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Abstract 
In this study the focus is to explain user attitudes towards advertising on the social media 
Instagram. Instagram is a relatively new media that has opened up a new way to spread 
advertising. All people are unique and because of that every one interact and thing in 
different ways. Different types of posts circulate at Instagram where many can connect to 
advertising. But what does the recipient thinks about the ads? The document present a 
qualitative data based on notes and semistructured interviews. With new and old data we 
can understand how users at Instagram perceive different types of advertising and explain 
why some posts feels more advertised than others.  



Tack!  
Jag vill rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit i mina undersökningar. 
Det är tack vare ert som det här arbetet har varit möjligt. Jag vill även tacka min 
handledare Anderas Lund för stöd och bollplank genom hela arbetet. 
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1. Inledning  
Det finns många olika typer av reklam och dem kan framställas på skilda sätt och därför 
också tolkas olika. Nationalencyklopedin, definierar reklam så här: ”vanligen ett av de 
konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen 
av en vara eller tjänst.”. Reklam förekommer inte bara i våra traditionella medier (tidningar, 
radio och tv), utan även i våra nya medier, så som sociala medier. Eftersom att reklamen vill 
söka sig där de kan främja sin försäljning, alltså där målgruppen befinner sig, innebär det att 
reklambranschen även söker sig till exempelvis sociala medier.  

Sedan början av 2000-talet har Internet fått allt större betydelse som reklammedium i 
olika former. Där allt fler företag använder sociala medier i sin marknadskommunikation 
(Gustafsson, Lindh, & Falk, 2017).  

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle finns det många olika sociala medier. I denna studie fokusera jag på 
Instagram som grundades av Kevin Systrom och Mike Krieger år 2010. De beskriver att 
plattformen är ett medium där över 600 miljoner användare fångar och delar ögonblick 
världen över (Instagram, 2017). Detta är därför även ett medium som öppnats upp för 
reklambranschen.  

1.1.1 Sponsrad reklam  
Enligt flera tidningsbolag kom den första sponsrade annons till Sverige i slutet av september 
2015. Sponsrad reklam innebär ett en person/företag väljer att betala för att synas i 
Instagrams flöde. Dessa annonser ser ut som ett vanligt inlägg förutom att det står 
”sponsrad” längst upp och att dem ofta hänvisar till olika call-to-action. Call-to-action kan 
beskrivas som Suffer uttalar triggers i sin bok Microinteraction (2013). Det är helt enkelt en 
detalj som kan ta användaren vidare. På Instagram brukar denna detalj vara en knapp där 
det t.ex. uppmuntrar till att ”Läs mer”, ”Installera nu” eller ”Köp nu”.  

1.1.2 Övrig reklam  
Bortsett från den sponsrade reklamen finns det andra typer av marknadsföring som konton 
kan välja att publicerar. Marknadsföring kan publiceras av vem som helst där några exempel 
är: företag, egen företagare, kända personer och privatpersoner. Dessa kan välja att göra 
reklam om sig själv men även om andra. Reklam kan inte bara publiceras av olika utan den 
kan också presenteras på olika sätt. Det kan vara reklam via bild, text eller exempelvis 
#hashtags. Smygreklam eller tydlig reklam, tävlingar eller exempelvis genom humor. 

1.1.3 Lagen 
Oavsett vem och på vilket sätt reklamen presenteras ska det enligt konsumentverket tydligt 
framgå att inlägget är publicerat inom ramen reklam. Alltså att den som lagt upp inlägget har 
fått någon typ av ersättning. Ersättning kan till exempel vara pengar, rabatterade priser eller 
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gratis varor/tjänster. ”I alla dessa fall måste du informera läsaren om att det som skrivs är 
sponsrat av ett företag – annars är det dold marknadsföring och alltså ett brott mot 
marknadsföringslagen”. De framgår även att det både är den som står bakom reklamen och 
den som publicerar inlägget som är skyldig att följa reglerna (Konsumentverket, 2016). Det 
finns inga lagar som säger att reklam ska se ut på ett speciellt sätt men däremot säger de att 
reklamen ska utformas så att det tydligt framgår att det är marknadsföring och vem som står 
bakom den. De ger några exempel på hur dessa inlägg kan utformas: använd en annan 
färgsättning och skriv ”Annons”/”Reklam” i början och i slutet av inlägget. Så här säger 
marknadsföringslagen: ”Marknadsföringslagen skyddar människor mot vilseledande, 
aggressiv och annan otillåten marknadsföring. Den ställer bland annat krav på att 
marknadsföring inte ska påverka människors förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Med 
marknadsföring menas alla de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina varor eller 
tjänster på marknaden.” (Konsumentverket, 2015, s.6). 

1.2 Syfte och frågeställning   
Syftet är att få större förståelse för hur företag och andra konton på Instagram kan utforma  
och jobba med sina reklaminlägg, helt utifrån mottagarnas perspektiv. 

Frågeställning 
• Hur uppfattar Instagrams användare olika typer av reklam? 

För att kunna besvara denna fråga har dessa delfrågor ställts: Finns de olika faktorer 
som göra att ett inlägg uppfattas som mer eller mindre reklam? Uppfattas reklam på 
olika sätt beroende på mottagaren? 
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2. Relaterad forskning  
Genom att använda relaterad forskning skapas större förståelse för hur detta ämne har 
undersökts tidigare. Det ger också en bra grund till studien för att sedan kunna skapa en 
tydligare förståelse av datainsamlingen. Där det sedan kan dras kopplingar mellan de egna 
materialet och tidigare forskning. 

2.1 Mottagarperspektiv  
I litteraturen Reklam som är skriven av Rosengren och Sjödin (2011) diskuterar de vikten av 
att inte bara titta på marknadsföring utifrån företagets perspektiv utan även att titta utifrån 
mottagarens. Att se vilka drivkrafter människor har att ta del av reklam och vilken roll den 
specifika reklamen spelar i deras vardag. Där man undersöker varje enskild individs reaktion 
och användning. Författarna menar att vardagsperspektivet har fått för lite utrymme i 
reklamlitteraturen och att ”genom att reflektera över hur reklam faktiskt används och tolkas i 
vardagen får en mer allsidig bild av vilken roll den spelar i människors liv” (s.77). Genom att 
undersöka hur människor förhåller sig till reklam kan marknadsförare dra nytta av det och 
på så sätt utveckla sina kampanjer till mottagarna.   

2.2.1 Problematik vid den här typen av undersökning 
Rosengren och Sjödin (2011) presenterar svårigheter med att identifiera människors 
reklamanvändning just för att det är sällan människor aktivt fokusera på reklam. Det är 
oftast något som bara är bland oss utan att vi reflekterar. Det kan vara ett posters som vi går 
förbi på stan, annonser som vi scrollar förbi på sociala medier eller t.ex. reklamannonser i 
tidningen. Vi utsätts alltså för väldigt mycket reklam på många olika ställen men trots det är 
de svårt att säga hur mycket individen ens lägger märke till. Vilket innebär att det kan vara 
svårt för en människa att beskriva för någon annan hur de förhåller sig till reklam och varför. 
Dessutom är risken att individen svarar på frågor utifrån ett generellt perspektiv istället för 
att ge ett svar som överensstämmer med deras beteende. De ger ett exempel på att vi ena 
sekunden ogillar reklampausen på tv och i nästa sekund skratta vi åt vår favoritreklam. Eller 
att vi sitter och väntar på reklampausen för att kunna göra andra aktivitet så som att gå på 
toaletten, poppa popcorn eller diskutera filmens handling. Det innebär alltså att bara för att 
en människa i efterhand säger en viss sak om reklam betyder det inte att det speglar 
verkligheten.  

Rosengren och Sjödin (2011) menar också att genom forskning utifrån mottagarnas 
perspektiv i sin vardag har vi fått större förståelse att mottagarna är aktiv. Den aktiva 
mottagaren skapar sin egen mening och förståelse utifrån varje reklam. Det handlar om att 
individen ser reklamen från olika perspektiv. Två faktorer som de nämner är egna 
erfarenheter och förväntningar. Där mottagaren skojar, förvränger och återberättar 
reklamens budskap på ett sätt som är individuellt och sällan identiskt med någon annans 
tolkning. Grusell (2012) menar att det handla om att alla individer är olika och därför tilltalas 
vi av olika saker. Hon nämner faktor som individens personliga intressen, vår ålder och vår 
livssituation. Där hon bland annat tar upp exemplet att en 35-årig trebarnsmamma kanske är 
mer intresserad av blöjreklamen än den barnlös tonårstjejen. Hon menar också att intressen 
kan vara tillfälliga eller mer varaktiga. 
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2.3 Mottagarens beteende till reklam  
Det finns många olika faktorer som kan innebära att en reklam blir mer eller mindre 
intressant för mottagaren. Här presenteras några av dessa faktorer.  

2.3.1 Sprida information  
I Grusells studie Unga om reklam (2012) konstaterar hon att reklam som är kopplade till 
mottagarens intressen ”upplevs som viktig och ses som information snarare än som reklam.” 
Alltså när en reklam kopplas till våra personliga intressen kan det innebära att inlägget 
övergår från reklamen till att bli information som vi vill ta del av. 

2.3.2 Underhållning  
Bergström (2014) menar att ett bra medryck i reklam är om man får mottagaren att skratta. 
För att locka fram skrattet menar han att det krävs en naturlig koppling och relevans till det 
som de gör reklam för. Där han menar att ”skämt mest för skämtets skull leder oftast ingen 
vart”. Rosengren och Sjödin (2011) har upp två exempel på reklam som genom underhållning 
har tagit sig långt i sin marknadsföring: ICA:s mångåriga reklamsåpa och den välkända 
Iprenmannen. 

2.3.3 Att vara uppdaterad och att skapa identitet  
Rosengren och Sjödin (2011) tar även upp betydelsen av reklam som ger mottagarna chansen 
att ha koll på det senaste och vara först med något nytt. De gör att mottagaren 
uppmärksammar nya produkter vilket många ser som ett värde just för att vi gillar att veta 
vad som händer eller om det kommit något nytt. Författarna menar att den här typen av 
reklam på så sätt hjälper mottagarna att hålla sig uppdaterade istället för att de själva ska 
söka upp information. Det här kan också kopplas till att vi vill bygga upp vår egen självbild 
och identitet. Med det menas att reklam kan få mottagaren att t.ex. känna sig glad över att 
jag bor i ett land som leder utvecklingen, att jag känner mig nyttig och aktiv eller att jag 
känner mig inspirerad att prova nya saker i livet. 

2.3.4 Igenkänning     
Rosengren och Sjödin (2011) tar även upp betydelsen av att skapa reklam som ger 
igenkänningseffekt. Alltså att mottagaren känner igen sig och relatera det till sin egen 
vardag. Dahlén och Lange (2009) skriver även om att igenkänning är viktigt för företaget/
personen som vill nå ut med sin reklam, just eftersom att mottagaren ska känna igen 
varumärket och på så sätt kunna konsumera det.  

2.4 Reklamstrategi  
Dahlén och Lange (2009) presenterar olika knep som kan användas i reklam för att 
mottagarna automatiskt ska se och intressera sig. Några av dessa knep är färg,  de menar att 
genom att använda sig av färg kommer mottagarens blick att söka sig dit. Skapa något 
annorlunda, att skapa något som sticker ut ökar chanserna att mottagaren uppmärksammar 
reklamen. Att göra reklamen mer intensiv i någon form, t.ex. genom färg eller ljud. Att skapa 
reklam som innehåller någon typ av rörelse, något ovanlig/oväntad, något typ av ”fel” och 
slutligen att väcka motivation hos mottagarna.  
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2.5 Reklamens sändare  
I boken Reklam, strategiskt och kreativt tar Bergström (2016) upp vikten av att välja vem 
som ska vara den så kallade ”budbärare” för en specifik reklam. Bara för att det är ett 
specifikt företag som står bakom produkten/tjänsten innebär det inte att de är mest lämpade 
för att framföra reklamen. För att nå fram med reklam på rätt sätt till rätt mottagare kan de 
vara till stöd om reklamen exempelvis presenteras av någon mottagaren litar på. De kan t.ex. 
vara en kändis, idrottsstjärna, professor eller privatperson. Vilken budbärare som är mest 
lämplig beror helt på vad företaget vill göra reklam för. 

2.6 Reklamens påverkan  
Bergström (2016) skriver också om hur vi människor genom hela livet påverkas på olika sätt. 
Det är inget vi kan göra något åt utan det är bara så. Han presenterar att det först och främst 
är ögonen som tar in information, därefter hörsel, smak, känsel och lukt. På detta sätt 
skickas information till vår hjärna och sen är det upp till den att sortera och välja ut vad som 
är viktigt och relevant för oss. Dahlén och Lange (2009) presenterar en modell som menar 
att vi människor behandlar information på två olika sätt: inlärning eller acceptans. Vid 
inlärning lär vi oss under en längre tid medan acceptans handlar om att något får så mycket 
uppmärksamhet att man lär sig det direkt. 

2.7 Sammanfattning 
Den relaterade forskningen visar på olika typer av begränsningar och svårigheter som den 
här typen av undersökning kan innebära. Genom att jobba utifrån detta ökar chanserna att 
hitta vägar runt problemet istället för att stöta på onödiga uppförsbackar. Tidigare 
forskningen visar även att det finns många olika perspektiv och anledningar till att inlägg 
både kan ses som mer eller mindre reklam. Det ger även en större förståelse att ämnet kan 
tolkas och undersökas från många olika håll där mottagarnas perspektiv inte undersökt i lika 
stor utsträckning som företagens perspektiv.  
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3. Metod  

3.1 Avgränsningar   
I denna analys har avgränsningar gjorts för att göra området smalare och på så sätt mer 
precist. Det medium som jag har valt att fokusera på är Instagram och de perspektiv som jag 
vill undersöka är användarnas, alltså mottagare som reklamen når på Instagram. I 
undersökningen har ett strategiskt urval gjorts. Vilket betyder att testpersonerna valts utifrån 
specifika krav (Alvehus, 2013). I detta fall har det valts pågrund av att de kan förhålla sig till 
ämnet. De krav som ställdes var att personerna skulle konsumerar Instagram varje dag och 
följa minst 320 konton varav minst 5 företag/privatpersoner som sprider inlägg med något 
typ av reklam. 

3.2 Metodval  
I denna analys har två kvalitativa metoder används för att få fram datainsamlingen. Vid 
kvalitativa metoder menar Ahrne och Svensson i Handbok i kvalitativa metoder (2015) att 
du t.ex. studerar en händelse, ett yttrande eller en bild. Författarna menar att kvalitativa 
metoder öppnar upp för att sätta ord på sina tankar, så som upplevelser och känslor. Som jag 
nämnde i avsnittet relateras forskning menar Rosengren och Sjödin (2011) att det kan vara 
svårt att få fram mottagarnas vardagsperspektiv eftersom att det oftast inte aktivt agerar med 
reklam. De menar därför att när detta ska undersökas krävs det att man kommer så nära 
mottagarens faktiska beteendet som möjligt. Av denna anledning har denna studie valt 
metoder dagboksskrivning, just för att den metoden kommer nära respondenterna i deras 
egen kontext på deras egna villkor. Den andra utvärderingen som tillämpas var djupintervju. 
Båda dessa metoder menar Ahrne och Svensson (2015) är bra om man vill uppmuntrar 
testpersonen till att beskriva upplevelser i deras vardag. 

3.2.1 Dagbok 
Den här metod användes för att följa användarna under fem dagar och att de på egen hand 
skulle genomföra anteckningar i deras vardag under egna former. Under dessa fem dagar 
skrev sex respondenter dagbok, måndag-fredag. Respondenter var kvinnor mellan 16-22 år 
som uppfyllde kraven som presenterats tidigare (se. Avgränsningar). Jag fann det svårare att 
hitta män som uppfyllde dessa krav vilket bland annat kan bero på att män inte använder 
Instagram i lika stor utsläckning som kvinnor. Enligt en rapport av Internetstiftelsen i 
Sverige (2016) använder kvinnor i alla åldersgrupper Instagram oftare än män och där mer 
än hälften av kvinnorna (under 35 år) använder de dagligen.  

Innan utvärderingen påbörjades fick respondenterna allmän information. Utvärderingen 
är helt anonym och att det är viktigt att de känner sig bekväma och kan uttrycka de dom 
tycker och tänker. Sedan beskrev jag att det inte finns några regler för vad som är reklam och 
vad som inte är reklam, utan det viktigast är vad de anser är reklam. Dessutom förtydligades 
det att reklam både kan vara positivt och negativt (mer information, bilaga 1).  Därefter 
presenterades tre frågor som de skulle utgå ifrån under dessa dagar:  
1. Jag uppskattar att jag idag har tillbringar ungefär så här mycket tid på Instagram.  
2. Jag uppskattar att jag idag har kommit i kontakt med så här mycket reklam på 

Instagram. 
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3. Om du har stött på någon typ av reklam idag, kan du berätta om någon/några av dessa 
reklamer.  

Frågorna utformades för att göra det enkelt för respondenterna och inte bli lika 
tidskrävande.  Det innebar även att det insamlade materialet skulle bli enklare att analysera. 
Dessutom kompletterade dessa frågor varande på ett sätt som skulle ge insyn om vad dessa 
användare tycker om reklam på Instagram (mer information, se bilaga 2).   

3.2.1 Djupintervju  
Den andra utvärderingsmetoden som tillämpades var semistrukturerad intervju. Intervjun 
tog drygt 1 timme och skedde hemma hos respondenterna. Den genomfördes med tre stycken 
som deltagit under den första utvärderingsmetoden, dagbok. Intervju genomfördes för att få 
ännu mer datainsamling som skulle kunna komplettera insamlingen i dagböckerna. Fördelen  
som sågs med att göra intervju öga-mot-öga var bland annat att missförstånden minskas, att 
kunna uppmärksamma testpersonens första reaktion/tanke och att snabbt kunna ställa 
följdfrågor om det skulle bli aktuellt. Biståndsnämnden skriver även i sin handbok 
Utvärdering av informationsprojekt (2006) att personlig intervju är bra när man vill ge 
testpersonens tankar fritt spelrum, man är ute efter en djupgående analys och exempelvis då 
testpersonen är engagerad. Ahrne och Svensson (2015) menar att intervjuer på många sätt är 
ett oslagbart verktyg som öppnar upp för att testpersonen kan berätta vilka upplevelser och 
erfarenheter de har av det specifika ämnet.  

Intervjun delades upp i tre delar: inledning, diskussion och avslutning. I inledningen 
diskuterades det som respondenter skrivit i dagboken. Ytterligare frågor ställdes och det 
förtydligades hur de hade tänkt. I diskussionsdelen diskuterats olika typer av inlägg från 
Instagram. Inläggen var uppdelad i dessa kategorier:  
• Sponsrad inlägg  
• Inlägg av företag 
• Inlägg av egna företagare  
• Inlägg av kända personer 
• Inlägg av privatpersoner 
• Inlägg som har ett humoristiskt inslag 
• Inlägg som skapar tävlingar 

I varje kategori fanns det två-fem exempel som diskuterades ur olika perspektiv. De fick säga 
sin spontana tanke ”Är detta reklam enligt dig?”, därefter fick de titta på inlägget längre och 
analysera mera. Efter att alla exempel inom en kategori diskuterats berättades det vilken 
kategori dessa exempel var sorterat efter. Exemplen var baserade på vilka konton som 
respondenterna följer så att det både skulle finnas exempel som de har stött på i sitt flöde och 
exempel som de inte har stött på. Detta för att undersöka om det hade någon betydelse om 
testpersonen redan följer kontot eller inte följer. Deras följare valdes även ut för att det skulle 
bli lättare för respondenterna att diskutera kring olika inlägg/konton eftersom att de redan 
har kunskaper om dessa. Det specifika exemplen som diskuterades har jag valt att inte ta 
med i rapporten eftersom att det viktigaste inte är vem som lagt upp inlägget eller hur det 
exakt såg ut, utan det har fokuserats på att se mönster som kan kopplas till flera olika inlägg 
med liknande innehåll, utseende, avsändare etc. Slutligen bestod den sista delen, avslutning, 
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av att testpersonen diskuterade vilka av dessa kategorier/exempel som de uppfattade som 
mer/mindre reklam än andra och varför. För att väcka ytterligare diskussion presenterades 
exempelvis dessa påståenden: Reklam uppfattas oftare om det är…  

1. …konton hen följer/inte följer  
2. …konton som har många/inte många följare/likes 
3. …konton som gör reklam för sig själv/för andra  
(mer information, se bilaga 3).  

3.3 Metodanalys 
Dagboken gav testpersonerna möjlighet att fritt välja när, hur och vart de skulle besvara 
frågorna. Detta innebar att endel valde att ge flera tydliga exempel medan andra valde att 
göra det mindre detaljerat. Därför fick jag in ganska olika resultat vilket gjorde att det blev 
svårare att jämföra dagböckerna med varandra. Samtidigt som det talade för att 
testpersonerna skrivit sin spontana tanke och inte överarbetet det på ett sätt som kunde ge 
ett missvisande resultat. Till stor sannolikhet har det med andra ord reflekterat och agerat 
som de själva brukar göra i sin vardag. En annan lärdom är att det kan vara bra att erbjuda 
testpersonerna en dagligen påminnelse, just för att göra det ännu enklare för dem och 
minska risken att någon testperson glömmer att svara.  

Intervjun genomfördes hemma hos testpersonen vilket innebar att det ökade chanserna 
att de skulle vara i en avslappnad och bekväm miljö. Dessutom genomfördes intervju med 
personer som jag redan har bra relation till, vilket innebar att dessa personer är van att  prata 
med mig om olika ämnen. Det ger också en starkare tro på att testpersonerna kände sig 
trygga att uttrycka det dem tycker och tänker. Anledningen till att inte alla testpersoner 
intervjuades var till viss del pågrund av de geografiska avståndet. Intervjun kunde däremot  
ha genomförts via exempelvis videosamtal men detta prioriterades inte pågrund av tidsbrist. 
Intervjun bestod både av tydliga frågor och mer öppna frågor så som att: ”Vad tänker du?”. 
De öppna frågorna blev därför i vissa fall ganska spretiga och gör det då svårare att dra 
jämförelser mellan resultaten. Däremot bidrog de öppna frågorna till olika intressanta 
faktorer och riktlinjer som förmodligen inte hade kommit fram annars. I intervju valde jag 
även att tillämpa vad Häger (2015) anser är en av det bästa strategierna när man intervjuar 
någon, nämligen att var tyst och vänta några sekunder extra just eftersom att personen som 
intervjuas oftast avbryter tystnaden och berättar ännu mera. Då och då ställdes även 
spontana följdfrågor vilket många gånger öppnade upp för ännu mera diskussion. Det hade 
därför varit användbart och betydelsefullt att genomföra fler intervjuer för att få in fler 
åsikter och på så sätt kunna dra fler och starkare kopplingar. Eftersom de här materialet har 
samlats in av ett fåtal testpersoner innebär de att inga generella antaganden kan dras.  

3.4 Litteraturanalys  
Litteraturen har jämförts och övervägts med liknande källor, det har även stått i fokus att 
välja källor med forskning som presenterats de senaste åren. Jag har även fokuserat på att 
både hemsidan/boken och den som skrivit informationen känns pålitlig i den grad att de 
jobbar/forskar inom liknande områden. När de kommer till den relaterade forskningen har 
också mycket av materialet varit citerade av andra. 
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4. Resultat 
Här nedan presenteras de empiriska resultatet baserat på utvärderingarna.  

4.1 Dagbok 
Under fem dagar fick jag in 29 svar eftersom att en person valde att svara fyra dagar istället.  
Den insamlade datan bestod av digitala anteckningar som de på egenhand skrivit. Det såg 
väldigt olika ut då vissa testpersoner valde att svara med få meningar och andra skickade in 
flera sidor med tankar och reflektioner. Nedan presenteras  svaren på frågorna.  

4.1.1 Jag uppskattar att jag idag har tillbringar ungefär så här mycket tid 
på Instagram: 
15 stycken uppskattade att de spenderat mindre än en timme på Instagram. De övriga 14 
uppskattade att de suttit mer än en timme. 

4.1.2 Jag uppskattar att jag idag har kommit i kontakt med så här mycket 
reklam på Instagram: 
1 svarade vet inte, 5 stycken svarade ingenting, 8 stycken svarade lite reklam, 1 svarade 
ganska mycket reklam och 14 stycken svarade mycket reklam.  
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4.1.3 Om du kommit i kontakt med någon typ av reklam idag får du gärna 
berätta om någon/några:  
Denna fråga gav ett brett utbud på data där endel valde att var kortfattade och endel gav 
detaljerade synpunkter och exempel. Den reklamen som mest exemplifierades var den så 
kallade sponsrad reklam, när personer/företag har betalat för att få synas i flödet. De 
nämnde bland annat företag som Arla, Guldfynd, Eurojackpot, Åhlens, Daim, Coca-Cola, Sas 
och Stronger. När de stötte på den här typen av reklam noterade de bland annat ”tydlig 
reklam från något jag inte följer”, ”när det står sponsrad överst brukar jag inte orka titta”, 
”jag scrollade bara förbi…”. De har även antecknat negativa uttryck så som ”jag blir lite 
irriterad och less när sånt här kommer upp i mitt flöde”, ”dålig och konstig reklam, fattade 
inte varför jag fick den i mitt flöde”, ”jag blir ledsen för alla de som verkligen söker lyckan i 
saker och som säkert väldigt lätt skulle kunna bli lockad av reklamen” och ”reklamen var lite 
löjlig, och det kändes nästan pinsamt dåligt…”. De har även antecknat positiva känslor 
”tyckte de var ganska coolt, och jag stannade upp i scrollandet nån sekund”, ”denna reklam 
var intressant och väckte ett intresse hos mig”, ”jag uppfattade den som bra, minns att jag 
tänkte, juste, jag och X skulle ju gå på bio”, ”jag blev glad av reklamen och skulle väldigt 
gärna smaka denna” och ”jag blev stolt”.  

Den andra typen av reklam som de tog upp var när de valt att följa ett företag/
privatperson som i sina inlägg väljer att publicera någon typ av reklam. Några exempel på 
företag var Sture34, Cubus och Bikbok. Medan varumärken som privatpersoner gjorde 
reklam på var bland annat NOCCO, Nike och skönhetsprodukter. De var dock bara två 
stycken respondenter som skrivit upp exempel på den här typen av reklam. Några citat som 
uppkom var ”oftast ser dessa bilder så naturliga ut”, ”denna typ av reklam är otroligt vanlig i 
mitt flöde”, ”jag har nog faktiskt aldrig tänkt på att det egentligen är reklam jag följer”, 
”börjat tänka mer på privatpersoner jag följer som gör reklam för olika saker (dag 5)” och 
”jag upplever att kända personer har många samarbeten med företag, rabatt koder hit och 
dit”. En tredje person har noterat att ”jag anser inte att det är reklam om jag följer någon”. 
Medan de övriga tre inte på något sätt tagit upp den här typen av reklam.  

Slutligen gav respondenterna övrig kommentarer så som ”desto längre vecka gick: desto 
mer tittade jag efter reklam”, ”jag har insett hur otroligt mycket reklam jag utsätt för varje 
dag.”, ”de är sällan jag ser reklam, bara ibland”, ”intressant uppgift, det visar hur LITE jag 
tittar på reklam, hur mycket jag stänger av och hur svårpåverkad jag är för företag”, ”positivt 
överraskad att jag inte mött mer reklam jag ansett vara dålig i den bemärkelsen att den kan 
göra folk ont” och ”jag ska nu genast ta en lite upprensning av vilka konton jag följer, så att 
jag får lite mer koll på vad jag matas med dagligen”.  
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4.2 Intervju  
Här valde jag att intervjua de tre personerna som reflekterade minst över den övriga 
reklamen (ej sponsrade reklam). Detta gjorde för att få en större och bredare förståelse för 
vad de tycker och tänker. Dessa personer har i denna studie fått kodnamnen Alice, Lilly och 
Maja. 

4.2.1 Inledning  
I inledningen förtydligade det att Alice och Lilly uppskattningsvis spenderar mindre än en 
timme/dag på Instagram. De påpekade att de generellt spenderar mer tid på Instagram 
under helgerna. Medan Maja menar att hon spenderar mer än en timme/dag men att hon 
sitter mindre på helgen då hon har mer saker att göra. På frågan vad de anser är reklam 
svarade de sponsrad reklam. Alice förklarar det som att reklam är inlägg där dem visar upp 
nått som hon ska köpa. Lilly menar att hon först tittar på vem som lagt ut inlägget och 
därefter läser hon ifall det är sponsrat, om det är sponsrat stannar hon sällan. Maja håller 
med och menar att reklam är inlägg som avsändaren får ersättning för. I diskussionsdelen 
diskuterades varje exempel för sig.  

4.2.2 Diskussion 
Sponsrad reklam - här presenteras tre exempel på olika sponsrade inlägg av tre välkända 
företag.  
Testpersonerna uppfattar alla tre exempel som reklam. Alice menar att alla exempel försöker 
sälja olika saker. Medan Lilly uppfattar det som reklam eftersom att det står ”sponsrad” och 
att det uppmuntrar till att klicka sig vidare, ex ”läs mer”. Hon tycker att ett av inlägg 
uppfattas som mest reklam just för att företaget fotat en konkret produkt, i detta fall ett par 
skor. Hon uppfattar det andra företagen har ansträngt sig mer då de gör reklam för smink 
men istället för att fota sminkprodukter så har dem valt att fota en person som använder 
smink. Den tredje exemplet tycker både hon och Maja är minst reklam just för att inlägget 
uppfattas mer personlig, naturlig och roligt. 

Företag - här presenteras  fem exempel på inlägg som är publicerade av olika företag på 
deras Instagramkonto.  
Testpersoner förstår att samtliga inlägg är reklam på olika sätt men deras spontana tanke är 
”nej” på tre av dessa exempel. Alice säger bland annat att ”min första tanke är inte reklam, 
men om jag tänker efter är det ju reklam” och Lilly säger ”det är reklam men jag tänker inte 
reklam”. På ett av dessa exempel förklarar de bland annat att de inte uppfattar det som 
reklam i första anblick eftersom att det inte var en uppställd produkt, det står inte sponsrat 
och de säljer inte något specifikt i texten eller bilden. I det andra exemplet menar de att 
företaget bara visar vad dem gör, att om de själva valt att följa ett företag uppfattas det inte 
som reklam och det ser naturligt ut. De tredje exemplet menar de ger en upplysning, - det ger 
information som är riktad och anpassad till mig. De andra två exemplen anser de är reklam 
för att det uppmuntrar till köp genom text i bild, de går rakt på sak, det är mer 
genomskinligt/självklart och det fanns en tydlig koppling mellan företaget och produkten/
tjänsten de säljer.  
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Egen företagare - här presenteras tre exempel på inlägg som är publicerade av egna 
företagare.  
Alice spontana tanke är att det inte är reklam. Men när hon sedan läser texten som står 
under bilderna så konstaterar hon att de uppmuntrar till handling/köp. Lilly däremot säger 
spontant att två av dessa inlägg är reklam eftersom att det första exemplet är publicerat av en 
person som brukar ha samarbeten med företag och är känd för att försöka tjäna pengar och 
menar på att i detta exempel så har de betydelse vem som har lagt upp inlägget. Hon menar 
att den här personen är säljande och på så sätt uppfattas inlägget automatiskt mer säljande.  
Det andra exemplet uppfattar hon som reklam just för att de visade sin reklam på ett ganska 
tydligt sätt men där menar hon att mängden inlägg har en viktig betydelse. Om ett konto 
exempelvis lägger upp en typ av reklam flera gånger kan det med tiden innebära att man 
uppfattar det mer och mer som reklam, toleransnivån sjunker. Hon nämner också att det har 
en avgörande betydelse vad man hade för tankar/förväntningar när man valde att följa ett 
konto. Alltså om man förväntar sig reklam är det mer acceptabelt om man jämför med att 
man inte förväntar sig reklam. I det sista exemplet är inte Lilly spontana tanke reklam 
eftersom att bilden inte visar någon typ av reklam, det är bara en fin bild som är publicerad 
av en egen företagare som använder ett kontonamn som inte låter som ett företag. Reklamen 
kommer först i texten vilket hon menar att hon i första hand inte läser. Maja håller med Lilly 
och menar att inlägget består av en bild som vem som helst kunde ha lagt ut.  

Kända personer - här presenteras tre exempel på kända personer som gör reklam för något 
annat företag.  
Alla tre testpersoner uppfattar inte dem två första inläggen som reklam. På det första 
exemplet säger Alice att ”jag tror inte att hon lägger ut det för att göra reklam utan hon gör 
bara taggar” och Lilly säger att inlägget känns naturligt och att det inte känns som reklam då 
hon valt att lägga upp det på sitt privata konto. I det andra exemplet är de lite mer skeptiska 
då de uppfattar flera företag i taggarna där Lilly menar att hennes blick fastnar på taggarna 
före texten, hon menar att om personen hade skrivit företagen i texten istället hade hon inte 
uppmärksammat det lika fort/tydligt. Maja menar att det här är mer reklam än det första 
exemplet just för att det visar företag i text och bild. I det sista exemplet har de svårt för att 
bestämma sig, Alice tycker att det räknas som reklam till viss del medan Lilly menar att det 
är reklam och Maja tycker inte det. Lilly säger att den inte stör henne eftersom den är 
publicerad från ett eget konto där kontot hänvisar de till personer som är intresserade av 
hennes liv, - hon ger en typ av information. Lilly kommenterar även att det är smart om 
företag använder sig av kända profiler och att det har en avgörande roll vad kontot gör 
reklam för. Om reklamen t.ex. handlar om något mottagaren tycker om uppfattar hon det 
inte lika mycket som reklam.  

Kända personer - här presenteras två exempel på kända personer som gör reklam för sitt 
egna namn. 
Testpersonerna är överens om att de inte uppfattar det som reklam. De tittar lite längre och 
konstaterar samma sak igen. De menar att dessa två inlägg inte gör reklam för något specifikt 
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men Lilly noterar att dessa två konton så klart gör reklam för sina namn men menar ändå att 
hon inte tycker att det är reklam, ”det är bara en vanlig bild”. 

Privatpersoner - här presenteras tre exempel på privatpersoner som gör reklam för något 
annat företag. 
Två av tre exempel uppfattar de inte som reklam. I det första exemplet har en privatperson 
hänvisat till Max Hamburgare och fotat av två menyer på ett bord. Både Alice och Lilly är 
säkra på att detta inte är reklam i den mening att personen inte har fått ersättning för denna 
bild. Men de menar ändå att det egentligen är reklam och Lilly menar att det egentligen är en 
väldigt bra reklam, den känns naturlig, ”de skulle lika gärna ha kunnat vara jag”. I detta 
exempel menar båda att det är just vem som lagt upp inlägget som spelar roll. Hade exakt 
samma inlägg lagt upp av Max hade det varit reklam och Alice tycker att det hade varit 
reklam om exempelvis artisten Sara Larsson hade lagt upp det. Pågrund av att ”hon har så 
himla många följare”. Medan Lilly inte skulle uppfattade det som reklam om Sara Larsson 
lagt upp eftersom att hon uppfattar Larsson som en person som skulle kunna lägga ut en sån 
bild utan att få ersättning. Hon menar istället att om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic 
skulle lagt upp den skulle hon tolka det som reklam. Lilly förklarar att det även beror på 
vilken typ av produkt som är fotad, ”vilken restaurang som helst känns naturlig - alla äter 
mat” medan exempelvis tandblekning inte känns lika naturligt. Maja tycker dock att detta 
inlägg räknas som reklam men menar också att det är ett inlägg som hon själv skulle kunna 
lägga upp. I det andra exemplet har jag tagit en bild som jag själv postat på Instagram. Det är 
ett foto längst upp på en skidbacken i fjällen där jag lagt till #borgafjäll. Alla tre uppfattar det 
inte som reklam. Alice säger att ”jag tro inte din tanke var att göra reklam för borgafjäll” och 
”om man skriver vars man är då tänker jag inte att de är reklam, ex. om man taggar en stad, 
by”. Lilly menar att det inte känns som reklam och att hon hade varit mer misstänksam om 
jag haft fler följare, hon menar också att desto fler följare man har desto mer misstänksam 
blir hon. I det sista exemplet har en privatperson lagt ut en bild på flera stycken 
träningsdrycker och skrivit att den drycken aldrig har gjort henne besviken. Detta inlägg 
uppfattar alla tre som helt klart reklam där två menar att de vet vem den här privatpersonen 
är, de vet av egen kännedom att hon är sponsrad av de här företaget. Maja däremot resonerar 
så att de är reklam för att fotot visar samma reklamprodukt på flera ställen.  

Privatpersoner - här presenteras två exempel på privatpersoner som gör reklam för sig 
själv. 
Det första exemplet är en person som lagt ut en bild på en tävlingsbil och skrivit att han ska 
köra till sommaren. Detta uppfattar de inte som reklam, ”han vill bara visa vad han gör” 
menar Alice, och Maja säger ”han vill visa vad han är duktig på”. Det andra exemplet visar en 
person som lagt ut ett foto på hennes UF-företag som nyss vunnit flera bemärkelser. Denna 
person är välbekanta med Alice och Lilly och de uppfattar de inte som reklam. Lilly menar att 
hon uppfattar det som mindre reklam ”då dom gjort en prestation”. Hon menar att samma 
gäller om någon exempelvis skulle vunnit melodifestivalen. Maja menar att bilden inte är 
reklam utan ”bara visar vad de har gjort”.  I det sista exemplet uppfattar de inlägget som mer 
reklam. Det är en privatperson som de inte känner, hon har lagt ut en bild på flera tecknade 
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bild som hon gjort, de framgår inte i texten att hon säljer dom. Lilly säger att det här är ett 
typiskt inlägg som hon skulle scrolla förbi. Där hon hade önskat att det tydligare framgick i 
bilden att det är personen själv som har tecknat dessa, ”gjorde det mer spännande”.  

Humor - här presenteras två exempel på konton som framför reklam genom komiska 
inslag.  
Det första exemplet är en skärmdump på en filmsekvens som en tv-kanal nyss har publicerat. 
I bildens högra hörn finns tv-kanalens logga. I texten hänvisas man att se avsnittet. De här 
uppfattar Alice, Lilly och Maja som reklam, alla tre uppfattar att loggan gör det till tydlig 
reklam och Maja menar att det även gör det som tydligare reklam då bilden är en 
skärmdump av avsnittet. I det andra exemplet är det en person som ramlar ner i en pool. 
Inlägget är publicerat av en teatergrupp som har hänvisat till deras nästa föreställning ”ses 
ikväll kl 19”. Lilly säger att ”den va rolig! de är bra, riktigt bra.” Hon menar att eftersom att 
det var en rolig bild uppfattar hon inte det som reklam lika mycket. De andra uppfattar detta 
som en mildare typ av reklam.  

Tävlingar - här presenteras två exempel på konton som anordnat olika typer av tävlingar. 
Ex. ”Följ den här sidan och du har chansen att vinna de här”.  
Båda dessa inläggen tycker de är tydlig reklam men Lilly menar att hon tycker att de här är 
en schyst reklam ”de ger tillbaka till sina följare”. Hon menar att ofta då det är reklam vill de 
att följarna ska spendera pengar medan i tävlingar blir det lite tvärtom, följare får något 
istället.  

4.2.3 Avslutning  
Avslutningsvis fick testpersonerna jämföra alla exempel med varandra och berätta vad de 
uppfattar som mer/mindre reklam och varför. Alice resonerar så att sponsrad reklam är den 
typ av reklam som hon själv har uppmärksammat, ”De är mest reklam enligt mig”, ”Sponsrad 
reklam orkar jag inte med”. Minst reklam tycker hon är privatpersoner oavsett om de gör 
reklam för någon annan eller sig själv. Hon lägger även till att om det är reklam om något 
som intresserar henne uppfattar hon de inte som lika mycket reklam. När Lilly jämförde alla 
exempel menade hon att de två som kändes som mest reklam var den sponsrade reklamen 
med den tydliga produkten och ett inlägg av ett företag. Därefter menade hon att ett annat 
företag kom och även privatpersonen som gjorde reklam för träningsdrycker. Det som 
kändes som minst reklam tycker hon var de kända personerna som gör reklam för sig själv, 
just pågrund av att ”dom pekar bokstavligen inte på något”. Maja uppfattar att de inlägg som 
gjorde mest reklam var det första exempel inom humor (som gjorde reklam för en tv-kanal) 
och en av tävlingarna eftersom att det stod ”give away” med stora bokstäver i bilden. Minst 
reklam uppfattar hon kända personers inlägg som visades på ett personlig sätt. Slutligen 
menade även Maja att ”de blir mer reklam ju mer följare och likes som man har”. Alice 
menar att det är ”mer tydligt om man gör reklam för någon annan än sig själv” medan Lilly 
menar att ”om en annan källa ger feedback om ett företag känns det bättre istället för skryt”. 
De avslutar med att säga att det nu med större sannolikhet kommer att uppmärksamma mer 
reklam i sina flöden.  

!17



5. Analys  
I detta avsnitt kommer en analys att presenteras baserat på de insamlade materialet i 
dagböckerna och intervjuerna. Genom att sammanställt datainsamlingen kan fler faktorer 
presenteras som kan bidra till att ett inlägg känns mer eller mindre som reklam. 

5.1 Sponsrad reklam 
Det första mottagarna reflekterar över är om det står sponsrat ovanför inlägget. Om det står 
”sponsrat” uppfattas de automatiskt som reklam oavsett hur inlägget ser ut och vem som lagt 
upp det. Om det står ”sponsrat” innebära det också att mottagarna inte har valt att följa detta 
inlägg. De har inte aktivt valt att exempelvis följa den här typen av inlägget vilket dem menar 
är en stor anledning till att det här känns som mer reklam än det andra, de har inte gjort ett 
aktivt val. Om det däremot är ett konto som mottagaren valt att följa menar de att då har de 
vissa förväntningar. Om man t.ex. börjar följa ett företag som man vet lägger ut mycket 
reklam kommer man inte att uppfatta det lika mycket jämfört med om man börja följa ett 
företag som man inte trodde lade ut reklam.  

5.2 Avsändare 
Det är av avgörande betydelse vem som har lagt upp inlägget. Är det exempelvis ett företag 
uppfattas det som mer reklam än om det är en privatperson. Det handlar också om hur 
många följare kontot har. Är det ett stort konto menar de att det framstår som mer reklam än 
om ett mindre konto lägget upp exakt samma inlägg. Genom att titta på vem som lagt upp 
inlägget och hur många följare kontot har menar mottagarna att de tänker hur stor 
sannolikhet det är att de här kontot får någon typ av ersättning. Tror man att kontot får 
någon typ av ersättning uppfattar mottagarna de som mer reklam än om man inte tror att det 
får ersättning. 

5.3 Bilden 
De menar också att bilden har en avgörande betydelse. Visar bilden en fysisk produkt som 
kontot vill sälja uppfattas det som mer reklam än något mer diskret budskap som en 
skidbacke eller ett sminkat ansikte. Om någon företagslogga dessutom finns i bilden 
uppfattas det mer som reklam. Bilden är viktig och det är bland det första som mottagaren 
tittar på och det är då de gör sin spontana bedömning om de tycker att det är reklam eller 
inte. Dessutom uppfattas det som mer reklam om bilden förstärker kontots namn. Alltså om 
mottagaren snabbt kan dra en koppling mellan bilden och namnet anses det som mer reklam 
än om den kopplingen inte går att göra, t.ex. kontot Fotobanken har lagt ut ett porträtt på två 
syskon jämför med om kontot skulle heta Emeliesdream.  

5.4 Känsla  
Det är också viktigt vad inlägget ger mottagaren för känsla. Ett inlägg som uppfattas naturligt 
ses inte lika mycket som reklam. Det ger inlägget en känsla av att det här kunde ha varit 
publicerad av vem som helst, till och med av mig själv. Att skapa en känsla av samhörighet 
till sina mottagare och få dem att uppfatta bilden som något vanligt kan alltså bidra till att de 
inte ser det som lika mycket reklam. En annan sak som de menar känns mindre som reklam 
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är då inlägget är av personlig karaktär och känns äkta. En annan sak som mottagarna menar 
är att om reklam med humoristiska inslag kan uppfattas som mindre reklam. 

5.5 Informativt 
En annan sak som uppmärksammades var de Grusell (2012) menade om reklam som ger ut 
någon typ av information som mottagaren är intresserad över. Testpersonerna menar att när 
reklamen ger ut intressant information uppfattas de som mindre reklam. Det känns mer som 
att de ger ut information som mottagaren gärna tar del av. Eller att kontot istället för att 
uppmuntra till köp istället visar vad man är duktig på eller vad man håller på med. Dessutom 
tar mottagarna upp att inlägg som grundar sig i någon form av prestation inte heller 
uppfattas som lika mycket reklam. Exempelvis om ett kontot har vunnit en tävling och sedan 
lägger ut en bild på det. 

5.6 Vad gör man reklam för 
Vilken produkt eller tjänst som reklamen representerar har även en avgörande roll för om 
det uppfattas som mer eller mindre reklam. Mottagarna menar att reklam på mat inte 
uppfattas lika mycket eftersom alla människor äter mat, behöver mat. Medan de tar upp ett 
annat exempel som är tandblekning, där de menar att det uppfattas som mer reklam. Det 
handlar inte bara om vad man gör reklam för, även för vem. Gör man reklam om sig själv kan 
de till viss del kännas mera naturligt samtidigt som det finns en risk att denna typ av reklam 
kan uppfattas som skryt. De menar att när konton gör reklam för någon annan är det mer 
uppenbart att det är reklam men det blir samtidigt inte samma risk att det uppfattas som 
negativt. Även tävlingar anses vara tydlig reklam men att de samtidigt är en positiv form 
eftersom mottagaren har chansen att vinna och på så sätt få något tillbaka. 

5.7 Övrigt 
Slutligen menar mottagarna att det också spelar roll hur många inlägg ett konto publicerar. 
Om ett konto publicerar liknande/samma inlägg ofta innebär det att toleransnivå sjunker 
och gör att det uppfattas som mer reklam än tidigare. En annan sak som de kommenterade 
var att efter att de läst namnet på kontot och tittat på bilden noterar de eventuella #hashtags 
vilket i många av dessa exempel innehåller någon typ av reklam. De menar att de skulle 
uppfatta det som mindre reklam om kontona istället skriv reklamen i den flytande texten.  
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6. Diskussion  
Här diskuteras det insamlade materialet tillsammans med den relaterade forskningen.  

6.1 Reklam av både positiv och negativ karaktär  
Den insamlade datan från dagboksanteckningarna och intervjuerna visar tydligt att 
mottagarna uppfattar den sponsrade reklamen som mest reklam. Men de menar inte att 
detta automatiskt innebära att det är något negativt. Det finns många exempel på citat i 
dagböckerna som visar att de uppfattar det som reklam men att de ändå tyckte att den var 
intressant. Att dagboken genererade mycket positiva kommentarer om reklam kan ha sin 
grund i att testpersonerna skrev dagbok i sin egen vardag och kunde därför i lugn och ro 
sätta ord på de dom tänkte. Det kan också styrkas med den relaterade forskningen att 
reklamen på olika sätt kan bygga upp mottagarens självbild och identitet. Där bland annat en 
av de positiva kommentarerna var ”jag blev stolt”. De fanns även andra kommentarer som 
visade på att reklamen var positiv just utifrån att den gav information som mottagaren 
uppskattade, exempelvis blev en testperson påmind att hon och hennes sambo skulle gå på 
bio. Även  Bergströms (2014) inslag om att humor kan ge reklamen en bättre känsla stärktes 
i de insamlade materialet. Det fanns även exempel på varför viss reklam uppfattades som 
negativ. Där ett av exemplen visar på att reklamens budskap skapade oro hos en av 
testpersonerna, ”jag blir ledsen för alla de som verkligen söker lyckan i saker och som säkert 
väldigt lätt skulle kunna bli lockad av reklamen”. De handlar alltså inte om att den sponsrade 
reklamen alltid ses som något negativt utan de handlar snarare om vad mottagaren får för 
känsla av reklamen.  

6.2 Passiva mottagare som inte reflekterar 
Dagboken blev även en påminnelse för testpersonerna att de skulle försöka reflektera över 
reklam. Som Rosengren och Sjödin (2011) förklarade är det svårt att undersöka vad 
mottagare känner då de i vardagen oftast inte tittar aktivt på reklam. Vilket kan förstärkas 
med att några av testpersoner uttryckligen skrev att de med tiden sett mer reklam eftersom 
att de blev mer och mer uppmärksammade. Det har även framkommit att mottagaren många 
gånger utsätts för sponsrad reklam utan att de överhuvud taget tänker på det, mina 
testpersoner noterade att de många gånger inte uppfattar någon reklam och när de sedan 
scrollar upp igen märker de att de scrollat förbi mycket utan att tänka. Just pågrund av detta 
kan man tänka sig att de krävs mera av sponsrad reklam för att mottagaren faktisk ska 
reflektera över den och eventuellt stanna i scrollandet. Detta styrker även forskningen som 
säger att vi utsätts för mer reklam än vi faktiskt hinner uppfatta. Där en testperson menade 
att innan hon uppfattat att det är reklam har hon läst vilket konto som lagt ut det och om det 
sedan står ”sponsrat” scrollar hon automatisk förbi det utan att ha hunnit uppfatta inlägget. 

6.3 Krock mellan avsändare och mottagare  
Dahlén och Lange (2009) uppmuntrar företag att göra reklam som har färg, rörelse och 
genererar uppmärksamhet för att fånga tittarna. Dessutom ska reklaminlägg enligt lag sticka 
ut på ett sådant sätt att mottagarna förstår att det är reklam. Men det tyder på att om det 
tydligt framgår, exempelvis genom att stå ”sponsrad” är det många som automatiskt och 
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oreflekterade scrollar förbi, och det är de sista reklammarknaden vill. Här sker det alltså en 
form av krock mellan reklamstrategi, konsumentverkets och mottagaren. Eftersom ju mer de 
fångar tittarna ju mer uppfattar mottagarna det som reklam. Det innebär dock inte att 
mottagarna inte tycker om reklamen utan bara att de uppfattar det som mer reklam än andra 
inlägg. 

6.4 Framtida forskning  
Denna undersökning har varit ett intressant område som skulle kunna bli hur omfattande 
som helst. Genom att ta vidare de insamlade materialet i denna rapport kan man undersöka 
dessa faktorer på djupet där det bland annat skulle vara intressant att genomföra diskussions 
i fokusgrupper. På så sätt skulle denna studie blir mer komplex och få ett större stöd och 
riktlinjer som kan hjälpa oss att få större förståelse hur reklam bör anpassas för att passa 
mottagarnas perspektiv och på så sätt nå ut bättre. 

7. Slutsats  
Eftersom varje mottagare är unik är även deras reklamupplevelse individuell. Studien har 
visar att det finns många avgörande faktorer som kan göra att ett inlägg uppfattas som 
reklam eller inte som reklam. Det har även visat att mottagarna är unika och tänker på olika 
sätt beroende på deras intressen, erfarenheter och magkänsla. Den här rapporten har inte 
bara varit intressant utifrån konton som vill skapa reklam, de har även visat att genom att 
analysera detta område har mottagarna öppnat upp sina ögon mer där de reflektera över mer 
reklam i sin vardag. De menar att efter denna undersökning har de uppmärksammat hur 
mycket reklam som faktiskt finns på deras Instagram samtidigt som de känner sig stolta att 
det trots mycket reklam automatiskt scrollar bort stora mängder. 

!21



8. Källförteckning  
Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm: Liber. 

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson. 

Bergström, B. (2014). Reklam, strategiskt och kreativt. Stockholm: Carlsson. 

Dahlén, M., & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber.  

Grusell, M. (2012). Unga om reklam (nr 3). Sundsvall: DEMICOM 

Gustafsson, K.E., Lindh, B., & Falk, L. (2017). Reklam. I Nationalencyklopedin.  
Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam 

Häger, B. (2015). Reporter: en grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur  
   
Instagram. (2017). Hämtad från https://www.instagram.com/about/us/ 

Internetstiftelsen i Sverige. (2016). Svenskarna och internet 2016.  
Hämtad från https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf 

Konsumentverket. (2016). Marknadsföring i sociala medier och bloggar.  
Hämtad 2017-04-10 från http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/
marknadsforing-i-sociala-medier-och-bloggar/ 

Konsumentverket. (2015). Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala 
medier.  
H ä m t a t f r å n h t t p : / / w w w . k o n s u m e n t v e r k e t . s e / c o n t e n t a s s e t s /
46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-
tillganglig-konsumentverket.pdf 

LO-TCO Biståndsnämnd. (2006). Handbok 1: Utvärdering av informationsprojekt. 
Stockholm: Elanders Tofters AB.   
Hämtad från http://www.uniontounion.org/pdf/Handbok_utvardering.pdf  
  
Nationalencyklopedin. (2017). Instagram.  
Tillgänglig: http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram  

Rosengren, S., & Sjödin, H. (2011). Reklam: förståelse och förnyelse. Stockholm: Liber. 

Saffer, D. (2013). Microinteraction: Designing with Details. O´REILLY & ASSOCIATES. 

!22

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reklam
https://www.instagram.com/about/us/
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf
http://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforing-i-sociala-medier-och-bloggar/
http://www.konsumentverket.se/contentassets/46dcfbc6db1148918b23e9fb6acde3cd/vagledning_om_marknadsforing_i_bloggar-201511-tillganglig-konsumentverket.pdf
http://www.uniontounion.org/pdf/Handbok_utvardering.pdf
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/instagram


Bilagor  
1. Dagbok: instruktioner 

Reklam på Instagram  
I mitt examensarbete undersöker jag vilka typer av reklam som finns på Instagram och 
hur användare uppfattar reklam på olika sätt. Jag vill helt enkelt få större förståelse för 
vad som räknas som reklam och vad som inte räknas som reklam. 
 
För att kunna genomföra detta är ditt deltagande viktigt och därför vill jag förklara hur de 
kommer att fungera. Jag vill att du ska känna dig bekväm och kunna uttrycka de du tycker 
och tänker. Därför kommer du att vara helt anonym i rapporten och du kan dessutom välja 
att avbryta detta när som helst.  

Dagbok under vecka 13  

Datum: Måndag 27/3 till Fredag 31/3. 

Under denna vecka vill jag att du varje dag försöker anteckna någon/några kommentarer på 
om du stött på någon typ av reklam på Instagram. Jag bifogar en mall på tre frågor som du 
kan utgå ifrån när du gör dina anteckningar. Hur, vart och när du väljer att anteckna detta 
väljer du helt själv. 

Det finns inga regler för vad som är reklam och vad som inte är reklam, utan de viktigaste är 
vad DU anser är reklam. Jag vill veta vad du tycker. Dessutom utgår jag inte ifrån att reklam 
är något negativt/positivt utan alla har sina egna åsikter. 

Skicka din dagbok till mig senast Söndag den 2/4.  

Om du har några funderingar är de bara du hör av dig. 
Tack för din tid, otroligt värdefullt!  

Med vänliga hälsningar  
Otilia Lindblad  
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2. Dagbok: frågor 
  

Frågor att besvara 1 gång/dag 

1. Jag uppskattar att jag idag har tillbringar ungefär så här mycket tid på 
Instagram: 
a. 0 min   
b. Mindre än 1 timme  
c. Mer än 1 timme   

2a. Jag uppskattar att jag idag har kommit i kontakt med så här mycket 
reklam på Instagram:  
a. Vet inte  
b. Ingenting  
c. Lite reklam  
d. Ganska mycket reklam  
e. Mycket reklam  

Om du svarade nummer c-e på föregående fråga.  
2b. Kan du berätta om någon/några av dessa reklamer: (jag tar gärna emot 
fler exempel) 
Dessa frågor kan du utgå ifrån:  
Vilket konto/person/företag lade upp detta? Vad gjorde man reklam för? På vilket sätt 
gjorde man de? Vad fick du för inryck/känsla av reklamen? Uppfattar du reklamen som 
bra eller dålig? Är denna typ av reklam vanlig i ditt Instagram flöde? etc.  

3. Övrig kommentar: 
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3. Intervju: frågor 
 

Semistrukturerad Intervju  

Inledning:  
1. Hur mycket skull du uppskatta att du sitter vid Instagram varje dag? Lika 

mycket varje dag? Mer vissa dagar? Vissa tider?  

2. Hur mycket reklam skulle du uppskatta att du generellt möter på 
Instagram?  

3. Vad är reklam för dig? 

Diskussion:  
1. Känner du igen den här? Har du sett den?  

2. Vad tänker du om de här inlägget? Är de reklam enligt dig? Varför? Stanna upp 
efter varje exempel och be personen bekräfta de den sagt tidigare eller ge ett annat 
resonemang.  

3. Jag berätta vad man skulle kunna tänka om just den här typen av inlägg. 
Vad säger du när jag säger de?  

Avslutning: 
1. Är de någon av dessa exempel som du känner att de är mer reklam än någon 

annan. Mindre reklam? Varför?   

2. Har de här någon betydelse/påverkan tycker du? 
• Ofrivillig/frivillig (följer inte/följer)  
• Folk man känner/inte känner  
• Ej betald/betald   
• Antal följare, likes  
• Om sig själv/om någon annan   
• Smygreklam/tydlig reklam 

3. Vad tror du nu när du går in på Instagram, kommer du att se mer/mindre 
reklam? 
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