Dold reklam genom tävlingar 

är vanligt där man skapar en tävling med möjlighet att vinna en viss produkt om man 

gillar, taggar, kommenterar eller delar. Dessa tävlingar är dock  inte alltid utskriven som 

reklam utan ligger underförstått. Genom att dela vidare, kommentera eller tagga sprids 

reklamen runt och uppnår ganska snabbt en stor spridning (Internetstiftelsen i Sverige, 

2017).  

  

Som två aktiva Instagramanvändare i åldrarna 22 och 25, den målgrupp som använder 

sociala medier mest, exponeras vi dagligen för dold reklam och våra vänner detsamma. 

Instagram finns på våra smarttelefoner och används varje dag utan vidare reflektion av 

vad vi faktiskt läser och blir utsatta för. Ett forum som vi kanske tror är privat där vi följer 

familj och vänner har mer och mer genomsyrats av dold reklam. Vi ställer oss därför 

frågan om vi överhuvudtaget uppfattar att det är just reklam, och vad inställningen till 

just sådan form av dold reklam är?  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Problemformulering 

Instagram är ett av det vanligaste sociala medierna i Sverige idag. Många använder det, 

inte bara privatpersoner utan också företag och offentliga personer som använder mediet 

som en plattform för att synas och marknadsföra sig själv (Internetstiftelsen i Sverige, 

2017). Reklam i olika former har därför blivit ett vanligt fenomen i användarnas flöden 

och det är inte alltid lätt att se vad som är marknadsföring och vad som inte är det. Så vad 

innebär det att det förekommer dold reklam? Och hur förhåller sig användarna till bilder 

från företag och genomskådar de att en del bilder är reklam? 

  

2.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur unga Instagramanvändare i ålder 16-25 ser på Instagram som 

plattform, om de uppfattar den dolda reklamen samt hur deras inställning är till 

reklamfenomenet.   

2.3 Frågeställning 

• Hur använder personer i åldern 16-25 Instagram? 

• Uppfattar de den dolda reklamen på Instagram? 

• Hur ställer de sig kring dold reklam på Instagram? 

• Påverkas deras användning av Instagram av den dolda reklamen? 
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3. Bakgrund 

3.1 Instagram 

Instagram är en kostnadsfri app som används för att dela fotografier och filmklipp. 

Applikationen är anpassad till mobila enheter med Apple iOS, Android och Windows 

Phone. Personer med ett konto på Instagram kan ladda upp ett eller flera foton samt 

videor och dela det med sina följare eller med en utvald grupp av vänner. Har man ett så 

kallat privat konto kan du själv bestämma vilka som får se dina bilder, väljer du att ha ett 

offentligt konto kan vem som helst se dina bilder. Man kan dessutom visa, kommentera 

och gilla inlägg som vänner och offentliga konton delar på Instagram. Är man 13 år eller 

äldre kan man skapa ett konto genom att registrera en e-postadress och välja ett 

användarnamn (Instagram, 2017).  

  

I Instagrams användarvillkor som du måste ha godkänt för att skapa ett konto, informeras 

du om att en del av Instagramtjänsten stöds av reklamintäkter i form av annonser och 

kampanjer. Genom att godkänna användarvillkoren samtycker du därmed till att 

Instagram visar annonser och kampanjer på tjänsten eller i anslutning till ditt flöde. Utan 

att informeras specifikt så kan dessa annonser och kampanjers utformning ändras. Detta 

följs av att du som användare godkänner att Instagram inte alltid identifierar 

betaltjänster, sponsrat innehåll eller kommersiella meddelanden som sådana (Instagram, 

2017).  

  

3.1.1. Begrepp på Instagram  

Det finns vissa begrepp som vi kommer att använda i denna uppsats som är vanligt 

förekommande på Instagram och sociala medier i stort. Interaktionen på Instagram sker 

oftast genom att gilla, tagga eller kommentera. När du gillar en bild på Instagram 

dubbelklickar du på bilden för att visa att du tycker om den, du kan även kommentera 

bilden genom att skriva i kommentarsfältet som finns nedanför. I kommentarsfältet kan 

du även tagga någon genom att skriva @ och personens namn, personen får då en 

notifikation att du har taggat hen i en bild.  
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Notifikationer, eller notiser som det också kallas, innebär att du får ett meddelande från 

Instagram (och övriga sociala medier) på din mobil, dator eller surfplatta när någonting 

har hänt på ditt egna konto, exempelvis om någon har gillat en bild som du lagt upp, om 

någon skrivit till dig eller som i detta fall om någon har taggat dig i en bild.  

  

Det är även vanligt att hashtagga när du publicerar en bild. En hashtag kan beskrivas som 

en digital sökbar etikett och skrivs in med # och sedan ordet du vill hashtagga. Till 

exempel #frukost när du publicerar en bild på din frukost, bilden blir då sökbar bland alla 

bilder som hashtaggats med hashtaggen #frukost.  

  

3.2 Reklam  

Nationalencyklopedin (2017) beskriver begreppet reklam som “vanligen ett av det 

konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja 

försäljningen av en vara eller tjänst”. Ett kommersiellt fenomen där man genom betalt 

utrymme kan marknadsföra en vara eller tjänst till potentiella kunder. Idag kan vi se 

reklam i samtliga medier som tv, radio och press. Och det har även också blivit en allt 

viktigare intäktskälla för både traditionella och nya medier.  

  

Annonsering och reklam på internet ökar ständigt och räknades 2012 som den näst 

största reklamkanalen räknat i löpande priser, mellan år 2000 och 2012 hade 

reklamintäkterna på internet ökat med 200 procent. Detta beror delvis på att allt fler 

mediekonsumenter använder internet som medium istället för det traditionella 

medierna, men också för att reklamen har “fått nya kläder” i form av dold reklam 

(Konsumentverket, 2012).  

  

Lagstiftningen om reklam är densamma på internet som det övriga traditionella medierna 

(tv, radio och tryckt press) vilket bland annat syftar på att man alltid tydligt ska kunna se 

vad som är reklam som vad som inte är det, man ska även alltid kunna se vem avsändaren 

för reklamen är. Det är dessutom olagligt att göra reklam för bland annat alkohol, extrema 

viktminskningsprodukter eller för produkter som riktar sig till barn under 12 år. Reklam 

som rekommenderas från en vän är den mest pålitliga formen av reklam, därför är reklam 

på bloggar och i sociala medier ett utav det mest effektiva reklamformerna, lagstiftningen 
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för reklam i sociala medier är dock densamma som resterande medier (Konsumentverket, 

2017).  

  

I takt med att det blivit allt lättare för medieanvändare att välja bort reklam i sina flöden 

blir också marknads- och reklamproducenter bättre på att dölja den. Trots att det enligt 

lag ska framgå att det är reklam eller sponsring är det svårt att definiera vad som är 

reklam och inte på exempelvis Instagram där reklamen dyker upp i samma flöde som de 

du följer (Statens medieråd, 2017).  

  

I en artikel publicerad 6 maj 2017 beskriver Sydsvenska Dagbladet hur annonsörers 

intresse för bloggerskor allt mer minskat och intresset för så kallade influencers istället 

vuxit. Infuencers är så kallade profiler inom sociala medier som i utbyte mot pengar eller 

produkter publicerar rekommendationer där de pratar gott om annonsörers varumärken. 

Fenomenet kallas för influencer marketing och beskrivs som en stadigt ökande form av 

annonsering som förväntas att fortsätta att växa. Inom denna specifika form av 

annonsering brukar man inte heller endast prata om influencers, det finns även så kallade 

mikroinfluencers alltså lite mindre kända profiler med mellan 2000-5000 följare på sina 

sociala medier. Dessa mikroinfluencers kostar inte lika mycket för annonsörerna och kan 

genom sin lite mindre följarskara skapa större förtroende på grund av sin täta relation till 

sina följare. De annonsörer som söker en bred publik söker sig dock till större profiler 

(Capuder, 2017, 6 maj). 

  

Sydsvenska Dagbladet skriver också om Malmöföretaget Boostifield som matchar profiler 

på sociala medier med företag som vill annonsera. Företagets affärsidé bygger på en 

övertygelse om att traditionella annonser inte är lika trovärdiga som rekommendationer. 

Företaget koncentrerar sig på profiler på Instagram där Nathalie Lameri medgrundaren 

av företaget, menar att de eftersträvar en positiv, motiverande och inspirerande känsla 

genom bilder och videoklipp på Instagram. Enligt företagets andra medgrundare Imad 

Ibrahim understryker han vikten av att uppge att dessa annonser är sponsrade inlägg men 

att inga vidare synpunkter kring profilernas innehåll i övrigt görs, han menar vidare att 

det skett en förändring i annonsering där företag tidigare varit noggranna med att skicka 

avtal om vad profilerna fått skriva. Idag är det betydligt mer accepterat att 



12 
 

kommunikationen på sociala medier inte är helt perfekt menar Imad Ibrahim (Capuder, 

2017, 6 maj). 

  

I Sydsvenska Dagbladet beskriver Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer 

att influencers numera listar sig på KIA-index som samlar trafikdata från sajter. ”Detta 

innebär att influencers börjar kriga om annonspengarna” säger Marjamäki som tillsatt en 

arbetsgrupp som arbetar med just denna fråga (Capuder, 2017, 6 maj) 

  

3.3 Native advertising - Dold Reklam 

Native Advertising är ett relativt nytt fenomen som har framkommit i samband med 

internet. Det förekommer online och är en form av reklam som mer eller mindre försöker 

matcha sin plattform. Man brukar exemplifiera native advertising genom artiklar och 

videor, producerad av en annonsör men med det specifika syfte att visa upp en produkt 

samtidigt som den matchar den stil och form som annars  ses på just den plattformen. Det 

är svårt att prata om native advertising utan att nämna produktplacering som faktiskt är 

en typ av föregångare till just native advertising. Produktplacering brukar man främst 

prata om i film- och tv-sammanhang där produkter står eller används lite nonchalant utan 

att kommenteras. Till skillnad från produktplacering där man placerar en produkt i 

innehållet så innebär native advertising att man sammanfogar innehåll och produkt i en 

mer naturlig form och där man istället skapar innehåll för att annonsera sin produkt 

(Bakshi, 2015).  

  

Native Advertising syftar på olika former av media som videos, bilder, artiklar och musik, 

gemensamt för alla dessa är att det är en form av annonseringsstrategi på nätet. De mest 

populära plattformer för native advertising är sociala medier som Twitter, Facebook och 

Tublr med marknadsföring genom placering av sponsorfinansierat innehåll tillsammans 

med redaktionellt innehåll som gemensam nämnare (Hallet, 2014) 

  

Denna studie syftar dock till en annan form av native advertising eller dold reklam som vi 

härmed kommer att benämna det som. Studien kommer att studera dold reklam på 

Instagram men ännu mer specifikt dold reklam i form av tävlingar på Instagram. En form 
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av dold reklam som inte är särskild utforskad och som kanske inte heller är särskilt 

erkänd som just reklam bland användare på Instagram.  

  

3.4 Användandet av Instagram och sociala medier i Sverige  

Enligt mediebarometern 2016, publicerad i mars 2017 äger 80 procent av Sveriges 

befolkning en smart telefon, alltså en kombinerad mobiltelefon och handdator. 62 procent 

av Sveriges befolkning använder sociala medier. Det innebär alltså att mer än hälften av 

vår befolkning använder sociala medier, med marginal. Det nya internetlandskapet har 

skapat helt nya förutsättningar för medierna och för medieanvändrarna. Under 2000-

talet skedde ett paradigmskifte där gamla traditionella medier förvisso inte ersätts men 

som numera måste konkurrera med de  nya plattformarna som trätt fram. Man kan till 

exempel se att tv-tittandet inte har minskat särskilt mycket det senaste tio åren men att 

allt fler väljer att titta på tv i webbformat med en kraftig ökning på bara ett år. 

Kvällstidningarna är också ett bra exempel för att visa på ett förändrat medielandskap där 

de allra flesta läser kvällstidningar på nätet istället för i tryckt format (Nordicom, 2016).  

  

Samtidigt ökar också användningen av sociala medier från 52 procent 2015 till 62 procent 

på bara ett år. Märkbart är också skillnaden mellan den äldre och den yngre generationens 

användande av medier. Totalt använder 94 procent av ungdomar mellan 15 till 24 år 

sociala medier medan endast 31 procent av pensionärer tar del av sociala medier en 

genomsnittlig dag. Medietiden, alltså den tid som spenderas på mediekonsumtion, skiljer 

sig också mellan den yngre och den äldre generationen. Drygt en fjärdedel av de ungas 

medietid upptas av sociala medier en vanlig dag medan pensionärer lägger endast cirka 

tre procent av sin totala medietid på sociala medier (Nordicom, 2016). 

  

Sociala medier är alltså det dominerande mediet, framförallt bland unga och förmodligen 

ett medium som bara kommer fortsätta att växa. Instagram är dessutom ett av de mest 

populära sociala medium där det dagligen strömmar bilder och videoklipp från tusentals 

människor. I dessa bilder och videoklipp blir vi alltså dagligen exponerade för annonser 

och dold reklam i form av visning av produkter och tävlingar (Internetstiftelsen i Sverige, 

2017). 
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I rapporten Svenskarna och internet 2016 publicerad av Internetstiftelsen i Sverige, eller 

IIS som det förkortas, undersöktes och sammanställdes svenskarnas internetanvändning 

från år 2016 (Internetstiftelsen i Sverige, 2017).  

  

Här framkommer det att över hälften av alla internetanvändare besöker dagligen sociala 

nätverk. De flitigaste användarna är unga kvinnor i åldrar 16-25 år som ägnar cirka 12 

timmar i veckan åt sociala medier. Män i samma ålder ligger inte långt efter med cirka 10 

timmar i veckan. Instagram är enligt rapporten det näst största sociala nätverket, år 2016 

använde cirka 44 procent någon gång Instagram och 26 procent gör det dagligen 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Användandet av Instagram har klart och tydligt ökat 

sedan deras uppstart 2010 och är vanligast bland unga.  

  

3.5 Sammanfattning 

Instagram, och sociala medier i stort, är ett relativt nytt fenomen som idag används av 

majoriteten av Sveriges ungdomar. Det har blivit en självklar del i mångas vardag, vilket 

har lett till ett helt nytt medielandskap, där traditionella medier minskar i popularitet. I 

takt med att populariteten kring sociala medier ökar har även annonseringen blivit allt 

mer omfattande och är idag en av de största intäktskällorna för sociala medier.  

  

Lagarna kring reklam på sociala medier är densamma som för de traditionella medierna, 

det har dock blivit lättare för användare att välja bort den i sina flöden på sociala medier. 

Detta har lett till att marknadsförare har blivit allt bättre på att dölja den, vilket har skapat 

ett fenomen vi kallar för dold reklam.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Unga och internetreklam 

I en forskningsrapport i samarbete med Konsumentverket 2011 gjorde Helena Sandberg 

tillsammans med Gunilla Jarlbro en studie kring unga och internetreklam.  

Sandberg beskriver att internetanvändandet hos barn och ungdomar har ökat markant de 

senaste åren och att unga därav också blir allt mer exponerade för öppen och dold reklam, 

detta kan ses som problematiskt då man inte längre har samma kontroll över vad 

ungdomar tar del av på internet i form av reklam och inte heller hur de påverkas av den. 

Sandberg menar att till skillnad från tv-reklam finns det ingen lagstiftning på reklam riktat 

till barn på internet och detta ger marknadsförare en helt annan möjlighet att sprida 

reklam på nya sätt, något som Sandberg väljer att kalla Reklam i nya kläder, det vill säga 

dold och öppen reklamform av små notiser högst upp eller längst ner på en sida, annonser, 

reklam i brödtext eller reklam i form av interaktiva lekar och spel (Konsumentverket 

2012). 

  

Studien genomfördes i en sydsvensk stad där man valt ut två skolor med en klass i åk 9 

från vardera skola, totalt 44 elever. Målet var att genom ögonrörelseinspelning (framför 

en datorskärm) och retrospektiva intervjuer undersöka hur tonåringar påverkas av 

reklam och hur medvetna de är om den dolda reklamen på internet. Resultatet som för 

denna studie är intressant var att 10 procent av den reklam som ungdomarna 

exponerades för uppmärksammades som reklam och de resterande 90 procent 

uppfattades antingen som vanlig text eller bild, eventuellt uppmärksammades inte alls. 

Utav denna studie att döma är unga inte uppmärksamma på dold eller öppen reklam på 

internet, huruvida de påverkas av reklamen eller inte är dock något som inte kunde 

fastställas i denna studie (Konsumentverket 2012).  

  

Colin Campbell och Lawrence J. Marks har skrivit en artikel för att utveckla förståelsen för 

native advertising, en ny och växande form av annonsering på nätet och som författarna 

själva beskriver som den önskade eller åtråvärda reklamform som nu finns i olika sociala 

nätverk. Native advertising kan beskrivas genom dess hemlighetsfulla karaktär där 

konsumenten kanske inte alls är särskilt medveten om avsändarens motiv och 

källhänvisning och dessutom inte heller är medveten om att det är just reklam som hen 
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blir exponerad för. Baserat på befintlig forskning argumenterar författarna att native 

advertising som inte är lika hemlighetsfull skulle vara mer framgångsrik än den form av 

native advertising som finns idag (Campbell & Marks, 2015).  

 

I artikeln beskrivs genom en tabell hur konsumenters förtroende ser ut beroende på form 

av reklam. Lägst i trovärdighet enligt konsumenterna låg bland annat reklam via 

textmeddelanden på mobiltelefonen tillsammans med onlinebanderoller, 

visningsannonser på mobiltelefonen och annonser på sociala nätverk. Högst och med 

betydligt mer förtroende hade rekommendationer av en produkt från en vän. Om man 

vidare problematiserar detta och ser till native advertising på just Instagram och ännu 

mer specifikt, i form av en tävling på en känd profil på Instagram där tävlingen går ut på 

att gilla, dela och tagga en vän för att få just produkten som lottas ut så är det väl precis 

det som reklamannonsörerna lyckats med. Att få personer att rekommendera produkten 

vidare utan att kanske förstå att man själv varit delaktig i att sprida reklamen vidare 

(Campbell & Marks, 2015). 

 

Författarna avslutar med att förutspå hur native advertising är här för att stanna. Med sin 

distinkta form av marknadsföring online som är baserad på tillstånd och information och 

som inte stör konsumentens erfarenhet resulterar i att reklamen blir effektiv och känns 

trovärdig (Campbell & Marks, 2015).  

 

”As consumers have shifted their content consumption to online mediums, 

marketers have been largely unable to duplicate their previous success with 

offline advertising. The advent of native advertising provides brands with a 

means to serve relevant and desired information to a broad, receptive audience.” 

(Campbell & Marks, 2015, s. 605)  

 

 

 

4.2 Kändisar i reklam 

Fleck et. al har undersökt vad som är viktigast med kändisar i reklam: likheten mellan 

kändisen och företaget/produkten den marknadsför eller kändisens 
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popularitet/likeability. De konstaterar att kändisar i reklam har blivit allt vanligare med 

åren, så väl som i tv-reklam som annonser på sociala medier (Fleck et. al 2012).  

  

Fleck et. al kom fram till att kongruensen mellan kändisen och företaget spelar en viktig 

roll i hur stor spridning och genomslag reklamen får. Det är viktigt för konsumenterna att 

känna att kändisen i fråga inte bara gör det för pengarna utan att denne faktiskt gillar 

produkten och företaget den marknadsför. Det är dock också viktigt att kändisen är 

omtyckt av målgruppen för produkten eller företaget för att reklamen ska ha något större 

genomslag och skapa ökad försäljning (Fleck et. al 2012).  

  

Om man utgår från att Instagramkändisar har en målgrupp som stämmer överens med de 

företag som personen i fråga blir sponsrad av kan det i denna studie vara intressant att 

undersöka om denna teori även stämmer inom dold reklam på Instagram.  

 

4.3 Identitet på sociala medier  

Abiala och Hernwall genomförde en studie som undersökte hur unga konstruerar en 

identitet på sociala medier baserat på den bekräftelse de får. De nämner i sin rapport att 

ungas värld online och offline allt mer vävs samman, vilket påminner om Livingstones 

avhandling om medialiseringen av samhället och barns uppväxt idag. Författarna ser 

detta som en av anledningarna till att unga skapar och anpassar sin identitet på sociala 

medier baserat på vem de vill vara och hur de vill uppfattas. Dem drog slutsatsen att unga 

skapar sin identitet på sociala medier baserat på hur andra användare, oftast med samma 

kön och ålder, identifierar sig på sociala medier (Abiala & Hernwall, 2013).  

  

4.4 Instagram 

Lee et al. har studerat motivationen för användare att använda Instagram. De kom då fram 

till att det finns fem primära sociala och psykologiska motiv för att använda mediet: social 

interaktion, att spara minnen, självuttryck, verklighetsflykt och för att se vad andra gör. 

Instagram är likt andra sociala medier en plattform för, främst unga, användare att hålla 

kontakt med vänner och bekanta men också för att kunna se vad andra gör som man inte 

känner (Lee et al, 2015).  
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De mest följda användarna är kändisar, som i många fall används som en parasocial vän 

bland Instagram-användare. En parasocial vän kan beskrivas som en person som du 

endast har en envägskommunikation med  men som du ändå ser på som en vän. I detta 

fall kan följare se en viss kändis som en parasocial vän när du gillar eller kommenterar 

kändisars bilder utan att egentligen få någonting tillbaka. Lee et al. menar att när man ser 

bilder från förebilder och offentliga personer blir det som en verklighetsflykt från 

vardagen och sitt egna “tråkiga liv”. De resterande två primära motiven för Instagram-

användare fokuserar mer på användaren själv och hur man lägger upp minnen i form av 

bilder och skapar ett självuttryck i sitt egna flöde (Lee et al, 2015).  

  

Hu et. al har studerat användandet av Instagram som ett socialt medie samt vad 

Instagramanvändare publicerar för typ av bilder. Detta paper var den första studien som 

gjorts om Instagramanvändare och är därför en viktig del av forskningen kring Instagram 

(Hu et. al, 2014). 

  

Hu et. al kom genom sin undersökning fram till tre slutsater:  

• Det finns totalt åtta typer av fotokategorier på Instagram. Vänner, Mat, Prylar (så 

som teknik), bilder med text eller livsbejakande citat, Husdjur, Aktiviteter både 

inomhus och utomhus, Selfies och sist Mode. 

• Det finns fem olika typer av Instagramanvändare baserat på vilka typer av foton 

de publicerar. C1 som forskarna benämner det lägger främst upp bilder av mat 

men ligger på en ganska jämn nivå bland resterande kategorier. C2 lägger upp 

nästan enbart bilder med texter och livsbejakande citat, C3 lägger främst upp 

bilder med aktiviteter och teknik, C4 lägger upp nästan enbart bilder i form av 

selfies och C5 lägger upp bilder i form av selfies och vänner ungefär lika ofta och 

resterande kategorier nästan ingenting. 

• Antalet följare ett Instagramkonto har är helt oberoende av vilka bilder som 

publiceras på kontot (Hu et. al 2014).  
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4.5 Sammanfattning 

  

Internetreklam är något som är ett relativt nytt fenomen som finns på en plattform som 

är svår att bevaka, särskild när det gäller ungdomar och hur de påverkas av reklamen.  

  

I Sandbergs studie undersökte man hur unga uppfattar både dold och synlig reklam på 

internet generellt och inte sociala medier specifikt, man kom då fram till att majoriteten 

inte uppfattar dold reklam som just reklam. Detta är intressant att ta med till denna studie 

för att både jämföra och stärka det resultat som kommer att analyseras.  

  

Samtidigt som reklam har blivit allt mer omfattande har även kändisar som ansiktet utåt 

blivit ett vanligt fenomen i reklamvärlden. Enligt tidigare forskning är det dock viktigt att 

kändisen är en trovärdig användare av produkten/tjänsten för att marknadsföringen ska 

nå något större genomslag samt att personen i fråga är omtyckt för produktens eller 

tjänstens tänkta målgrupp.  

  

Instagram-kändisar och andra offentliga personer är den mest följda gruppen på 

Instagram och fungerar som en form av parasocial vän för många användare, dessa 

konton blir som en form av verklighetsflykt från vardagen och ens egna “tråkiga liv”. 

Offentliga personer på Instagram blir också då någon form av förebild för deras följare, 

något som kan vara med och påverka vad man väljer att skapa för identitet på sociala 

medier. Förutom den inverkan ens förebilder har i ens identitetsskapande så har det 

också primärt att göra med hur andra med samma kön och ålder väljer att vara på sociala 

medier.  
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5. Teori  

5.1 Identitet 

Massmedier och numera framförallt sociala medier är en stor del av människans 

vardagliga liv. Redan på morgonen när vi vaknar skrollas det i flöden så att du kommer 

ikapp med de utländska konton du missat under natten. Vid frukosten står det kanske en 

radio eller en tv som ett bakgrundssorl. På bussen lyssnar du på det nya avsnittet av din 

favoritpodd medan du läser tidningen eller går igenom dina flöden som börjat vakna till 

liv för dagen. Och sådär håller vi på, vi är ständigt uppkopplade (Gripsrud, 2002).  

  

Genom media expanderas vår omgivning ut till offentligheten och världen utanför den vi 

fysiskt är närvarande i. Där medierna ständigt gör oss påminda om att vi är en del av ett 

samhälle och en värld med oändligt många nivåer. Människan är en social varelse och 

kanske är det just därför vi känner längtan efter att dagligen vara uppkopplad, för att vara 

delaktig i den sociala verklighet som ligger utanför den omedelbara sociala verklighet vi 

lever i. Gripsrud menar att medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och 

därmed också till att definiera vilka vi är. Fortsättningsvis menar Gripsrud att medierna 

genom alla dess former så som ljud, bild och skrift, visar olika sätt att förstå vår omvärld 

(Gripsrud, 2002). 

  

“Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning om var vi 

själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli - och vilka vi under alla 

omständigheter inte vill vara eller bli. Det är en sådan sammansatt självuppfattning 

som brukar kallas identitet,” (Gripsrud, 2002, sida 20).  

  

Gripsrud menar alltså att det är genom dessa olika former av verkligheter som medierna 

visar som vi människor tar ställning, formas och skapar oss en identitet. Fortsättningsvis 

menar Gripsrud att det är genom jämförande av likheter och skillnader i förhållande till 

andra människor som vi bildar vår identitet. Medierna har en stor roll som på ett sätt 

hjälper samhällsinstitutioner att berätta sanningen för samhället kring hur människan är. 

Till exempel hur man är som person beroende på kön eller vart man är född (Gripsrud, 

2002). 
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Nils Hammarén och Johan Johansson beskriver i sin bok Identitet att med utgångspunkt 

från socialkonstruktionismen så är identiteter i form av klass, etnicitet och kön någonting 

som skapas och alltså ingenting som finns från början som sedan bara väntar på att bli 

upptäckt. Identiteter konstrueras och sedan framträder som samhälleliga “sanningar”. 

Exempel på sådana identiteter kan vara “bloggare”, “hemmafruar”, “datanördar” eller som 

i studiens fall “Instagramkändisar”. Identiteter och sociala kategorier är alltså något som 

är föränderligt beroende av tid, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. 

Konstruktionen av identitet är också beroende av jämförelse eller skillnader. Det är alltså 

genom jämförelse som vi skapar oss en identitet. Kvinna existerar som motsatsen till man, 

ungdom i motsats till vuxen och så vidare. Genom att fastslå vilka vi inte är vet vi vilka vi 

är.  Hammarén och Johansson menar vidare att individualiseringen som man brukar prata 

om när det gäller medier inte raderar eller bryter föreställningar eller förståelser för 

kollektiva mönster utan snarare förändrar förutsättningen för hur vi tolkar och förhåller 

oss till kulturellt material. Genom att utnämna sig som exempelvis punkare, queer, eller 

genom att följa ett speciellt Instagramkonto så signalerar vi kollektiv tillhörighet och 

personliga identitetsanspråk (Hammarén & Johansson, 2009).  

 

5.2 Uses and Gratification 

Enligt Uses and Gratifications-teorin menar man att medier används för att tillfredsställa 

olika behov och att människor därav blir aktiva och målinriktade medieanvändare 

(Strömbäck, 2009).  

  

Uses and Gratifications-teorin använder sig av tre huvudmotiv:  

-Kognitiva behov. Människans behov av att förstå sin omvärld och hur dessa processer går 

till, så som mottagande av information genom syn, hörsel, känsel, smak eller lukt. Men 

även minnesprocesser, tankeprocesser och språkliga processer.  

-Förströelsebehov. Konkret handlar förströelsebehovet om att koppla av och om att bli 

underhållen. Media ger möjlighet till att fly vardagen men även att tillfredsställa 

känslomässiga och intellektuella belöningar.  

-Identitetsbehov. Behovet av att jämföra sig socialt för att kunna forma en identitet. Då 

människor är en social varelse som ständigt upplever vår omvärld i jämförelse med den 
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sociala omgivningen och de individer och grupper som är viktiga för oss skapas genom 

detta ens identitet (Gripsrud, 2002). 

  

Raacke (2008) menar att alla typer av sociala medier (inkl. Instagram) uppfyller de behov 

som Uses and Gratifikations-teorin avser på grund av den socialisering man ständigt 

utsätts för på sociala medier. Man hittar gamla vänner samtidigt som man lär känna nya 

samt skapar sociala funktioner som hela tiden uppfyller behovet av att känna sig 

uppkopplad och bekräftad.  

 

5.3 Representation  

Ur ett medievetenskapligt perspektiv ser man på representation som en framställning 

eller föreställning av någonting. Det vill säga att media representerar (framställer) en bild 

av samhället som påverkar vår bild av omvärlden och skapar en slags verklighetsbild med 

hjälp av till exempel bilder och tecken. Språket är alltså ett system som ger tecken och bild 

mening, vilket i sin tur skapar mening och kultur (Hall, 2013).  

  

Hall menar vidare att kultur inte är något som bara finns utan något som skapas när vi 

genom språket skapar en delad mening om någonting, en delad världsbild. Det är genom 

språk och kultur vi skapar mening, förståelse och sociala koder i samhället, och genom 

detta skapas också vår identitet (Hall, 2013).  

  

“Meaning is what gives us a sense of our own identity, of who we are and with  

whom we ‘belong’ - so it is tied up with questions of how culture is used to  

mark out and maintain identity within and difference between groups.”  

                                                                                  (Hall, 2013 s. 3)  

  

I takt med att massmedia och sociala medier utvecklats har också nya kulturer skapats. 

På exempelvis Instagram finns det vissa sociala koder och normer som konstruerats 

genom representation, där användare genom en delad mening skapat en kultur och olika 

sociala fält. Genom vårt identitetsskapande har vi också fått lära oss vad som är okej och 

inte i den kultur som vi tillhör på sociala medier.  
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På Instagram kan vi också se hur kändisar representerar olika företag i form 

av  sponsrade tävlingar. Kändisen blir då ansiktet utåt för företaget och skapar någon 

form av mening för den produkt eller tjänst den marknadsför. Detta budskap skickas då 

ut till en tänkt målgrupp som avkodar och tolkar det som representeras, vilket också 

skapar mening i vår kultur.  

 

5.4 Tvåstegshypotesen  

Elihu Katz och Paul Lazarsfeld utvecklade tvåstegshypotesen. En hypotes som utvecklades 

för att förstå hur medier förmedlar budskap och information till samhället. Deras hypotes 

ändrade sättet att se på medierna då man tidigare utgått från kommunikationsmodeller 

såsom injektionsmodellen. Enkelt förklarat kan man beskriva injektionsmodellen som att 

medierna då skulle ha en direkt påverkan på samhället. Detta skulle innebära att 

samhällets individer mer eller mindre skulle vara isolerade (Falkheimer, 2006). 

  

Tvåstegshypotesen beskriver hur medierna istället indirekt förmedlar budskap genom 

olika opinionsbildare på diverse plattformar där samhällets individer nås av olika 

budskap genom olika opinionsbildare (Falkheimer, 2006).  

  

Individer är aldrig socialt isolerade, utan medlemmar i olika grupper och 

nätverk, medvetet eller omedvetet. Effekten av ett massmedierat budskap 

är alltså inte direkt, utan filtrerat genom de grupper individen ingår i. 

(Falkheimer, 2006 s. 170). 

 

Bilden nedan är en modell som beskriver tvåstegshypotesen: 
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Källa: Medier och kommunikation Jesper Falkheimer, Lund 2006.  

  

Lazarsfeld och Katz menar att vissa mottagare är opinionsbildare medan vissa fungerar 

som mer passiva mottagare. Dessa opinionsbildare finns i olika nivåer och på olika fält, 

både som en familjemedlem hemma vid middagsbordet och som offentliga personer i 

mediesamhället (Falkheimer, 2006). 

  

På sociala medier, i detta fall Instagram, kan vi se opinionsbildare som Instagram-

kändisar men också andra mer privata konton som dina vänner och familj. Du kan med 

andra ord både bli en opinionsbildande till dina följare på Instagram, men också en 

mottagare för opinionsbildare för folk du följer Instagram, detta beroende på vilken grupp 

eller socialt fält du som individ befinner dig i.  

  

Som tidigare nämnt är en rekommendation från en vän det mest trovärdiga och effektiva 

sättet att sprida reklam. Genom att delta i sponsrade tävlingar på Instagram med att 

exempelvis dela eller tagga en vän blir då inte bara kändisen i fråga en opinionsbildare, 

utan även du som deltagare som sprider ett budskap med dina vänner som mottagare.  

  

  

5.5 Medialisering  
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I en artikel kallad On the mediation of everything skriver Sonia Livingstone om dagens 

barn och den relationen de har till media. Livingstone beskriver i artikeln att medieringen 

av barns barndom kan delas upp i fyra grundpelare.  

  

Livingstone menar att media har blivit en stor del av dagens barns liv. Även om man aktivt 

försöker undvika att sätta sina barn framför exempelvis tv och dator så finns ändå media 

i barnens vardag - deras barndom är medierad och media är en del av barnens dagliga lek 

(Livingstone, 2009). 

  

Livingstone menar också att det inte bara är en interaktion mellan barn och media som 

har förändrats, utan att det även finns en ny kulturell mening av leken/spelet. Det vill säga 

att media lägger inte bara till ett nytt element i barnens lek utan de förvandlar den helt 

(Livingstone, 2009). 

  

Den tredje delen av mediering menar Livingstone är interaktionen mellan fiktion och 

verklighet. Med detta menas att aktören i exempelvis tv-spel får uppfattningen att man 

kan agera fritt och har total kontroll över vad som händer i den fiktiva världen när man 

egentligen endast har en begränsad valmöjlighet i sitt agerande, till skillnad från det 

verkliga livet. Livingstone beskriver detta med begreppet ”radical contextualism”, det vill 

säga där den fiktiva världen försöker återspegla verkligheten och använder 

kommunikationsmedier för att sammanbinda verklighet och fiktion, som en form av 

kalejdoskop av det verkliga livet (Livingstone, 2009).  

  

Den fjärde och sista delen av mediering innebär att barn idag får en annan typ av barndom 

på grund av media, den blir medialiserad, kommersialiserad och globaliserad menar 

Livingstone. Ett exempel på detta nämner Livingstone hur Heller (2008) beskriver hur 

brädspelet Monopol var populärt i den pre-kommunistiska Ungern som kallades Capitaly 

men sedan förkastades och uppstod i en mer socialistisk form på 60-talet. Spelarna i 

brädspelet besökte då ”bra” socialistiska institutioner så som zoo, sport eller 

konstmuseum gratis och betalade för en hel del platser som innehöll moral med negativ 

klang så som pubar, tobaksaffärer och nattklubbar. Syftet var att skaffa sig lägenheter med 

basutrustning och samtidigt ha besparingar i den statliga banken. Den socialistiska 

versionen uppnådde en viss popularitet men Capitaly överlevde och cirkulerade i 
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hemlighet runt bland vänner. Livingstone menar alltså att de ideologier i samhället 

återspeglas i det spel som barnen växer upp i och att en medvetenhet om just detta borde 

uppmärksammas för att förstå den värld som barnen formas i (Livingstone 2009).  

 

5.6 Sammanfattning 

Under rubrikerna representation och tvåstegshypotesen diskuteras medias makt i form av 

förmedling av information och hur man som mottagare tolkar detta. Det är för denna 

studie intressant att se hur företag och offentliga personer använder sin plattform för att 

förmedla ett budskap till en riktad målgrupp i form av följare på Instagram. Dessa teorier 

kommer att användas för att analysera hur respondenterna tolkar det budskap som 

avsändare skickat ut.  

  

Under rubriker som handlar om tillfredsställande behov och identitetsskapande kan vi 

konstatera att sociala medier har en betydande roll i hur användare väljer att uttrycka sig. 

Att man som ständig mottagare av information på något sätt lär sig att formas och 

utvecklas till en aktiv medieanvändare. Detta är givetvis intressant för denna studie då vi 

med hjälp av dessa teorier kan undersöka hur denna process går till och vad det resulterar 

i. På grund av det medialiserade samhället blir också sociala medier en naturlig del av 

barn och ungas liv, och kanske är detta en bidragande faktor i hur och varför vi formar en 

identitet på sociala medier, idag kanske mer än någonsin.  

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga teorier är relevanta att använda som 

utgångspunkt för att kunna besvara studiens syfte. Genom representation och 

tvåstegshypotesen kan man få fram resultat i hur unga tar emot och tolkar den 

information (i form av dold reklam) som det medialiserade samhället skickar ut. Samt se 

vilka behov det uppfyller och baserat på detta analysera hur detta påverkar ungas 

identitetsskapande.  
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6. Metod och material  

Vi vill undersöka hur ungdomar i åldrarna 16-25 använder Instagram och hur deras 

inställning ser ut kring dold reklam i form av tävlingar på Instagram. För att kunna besvara 

studiens syfte finns det två lämpliga tekniker att använda, intervjuer samt fokusgrupper, 

vilket båda är en teknik som går under metoden receptionsstudie.  Vi har valt att använda 

oss av fokusgrupper då vi tycker att diskussioner med respondenter emellan kan ge en 

intressant syn på deras inställning till dold reklam på Instagram.   

6.1 Fokusgrupper  

Denna studie baseras på fokusgrupper och kommer alltså att ligga som material för hela 

studien. Fokusgrupper har blivit en allt mer vanlig metod inom alla forskarområden och 

används inom i princip alla discipliner. Utgångspunkten i fokusgrupper som metod 

handlar om att fokusera på kontexten i ett gemensamt samtal där fokus ligger på 

interaktiviteten i samtalet. Det finns därför skäl till att akta sig för att använda ord som 

fokusgruppsintervju eller intervju över huvud taget då man lätt kan tro att 

utgångspunkten snarare handlar om att forskaren intervjuar deltagarna. Fokusgrupper 

handlar snarare om en diskussion där forskaren avsätter sig en aktiv del i samtalet och 

istället fungerar som en samtalsledare. Samtalsledarens roll blir då att hjälpa 

respondenterna i fokusgruppen att föra diskussion framåt och hålla sig på rätt spår. 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

  

“Fokusgruppsmetoden syftar till att stimulera ett samspel mellan 

gruppdeltagarna för att få fram så många åsikter och synpunkter som möjligt om 

det aktuella forskningsområdet.” (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017 s. 19).  

  

Syftet med fokusgrupperna är alltså att genom diskussion få respondenterna att 

tillsammans och enskilt våga dela med sig av sina synpunkter och samtidigt våga 

ifrågasätta både sina egna och de andra meddeltagarnas åsikter. Genom en sådan 

diskussion där respondenterna utmanas att beskriva hur och varför de tänker på ett visst 

sätt så kan också åsikter ändras och variera under diskussionens gång. För att sedan 

kunna göra en så rättvis tolkning av samtalet eller diskussionen är det därför nödvändigt 

att förstå innebörden av diskussionen. Där respondenterna tillsammans genom 
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diskussion kommer till insikt och inte nödvändigtvis ändrar sin uppfattning men vidgar 

sina vyer och kommer till nya förståelser (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

  

En kärnkomponent i fokusgrupper är också att det skapar en form av medvetenhet bland 

respondenterna. Där respondenterna genom diskussion kan komma till insikt i att en 

erfarenhet eller åsikt delas med andra respondenter. I diskussionen kan också 

medvetenheten kring oskiljaktiga åsikter eller erfarenhet skapa en större förståelse kring 

ett område och resultera i att man till och med ändrar sin åsikt innan man hunnit uttrycka 

sig. Respondenterna lär sig alltså av varandra och kan göra förnyade förståelser för sina 

livssituationer (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

6.2 Urval  

Fokusgruppssammansättningen är avgörande för studien där den viktigaste aspekten är 

att försöka eftersträva en bred representation. För att skapa en balans i samtalen har vi 

eftersträvat homogenitet, alltså att respondenterna delar liknande erfarenheter men 

samtidigt har vi också eftersträvat heterogenitet, alltså skillnader mellan respondenterna 

för att kunna skapa diskussion. Det viktigaste har dock varit att alla respondenter mer 

eller mindre har samma förutsättning för diskussion oberoende likheter och 

skillnader.  Med förutsättning syftas det främst på att alla respondenter skall ha 

kunskaper, erfarenheter och förutsättningar för att kunna delta i samtalet med 

förhoppning om att det skall ha olika perspektiv på just detta (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017).  

  

I denna studie har sammansättning av fokusgrupper först och främst utgått från att alla 

mer eller mindre kommit i kontakt med Instagram. En avgränsning för studien har också 

gjorts där undersökningen syftar till att studera personer i Norrbotten och mer specifikt 

i Piteå kommun. En avgränsning har också gjorts i just ålder med avseende att studera 

just personer i åldrarna 16-25 som faktiskt är de som använder sociala medier och 

framförallt Instagram mest. Eftersom studien inte är jämförande mellan kön har vi dock 

inte lagt vikt i vilket kön respondenterna har utan endast valt ut respondenter baserat på 

deras ålder.  

  



29 
 

Under rekryteringen av fokusgrupperna har vi sökt efter personer i åldrarna 16-25 som 

mer eller mindre kommit i kontakt med Instagram. Det finns såklart många sätt att 

försöka nå en målgrupp men då denna studien riktar in sig på personer i Piteå som 

använder sociala medier så var ett självklart val att försöka komma i kontakt med 

personer via just sociala medier. Därför användes Facebook och mer specifikt gruppen 

“Pite” med 13 305 medlemmar för att nå ut till vår målgrupp. Gruppen på Facebook riktar 

sig till personer som bor i Piteå och finns till för att diskutera och nå ut till Piteås 

befolkning. Med en befolkning på knappt 23 000 gav denna grupp på facebook 

möjligheten att nå ut till en bred skara. 

  

“När det kommer till själva rekryteringen till fokusgrupper kan man gå tillväga på 

liknande sätt som vid enskilda intervjuer, det vill säga med hjälp av brev, 

telefonsamtal, spontana kontakter eller internetbaserade forum som Facebook.” 

(Esaiasson, 2017 s. 334). 

  

Genom denna annons i gruppen Pite gav det resultat i form av intressenter dock inte 

tillräckligt för att fylla ut våra tänka sex fokusgrupper. Därför ställde vi oss frågan om vi 

direkt kunde tillfråga personer inom vårt kontaktnät som kunde tänkas delta. Vi hade då 

i åtanke att tillfråga personer professionellt och med en understrykning att den redan 

existerande relation mellan forskare och respondent skulle stå utanför fokusgruppen. 

Sammanlagt utfördes sex stycken fokusgrupper med tre till fyra respondenter i varje 

grupp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

  

Gruppstorleken och gruppantalet i varje fokusgrupp spelar såklart en stor roll för 

dynamiken i samtalen. Det är viktigt i en fokusgrupp att varken ha för många eller för få 

deltagare och där finns det också olika preferenser beroende på vilken forskare man 

väljer att gå efter. Vissa forskare menar att det perfekta antalet för en fokusgrupp är 

mellan sex till tolv personer medan andra menar att en fokusgrupp inte ska vara mer än 

sex personer. För att eftersträva en god dynamik har denna studie strävat efter grupper 

med tre till fyra respondenter i varje grupp, detta för att försöka säkerställa att varje 

person skall ha möjligheten att få utrymme till att yttra sin åsikter (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017).  
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6.2.1 Respondenter 

Alla respondenter har blivit avidentifierade genom att byta namn på varje respondent, 

nedan följer en kort beskrivning av varje fokusgruppssammansättning.  

  

Fokusgrupp ett hade delade erfarenheter från Instagram. Anton använder Instagram för 

att bli underhållen när han är rastlös men han själv är inte särskilt aktiv när det kommer 

till att lägga upp bilder. Kajsa använder Instagram minst en timma per dag och är desto 

mer aktiv när det kommer till att lägga upp bilder och hon säger att hon använder 

Instagram främst för att få bekräftelse. Rickard använder Instagram för att upprätthålla 

sin kontakt med sina vänner och följer främst människor han stöter på i livet. Isabella 

följer däremot en stor skara kändisar, musiker och bloggare utöver sin vänskapskrets och 

lägger upp bilder varannan dag.  

  

Fokusgrupp två bestod av fyra personer. Elsa skrollar igenom sitt Instagramflöde minst 

två gånger per dag och använder Instagram mest för att se vad andra gör. William kollar 

Instagram direkt när han vaknar varje dag och använder Instagram främst för att hålla 

kontakt med sina vänner som bor utomlands och lägger själv upp bilder var tredje eller 

fjärde vecka. Amanda använder Instagram främst för att hålla sig uppdaterad i olika 

feministiska debatter och kollar mer på kommentarsfälten än bilden för att ta del av olika 

diskussioner. 

  

Fokusgrupp tre bestod av fyra personer. Alma skapade sitt konto på Instagram för att 

främst kunna följa kändisar inom mode och smink och började inte följa kompisar eller 

låta dem följa henne förrän ett år sedan. Bosse har haft Instagram i ca 6 - 7 år och använder 

det för att lägga ut bilder då och då, kolla sina kompisars bilder och för att följa artister 

och klädkonton. Josefine har aktivt valt att inte använda Instagram och försöker hålla sig 

borta från sociala medier så gott som det går. Hon kommer dock dagligen i kontakt med 

Instagram genom hennes vänner. Jonathan har haft Instagram i sex år och skaffade det 

främst för de olika filter man kan kunde lägga på bilderna. Idag använder han Instagram 

för att följa kompisar men också för att följa skådespelare och artister som han gillar.  

  

Fokusgrupp fyra bestod av fyra personer. Frida har två konton på Instagram, ett som hon 

har privat och ett offentligt och använder Instagram minsta lilla lediga stund. Saga 



31 
 

använder Instagram dagligen men försöker att hålla sig borta och hade nyss ett uppehåll 

från sociala medier i en månad. Niklas använder Instagram varje dag och det bästa enligt 

honom med Instagram är att få gillningar. Matilda använder också Instagram dagligen och 

går in på appen varje gång hon tar fram sin mobil och använder det i främsta syftet att få 

bekräftelse och följa vad som händer i kompisars liv.  

  

Fokusgrupp fem bestod av tre personer. Stina använder Instagram varje dag och är aktiv 

med att själv lägga ut bilder. Maja använder och lägger ut bilder varje dag och följer främst 

bloggare, medieprofiler och kändisar. Erik använder Instagram sällan, följer främst 

vänner och familj och använder mediet främst ironiskt.  

  

Fokusgrupp sex bestod av tre personer. Sofia använder Instagram frekvent och lägger ut 

bilder varje dag, hon följer mycket kändisar och bloggare. Adam använder Instagram varje 

dag och uppskattar Instagram som topp tre av de mest använda sociala medier på sin 

telefon och följer främst medieprofiler och makthavare i form av politiker. Andreas 

beskriver sig själv som en periodare där han under vissa dagar använder mediet hela 

tiden och ibland går det flera dagar utan att han ens öppnar appen.  

6.3 Genomförande 

En noggrann planering och en väl genomförd design för utförandet av metoden som 

grundar sig i syftet är en förutsättning för en väl genomförd studie. Ett studieprotokoll är 

därför väsentligt med beskrivning av motiv och syfte, nyckelfrågor samt de praktiska 

delar som en fokusgrupp innebär som lokal, tid, gruppsessionens längd samt information 

om fokusgruppen generellt. Detta sammanställs i ett som tidigare nämnt, studieprotokoll 

som går att finna i bifogade filer (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

  

Främst är samtalsledarens roll att skapa en trygg miljö där respondenterna kan känna sig 

inspirerade att våga dela med sig av sig själv, sina åsikter och sina erfarenheter. Därför är 

en miljö som känns varm och tillåtande en otroligt viktig aspekt att ta hänsyn till där 

respondenternas åsikter upplevs som värdefulla och unika. Funktionen hos en 

gruppledare kan vara mer eller mindre strukturerad vilket i sin tur påverkar dynamiken 

i diskussionen. I denna studie har vi båda turats om att vara samtalsledare men har mer 

eller mindre eftersträvat samma funktion där balansen mellan att vara mindre 
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strukturerad för att kunna ge respondenterna en frihet att prata och att vara strukturerad 

för att kunna ge de personer som pratar lite, utrymme att få berätta sina erfarenheter och 

åsikter (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

  

Vid varje fokusgrupp har en samtalsledare med en mer aktiv roll funnits på plats. 

Samtalsledaren leder diskussionen men har vid sin sida också en biträdande 

samtalsledare med en mer passiv roll som observerar och gör fältanteckningar för att 

kunna följa vad som sker i rummet. Samtliga fokusgrupper har spelats in med ett 

godkännande från varje respondent. Fokusgrupperna har genomförts i ett grupprum på 

Luleå Tekniska Universitet campus Piteå, varje fokusgrupp har hållits i cirka 30-60 

minuter. Samtliga fokusgrupper har sedan transkriberats av den biträdande 

samtalsledaren.  

6.4 Metoddiskussion 

Viktigt är att som samtalsledare förstå sin egen inverkan på data beroende på sitt 

framförande och mottagande av respondenterna. Att kunna ge makt till respondenterna 

till att uttrycka sina åsikter och betona deras betydelse. Fördelen med fokusgrupper är 

dock den kollektiva karaktär som kan ge respondenterna kraft att stärka sina åsikter 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

  

En nackdel när man använder fokusgrupper som metod är att vi som samtalsledare kan 

påverka samtalet mellan respondenterna genom att exempelvis inte skapa en tillräckligt 

trygg miljö där alla vågar säga precis vad de vill. Om respondenterna inte känner sig 

trygga i fokusgruppen kan det påverka deras svar. En annan kritisk del av fokusgrupper 

som metod är att respondenterna kan anpassa sina svar baserat på vad de tror att vi som 

forskare söker efter. Vi har därför valt att inte berätta för respondenterna exakt vad vi 

studerar, det vill säga dold reklam på Instagram, utan endast informerat dem om vilket 

ämne vi ska prata om.  

  

Något som har varit kritiskt är framförallt att vi valt att använda vårt egna  kontaktnät för 

att komma i kontakt med respondenter. Detta kan (och har kanske) påverkat dynamiken 

i samtalen. Vi vill dock understryka att de kontakter som används inte varit nära 

kontakter utan snarare ytliga kontakter. Där det framfördes till respondenten att 
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relationen mellan forskare och respondent skulle stå utanför fokusgruppen. Relationen 

även om den är ytlig kan dock påverka dynamiken i gruppen men ett övervägande gjordes 

där ett större antal fokusgrupper var mer betydelsefull för studien. Detta kan dock även 

vara en styrka då en redan befintlig kontakt med respondenter kan leda till en mer 

avslappnad och trygg start för diskussion.  

  

Valet av tre till fyra respondenter i varje grupp motiverades med en eftersträvan att alla 

respondenter skulle känna sig trygga samt att få plats att uttrycka sig. Små grupper kan 

vara dynamiska, men även det blir en kritisk del i metodvalet då risken finns att gruppen 

blir för dynamisk i det avseende att diskussionerna i fokusgrupperna beror på medverkan 

och engagemang hos deltagarna i varje grupp än på det faktiska antalet deltagare (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). I valet av tre till fyra respondenter i varje grupp kunde vi dock 

se en styrka i sådana “små” grupper då detta innebar att respondenterna snabbt kom 

igång med diskussion och där vi som samtalsledare tydligt kunde ge alla utrymme för att 

uttrycka sina åsikter och tankar.  
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7. Resultat 

7.1 Användandet av Instagram 

I samtliga fokusgrupper använder nästan alla respondenter Instagram varje dag förutom 

två personer. Generellt så är användandet inte särskilt motiverat, respondenterna 

beskriver Instagram som ett medium där du fyller ett behov av att bli underhållen samt 

tidsfördriv. De vanligaste fraserna som användes för att beskriva sitt användande av 

Instagram var framförallt tidsfördriv, bekräftelse och inspiration. Användandet 

uppskattas för de allra flesta som cirka 30-60 minuter om dagen. Syftet beskrivs ofta 

genom ett behov av att se vad vänner och kändisar gör. I andra hand kommer behovet av 

att visa upp sig själv och sina aktiviteter. Nedan följer ett exempel från fokusgrupp ett:  

  

Men hur skulle ni säga att ni använder Instagram?  

Rickard:   Tidsfördriv 

Samtalsledare:  Bara?  

Rickard:   Nej men kolla lite vad folk gör, fast jag vet inte jag kollar mest 

vad folk gör. Det är väl bara kul att se lite.  

Anton:   Tidsfördriv. 

Kajsa:  Ja och såhär, uppmärksamhet är det väl också lite på ett sätt. 

eller såhära, vad heter det?  

Anton:   Få likes 

Kajsa:   Jaa.. 

Rickard:   Få lite, aa men uppmärksamhet.  

Isabella:   Aaa men lite bekräftelse. 

Anton:   Bekräftelse.  

Kajsa:   Ja där! Det ordet var det. Ja men lite så.  

  

Den större majoriteten av respondenterna använder Instagram främst för att följa vänner 

och hänga med i deras liv och i andra hand för att följa kändisar eller specifika personer 

som ingår i deras intressen så som skådespelare, fotografer, dansare, bloggare, 

modeprofiler och så vidare.. Lite längre ner i deras primära syfte till att använda mediet 

finns även ett behov av att bli inspirerad. Något som varit övergripande för de flesta 

respondenterna är också att de alla är överens om att användningen av Instagram inte är 
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särskilt aktiv, man använder mediet när tillfälle ges och avsätter själv ingen specifik tid 

där man bestämmer sig för att använda Instagram. Mediet fyller snarare syftet att 

underhålla under perioder när man inte har särskilt mycket annat för sig som ett 

tidsfördriv snarare än en aktiv handling. Ett exempel på detta är ett citat från fokusgrupp 

tre:  

  

Till vilket syfte skulle ni säga att ni använder Instagram?  

Alma:   Alltså för mig är det mycket inspiration. Alltså såhär make-up 

inspiration, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså det finns ju vissa 

kändisar som ja, jag men tycker har bra stil och så. Och jag känner att 

jag blir inspirerad av deras bilder som de lägger upp.  

Jonathan:   Nej men det är som jag sa innan att jag vill veta vad som är nytt  

hos folk jag gillar.  

Bosse:  Ja men lite som Alma så, alltså lite inspiration, typ om jag ser 

någon som har en sjukt cool lägenhet eller något, så ser man

 att de har asnice möbler. Så blir man såhär: “ah fan inspo”.  

Alma:   Exakt!  

  

7.2 Dold reklam 

Samtliga respondenter i alla fokusgrupper uppfattar tävlingarna som reklam dock med 

olika benämningar, vissa uttalade tävlingarna som reklam, andra som sponsrade inlägg, 

marknadsföring eller annonser. Gemensamt var dock att det samlade intrycket handlade 

om reklam, som exempelvis från följande citat från fokusgrupp fyra där de fått se fyra 

exempel på tävlingar på Instagram: 

  

Hur tänker ni när ni det ser det här?  

Saga:   Massa reklam för olika företag.  

Matilda:   Tävlingar. Jobbigt.  

Niklas:   Asså det.. det jag tänker är ju att något företag, någon  

marketingavdelning har ju haffat en social mediekändis och sen 

försökt skapa en “buzz” kring sitt varumärke genom att få folk att 

engagera sig i varumärket. Det är ju inte bara reklamen utan det här 
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liksom “nu ska du vara med och bli en del av pepsodentfamiljen” och 

man ba “men vilken jävla familj är det?”  

  

Vid första anblick av tävlingarna gav respondenterna en negativ respons där samtliga 

uttryckte sig som att tävlingarna var dåliga. Mer specifikt uttryckte respondenterna sig 

som att tävlingarna gjorde att de blev anti eller aviga inför denna form av reklam. 

Märkbart var också att respondenterna snabbt ställde sig utanför sådana reklamformer 

och frågade sig vem som någonsin skulle kunna luras av detta. Det var alltså svårt för 

respondenterna att se sitt eget användande av Instagram i förhållande till den dolda 

reklamen. Vanligt för respondenterna var att de uttryckte så som att de aktivt avstår från 

att läsa eller kolla på sådana reklaminlägg och därför fortsatte skrolla i sina flöden, ett 

exempel på detta är ett citat från fokusgrupp två:  

  

Vad tänker ni när ni ser det här?  

Elsa:   Ehm.. ja.. Asså lite såhära… På ett sätt är det ju tråkigt med  

sponsrade inlägg samtidigt som dom flesta som gör sponsrade inlägg 

och samarbeten måste ju dom det för att överleva. Det är ju liksom 

deras inkomst och leva på sociala medier. Så det är ju lite tvåsidigt kan 

jag tycka.  

Amanda:   Ja alltså jag skulle aldrig avfölja ett konto bara för att dom hade 

sponsrade inlägg eller så. Jag brukar bara skrolla förbi. Alltså såhär, 

det är ju inte så att jag blir superirriterad så, för det är ganska vanligt. 

Plus att nu har man ju reklam ändå på Instagram. Mycket skrollar man 

bara förbi. Jag skulle inte ens ha stannat och tittat på nån av dom här 

bilderna förutom möjligtvis den här (pepsodent) för att det är.. det är 

lite speciellt ansikte. Men så fort jag skulle läsa eller se pepsodent så 

skulle jag skrolla. 

  

Efter vidare diskussion berättar dock en majoritet av respondenterna att de har deltagit i 

liknande tävlingar. Orsaken till detta utgår generellt från att det fanns en produkt som 

varit så pass lockande att de helt enkelt kände att det fanns en vinning för dem. Både för 

dem som inte deltagit och de som redan har gjort det var en övergripande åsikt att för att 

respondenterna skulle kunna tänka sig att delta skulle det finnas en produkt eller en vinst 

som respondenterna verkligen skulle vilja ha. Det fanns också en viktig aspekt för 
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samtliga respondenter för att kunna delta i tävlingar som handlade om att deras följare 

inte skulle se deras deltagande.  

  

Återkommande var att respondenterna tyckte att det låg en skam i att delta i tävlingar där 

motkraven för att deltaga var att aktiviteten ej skulle innebära någon förändring i 

uppläggning av bilder eller aktiviteter i deras personliga flöden. Nedan följer ett exempel 

från fokusgrupp ett:  

  

Kajsa du hade deltagit i en tävling. Är det någon annan som har deltagit någon 

gång?  

  

Isabella:   Alltså jag tror att jag har deltagit en gång eller nått. Såhär när 

det bara har varit typ: "skriv en kommentar".  

Samtalsledare:  Vad var det för något då?  

Isabella:  Jag tror att det var något smink som min syrra ville att  

jag skulle vara med i.  

Samtalsledare: Vad tänker ni kring motkraven för att man ska kunna vinna?  

Kajsa:   Jag kan tagga folk, men jag skulle inte.. För en del har ju såhär: 

"Lägg ut det här fotot på din wall", det vill jag inte göra. Jag vill 

inte fucka upp min egen Instagram bara för att tävla.  

Rickard:  Jag har gjort det en gång. Fast det var mer.. Jag var på ett sånt 

  här datorkonvent och man kunde vinna jävligt fina grejer om 

man tog en bild och hashtagga en sak under den dagen och det 

är såhär en tävling under dagen. Så då har jag gjort det. Men 

inte bara något som har dykt upp i flödet. Och då var det 20 

pers som var med, inte 20 000.  

  

Under fokusgrupperna kunde vi se att det inte fanns en koppling mellan typen av 

Instagramanvändare, alltså vilka konton de följer, vilka bilder de lägger upp eller hur 

aktiva de är och deltagandet i tävlingar. Det fanns alltså inget mönster i deltagandet av 

tävlingar på Instagram och typ av användare på Instagram. Användare som befann sig 

på helt olika fält hade deltagit i tävlingar dock olika varandra men med samma 

huvudsyfte, att vinna ett pris man tyckte verkade lockande. I fokusgrupp ett blev detta 

extra tydligt (se citat ovan). Isabella som är en van Instagramanvändare och som följer 
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många bloggerskor har deltagit i en tävling för smink. Rickard, som inte är en lika aktiv 

Instagramanvändare med huvudsyfte att följa bara vänner och familj, hade även han 

deltagit i en tävling för att vinna teknikrelaterade prylar. Dessa två respondenter 

befinner sig alltså på två helt olika fält på Instagram och följer helt skilda konton men 

blir ändå exponerade för dold reklam i form av tävlingar.  

  

7.3 Påverkan 

Ingen av respondenterna påstår sig påverkas av den dolda reklamen på Instagram. 

Samtliga beskriver sig störda av den dolda reklamen men inte tillräckligt för att det skulle 

innebära att “avfölja” konton med sådan dold reklam. Detta kan kanske förklaras genom 

att samtliga respondenter hade överseende med sådan reklam då dessa personer med 

konton som innehåller denna form av dold reklam har sin inkomst genom sådan 

sponsring. Respondenterna menar alltså att de får ut så pass mycket från dessa konton att 

de är villiga att acceptera att dold reklam är deras sätt att kunna fortsätta lägga ut bilder 

och videos med deras originalsyfte. Nedan följer ett citat från fokusgrupp fyra, där 

gruppen diskuterar företag och kändis-konton:  

  

Hur tänker ni kring konton som anordnar såna här tävlingar?  

Frida:   Mm jag tycker att dom säljer sig lite. 

Niklas:   Ja, och 100 procent. Det är exakt det dom gör. 

Frida:   Ja, men jag kan lätt tänka mig att.. ja nu ser jag lite drömmar här men 

om man själv skulle bli Instagramkändis eller viral då, man hade 

säkert gått på det och gjort samma sak. För det är väl lätta pengar. 

Men jag tycker ändå att det är jag tycker att det är väldigt ocharmigt. 

Matilda:   Men det är ju också detta de lever på. Alla dom här. Och liksom då är 

det, det är ju detta dom tjänar pengar på. Dom tjänar kanske inte 

pengar på att dom lägger ut att dom är ute och fikar på stan. Så det är 

ju som att göra ett jobb. Det är bara att göra. 

Niklas:   Mmm. Jaa.. ja precis. Jag ser liksom inget.. det finns ingen större.. ingen 

större sammankoppling till företagen och dom här personerna än 

storleken än på pengasäcken dom fick i övrigt. Det är inte så att någon 

av dom här har valt ut ett företag som dom tycker väldigt mycket om 

sådär utan det är bara.. blir man tillräckligt stor så kommer folk att 
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kasta pengar efter en och att det här sker, jag köper att det bli så här. 

Men jag tycker inte det är jätte, supernice. Det är inte det bästa jag 

sett. 
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8. Analys 

8.1 Användandet av Instagram 

I Uses- and Gratification-teorin pratar man främst om tre huvudmotiv till att använda 

medier. Här menar man att medier främst används för att tillfredsställa olika behov så 

som kognitiva behov, förströelsebehov samt identitetsbehov. Det kognitiva behovet 

beskriver människans behov av att förstå sin omvärld genom olika sinnen. 

Identitetsbehovet syftar mer på människans behov att jämföra sig socialt och genom 

jämförelse med andra kan individen skapa sig en identitet. Förströelsebehovet beskriver 

människans behov av underhållning och möjligheten att kunna fly vardagen (Strömbäck, 

2009).  

  

Ser man på Instagram utifrån våra respondenter skulle man kunna säga att Instagram 

tydligt stillar men även skapar alla dessa tre behov. Det främsta syfte Instagram har är att 

som en trygghet kunna underhålla under perioder på dagen då inget annat finns att göra. 

Det läggs ingen vidare tanke eller reflektion över ett medium som dagligen bläddras 

igenom utan finns där snarare som ett ticks och för att stilla sin värsta tristess. Detta 

skapar i förlängningen hos dem allra flesta ett beroende som innebär att det första som 

händer under dagen är att trycka sig in på Instagram. Att stilla sitt förströelsebehov är 

därför kanske det främsta syfte som Instagram används för.  

  

Att ständigt och oreflekterat använda Instagram utan att egentligen ha ett specifikt syfte 

mer än att stilla sitt beroende kan kopplas till Livingstones begrepp medialisering. 

Livingstone menar att den nya form av medielandskap innebär en form av exponering för 

medier som vi varken reflekterar över men inte heller kan göra någonting åt, även om vi 

aktivt försöker att stänga oss ute från de olika sociala medierna så är det näst intill 

omöjligt i dagens samhälle. Livingstone menar vidare att det är ofrånkomligt att bli 

medialiserad i dagens samhälle där vi skapat oss en tillförlitlighet till och ett beroende av 

sociala medier som är större än individen själv att bestämma över (Livingstone, 2009)  

  

Det är att ta i om man idag skulle säga att alla har Instagram och framförallt är beroende 

utav det. Men Instagram kan förklaras genom Livingstones uttryck medialisering inom 

vissa aspekter. Framförallt då användandet av Instagram bara sker utav vana utan någon 
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större eftertanke eller fyller något särskilt syfte. Det mönster som man kan se från 

samtliga fokusgrupper är just att Instagram används som tidsfördriv. I samtliga grupper 

använde nästan alla respondenter Instagram varje dag, endast två personer i sammanlagt 

sex fokusgrupper avvek från gruppen. Sociala medier har alltså blivit så stort att det finns 

trender och normer som gör att om du inte följer dessa så avviker du från normen.  

  

Samtliga respondenter beskriver sitt användande av Instagram med huvudsyfte att se vad 

vänner och kändisar gör vilket i sin förlängning skapar inspiration hos följaren. Detta kan 

kopplas till Gripsruds definition av Identitet där han menar att vi människor skapar en 

identitet genom all den information som vi matas med där vi tvingas ta ställning till vart 

vi står och vilka vi är genom jämförandet av andra. Det är alltså genom jämföranden av 

likheter och skillnader som vi människor bildar vår identitet. På samma sätt ser 

respondenterna vardagligen människor de känner och människor de ser upp till som 

visar upp sitt liv. Genom detta tvingas respondenterna att ta ställning till vart de ställer 

sig i förhållande till bilderna och i förlängning vilka de är (Gripsrud, 2002).  

8.2 Dold reklam 

Samtliga respondenter följer alltså inte bara sina vänner på Instagram, en stor anledning 

till att Instagram används är för att följa kändisar i form av bloggare, media-profiler, 

skådespelare och andra offentliga personer grundade i deras hobby. Elihu Katz och Paul 

Lazarsfeld, som utvecklat tvåstegshypotesen, menar att dagens medier sänder ut 

information genom opinionsbildare. (Falkheimer, 2006). 

  

På så sätt skickar opinionsbildarna, som i detta fall innebär offentliga personer på 

Instagram, ut indirekta budskap som sedan publiken i form av Instagramanvändare och i 

detta fall våra respondenter tolkar. Beroende på vilka respondenterna väljer att följa 

hamnar de i olika fält där opinionsbildarna ser olika ut men den primära innebörden 

resulterar i en tvåstegskommunikation där opinionsbildare påverkar respondenterna. 

  

Stuart Hall menar att språket är det väsentliga verktyget för kommunikation där en 

gemensam förståelse för språket är betydande för att mötas i en delad mening. I 

förlängning betyder en delad mening för språket en gemensam förståelse och uppfattning 

för sin omvärld (Hall, 2013).  
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Instagram är ett av Sveriges mest besökta sociala medium där användare gemensamt och 

successivt skapar en miniatyrvärld med egna normer och uttryckssätt. För våra 

respondenter fanns det en gemensam bild av att dold reklam i form av tävlingar var ett 

vanligt förekommande men som de inte var särskilt förtjusta i. Då den gemensamma bild 

för hur Instagram är utformat innefattar just dold reklam var respondenterna så vana vid 

detta fenomen att det bara accepterades trots respondenternas negativa inställning till 

just detta. Precis som Hall beskriver språk som det väsentliga för kommunikation och för 

en gemensam världsbild så blir även “språket” på Instagram något som blivit en vana för 

våra respondenter och som de bara säger sig låta passera.  

  

Samtliga respondenter följer offentliga personer knutet till deras hobbys och intressen. 

Beroende på respondent så var de offentliga personerna olika men gemensamt för 

samtliga respondenter var att offentliga personer man såg upp till, beundrade eller 

inspirerades av fanns i deras flöden. Lee et al. menar att offentliga personer på Instagram 

fungerar som en parasocial vän där det ges möjlighet att fly sitt vardagliga liv och sig själv 

för att istället inspireras och identifieras med den offentliga personen. (Lee et al. 2015).  

  

Respondenterna beskriver att de har ett förtroende för de personer som de väljer att följa 

och därefter får ett förtroende för produkterna som de väljer att marknadsföra. Även om 

respondenterna inte egentligen är för den dolda reklamen så accepteras detta på grund 

av det förtroende de har för den offentliga personen.  

  

Fleck et al. menar att det är väsentligt att den produkt som den offentliga personen 

marknadsför både är omtyckt av målgruppen för den tänkta produkten och att 

marknadsföringen i sig känns trovärdig det vill säga att kändisen uppriktigt gillar 

produkten för att reklamen skall få ett genomslag  (Fleck et al. 2012).  

  

Instagram ger möjligheten till att målgruppen sluts där användare väljer själva vilka 

offentliga personer de ska följa och i sin förlängning vilken typ av reklam som de blir 

exponerade för. Därav lyckas annonsörer hitta smala målgrupper för sina produkter och 

skapar ett förtroende genom den offentliga personen. Resultatet från fokusgrupperna 

visar att trots den negativa inställning till dold reklam på Instagram så väljer majoriteten 
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av respondenterna att delta i reklamtävlingar då deras offentliga personer marknadsför 

produkter som ingår i deras intressen och i deras fält.  

  

Märkbart var att för samtliga respondenter uttrycktes det en skam för att delta i tävlingar 

på Instagram. Kravet för att delta var därför att det skulle vara så anonymt som möjligt 

där ingen skulle upptäcka deras deltagande av tävlingen. Abiala och Hernwall menar att 

unga skapar en identitet på sociala medier baserad på hur andra användare i deras flöde 

framställer sig. Det är alltså jämförandet av andra som skapar sin identitet på sociala 

medier (Abialo & Hernwall, 2013).  

  

Denna identifikationsprocess kan ses bland våra respondenter då det huvudsakliga syftet 

är att passa in och inte utmärka sig. Deltagande av tävlingar på Instagram skulle då 

innebära en form av avvikelse som respondenterna inte ville stå för. Enligt Uses and 

Gratifications-teorin finns tre huvudsakliga behov som tillfredsställs i användandet av 

sociala medier, identitetsbehovet beskriver hur användare har ett behov av att jämföra 

sig socialt för att kunna forma en identitet (Strömbäck, 2009). 

  

Det är alltså både genom vänner och officiella personer som respondenterna identifierar 

sig men som även kan innebära en problematik då det ena sidan innebär ett deltagande 

av den dolda reklamen men på andra sidan en skam för att visa upp detta för sina vänner. 

Detta resulterar i att respondenterna hamnar i två sociala fält, det ena där den offentliga 

personen som en parasocial vän och det andra det fält med vänner och familj. Det som i 

slutändan väger tyngst och som avgör om respondenterna deltar eller ej i tävlingen är 

huruvida eftersträvansvärt priset i tävlingen är.  

  

Rent konkret fungerar kändisarna som representanter för det företag de gör reklam för 

genom sponsrade tävlingar, du som deltagare i tävlingarna blir då en form av 

opinionsbildare som för reklamen vidare till dina vänner. Som tvåstegshypotesen 

beskriver blir du då en form av opinionsbildare som för reklamen vidare till dina vänner, 

som då blir mottagare av reklamen. Eftersom det finns en skam i att delta i tävlingar på 

Instagram kan detta bero på att du inte vill vara en opinionsbildare för sådan form av dold 

reklam (Falkheimer, 2006).  
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Detta kan även kopplas till Halls teori om representation som menar att en delad mening 

skapar en kultur i olika sociala fält som har olika normer och sociala koder. Det är också 

genom dessa kulturer vi skapar vår identitet (Hall, 2013).  

  

Utifrån de resultat vi fått från respondenterna kan man se att det finns en kultur 

på  Instagram där det finns en skam i att delta i sponsrade tävlingar och sprida denna form 

av dold reklam, då man som användare inte vill representera detta. Respondenterna 

kanske kan identifiera sig med det de offentliga personerna är, men kanske inte det dem 

väljer att representera, det vill säga det företag de väljer att marknadsföra.  

  

Hu et. al. beskriver att det finns fem olika typer av Instagramanvändare baserat på vilka 

typer av foton de publicerar, dessa olika typer av användare är alltså mer eller mindre 

aktiva och tillhör också olika fält på Instagram (Hu et. al, 2014).  

  

Något som var märkbart i vårt resultat är att det inte fanns något mönster i vilken typ av 

Instagramanvändare man är och huruvida man deltagit i en tävling eller inte. Majoriteten 

av respondenterna hade deltagit i en sponsrad tävling, detta är alltså oberoende av vilken 

typ av användare man är på Instagram och också hur aktiv man är som användare.  

8.3 Påverkan 

Hur respondenterna påverkas generellt av den dolda reklamen går inte att svara på. 

Däremot kan man se mönster i deras användning i förhållande till den dolda reklamen. 

Hu et al. beskriver i sin artikel fem olika typer av Instagramanvändare baserat på olika 

bildkategorier (Hu et al. 2014). 

  

Vilken typ av Instagramanvändare man är visade sig dock vara oberoende av just själva 

användandet av Instagram i sig. Den primära slutsatsen innebar främst att det finns olika 

kategorier av Instagramanvändare som dock använder mediet på ungefär samma sätt. 

Respondenterna visar olika former av kategorier inom Instagramanvändare men precis 

som Hu et al. beskriver så har det ingen vidare betydelse för deras användning av mediet 

i sig (Hu et al. 2014). 
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Livingstone menar med sitt uttryck medialisering att det skett ett skifte i 

internetanvändningen sedan sociala medier. Främst syftar Livingstone på barn och 

beskriver hur interaktionen mellan användare och media inte bara har förändrats utan 

också att det finns en ny kulturell mening av lekar och spel (Livingstone, 2009).  

  

Tävlingar i en dold reklamform kan beskrivas på detta sätt. Tidigare har tävlingar och 

reklam varit två skilda saker men på Instagram förvandlas detta och assimileras. 

Tävlingarna var för respondenterna uppenbart reklam men en reklamform som 

accepterades då de dagligen ser detta i deras flöden. Det gavs ingen vidare reflektion kring 

varför eller hur de såg ut som de gjorde, respondenterna skrollar vant förbi den dolda 

reklamen.  

  

Campbell och Marks skriver i sin artikel hur dold reklam idag är ett självklart sätt att 

marknadsföra sig på sociala medier då den är diskret och inte stör användarnas 

upplevelser vilket resulterar i att reklamen blir effektiv och trovärdig (Campell & Marks, 

2015).  

  

Respondenterna i fokusgrupperna visar på just detta, det är ett så vanligt fenomen i deras 

flöden att de inte blir särskilt förvånade eller störs av den dolda reklamen och dyker en 

produkt upp som de verkligen skulle vilja ha är samtliga överens om att de skulle deltagit 

i tävlingen och i förlängning då bidrar med spridning av reklam.  

  

På samma sätt beskriver Sandberg i sin studie detta fenomen som reklam i nya kläder, 

med det syftar Sandberg på att dold och öppen reklam har fått en ny plattform och att 

unga därav blir allt mer exponerade av reklam. Detta ses som problematiskt då man inte 

längre kan ha samma kontroll över vad unga tar del av på internet (Konsumentverket, 

2012).  

  

Respondenterna visar på att den nya reklamformen är effektiv och att respondenterna 

inte reflekterar över den i sina flöden, då det har blivit en naturlig del av Instagram. I sin 

förlängning kan det betyda att det är svårt att kontrollera dess påverkan på 

respondenterna.  
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Den gemensamma uppfattningen av konton eller de offentliga personer som anordnar 

tävlingar var negativ för respondenterna. Samtidigt kunde respondenterna förstå och 

acceptera fenomenet för att personen i fråga skulle kunna finansiera sig och sade sig själva 

kunna skapa sådana tävlingar om de varit i samma situation.  

  

Enligt tvåstegshypotesen används kändisar på Instagram som ett verktyg för att 

marknadsföra en produkt åt ett företag. Kändisen rekommenderar och beskriver sin 

uppskattning till en särskild produkt till sina följare som då blir mottagare. Företagen har 

egentligen inte utfört någon direkt reklam utan använder kändisen som en 

andrahandskommunikation för att sända ut sitt budskap (Falkheimer, 2006).  
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9. Slutdiskussion 

9.1 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur unga Instagramanvändare i åldrarna 16-

25 ser på Instagram som plattform, om de uppfattar den dolda reklamen samt hur deras 

inställning är till reklamfenomenet. Slutsatsen som kan dras är att Instagram som 

plattform används i stor utsträckning som underhållning och tidsfördriv när inget annat 

i vardagen kan stimulera. Inspiration och delaktighet i vänner, familj och kändisars liv är 

en stor dragningskraft till att använda just Instagram oberoende av hur aktiv du är som 

användare. Det enda som egentligen skiljer sig är antalet följare och antalet personer du 

följer och i vilket fält du befinner dig i. Den dolda reklamen i form av tävlingar är kanske 

egentligen inte särskilt dold, efter denna studie kan vi konstatera att dessa tävlingar 

uppenbart uppfattas som reklam oavsett om de utger sig för att vara det eller ej. 

Inställningen till dessa tävlingar är vid första anblick negativ där de allra flesta skulle  

 påstå sig vara emot sådan form av reklam. Trots detta har en majoritet ändå valt att delta 

i tävlingar och därav förändras också bilden av reklamformen. Är priset tillräckligt bra så 

försvinner därmed bilden av att dold reklam är något negativt. Något som varit 

återkommande är att dold reklam ofta samtalas om med sig själv som utomstående men 

när priset blir tillräckligt bra förändras bilden och då bortses de negativa bilderna av 

reklam, fokus blir då framförallt på själva vinningen som individ och ett större 

samhällsperspektiv förloras. Återkommande var också att samtliga respondenter 

uttryckte en skam för att deltaga i tävlingarna. En gemensam bild var att samtliga 

respondenter inte ville förknippas eller stå för att vara aktiv i deltagandet av tävlingar. 

Däremot så kunde studien visa att instagramanvändandet i sig inte förändras av den dolda 

reklamen. Respondenterna är så pass vana vid exponeringen av reklam att de istället 

väljer att skrolla vidare.  

  

De teorier vi använt har kombinerats men även var för sig gett oss perspektiv på hur unga 

använder Instagram samt hur deras inställning till dold reklam på Instagram ser ut. Uses- 

and Gratificationsteorin har framförallt gett perspektiv på själva användandet av 

Instagram. Unga Instagramanvändare använder Instagram för att stilla alla tre behov som 

ingår i Uses- and Gratificationsteorin men också skapa dem.  
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Teorin om representation har gett oss möjligheten att studera dels respondenternas 

förhållande till kändisarna på Instagram, hur respondenterna själva vill bli 

representerade på Instagram samt hur respondenterna ställer sig till den dolda reklamen 

och vad deltagandet betyder för respondenternas representation. 

 

Tvåstegshypotesen har visat hur kommunikationskedjan från företagen till kändisarna 

och i slutändan användarna på Instagram förhåller sig och tar del av den dolda reklamen 

på Instagram. Hur opinionsbildaren kan vara både kändisarna som marknadsför en 

produkt men även hur respondenterna genom deltagandet av tävlingarna blir mindre 

opinionsbildare i form av spridning av marknadsföringen till sina vänner. Genom 

tvåstegshypotesen konkretiseras den dolda reklamens kommunikationskedja och visar 

hur det kan ge sådant genomslag. 

 

Teorin om identitet har varit avgörande för att undersöka vilken inställning 

respondenterna haft till den dolda reklamen. Utan att förstå hur identiteter formas och 

mediernas påverkan på just denna process är det svårt att få en djupare förståelse för 

kändisarnas och även Instagrams påverkan på respondenterna. Det fanns en skam i att 

delta i tävlingarna som kan knytas till just identitet. Respondenterna söker sig till 

Instagram, jämför sig och hittar ett fält som de kan identifiera sig med. Den dolda 

reklamen står i förlängning för vad Instagramkändisen står för och i slutändan för vad 

respondenten kan identifiera sig med. 

 

Livingstones perspektiv på medialisering har gett studien en bas att luta sig mot där en 

omfattande förståelse för den medierade värld respondenterna lever i och hur de 

förhåller sig till detta. Det medierade landskapet som existerar sätter prägel på barns 

uppväxt så väl som samhället i stort. Detta blir tydligt i denna studie då respondenterna 

beskriver Instagram som ett tidsfördriv och ett medium du använder när du inte har något 

annat att göra. Du är i dagens samhälle ständigt uppkopplad och kan ständigt socialisera 

dig med andra människor var du än befinner dig.  

 

Tidigare forskning har varit viktig för denna studie då vi dels kunnat jämföra våra resultat 

med tidigare forskning men har också gett ett underlag för Instagram och dold reklam. 
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Denna studie har gett ett ytterligare perspektiv på ett ganska outforskat område där dold 

reklam på Instagram i form av tävlingar är ett relativt nytt fenomen.  

9.2 Vidare forskning 

I denna studie har unga i åldrarna 16-25 år valts som målgrupp, intressant hade varit att 

undersöka huruvida användandet av Instagram samt inställningen till dold reklam på 

Instagram skiljer sig mellan generationer. En annan intressant studie skulle vara att 

undersöka dold reklam fast i ett annat medium, Snapchat är ett av de nyaste, mest 

använda och växande sociala medium idag och kanske ett ännu mindre beforskat område 

än Instagram. Till sist hade en intressant studie kunnat göras med en jämförelse av 

användandet av Instagram samt inställningen till dold reklam på Instagram mellan män 

och kvinnor.  
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