
 

You can scroll but you can’t hide 
En kvalitativ studie över tre åldersgruppers kritik och 
motstånd mot sponsrade inlägg på Instagram 

Sofia Pettersson 

�1

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen 
för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet 
MKV strategisk kommunikation vt 2016 
Handledare: Eric Carlsson



Abstract
”You can scroll but you can’t hide - a qualitive study of three age groups critique and resistance 

against sponsored posts on Instagram” 

Author: Sofia Pettersson

Course: Applied strategic communications

The aim of this study is to investigate and try to make sense of the critical thinking and following 

resistance by three age groups against sponsored posts on Instagram. The theoretical background of 

the study includes Stuart Halls model of encoding/decoding, and Michel Foucaults abstract theories 

of power/knowledge. The investigative method through which the empirical materials have been 

gathered is three focus group interviews with three different age groups — 12-16 years old, 19-29 

years old and 30-55 years old. To analyze the statements gathered in the focus group interviews, the 

method of discourse psychology have been applied to the material. The aim of this was to bring 

forth the repertoars which the groups use to construct reality according to them, and to try and 

understand how they construct their own identities, both within the group but also the individual.

The results were somewhat inconclusive. The study shows that though the older the more 

consequential the groups think, the method for resistance varied a lot. The youngest group showed 

some critical thinking and shows tendencies to avoid the advertisements by leaving Instagram. The 

problem with this group is that they don’t really know why they do this. And they don’t display any 

deeper understanding as to why they think the way they do. The group 19-29 years showed a more 

complex understanding of consequences and their critical thinking is more well rounded. In spite of 

this, this group doesn't show much resisting behavior. The oldest group was the most critical, and 

talked about more consequential subjects and problems with this kind of advertising. Furthermore, 

the oldest group had the most knowledge about the technical structures that the sponsored posts are 

made of and therefore has the best position for resisting the marketing techniques in place. The 

study is 42 pages long.

Keywords: power, knowledge, resistance, encoding, decoding, Instagram, advertising, critical 

thinking, focus group, discourse psychology.
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1. Inledning
Sociala medier har det senaste decenniet blivit en del av samhället och människors vardag. Det är 

en viktig del i vad som idag kallas ”deltagarkulturen” eller ”konvergenskulturen” där producenter/

sändare och användare/mottagare suddas ut (Jenkins 2012:15). Det användarbaserade innehållet 

anses stärka demokratin, men det finns en påtaglig avsaknad av kritiska studier kring detta fenomen 

(Fuchs 2013:26-27). Framförallt finns det en avsaknad av kritisk forskning kring reklam på sociala 

medier, och vilka risker det medför. Därför avser denna studie att tillföra till den forskningen, för att 

också ge förklaringar till publikens kritiska tänkande och dess betydelse. 

Företag som annonserar på sociala medier köper användares data från olika aktörer. Datan kan vara 

sökhistorik, tidigare köp, vad man följer och gillar på sociala medier m.m. Det betyder att alla får 

sponsrade inlägg som matchar deras allmänna beteende på internet. Reklam börjar blir allt mer 

personaliserad efter varje användare, och de budskap som presenteras blir alltmer skräddarsydda 

efter enskilda individer. Sedan 30 september 2015 finns denna typ av reklam på Instagram i Sverige, 

vilket tar oss in på vad denna studie handlar om. Vad som kallas sponsrade inlägg, där företag 

betalar för att publicera reklam i form av inlägg, dyker på på användares flöden. Både användares 

Facebook-sidor, Instagram-flöde och mycket mer är personaliserade för att passa just dem. Denna 

form av direkt marknadsföring är mycket ny, och växer mycket snabbt trots tvivelaktig trovärdighet 

hos annonsörerna (Stewart 2016). 

Instagram är det näst mest använda sociala mediet i Sverige idag, och så mycket som 40 % av 

Sveriges befolkning använder plattformen (Internetstatistik 2015). När de sponsrade inläggen först 

kom möttes dem med stark kritik från användare (Resumé 2015). Trots det ökar mängden 

annonsörer avsevärt (The Drum 2016). Denna undersökning vill med detta i åtanke ta reda på om 

tre åldersgrupper, inspirerade av rapporten av internetsstatistik.se, är medvetna om de strukturer och 

baktankar som reklam på sociala medier innebär. Hur resonerar de egentligen kring de sponsrade 

inläggen?  

1.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur medvetna användare av Instagram är om de tekniska 

strukturer och om de ser problem med de nya sponsrade inläggen på Instagram. Uppsatsen syftar 

vidare till att undersöka om tre åldersgrupper riktar kritik och gör motstånd mot de sponsrade 

inläggen.
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• Vilken typ av kunskap har åldersgrupperna om tekniska strukturer och agendor bakom sponsrade 

inlägg på Instagram? 

• Hur resonerar åldersgrupperna kring sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur bemöter åldersgrupperna sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur tillskriver åldersgrupperna mening till sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur tillskriver åldersgrupperna sig själva mening när de talar om sponsrade inlägg på Instagram?  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2. Tidigare forskning och teori
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning och litteratur som utgångspunkt för uppsatsen. 

Detta följs av en beskrivning av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen.

2.1 Tidigare forskning
”Socially Acceptable? Exploring Consumer Responses to Marketing In Social Media” av Jonas 

Colliander (2013) är tidigare forskning som är relevant i denna uppsats. I denna artikel skriver Jonas 

Colliander om konsumenters svar och beteende gentemot marknadsföring i sociala medier. Målet 

med studien är att tillföra förståelse över hur konsumenter svarar på marknadsföring i sociala 

medier, då han ser att det finns behov av forskning kring ämnet. Colliander syfte är rent 

vetenskapligt då hans mål är att tillföra forskning om sociala medier och marknadsföring samt 

skapa en grund för fortsatt forskning på området. Denna tidigare forskning är en relevant 

utgångspunkt för denna uppsats för att syftet är snarlikt men i denna uppsats riktat mot ett mer 

specifikt fenomen. 

Han undersöker  a) hur effektivt publicitet i sociala medier är gentemot i traditionella medier,  b) 

anledningar till varför konsumenter potentiellt ser sociala medier annorlunda, c) hur dessa 

underliggande anledningar påverkar konsumenter när uppfattningar om sändare inte är tydliga, d) 

hur konsumenter reagerar på negativ WOM i sociala medier samt e) hur konsumenter svarar när 

företag kommunicerar direkt via sociala medier genom både envägs- och tvåvägskommunikation. 

Colliander undersöker fem andra empiriska studier, mer specifikt vetenskapliga artiklar, för att 

sedan sammanfatta deras slutsatser och då skapa ett ramverk för hur konsumenter svara på 

marknadsföring i sociala medier. Han kommer fram till att sociala medier är en förlängning av 

konsumenternas personliga sfär. Därför måste företag spela efter konsumenternas regler. De måste 

skapa värde på ett trovärdigt och transparent sätt, utan att framstå att ha bakomliggande motiv. 

Företag måste skapa marknadsförande innehåll utan att få det att framstå som just det.

”A Typology Of Consumer Strategies For Resisting Advertising, And A Review Of Mechanisms For 

Countering Them” (2015) av Marieke L. Fransen, Peeter W.J. Verlegh, Amna Kirmani & Edith G. 

Smit är den andra artikeln som används i uppsatsen. Den handlar till skillnad från denna uppsats 

inte om ifall kunder faktiskt gör motstånd, men hur de gör motstånd och vilka strategier företag kan 

använda för att kringgå dessa typer av motstånd. Artikeln publicerades i ”International Journal of 

Advertising - The Review of Marketing Communications” år 2015. Artikeln talar alltså om samma 
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ämne som denna uppsats men från ett avsändarperspektiv snarare än från ett mottagarperspektiv, 

men talar ändå om liknande teoretiska begrepp. Det mest teoretiskt intressanta inslaget i denna 

uppsats är dock att författarna i denna publikation redogör för tre typer av motstånd som kunder gör 

mot reklam. Listan nedan är hämtad från Fransen et. al (2015:2-5) och visar på dessa typer av 

motstånd.

1. Undvikande

1. Fysisk: Undviker att se eller höra reklamen genom att exempelvis lämna rummet eller 

klicka bort från sidan.

2. Mekanisk: Undviker att se eller höra reklamen genom att exempelvis stänga av ljudet på 

TV:n. 

3. Kognitiv: Undviker att se eller höra specifik reklam genom att inte vara uppmärksam 

och ta in budskapet.

2. Stridande

1. Innehåll: Granskar innehållet för att hitta anledningar att förkasta det.

2. Källa: Granskar källan för att testa innehållets trovärdighet. 

3. Övertalningstekniker: Om läsaren är misstänksam mot budskapets manipulering av hen 

så ignorerar läsaren budskapet.

3. Självbekräftande

1. Attitydförsvarande: Istället för att strida mot budskapet så försvarar läsaren sina egna 

attityder och åsikter. 

2. Social validering: När en läsare inte vet hur de ska bete sig eller tolka ett budskap så vänder 

de sig till andra inom sin sociala omkrets för att veta hur de bör ta ställning.

3. Hävdande: När en läsare möter ett budskap som inte går i linje med deras attityder så hävdar 

de sig själva genom att intala sig att de tycker på ett visst sätt och inget kan förändra det.

Boken ”The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You” (2011) av Eli Pariser kan ge ett

intressant perspektiv till uppsatsen. Eftersom de sponsrade inläggen på Instagram visas för

användarna beroende på deras sökhistorik och beteende på internet. Pariser skriver:

”Left to their own devices, personalization filters serve up a kind of invisible autopropaganda,

indoctrinating us with our own ideas, amplifying our desire for things that are familiar and leaving 

us oblivious to the dangers lurking in the dark territory of the unknown. […] By definition, a world 

constructed from the familiar is a world in wich there’s nothing to learn” (Pariser 2011:15)
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Pariser har ett reklamkritiskt perspektiv, framförallt med fokus på framtidsutsikter för

personaliserad reklam. Han menar att när detta koncept kom sågs det som ett mer demokratiskt sätt

att distribuera reklam, han kallar det för ”people-powered” reklam. Men, ju billigare reklam blir

desto mer måste företag förlita sig på maskiner för distribuering, vilket kommer resultera i

”machine-powered” reklam (Pariser 2011:51-52). För att återkoppla till citatet ovan betyder det att

användare i slutändan bara kommer se budskap som är på ett eller annat sätt skräddarsydda för dem

av en maskin, och ”en värld skapad av det bekanta är en värld där vi inte lär oss någonting nytt”.

Det här sammankopplas även med Michel Focuaults teoretiska bidrag till uppsatsen gällande makt

och kunskap (se kapitel 2.3.2 Makten inom mediet). Förstår åldersgrupperna att det är så det 

fungerar, och att budskap de kan finna intressanta och vidga deras vyer sorteras bort beroende på 

deras sökhistorik?

Pariser skriver också om framtiden för detta fenomen mycket i ”The Filter Bubble”. Han talar om

företag vars enda jobb är att undersöka företags trafik och koppla trafiken till varje enhet som

besöker hemsidan. Detta för att användas till marknadsföring och personalisering. Resonemanget

fortsätter och slutsatsen är att det inte kommer spela någon roll om användare har den högsta graden

av säkerhets- och privatinställningar på sina enheter, de kommer till slut att hitta dig (Pariser 

2011:111). Pariser menar att sådana företag och funktioner banar väg för en mer personaliserad 

internet- och app-användning än vad vi sett tidigare. Han fortsätter med att säga att detta betyder att 

användare måste lita på att dessa företag på rätt sätt kan fastställa vem användarna är. Blir det inte 

gjort rätt, kan resultatet bli ”suddigt och snett” (Pariser 2011:111-112). Trots att Parisers bok inte är 

en renodlad forskningspublikation eller teori, är den relevant i denna uppsats på grund av den 

kunskap om tekniska strukturer som boken bidrar med. Det är en reklamkritisk bok som också 

förklarar och granskar de tekniska strukturer som sponsrade inlägg har. Den tillför ett kritiskt 

perspektiv till detta fenomen som kopplas samman med forskningsproblem och frågeställningar i 

uppsatsen.

2.3 Teoretiska perspektiv
Nedan följer en beskrivning av uppsatsens teoretiska perspektiv. De teoretiker som grundar dessa 

teorier är Stuart Hall (2.3.1 Kodning och avkodning) samt Michel Foucault (2.3.2 Power/

knowledge). 
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2.3.1 Kodning och avkodning
Stuart Halls teori om kodning/avkodning har länge varit en central teori inom medieforskning. Han 

skrev sin första text om ämnet år 1980 och det är fortfarande ett allmänt vedertaget sätt att se på 

kommunikativa relationer. Han menar att kommunikation inte bara är så enkelt som en sändare, ett 

budskap och en mottagare (Hall 1980:1). Budskapet skapas av sändaren, och kodas enligt de 

föreställningar om språk och verklighet som finns i sändarens situation. Budskapet måste sedan 

passera genom det ”diskursiva fältet” och genom en kanal ut till mottagaren. När budskapet når 

fram, måste det dekonstrueras och återskapas inom mottagarens föreställningar om språk och 

verklighet, avkodas (Hall 1980:2). Se figur 1 Encoding/decoding nedan för Halls modell.

Figur 1 Encoding/decoding

Diskurs är ett begrepp som används i Halls text ”Encoding/Decoding” (1980). Diskurs är de 

föreställningar, mönster och teman som presenteras som verklighet i vissa situationer. En typ av 

diskursanalys används för att analysera det empiriska materialet i denna uppsats och beskrivs därför 

mer utförligt i kapitel 3.2.2 Analysmetod. Denotation och konnotation är också två begrepp som är 

relevanta i Halls medverkan i uppsatsen. Hall talar om konnotation som meningen som tillskrivs 

budskapet utifrån avkodarens kulturella, sociala, historiska och tekniska förutsättningar. Den skapas 

först i sändarens meningsstrukturer enligt den dominanta diskursen i situationen, och dekonstrueras 

och återskapas sedan i samma situation av mottagaren. Denotation är snarare den direkta formen 

som budskapet tar eller de tecken som budskapet innehåller, den direkta betydelsen (Hall 1980:57). 
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Denotatation är inte något som analyserats eller tolkats i denna studie, det är den konnotativa 

betydelsen som är relevant för den här undersökningen.  

Inom det komplexa kommunikationssystem som Hall beskriver finns flera komponenter som inte 

tas i åtanke i en klassisk en-vägs-kommunikationsmodell. Inom både sändarens och mottagarens 

situationer finner vi meningsstrukturer, tekniska strukturer, produktionsrelationer och 

kunskapsramverk (Hall 1980:1). Dessa komponenters innehåll kan skilja sig mellan sändare och 

mottagare (Hall 1980:4). Hall talar specifikt om tre ideala positioner när mottagaren avkodar 

budskapet. Den första positionen är den hegemoniska dominanta positionen, vilket är den optimala. 

Mottagare inom denna position avkodar budskapet inom samma föreställningar som sändaren och 

accepterar dess innebörd fullt ut (Hall 1980:59). Den andra positionen som Hall talar om är den 

förhandlande positionen. Mottagare inom denna position förstår på vilket sätt budskapet kodats och 

inom vilka föreställningar, men tar en opponerande ställning när mottagarens föreställningar skiljer 

sig (Hall 1980:60). Den tredje positionen är den oppositionella positionen, och en mottagare inom 

denna position förstår budskapets mening fullt ut men avfärdar det desto snabbare. Mottagaren har 

helt andra föreställningar och kunskapsramverk än de där budskapets kodats och tillskrivits mening 

(Hall 1980:61). 

Stuart Halls teori om kodning/avkodning är användbar i denna uppsats av anledningen att det kan 

visa på hur åldersgrupperna tolkar de sponsrade inläggen. Det kan assistera denna uppsats i att 

förstå tolkning av budskap som företag skickar. De kan belysa vilken åldersgrupp som tolkar 

budskapen på vilket sätt, och vilken typ av position åldersgrupperna tar gällande fenomenet 

sponsrade inlägg.

2.3.2 Makten inom mediet
Christian Fuchs (2013) presenterar ett antal teoretiska och praktiska resonemang som är relevanta i 

denna undersökning. Fuchs föreslår ett alternativ till ”opt out” lösningar för reklam online. Opt out 

betyder att man som konsument kan välja bort reklam online, vilket man nu också kan göra på 

Instagram. Men alternativet som Fuchs föreslår bygger på en ”opt in”-lösning, vilket skulle betyda 

att man redan innan budskapet nått ens flöde kan välja att inte se reklam (Fuchs 2013:39). En slags 

”Ingen reklam” skylt på ens sociala medie-värld likt på ens brevlåda. Det är viktigt för denna 

uppsats att förstå om användare använder Instagrams opt-out lösning för att också förstå på vilket 

sätt grupperna gör motstånd mot de sponsrade inläggen. Fuchs skriver att ju mer träffsäkert reklam 

på sociala medier är, desto troligare är det att driva konsumenter till ett ”klick-och-köp” (Fuchs 
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2013:31). Han för senare argument om att han med hänsyn till samhällstendenser idag inte att 

användare kan stå emot ekonomiska företagsstrukturer på sociala medier, och att de inte kan göra 

motstånd (Fuchs 2013:39). Alternativ för att undvika reklamen kan vara att skapa opt in-lösningar, 

övervaka företagen som annonserar på ett bättre, sätt hitta alternativa sociala plattformar eller så 

krävs det att det sociala beteendet som det är idag måste förändras (Fuchs 2013:39-42). I analysen 

diskuteras två av dessa alternativ, alternativa plattformar och just opt-in lösningar. Det ska därför bli 

intressant att ställa detta mot Michel Foucaults teori om makt och kunskap som presenteras nedan. 

Foucault talar om att makt alltid är flytande och skiftande, och inte kan ”ägas” av en institution. 

Makt finns i alla delar av samhället och inom alla relationer (Foucault 2008:209). Foucault ser inte 

på makt som något som kan ägas av en institution eller annan, och det är inte heller målet med hans 

studier. Istället undersöker han hur makt växlar och fungerar i samhället (Rabinow 1984:6). Något 

som direkt kopplas till denna uppsats är att Foucault säger att vi måste kritisera institutioner för att 

”avslöja” dem (Rabinow 1984:6). Om åldersgrupperna inte har kunskap om hur de sponsrade 

inläggen fungerar kan de enligt Foucault inte kritisera dem, och om de inte kan kritisera dem kan de 

inte göra motstånd. Att förklara Foucaults teorier kortfattat är ingen enkel uppgift. Hans teorier 

förklaras inte kort och koncist i en bok eller en annan, det är snarare det generella temat genom alla 

hans verk. Därför tas i detta avsnitt exempel från dessa verk upp för att visa på hur hans teorier 

utspelar sig samt hur och varför de är relevanta att använda för forskningsproblemet i denna 

uppsats.

Foucault diskuterar problemet med subjektet och makt, likväl som problemet med kroppen och

makt som inte är helt olikt det första. Han tar i ”Power and Knowledge” (1977) upp ett exempel på

maktutövande över kroppen och hur en kamp mellan kroppen och makt kan utvecklas. Hans

exempel handlar om vad han kallar ”den sexuella kroppens revolt”. Han talar här om hur förtryck 

av sexualitet resulterade i revolt av kroppen, men att makten i sin tur då svarar med stimulering av

denna revolt. Specifikt talar han om exploatering av erotism i t.ex. reklam som stimulans (Foucault 

1977:56-57). Alltså behöver inte makt vara förtryck, det kan också visa sig som stimulering som en 

form av kontroll. Hur detta kan kopplas till denna uppsats handlar om hur de sponsrade inläggen 

stimulerar konsumtion, precis som i Foucaults exempel. Det kan också handla om 

personaliseringsfilter, då ”stimulansen” skräddarsys mer och mer. Se kapitel 4.2 Analys för koppling 

mellan resultatet och detta. Denna syn på makt har alltså applicerats på forskningsområdet i denna 

uppsats för att förstå hur maktrelationen mellan grupperna och företagen samt Instagram ser ut. 
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Foucault tar också upp ett exempel i boken ”Diskursernas kamp” (2008) som kan ge insikt i denna 

undersökning. Det handlar om att en grupp kan använda samma maktsystem som förtryckt dem, för 

att göra motstånd. När kunskap finns om maktsystemet kan det användas mot makten (Foucault 

2008:207-208). På så sätt föder makten, ett begrepp som alltid är flytande och skiftande, 

produktivitet och motstånd. Makt kan också användas just som motstånd, kanske inte revolt i den 

klassiska bemärkelsen, men i ett maktskifte kan en part använda begrepp och system som används 

för att utöva makt över dem, till att själva ta över makten. Låt oss säga att reklambudskap är ett 

utövande av makt i den mening att ett företag försöker beslagta kunders konsumtion för att de ska 

handla hos just dem. Om grupperna har kunskap om personaliseringen kan de använda det systemet 

för att göra motstånd. Men här ser vi också ett problem, då de två exemplen kopplat till denna 

uppsats konkurrerar med varandra. Det är ett intressant perspektiv att anta, och det tydliggör 

Foucaults resonemang om begreppet makt, som han säger aldrig kan ägas av en eller annan, utan 

alltid skiftar inom hierarkier.  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3. Material och metod
I denna uppsats används metoden kvalitativa gruppintervjuer samt diskurspsykologisk metod för att 

få ut åldersgruppernas attityder samt för att hitta och förklara mönster i dessa.  

3.1 Material och avgränsning
Materialet som analyseras i denna uppsats är transkriberingar från tre gruppintervjuer. Det tre 

åldersgrupperna som intervjuas är 12-16 år, 19-29 år samt 30-55 år. Detta urval baseras löst på 

rapporten ”Svenskar och internet 2015” av Internetstatistik, där liknande åldersgrupper presenteras 

och där skillnader på användningen av Instagram också redovisas. Att dessa tre åldersgrupper 

använder Instagram i olika utsträckning gör att resultatet om hur de uppfattar sponsrade inlägg blir 

intressant eftersom sättet de använder Instagram på kan påverka attityderna de har mot de sponsrade 

inläggen. I varje intervju medverkar fem personer. Tidigare har tio till tolv medverkande 

intervjupersoner varit standard vid en gruppintervju, men idag är fem medverkande intervjupersoner 

mer vanligt. Detta på grund av att intervjuaren och intervjupersonerna lättare kan hålla reda på alla 

medverkande. En annan anledning till varför fem intervjupersoner idag är vanligare är för att all 

intervjupersoner ska få komma till tals (Trost 2010:44-45).

Det urval som används för att hitta intervjupersoner är ett strategiskt urval, närmare bestämt ett 

bekvämlighetsurval. I ett strategiskt urval börjar arbetet med att definiera teoretiskt intressanta 

variabler. Nästa steg är att välja ut ett antal av variablerna som är synliga med det blotta ögat. Sedan 

tillskrivs variabelvärden till dem (Trost 2010:138). Efter att detta fastställts kontaktades 

intervjupersonerna, som fyllde de ”celler” som skapades av variabler och variabelvärderna. Det är 

viktigt att alla celler fylls så att intervjuerna innehåller rätt intervjupersoner för den undersökning 

som ska göras. Bekvämlighetsurvalet betyder att de som anmält sig till att vara med fick vara med, 

förutsatt att de uppfyllde de rätta variablerna (Trost 2010:140). I denna uppsats användes följande 

variabler och variabelvärden för intervjupersonerna. Den första variabeln är kön vars variabelvärden 

är man/kvinna. Den andra är ålder vars värden är 12-16, 19-29 samt 30-55 år. Den sista variabeln 

handlar om Instagram-användning. Variabelvärden är ”använder någon gång i månaden”, ”någon 

gång i veckan” och ”dagligen”. 

Den yngsta gruppen 12-16 år kontaktades via en högstadieskola. Efter att ingen högstadieskola i 

Umeå gått med på att medverka kontaktades rektor på en högstadieskola i  Skellefteå. För att finna 

åldersgruppen 19-29 år kontaktades studenter på Umeå universitet. Detta för att det är en stor 
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population som är lättåtkomlig. För att finna åldersgruppen 30-55 år kontaktades lektorer och 

doktorander på Umeå universitet. Motivationen till den yngre åldersgruppen kan appliceras även 

här, då det är en stor och lättåtkomlig population. Ursprungligen skulle den äldsta gruppen utgöras 

av intervjupersoner mellan 30-40 år, men då tiden är begränsad och få personer inom den åldern 

anmält sig accepterades även äldre intervjupersoner. I yngsta åldersgruppen deltog fem personer i 

åldrarna 12 år, 14 år, 15 år och 16 år (2 st). I åldersgruppen 19-29 medverkade fem personer i 

åldrarna 20 år (2 st), 22 år, 24 år, 26 år. I den äldsta åldersgruppen medverkade fem personer i 

åldrarna 30 år (2 st), 34 år, 48 år och 55 år. Det empiriska materialet består efter intervjuerna av 57 

sidor transkribering från tre gruppintervjuer. Detta material behövde såklart begränsas med hänsyn 

till tid och resurser. Materialet kodades därför och teman i intervjuerna utgörs. Utifrån det har nio 

sidor bestående av utdrag från transkribering utgjort det undersökta empiriska materialet i denna 

uppsats.

3.2 Metod
Nedan presenteras metod för insamling och analys av det empiriska materialet samt hur utförande 

av insamlingen har skett.

3.2.1 Insamlingsmetod
För insamling av det empiriska materialet har kvalitativa gruppintervjuer använts, närmare bestämt 

fokusintervjuer. Det är viktigt att komma åt den kvalitativa datan just på grund av syfte och 

frågeställningar i denna uppsats. För att få fram på vilka sätt de tänker och resonerar kring de 

sponsrade inläggen behöver berättelser och tolkningar tydliggöras. För att förstå hur dessa 

berättelser och tolkningar skapas är kvalitativa metoder att föredra (Ekström & Larsson (red.) 

2010:54). Enligt Jan Trost (2010) är gruppintervjuer bra för att få fram intervjupersonernas 

erfarenheter och skapa idéer, men mindre bra för att få fram attityder och tolkningar (Trost 

2010:46). Här håller Larsåke Larsson (2008) inte med, han menar istället att man genom 

gruppintervjuer studerar innehållet i en diskussion, och då är bra för att få fram åsikter och attityder. 

Här ses gruppintervjuer som den bäst lämpade metoden då den möjliggör interaktion där 

medverkande ges möjlighet att bära vidare varandras resonemang (Trost 2010:46). Se kapitel 3.4 

Metoddiskussion för nackdelar med gruppintervjuer samt varför enskilda intervjuer inte ska 

användas i denna uppsats.  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Som nämnt i tidigare kapitel 3.1 Material och avgränsning, är det standard att ca fem personer 

medverkar i en gruppintervju. Anledningarna till det är att alla ska få chansen att tala och för att 

både intervjuaren och intervjupersonerna enkelt ska kunna hålla reda på vad som sagts och vem 

som sagt det. I gruppintervjuer är intervjuarens förmåga att veta när man bör styra samtalet och när 

man bör avvakta och enbart observera det viktigt (Trost:2010:44-45). Enligt Jan Trost (2010) är det 

viktigt att inte vara rädd för tomrummet. Att ställa för många frågor kan skapa irritation hos 

intervjupersonerna och göra att bearbetning av materialet, exempelvis transkribering, blir 

”besvärligt” (Trost 2011:71). Då det är gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer som är den 

valda metoden blir detta extra viktigt. Under intervjuerna försökte därför intervjuaren att låta 

intervjupersonerna säga det de vill säga men också försöka leda samtalet vidare om informanterna 

hamnar på sidospår. Frågorna i en gruppintervju skiljer sig från enskilda intervjuer på grund av 

detta, då intervjuguiden i denna uppsats enbart är ett skelett av generella teman med punkter som 

anses viktiga. Genom att använda gruppintervjuer som insamlingsmetod kan intervjuaren både 

ställa frågor, men också observera samtalet som pågår. Rollen som intervjuare i 

gruppintervjusituationen är främst att styra samtalet och se till att alla få komma till tals (Trost 

2010:47). 

Plats för intervjuerna kan ses som en liten detalj, men det kan även vara en viktig förutsättning. Det 

bör vara en plats där intervjupersonerna känner sig bekväma, men också en plats där omgivande 

faktorer och distraktioner är minimala (Trost 2010:65-66). En annan detalj som också kan vara av 

vikt är intervjuarens klädsel, då den inte får störa i situationen, men samtidigt inte får vara för 

”tråkig”. Intervjuarens klädsel måste anpassas efter t.ex. ålders på intervjupersonerna samt vara 

neutral (Trost 2010:77). I denna studie har intervjuerna skett på platser som skulle kännas naturliga 

för intervjupersonerna men också intervjuaren. Den yngsta gruppen intervjuades på sin skola i ett 

avskilt rum för att minska distraktioner. De två äldre grupperna intervjuades i ett grupprum på 

Umeå universitet, där de alla är verksamma. Intervjuarens kläder under alla intervjuerna var i 

färgerna svart, vitt och grått för att då vara neutralt klädd. För att vara relaterbar och framställa sig 

som jämlik med informanterna undveks kläder som kostym. Istället hade intervjuaren vit och svart 

t-shirt och svarta jeans med en kofta över. Intervjuguiden består av teman som anses relevanta, och 

intervjuaren lyfter fram frågor som ska öppna för diskussion och samtal (se kapitel 3.2.2 Utförande 

av intervjuerna), hela intervjuguiden kan ses i bilaga 8.1 Intervjuguide. 

De teoretiska perspektiven som är relevanta i denna undersökning, som bland annat Stuart Halls 

teori om encoding/decoding (se kapitel 2.3.1 Kodning och avkodning) motiverar även valet av 
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insamlingsmetod. För att få förståelse över hur mottagaren tolkar sponsrade eller icke sponsrade 

inlägg och vilka erfarenheter de har av dessa behövs den kvalitativa datan som intervjuer kan 

tydliggöra. Det handlar också om att framhäva berättelser och erfarenheter vilket också 

sammankopplas med analysmetoden (se kapitel 3.2.3 Analysmetod).

3.2.2 Utförande av intervjuerna
Intervjuguiden är densamma för alla intervjuerna, men då intervjupersonerna i en gruppintervju kan 

hitta egna spår och resonemang kan resultatet skilja sig mellan dem. Intervjuguiden var uppbyggd 

efter tre teman, som representerar frågeställningar och teorier i uppsatsen. Teman som byggde upp 

strukturen för intervjuerna är: ”Att ta ställning”, ”Att göra motstånd” och ”Identitetsskapande”. 

Intervjuguiden hittas i bilaga 8.1 Intervjuguide. Intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter.  
 
Den första intervjun hölls med intervjupersoner inom åldersgruppen 19-29 år den 8/2 -16. Denna 

grupp var svår att starta ett samtal med, och de svävade gång på gång ut på sidospår som inte är 

relevant för undersökningen. Detta tvingade intervjuaren att försöka ta det de pratade om och 

återkoppla till intervjuguidens aktuella tema. Flera av frågorna eller diskussionsämnen som togs 

upp av intervjuaren börjades således med ”för att återkoppla till sponsrade inlägg”. Detta var något 

som också förutspåddes, varpå intervjuguiden innehåller ett tema som inte presenteras ovan som vi 

här kallar för ”Uppvärmning”. Intervjuaren började med att starta en diskussion om sociala medier 

och reklam i allmänhet för att intervjupersonerna skulle bli bekväma med varandra och intervjuaren 

samt hamna i rätt sinnesstämning. Den andra intervjun hölls med intervjupersoner inom 

åldersgruppen 30-55 år den 8/2 -16. Dessa var mycket mer benägna att diskutera med varandra än 

första åldersgruppen. Det krävdes mindre deltagande av intervjuaren vilket öppnade för observation 

av samtalet i en större utsträckning. Intervjupersonerna samtalade naturligt om teman som är 

nämnda ovan, med lite till ingen inblandning av intervjuaren. Detta visar på att intervjuguiden var 

uppbyggd på ett naturligt följsamt sätt. Sidospår förkom dock även i denna intervju, vilket krävde 

viss inblandning av intervjuaren, men det fungerade mycket bättre här. 

Den tredje intervjun hölls med åldersgruppen 12-16 år 19/2 -16. Efter att kontakt med rektor på en 

högstadieskola i Skellefteå upprättats skrevs ett samtyckesbrev (se bilaga 8.2 Samtyckesbrev). 

Eftersom denna grupp är minderårig krävs målsmans godkännande för att deras uttalanden ska få 

användas i uppsatsen. Intervjun hölls i ett avskilt rum på skolans expedition, en plats där 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma. Svårigheter med denna intervju var som väntat att få 

intervjupersonerna att diskutera med varandra och få dem att delge längre utsagor med djupare 
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reflektioner. Eftersom ingen av intervjupersonerna kände varandra, och att de är i sådan ung ålder, 

var det en svår intervju att ta sig an. Intervjuaren försökte följa upp alla uttalanden med följdfrågor 

som ”varför tror du att det är så?” och ”hur upplever du att det påverkar…?”. Det skapade mer av en 

diskussion bland deltagarna men denna intervju tog ändå mindre tid än de andra. Samma mängd 

resultat kommer analyseras trots det, och då den yngsta gruppen inte ”tappade tråden” som de andra 

två grupperna behölls den teoretiska relevansen.

3.2.3 Analysmetod
Den metod som använts för analys av det empiriska materialet kommer från diskurspsykologin. 

Skillnaden mellan diskurspsykologin och andra diskursiva angreppssätt är att diskurspsykologin 

inte tittar på diskurser som en abstrakt, allmän och övergripande ideologi. Det diskurspsykologiska 

angreppssättet på ett empiriskt material riktar in sig på att analysera hur diskursen används som en 

resurs där språket hämtas. Alltså ser man inte på språket som återberättande av diskursen men som 

en konstruktion av den (Phillips & Winther Jorgensen 2000:97). Diskurspsykologiska forskare 

menar att människor använder diskurser som resurser där de hämtar språk för att förhålla sig till sin 

identitet i den situationen. Diskursen skapas av social interaktion, och den används för att presentera 

något som verkligt och sant i en social situation. Louise Phillips och Marianne Winther Jorgensen 

(2000) beskriver skillnader mellan diskurspsykologi och exempelvis kognitivistisk forskning. Detta 

är relevant för att de exempelvis drar en koppling mellan diskurspsykologi och gruppidentiteter. 

Man kan alltså inom diskurspsykologi se på vad som händer med en individs attityder och 

förhållningssätt när individen placeras i en grupp (Phillips & Winther Jorgensen 2000:102). Detta är 

en av de punkter som gör just diskurspsykologin relevant i denna undersökning då tre grupper 

analyseras. Tidigare forskning har visat att grupper ofta tänker väldigt högt om sin egen grupp men 

lågt om andra grupper. Detta kallas in-group favoritism och out-group discrimination (Phillips & 

Winther Jorgensen 2000:102). Det är genom att se på dessa två begrepp som gruppidentiteter har 

analyserats.

Diskursanalys syftar till att förstå hur språket är upplagt retoriskt inom den sociala interaktioner och 

används för att förklara och skapa den sociala världen (Phillips & Winther Jorgensen 2000:112). 

Det är just den typen av analys som har genomförts i denna uppsats. I analysen i denna 

undersökning användes den form av diskurspsykologi som Jonathan Potter och Margaret Wethrell 

använder sig av. Potter och Wethrell är två framstående praktiker inom diskurspsykologin, och 

använder begreppet ”tolkningsrepertoar” för att beskriva diskurser. De fokuserar på att förstå hur 

grupper använder språk för att skapa en värld som är sann för dem (Phillips & Jorgenson Winther 
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2000:114). De menar att en tolkningsrepertoar kan definieras som många olika saker, däribland 

berättelser, förklaringar och anekdoter (Potter & Wethrell 1992:3). Syftet här är inte att få ett svar på 

om en diskurs är riktig eller inte, utan snarare att förstå hur tolkningsrepertoaren används för att 

beskriva något som så (Phillips & Winther Jorgensen2000:116). Detta kopplas till 

insamlingsmetoden i denna uppsats. Poängen med gruppintervjuerna i denna uppsats har just varit 

att framhäva berättelser, förklaringar, betydelser och anekdoter och förstå hur dessa används inom 

gruppen. I denna uppsats fokuseras det diskurspsykologiska angreppsättet främst på hur språkbruket 

som används i grupperna hämtas från diskursen för att forma individuella identiteter och identiteter 

i grupp. Och hur diskurs används som resurs samt återskapas genom social interaktion. Metodens 

relevans i denna uppsats motiveras även här i koppling till insamlingsmetoden, på grund av det 

fokus metoden har på gruppsituationer och gruppidentiteter.

För att analysera det empiriska materialet som samlas in med en diskurspsykologisk metod ska 

materialet kodas. Transkribering från intervjuerna läses om och om igen för att identifiera mönster i 

materialet. På så sätt kan teman för analysen utvinnas. Det handlar inte bara om teman som kan 

kopplas till uppsatsens teorier men också teman som är oförutsedda som eventuellt uppkommer 

under insamlingen (Phillips & Winther Jorgensen 2000:121-122). Sedan samlas dessa teman under 

kategorier som förklarar uttrycken från intervjuerna. En av dessa är huvudkategorin, som ska vara 

utgångspunkten för resten av kategorierna (Hartman 2004:288). Man bör vid analys av resultatet 

också leta efter så kallade ”krispunkter” som betyder att något särskilt skett i samtalet, exempelvis 

ett avbrott, tystnad eller att en informant tar tillbaka något de sagt (Phillips & Winther Jorgensen 

2000:122). Om informanter ändrar användning av pronomen från ”jag” till ”vi” eller liknande bör 

också detta ses som teoretiskt intressant (Phillips & Winther Jorgensen 2000:122). I analysen 

presenteras en analysmodell som utgått från den kodning som skett av det empiriska materialet. Den 

är skapad utifrån denna metod men med en skillnad, det finns nämligen tre huvudkategorier. Dessa 

är de tre positioner som grupperna verkar ta, se figur 2 Analysmodell. Detta är till vis del på grund 

av Stuart Halls tre positioner dominant-hegemonisk, förhandlande och oppositionell. De tre 

positioner som finns i de tre gruppintervjuerna kan till viss del jämföras med Halls 

mottagarpositioner. Genomgående mellan dessa positioner använde grupperna fem olika 

tolkningsrepertoarer.

Som analysteknik kan man inom diskurspsykologin använda två typer av förhållningssätt. Man vill 

se till att undersökningen är valid genom att se till sammanhanget eller fruktbarheten. Om delar av 

analysen inte kopplas till sammanhanget som undersöks ses inte undersökningen som valid. 
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Fruktbarheten handlar om att se till tidigare förklaringar till fenomenet men framförallt till att hitta 

nya förklaringar och samband (Phillips & Winther Jorgensen 2000:122-123). I denna uppsats är 

forskningsområdet relativt outforskat sett till det specifika mediet. Därför ses sammanhanget som 

den viktigaste delen av analysen. Undersökningens fruktbarhet presenteras även i kapitel 5. 

Slutdiskussion. Analysen och slutdiskussionen är också kopplat till undersökningen validitet. Här är 

det mycket viktigt med transparens. Läsaren ska förstå tankesättet och tolkningen men också kunna 

göra egna tolkningar av materialet. Därför måste resultatet och analysen innehålla väl valda utdrag 

ur transkriberingen, då de bör vara representativa för materialet samt teoretiskt intressant. Analysen 

måste vara uttömmande och kopplas till specifika delar av transkriberingen.

3.3 Analysverktyg
Som tidigare nämnts är orden makt och kunskap direkt sammankopplade med varandra. Denna 

undersökning ser på kunskap- och maktfördelningen som en grundsten för existensen av motstånd 

inom området. Därför är dessa tre begrepp centrala i analysen. Stuart Halls kommunikationsmodell 

innehåller begrepp som används i analysen. De relevanta begreppen som används i denna uppsats är 

kodning och avkodning, sändare och mottagare som företagen och användarna. Andra relevanta 

begrepp presenteras också i kapitel 2.3.1 Kodning/avkodning, t.ex. dominant hegemonisk-, 

förhandlande- och oppositionell position. Som i analysen används för att förklara hur 

åldersgrupperna bemöter de sponsrade inläggen. Halls beskrivning av tolkning på den denotativa 

och den konnotativa nivån beskrivs på en budskapsnivå. I analysen används dessa begrepp istället 

för att förklara hur grupperna tolkar sponsrade inlägg som fenomen. 

Opt-out och out-in är också begrepp som har används i analysen. Även de strategier för motstånd 

som presenteras i kapitel 2.1 Tidigare forskning har haft relevans i analysen. Självklart har begrepp 

från Eli Parisers ”The Filter Bubble: What the internet is hiding from you” också använts i 

analysen. Exempel på dessa begrepp är personalisering, machine-powered advertising och the filter 

bubble. Potter och Wethrells tolkningsrepertoarer tar en stor plats i resultatkapitlet. Analysmodellen 

som skapats från teman som upptäcks under intervjuerna är uppbyggd utifrån informanternas 

tolkningsrepertoarer. Dessa utgör också rubrikerna i kapitel 4.1 Tolkningsrepertoar, där resultatet 

presenteras. Även krispunkter är ett begrepp som återkommer i analysen, alltså händelser som gör 

att ett uttalande avbryts i intervjun, både av den som berättar men också extern påverkan.

�19



3.4 Metoddiskussion
Denna metoddiskussion börjar med en beskrivning av begreppen reliabilitet (pålitlighet) och 

validitet (giltighet), och följs av diskussion kring de valda metodernas faror och fallgropar. 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är centrala i all forskning då de är riktlinjer för att hålla 

en undersöknings trovärdighet och forskningsobjektivitet i schack. Reliabiliteten eller pålitligheten i 

en undersökning grundar sig i frågan om samma undersökning kan upprepas med samma resultat 

senare. Om svaret är ja betyder det att undersökningen utförts med objektivitet och opartiskhet, och 

att metod och analys är utfört på rätt sätt. Problemet är att kvalitativa undersökningar intresserar sig 

för förändringar över tid och går då i från denna del av reliabiliteten. Det intressanta är just hur 

processen förändras (Trost 2010:131). Därför begränsas reliabiliteten i denna undersökning till 

objektivitet hos undersökaren. En undersöknings validitet eller giltighet handlar istället om huruvida 

forskaren faktiskt undersökt det som sagts och hur korrekt undersökningen är. Det är också ett 

kvantitativt begrepp som i kvalitativa undersökningar snarare kopplas till intervjupersonernas 

uppfattning och tolkning av något (Trost 2010:133). Då frågeställningar i denna undersökning 

handlar om exempelvis hur grupperna bemöter de sponsrade inläggen, så måste intervjuaren ställa 

frågor som tillåter intervjupersonerna att visa detta, oavsett svaret. För validiteten kan det finnas 

fallgropar som är viktiga att känna till. I en kvalitativ studie som denna är de vanligaste fallgroparna 

är mänsklig natur, selektiv uppmärksamhet och omgivande faktorer.

Det finns faror vid användning av gruppintervjuer som metod, då de vanligtvis inte används för att 

just samla attityder. Främst handlar det om grupptryck inom gruppen som intervjuas. Det kan hända 

att de intervjupersoner som har en stark personlighet tar över. De mer tillbakadragna 

intervjupersonerna kan bli avskräckta från att framföra en personlig åsikt om den inte 

överensstämmer med det den starka personligheten säger (Trost 2010:46). Trots det kommer 

individuella intervjuer inte att utföras. Det också av anledningen att dessa är för tidskrävande för 

undersökningen. Det antal intervjuer som skulle krävas för ett representativt material är för många 

och tar för lång tid för denna undersökning. Under andra omständigheter hade dock enskilda 

intervjuer möjligen varit att föredra.

 
Något som legitimerar denna uppsats användning av kvalitativa gruppintervjuer är just 

diskurspsykologiska analysen som andra metod. Inom diskursiv forskning diskuteras det vilket 

material som är naturligt och spontant uppkommet och vad som produceras av forskaren. Och just 

gruppintervjuer betraktas som ett samtal där vissa saker spontant diskuteras och uppkommer 
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(Börjesson, Palmblad 2007:17). Därför är gruppintervjuerna även motiverade av diskursanalysen. 

Användning av diskursiv metod för att analysera materialet grundar sig i forskarens tolkning. Det 

betyder att detta är en något subjektiv metod, då ord och citat som anses teoretiskt intressanta lyfts 

fram och ord och citat som inte är det väljs bort. Även här blir begreppen reliabilitet och validitet 

relevanta att diskutera. Trots att dessa begrepp är mindre relevanta i en kvalitativ undersökning så 

måste alla forskare ta hänsyn till dem. Därför måste diskursanalysen spegla de teoretiska 

perspektiven, inte forskarens egna uppfattningar, för att anses som vetenskapligt korrekt och behålla 

validiteten.  Inom det specifika tillvägagångssättet diskurspsykologi så är det viktigt, som tidigare 

nämnt, att se till att undersökningens fruktbarhet är god. Förmågan att diskutera nuvarande 

förklaringar men också att hitta nya är det som fruktbarheten grundar sig i.
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4. Resultat och analys
Nedan följer undersökningens resultat och analys. Det presenteras i form av tolkningsrepertoarer 

enligt Potter och Wethrells diskurspsykologiska angreppssätt. Tolkningsrepertoarerna är det 

grupperna använder för att hämta språk för att konstruera verkligheten. De tolkningsrepertoarer som 

funnits har utmynnat i tre positioner. För översikt se figur 2 Analysmodell nedan.

Figur 2 Analysmodell

4.1 Positioner och repertoarer
Tolkningsrepertoarer är enligt Jonathan Potter och Margareth Wethrell jämförbart med diskurser. 

Människor använder diskurser som resurs där de hämtar språk för att forma verkligheten, det är 

inom detta vi finner tolkningsrepertoaren. I olika situationer används olika repertoarer för att skapa 

diskursen. I denna undersökning är tolkningsrepertoarer som identifierats under gruppintervjuerna 

”privat”, ”konsumtion, ”irritation”, ”kompromiss” och ”förhållningssätt”. De olika grupperna 

hämtar härifrån olika sätt att beskriva verkligheten enligt dem och sätt att tala om de sponsrade 

inläggen. Nedan följer en redogörelse för de tre positioner som i vilka repertoarerna utnyttjas på 

olika sätt. Positionerna är ”den accepterande”, ”den kritiska” och ”den stridande”.

4.1.1 Den accepterande
Den accepterande positionen kan jämföras med Stuart Halls dominanta hegemoniska position. 

Mottagare inom den dominanta hegemoniska positionen motsätter sig inte sändarens budskap. Det 

är den positionen där budskap eller i det här fallet reklamen i sig accepteras totalt (Hall 1980:59). 

Hit hör de i grupperna som väljer att vänja sig och/eller delta i de sponsrade inläggens ”call to 

Tolkningsrepertoar Position: 
Den accepterande

Position: 
Den kritiska

Position: 
Den stridande

Privat Integritetsproblem

Konsumtion Visa mig det jag vill ha Visa mig inte det jag vill 
ha

Visa mig ingenting

Irritation Teknisk struktur Teknisk struktur +  
innehåll

Teknisk struktur + 
innehåll + frekvens

Kompromiss Annars måste vi betala Lägg reklamen separat

Förhållningssätt Vänj dig/delta Ignorera/undvik Lämna mediet/opt-out
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action” inom tolkningsrepertoaren ”förhållningssätt”.  Detta diskuteras mer av gruppen 19-29 år än 

de andra. De uppger att de deltar om budskapen är intressanta för dem, en informant svarar på en 

fråga om vad de gör om de ser budskap de tycker om med att säga:

”Då hade jag klickat vidare direkt, för det är så enkelt”. 

Liknande resonemang återfinns flera gånger under intervjun. Till exempel diskuteras det positiva 

med tillgängligheten i de sponsrade inläggen, och en av informanterna säger:

”[…] Speciellt om det är kort och koncist, alltså ”just nu gäller det här”. T.ex. ”två fotbollsbiljetter 

till england, 200 kr” ja men då måste jag ju ta det.”

Med den senare kommentaren belyses också avsaknaden av kritiska resonemang inom denna 

positions konsumtionsrepertoar. De vill se sådant de tycker om, och vill ha. Denna position 

innefattar också de som diskuterar betalning som de enda alternativet till reklamen inom 

tolkningsrepertoaren ”kompromiss”. Flera i gruppen 19-29 år och även några i gruppen 30-55 år är 

överens om att alternativet till reklamen är att Instagram blir en betaltjänst likt Spotify. Om man inte 

vill betala får man stå ut med reklamen, om man inte gör det så får man betala; 

”Alternativet är ju att ha betaltjänster som inte har reklam, de måste ha in pengar på något sätt.” 

Skillnaden är att gruppen 19-29 år tror att de flesta hellre tar reklam, då de inte talar om reklamen 

som ett problem på samma sätt som den äldre gruppen. Den gruppen visade väldigt få tendenser till 

kritiskt tänkande, och dominerar därför denna kategori. Kritiska diskussioner inom exempelvis 

tolkningsrepertoaren ”privat” finns inte här. Denna grupps okunskap kring de sponsrade inläggens 

tekniska strukturer präglar senare resonemang om motstånd och kritiskt tänkande. De visar gång på 

gång att faktumet att de inte förstår hur det fungerar gör att de inte kunnat göra aktivt motstånd. 

Precis som Michel Foucault menar att kunskap är en grundsten för makt, så kan den som inte vet 

hur något fungerar inte göra motstånd mot det (Foucault 2008:207-208). Det betyder trots det också 

att det istället uppstått irritation mot innehållet. De har inte använt opt-out alternativet för att de helt 

enkelt inte visste att det fanns. Det betyder att de inte deltagit i att forma bilden av dem som 

personaliseringsfiltren utgår ifrån. I förlängningen har detta betytt att de budskap de får inte är 

särskilt skräddarsydda vilket gör flera i gruppen irriterade.
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Gruppen 19-29 år resonerar kring sponsrade inlägg, framförallt personaliseringen, som något bra. 

Deras resonemang om att de hellre ser vad de intresserar sig för kompletteras med mycket få 

argument kring konsumtion och manipulation. En informant i gruppen 19-29 år säger: 

”Jag skulle säga att det mest irriterar mig, tills det kommer något som intresserar mig”. 

För att förstå vad detta betyder kan man vända sig till Eli Parisers bok ”The Filter Bubble” (2011). 

Att inte vilja se budskap som inte är bekant eller intressant är att i förlängningen avstå från 

utmaningar från det okända. Det blir, som Pariser säger, autopropaganda (Pariser 2011:15). Ju mer 

personaliserad reklamen blir dock, desto mindre irritation uppstår och desto mindre reflekterar de 

över vad det betyder för dem, och hur det fungerar. Detta går också att ställa mot Foucaults 

teoretiska bidrag, exemplet med förtryck-revolt-stimulans (Foucault 1977:56-57). Om vi ser på 

reklamen som ett utövande av makt, så blir opt-out alternativet i detta exempel revolten. Men vad 

gör makten då? Jo de personaliserar och skräddarsyr reklamen ännu mer så att den stimulerar 

användarnas behov. Det är en kamp om makten, och genom att kontrollera gruppens motstånd med 

stimulans av deras behov, så vinner de sponsrade inläggen. Detta skapar en paradox gällande deras 

icke användning av opt out alternativet. Trots skillnader mellan gruppen 19-29 och 30-55 finns här 

en likhet. De har i större utsträckning använt opt-out alternativet och flera informanter i båda 

grupperna medger att de nu vant sig vid reklamen. Detta kan betyda att de deltagit i samma kamp 

om makten men kommit längre i den då de gått från chock och ilska till att vänja sig vid reklamen. 

Dock så visar den äldsta gruppen att de redan känner till hur de sponsrade inläggen fungerar, de har 

kunskap om systemet och då förutsättningar för att använda det systemet mot makten som reklamen 

enligt Foucault. 

Tolkningsrepertoaren irritation används inom den accepterande positionen, men enbart i kritik mot 

den tekniska strukturen. Det är inte annonsörerna eller budskapen som attackeras här, utan 

Instagram. Gruppen 19-29 riktar närmäst uteslutande kritik mot den tekniska strukturen, då de inte 

alls upplever sig få sponsrade inlägg som passar dem och upplever att detta skapar stor irritation. I 

övrigt riktar de ingen kritik mot de sponsrade inläggen som de ser ut idag. En informant 19-29 år 

säger gällande personaliseringes träffsäkerhet:

”Kommer det upp för mycket saker som man känner att det här är jag absolut inte intresserad av 

blir man ju bara irriterad till slut, och slutar helt kolla på sponsrade inlägg.”
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En del i hur grupperna tillskriver mening till sig själva är när de skapar en gruppidentitet. Det ställs 

i denna undersökning mot Phillips och Winthers Jorgensen beskrivning av ”in-group favoritism” 

och ”out-group discrimination” samt hur grupperna ändrar pronomen. Det kopplas till frågeställning 

om hur grupperna tillskriver mening till sig själva. Gruppen 19-29 år anser själva att de tänker mer 

kritiskt än andra grupper, och att de förstår de tekniska strukturerna. Pronomen ändras snabbt från 

”jag” till ”vi” så fort ordet generation introduceras i diskussionen. Det blir en väldigt stark vi och 

dem-känsla vilket fokuseras i faktumet att de tror de kan förstå de sponsrade inläggen bättre än både 

de som är yngre än dem och de som är äldre. 

”Man ser ju äldre på Facebook, de kan ju inte hantera Facebook […] de fattar inte. Det är ju 

livsfarligt om man inte förstår riktigt.”

”Vi är nog mer medvetna på sociala medier om vad vi bör och inte bör göra, medan den yngre 

generationen […] som använder Kik och Ask. De medierna används ju mycket för mobbning och 

sådär […] jag kanske är lite naiv men det känns inte som att vi skulle göra på det sättet eftersom att 

vi fattar vad sociala medier innebär.”

”Vi förstår konsekvenserna.”

Trots att de känner sig mer införstådda om hur sociala medier fungerar och hur man bör bete sig där 

så känner de varken till opt-out alternativet eller personaliseringsfiltret. Den yngsta gruppen visar 

också tendenser på detta beteende, men resonerar även som sagt kritiskt kring sitt egna beteende 

vilket skiljer dem från gruppen 19-29 år. För att förstå vad detta betyder vänder vi oss till Eli Pariser 

och hans resonemang om att en värld skapad av det bekanta är en värld där vi inte lär oss något 

(Pariser 2011:15). Tidigare har detta jämförts med reklamen, men nu vill jag ställa det mot ”vanan”. 

Förhållningssättet ”vänj dig” är en del av den accepterande positionen som tidigare nämnt i detta 

kapitel. De är vana vid att se reklam på sociala medier vilket resulterar i att de inte funderar över de 

tekniskt bakomliggande strukturerna. De blev inte förvånade eller ilskna när reklamen kom, de såg 

det som en naturlig utveckling. De tar ställning för reklamen, både genom att använda 

tolkningsrepertoaren ”kompromiss” och att säger ”annars får vi betala”, men också genom att påstå 

att de är så enkelt att ignorera den och att både företagen och Instagram behöver tjäna pengar. 

”A Typology Of Consumer Strategies For Resisting Advertising, And A Review Of Mechanisms For 

Countering Them” (2015) av Marieke L. Fransen (et al.) är tidigare forskning som används i denna 
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undersökning. De redogör för olika strategier som publiken kan ta för att komma ifrån reklam/

marknadsföring. När gruppen 19-29 år talar om hur enkelt de kan ignorera reklam de inte tycker om 

tar de en självbekräftande hävdande strategi enligt denna forskning. Denna strategi betyder att 

publiken avfärdar budskap på grund av att de är så säkra på sin egna position, det spelar ingen roll 

vad budskapet säger för inget kan förändra deras åsikter. Den yngsta gruppen uppger också att de 

struntar i reklamen och bara skrollar förbi det. Men skillnaden är att om det blir för mycket reklam 

så stänger de ner appen. De köper inte att reklamen hör hemma på Instagram, det är enligt dem inte 

något som förväntas. Gruppen 19-29 år menar att det är enkelt att ignorera budskap men diskuterar 

också möjligheten att frysa flödet när man skrollar förbi reklam och tvinga användarna att se det. 

Gruppen 19-29 år diskuterar alltså ofta ur ett sändarperspektiv medan gruppen 12-16 år snarare 

diskuterar alternativ för att förbättra sin upplevelse som användare. Så länge de inom denna 

kategori får budskap som passar dem så är de nöjda, det gäller vissa intervjupersoner inom alla 

grupper men främst 19-29 år. 

Stuart Halls beskrivning av konnotation är intressant att se på här. Med konnotation menas hur 

grupperna tolkar sponsrade inläggen och deras existens på en djupare, kulturell och social nivå 

(Hall 1980:57). Inom positionen ”den accepterande” konnoteras fenomenet sponsrade inlägg enligt 

gruppintervjuerna som en självklarhet, väntat och nödvändigt. De använder beskrivningar som 

”köpt plats” och ”reklam”. De har sett reklam införas på sociala medier och liknande tidigare och 

anser att det måste bli så för att Instagram ska kunna tjäna pengar. Faktumet att de inom denna 

position också diskuterar att det är lika enkelt att ignorera ett ointressant budskap som det är att 

delta i ett intressant budskap bekräftar också att de tar Halls dominanta hegemoniska position.

4.1.2 Den kritiska
De som antar positionen ”den kritiska” ser de sponsrade inläggen som ett störningsmoment som är i 

vägen och förstör Instagram. De kan till viss del jämföras med Stuart Halls förhandlande position. 

Inom den förhandlande positionen accepteras delar av ett budskap, dock accepteras det inte till fullo 

då det finns en brytning i meningsstrukturerna hos sändaren och mottagaren (Hall 1980:60). ”Den 

kritiska” positionen domineras av den äldsta gruppen, trots att vissa av dem även befinner sig inom 

”den stridande” positionen. En skillnad mellan den kritiska och den accepterande, är att den 

förstnämnda använder tolkningsrepertoaren ”irritation” för att rikta kritik mot både innehåll och 
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teknisk struktur. Detta till skillnad från den sistnämnda som bara riktar kritik mot den tekniska 

strukturen. Ett urval av citat från intervjun med gruppen 30-55 år illustrerar:

”Jag är inne flera gånger per dag och det är varje gång jag går in.”

”Jag har tydligen gjort ett inlägg här för 18 veckor sen med en skärmbild på ”Dölj”. Jag gillar 

tydligen inte det här kontot och kommenterade ”[…] jag hatar den här bilden och är cirka ett 

inlägg ifrån att hata Instagram”. Så det var min reaktion, när det kom.” 

”Ja det är ju mer ett störande moment än ett tillfälle att bli inspirerad och vilja köpa någonting.”

De verkar ändå vara överens om att reklamen inte kommer försvinna, och då är det bättre att det är 

skräddarsytt än att de ska ”stoppas in i en schablonmall”. Denna grupp menar att mediet är bra nog 

för att reklamen ska accepteras, men om mediet inte är bra nog, finns risken att reklamen blir ett nog 

stort störningsmoment för att lämna mediet helt och hållet. Detta håller vissa i gruppen 12-16 år 

med om. Det visar att de är villiga att kompromissa men att de inte accepterar budskap de inte vill 

ha. Vad vi kan utgöra från detta är att de har alla förutsättningar för att göra motstånd, vilket 

uttrycker sig i att de i gruppen 30-55 använder opt-out alternativet och kritiserar reklamen öppet. 

Trots det så väljer de till slut att inte göra motstånd för att det kräver för mycket. 

”Visa inte det, ta bort det, spärra det på något sätt, det går ju att göra grejer”. 

”Men det krävs ju väldigt mycket tid och energi och kunskap för att kunna göra det […]”.

Detta kan tolkas som om Foucaults teori om makt och kunskap inte riktigt räcker till, för här kan 

man utgöra en annan faktor som spelar in - uppoffring. Trots att det finns kunskap, förutsättningar 

och ett kritiskt tänkande, försvagas motståndsförmågan för att uppoffringen är större än vinsten. 

Gruppen 30-55 år visar dock motstånd på ett annat sätt än de yngre grupperna, även fast vissa är 

mer positiva till de sponsrade inläggen än de andra. Möjligheter som vissa i gruppen kan se med de 

sponsrade inläggen handlar om att utveckla personaliseringen så att de visar vidare konsumtion.

”Men det jag har tänkt, som skulle kunna vara intressant är om de får till någon fiffig algoritm som 

levererar en ny vinkel på det. Typ att när jag har sökt någon produkt som jag ska köpa, då är jag ju 

inte intresserad av att få information ytterligare. […] Att man då skulle bli matad med någonting 

som leder vidare då hade det kanske varit bra.”
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Om man tolkar detta utifrån Eli Pariser (2011) kan det betyda att den alltmer avsmalnade versionen 

av the filter bubble som machine-powered reklam skapar som Pariser skriver om faktiskt kan 

breddas istället. Det blir inte som Pariser skriver att de produkter och tjänster som du visas blir mer 

och mer heterogena, de blir mer homogena. Samtidigt, utifrån Christian Fuchs något mer kritiska 

perspektiv, kommer detta bara att föda kapitalismens syfte. Alternativ som han ser för att kunna 

göra motstånd mot reklamen innefattar inte en vidareutveckling av personaliseringen men snarare 

sätt att undvika att delta eller avslöja företagen (Fuchs 2013:39-42). Samtidigt för gruppen 30-35 år 

också resonemang om att man kanske inte vill se det som passar bra, att det kanske inte är 

fördelaktigt. De säger:

”Ju mer data man delar med sig av desto mer träffsäkert blir det ju. Och det vill man kanske inte.” 

”Okej! Så man kanske gräver ner sig i en grav genom hålla på att försöka undvika det!”

Det bekräftar att denna grupp står inom Halls förhandlande position. Den kritiska förstår varför de 

sponsrade inläggen måste finnas och diskuterar ofta inom tolkningsrepertoaren kompromiss. Alla 

grupperna verkar förstå varför det nu finns reklam på Instagram, och de diskuterar alla alternativen 

till det. Den yngsta gruppen talar om ett system som liknar de för reklamen på Snapchat. De ser 

detta som det bästa sättet för Instagram att använda reklamen då det enligt denna grupp är ”i vägen” 

idag. De säger: 

”Det skulle ju vara som Snapchat, de har ju reklam men man måste gå in på en sida för att se den”. 

Trots även informanter inom den kritiska positionen förstår de sponsrade inläggens syfte verkar de 

ha mycket svårt att acceptera budskapen. En informant i gruppen 30-55 år och en inom 12-16 år 

talar om att undvika och ignorera reklamen så gott de går inom tolkningsrepertoaren 

”förhållningssätt”. De säger: 

 ”Jag tänker mer vad ska jag hitta för strategier för att värja mig (skrattar)?”

”Alltså jag kollar inte ens på vad det är jag skrollar bara förbi den typ.”

Många inom den kritiska positionen duckar för de sponsrade inläggen genom en undvikande 

kognitiv strategi enligt Fransen, Verlegh, Kirmani och Smit (2015). Den strategin innebär att om 
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mottagaren inte håller med budskapet så väljer den att inte se eller höra det. Inte fysiskt, men genom 

att ignorera det. Det är precis så de inom ”den kritiska” gör då de väljer att inte se eller höra de 

sponsrade inläggen, men ändå inte aktivt strider mot dem.  När en av intervjupersonerna i gruppen 

19-29 år tar upp att om reklamen inte personaliseras konsumerar vi mindre, visar personen upp ett 

tecken på motstånd som inte annars visar sig under den intervjun. Hen säger:

”Det kanske är bättre att låta det vara något som man inte vill se. För annars så konsumerar vi 

mer… Det kanske var lite långsökt (skrattar).”

Det är ett djupare kritiskt resonemang om konsumtion och konsekvenser av att bara matas med 

intressanta budskap. Men detta är en kritisk punkt enligt Phillips och Winther Jorgensen, för 

intervjupersonen tar tillbaka sitt påstående och skrattar bort det. En kritisk punkt innebär enligt dem 

att ett resonemang avbryts eller tas tillbaka (Phillips & Winther Jorgensen 2000:122). Det 

intressanta är att gruppen 30-55 år kommer till en liknande slutsats om personalisering och 

konsumtion. Att ju mer data man delar med sig av desto mer träffsäkert blir det, vilket inte bara är 

positivt. Det går att ställa mot exemplet som Michel Foucault tar upp om att de förtryckta kan 

använda maktsystemet som används mot dem för att utmana makten genom att lära sig om det 

systemet (Foucault 2008:207-208). Personaliseringen är ett sätt för företagen att kontrollera 

användarna, och få dem att gå till handling, men om de inte deltar i att personalisera sina egna 

budskap så använder de maktsystemet för att göra motstånd. Det såklart förutsätter att de använder 

sig av andra strategier också, så som att inte godkänna användandet av cookies. Detta medger 

gruppen 30-35 år är för mycket arbete i längden. Att inte godkänna användandet av cookies skulle 

även det vara att använda maktsystemet mot makten, och det på ett mer effektivt sätt. 

Trots kritiskt tänkande och tendenser till motstånd så väljer även de inom positionen ”den kritiska” 

att stanna kvar på Instagram. De duckar för reklamen, ignorerar den, talar om den som något som 

innebär problem, men de väljer ändå att stanna i mediet och låta reklamen vara som den är tills 

vidare. Här är gruppen 12-16 år mer handlingskraftiga än de andra. De gör inte motstånd med hjälp 

av maktsystemet som kontrollerar deras Instagram-användning, men de är mycket mer beredda att 

kliva ur maktrelationen. De ser inte heller några konsekvenser med att lämna mediet, men i första 

hand stänger de flesta ner appen. En intervjuperson säger:
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”Jag var inne på en hemsida där man köper saker online och när man har varit där och ska gå in 

på mobilen eller datorn, så kommer det upp direkt på datorn också och på mobilen och då blir man 

ju riktigt jäkla sur. ”

(Intervjuare) ”Och hur brukar ni reagera då?”

”Bara stänga av mobilen och göra något annat.”

De använder här en fysisk undvikande strategi enligt Fransen et al. De undviker alltså reklamen 

genom att fysiskt avlägsna sig från mediet. Problemet är att gruppen trots sin irritation och kritik 

mot de sponsrade inläggen har svårt att gräva djupare och förstå varför de inte tycker om reklamen. 

De vill bara inte se sponsrade inlägg, men de vet inte varför och drar inga vidare slutsatser om 

konsekvenser eller problem. Detta blir framförallt tydligt när en fråga om de ser några problem med 

reklam på Instagram lyfts in i diskussionen. De svarar: 

”De på Instagram tjänar ju pengar för varenda person som går in och kollar på den där saken.”

”(Intervjuare) På vilket sätt menar du att det är ett problem?”

”Nja alltså det är ju bra för dem liksom. Men de tjänar ju pengar på de som använder appen.”

Även om man på vissa sätt kan se den yngsta gruppen som både den mest handlingskraftiga och 

kritiska gruppen ibland inom denna position, så lyckas de flesta av dem inte ta sig ur 

maktrelationen. Kanske har det inte kommit till den punkten ännu, eller kanske beror det på att 

deras ålder sätter stopp för kritiskt tänkande på en samhällelig nivå. Enligt Foucault (2008) kan 

detta beteende betyda att de inte förstår systemet på en nivå som ger förutsättning för motstånd. För 

Hall (1980) skulle det istället kunna tolkas att gruppen fortfarande rör sig inom samma 

meningsstrukturer som är en förutsättning för avkodning på rätt sätt. Meningsstrukturerna är 

avgörande för att budskap ska avkodas rätt för att det är inom dessa som budskapen tillskrivs 

mening. Skiljer sig meningsstrukturer för sändare och mottagare finns risken att budskapet tolkas fel 

och inte accepteras (Hall 1980:53-54). Tolkning på den konnotativa nivån skiljer det sig mellan 

denna position och ”den accepterande”. De tolkar de sponsrade inläggen som ett störningsmoment 

och ovälkommet på Instagram. Detta betyder att trots att meningsstrukturerna kan vara densamma 

för både kodare och avkodare, så når inte budskapen fram på rätt sätt. Det är det som gör denna 

position till ”den kritiska”. 

4.1.3 Den stridande
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Att ta totalt avstånd verkar vara svårt för alla åldersgrupper. De grupper som till störst del gör detta 

är den yngsta och äldsta gruppen. Konnotationen enligt Stuart Halls teorier, är för ”den stridande” 

ungefär likadant som för ”den kritiska” men med en tydlig skillnad. Den stridande kämpar mer 

desperat för att slippa se reklamen. De menar att de hellre lämnar Instagram än att se de sponsrade 

inläggen. Instagram beskrivs av den stridande som rent och de sponsrade inläggen beskrivs som en 

infektion. Två citat från den äldsta gruppen illustrerar detta:

”Min reaktion när de första sponsrade inläggen kom, det var som att det blev infekterat i flödet på 

något sätt. Man bara nämen Gud nu börjar det. Det här är inte det som jag byggt upp.”

…

”Men det är ganska intressant den här utvecklingen inom sociala medier att man börjar använda 

någonting som är väldigt rent […] bara själva mediumet. Och sen efter ett tag när det uppnått en 

viss mängd användare då kommer det in reklam.”

Inom den stridande positionen används tolkningsrepertoaren ”förhållningssätt” genom att de 

beskriver användning av opt out-alternativet, nedstängning av appen eller att sluta använda 

Instagram helt och hållet.

”[…] Jag var skitirriterad över det där. Och då brukar jag ju bara anmäla och klicka bort det med 

en gång för jag vart så förbannad. ”

Den äldsta gruppen har gång på gång försökt värja sig mot reklamen men medger uppgivet att det 

krävs för mycket arbete och energi och att det till slut är omöjligt. Det enda alternativet utöver opt-

out som då finns kvar, är enligt dem, att lämna Instagram. Det har inte kommit till denna punkt för 

någon i äldsta gruppen ännu, men de är beredda att göra den uppoffringen för att undvika reklamen 

om den väger ut mediets användbarhet. Gruppen 12-16 använder Instagram mest, och den grupp 

som verkar få flest sponsrade inlägg. Detta är ett stort störningsmoment enligt dem. De använder 

tolkningsrepertoaren ”irritation” när de talar om de sponsrade inläggen. Här ser vi även hur de 

diskuterar inom repertoaren ”förhållningssätt”. En konversation inom gruppen illustrerar: 

(Intervjuare) ”Och vad kan det finnas för problem med att inte veta hur det fungerar?”

”Att det kommer reklam hela tiden.”

”Vad kan vara dåligt med det?” 
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”Att man kanske ser samma sak två gånger på samma dag, och så blir man bara mer och mer 

irriterad.”

”Och så slutar man använda Instagram. För det blir bara reklam överallt.”

”Om det blir för mycket reklam på Instagram så kommer inte jag att fortsätta använda det. Alltså 

det kommer jag inte göra, då blir det ju bara som en reklamsida istället.”

De riktar även kritik mot den tekniska strukturen samt innehållet inom tolkningsrepertoaren 

irritation: 

”Det jobbigaste som jag tycker, är att man måste gå ut från den hemsidan man hamnat på, och så 

måste man gå in på Instagram igen”

…

(Intervjuare) ”Tror ni att det kommer mer eller mindre reklam…” (avbryts).

”Mer!”

”Och det kommer vara mer ointressanta saker, det kommer vara samma tråkiga saker.” 

Den yngsta gruppen visar på en flexibilitet som den äldsta gruppen inte gör. De är överens om att de 

är beredda att lämna mediet på grund av reklamens frekvens, och istället hitta en ny app. Det är en 

mer rörlig grupp som inte verkar ha lojalitet mot Instagram på samma sätt som de andra grupperna. 

De inom gruppen 30-55 år som står inom den stridande positionen är de som främst använder 

tolkningsrepertoaren ”konsumtion” när de bland annat säger:

”Då är det väl bättre att man lär sig ett förhållningssätt? ”Det här är en annons som vill sälja 

något till mig för att jag har sökt på något. Jag kanske borde fundera på om det här verkligen är 

något som jag behöver köpa eller är det för att de försöker få mig att tro det.” Att man ska ha det 

tänket…” 

[…]

”Men det är väl någon form av källkritik eller teknikkunskap, att jag vet att jag lämnar spår efter 

mig där jag är och där jag loggar in. Annars får man väl, inte vet jag, inte konsumera, eller jag vet 

inte.”  

Utifrån detta kan vi se att ”den stridande” idag står inom Stuart Halls oppositionella position. Det 

betyder att mottagaren förstår budskapet fullt ut men väljer att inte acceptera det (Hall 1980:61). 

Det används två strategier för att göra motstånd här. En fysisk undvikande och kognitiv undvikande 
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strategi. Inom den fysiska undvikande strategin avlägsnar sig mottagaren från mediet enligt 

Fransen, Verlegh, Kirmani och Smit (2015). Den kognitiva undvikande strategin är som tidigare 

nämnt att helt enkelt ignorera budskapet. 

Ett annat avslöjande citat som visar på såväl hur tolkningsrepertoaren ”irritation” men också 

repertoaren ”privat” används är ett resonemang om integritet och hur låst personaliseringesfiltret är. 

På en fråga om vilka eventuella problem gruppen 30-55 år ser med sponsrade inlägg svarar två 

personer så här:  

”Massor med integritetsproblem.”

”Vad man än har sökt på så går man in på en sida dyker det ju upp i högerspalten, så kommer det 

en kollega då man ska titta på någonting och man har använt jobbdatorn för att söka reda på 

någonting så är det ju såhär ”Jaha du har sökt på det där, vad trevligt!”. Liksom, så att det är ju. 

Och så att man inte vet vad man har lämnat efter sig. Jag kan liksom inte gå in och hantera min 

reklampersonsprofil och påverka den på något sätt […].”

Här riktar informanten i gruppen 30-55 år kritik mot Instagram, och hela ”filterbubblan”. Det här 

belyser viktiga likheter mellan denna studies resultat och Jonas Collianders (201) resultat. Han kom 

fram till att företag måste spela efter konsumenters regler, och generera marknadsförande innehåll 

utan att det framstår som det. Instagram lyckas uppenbarligen inte i det här fallet. Alla positionerna 

menar att de kan se de sponsrade inläggen, de är genomskinliga, och tolkar dem som reklam, köpt 

plats, och ”betalat för att vara här”. 

Den äldsta gruppen är spridd mellan den kritiska och den stridande positionen, men de visar en 

högre kunskapsnivå än de yngre om verkar ge grund till tydligare kritik. Än en gång lyfts vikten av 

kunskap för att kunna göra motstånd fram enligt Foucault. Den yngsta gruppen har hög kunskap om 

mediet, och den äldsta gruppen har hög kunskap om reklam. Även fast kunskapen skiljer sig mellan 

de två grupperna, ger båda möjlighet för motstånd. Kunskapen resulterar i kritik och kritiken 

resulterar i en vilja att lämna Instagram. Vad betyder allt detta om man tar Foucaults synvinkel? Hur 

mycket sponsrade inlägg företag än skickar till dessa användare, så spelar det ingen roll. Om 

grupperna vägrar att se, höra och delta, så deltar de inte heller i maktrelationen. Det betyder att 

varken företagen eller Instagram har någon makt över ”den stridande” positionen. Här skulle 
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Christian Fuchs (2013) hålla med, då han ser att en lösning för att inte delta i kapitalismens 

dominans i sociala medier är att hitta alternativa plattformar. 
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5. Slutdiskussion
Syftet med denna studie har som sagt varit att undersöka hur medvetna användare av Instagram är 

om de tekniska strukturer och problem med de nya sponsrade inläggen på Instagram. Uppsatsen 

syftade också till att undersöka huruvida tre åldersgrupper riktar kritik mot fenomenet och om de 

gör aktivt motstånd.

Frågeställningar i uppsatsen har varit:

• Vilken typ av kunskap har åldersgrupperna om tekniska strukturer och agendor bakom sponsrade 

inlägg på Instagram? 

• På vilka sätt resonerar åldersgrupperna kring sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur bemöter åldersgrupperna sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur tillskriver åldersgrupperna mening till sponsrade inlägg på Instagram?

• Hur tillskriver åldersgrupperna sig själva mening när de talar om sponsrade inlägg på Instagram? 

Den yngsta gruppen har vid intervjutillfället ingen kunskap om personaliseringsfilter eller opt-out 

alternativet, dock så resonerade de senare om att de upplevt just detta, men att de inte hade funderat 

över hur det faktiskt fungerade. De förstår fullt ut att företagen försöker få dem att köpa något, men 

de ser inte detta som det största problemet. Detta betyder att de inte heller har någon makt över sitt 

egna Instagram-flöde och idag inte gör något motstånd. De undviker reklamen så gott de kan, men 

inte på grund av skepticism mot fenomenet eller problem de kan se, utan på grund av att de helt 

enkelt inte vill se det. Det är bara i vägen. De har varit en svår grupp att förstå, då de ofta tänker 

kritiskt men själva inte förstår eller reflekterar över varför de är kritiska. Det är en irritation som de 

själva inte kan förklara. Gruppen 19-29 år har lite till ingen kunskap om teknisk struktur och 

personaliseringsfilter, men mycket kunskap om bakomliggande tankar. De ser dock inte detta som 

ett problem, då de accepterar att de sponsrade inläggen finns och inte reflekterar i någon större 

utsträckning över vad detta betyder för dem. Denna grupp gör, trots sin kunskap om intentioner 

bakom de sponsrade inläggen, inget motstånd. De ser personaliseringen som något positivt, och 

upplever inte alls att det är ett störningsmoment så länge det fungerar. Här ser vi en stor skillnad 

mellan den mellersta gruppen och den äldsta. De flesta i gruppen 30-35 år har mycket kunskap om 

tekniska strukturer, konsekvenser, problem och framtidsutsikter och gör i förlängningen det mest 

aktiva och effektiva motståndet.  
 
Den yngsta gruppen riktar mycket kritik mot de sponsrade inläggens frekvens och tekniska struktur. 
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De upplever att frekvensen är för hög och att tekniken är krånglig. De vill inte att reklamen ska ta 

över, och menar att om frekvensen ökar mer så kommer de lämna Instagram. Instagram är ute på hal 

is med denna grupp, och gruppen ser ingen ljus framtid för mediet. De tror att framtiden för 

Instagram betyder mer reklam och mindre användare. Skillnaden mellan denna grupp och gruppen 

19-29 år är att den äldre av dem inte verkar ha några större problem med de sponsrade inläggen. De 

är kritiska mot innehållet och personaliseringen, men inte på grund av moraliska problem, utan på 

grund av att de inte är intresserade av budskapen de får idag. Den äldsta gruppen är den som är mest 

kritisk mot de sponsrade inläggen. De resonerar också kring djupare problem, som konsumtion och 

övervakning. En informant i den äldsta gruppen har aktivt kommenterat kritik mot sponsrade inlägg 

och uttryckte en stor irritation mot dess existens. De är mycket kritiska mot reklamen vilket visar 

sig när de diskuterar problem det medför och på vilka sätt de bäst kan slippa de sponsrade inläggen.

Det är konstaterat i analysen hur åldersgrupperna bemöter de sponsrade inläggen, och även om man 

inte tydligt kan se vilken åldersgrupp som passar bäst in på vilken kategori så är resultatet 

avslöjande. Det vanligaste sättet att bemöta de sponsrade inläggen bland dessa grupper är att 

ignorera och undvika så gott det går. Inom alla grupperna ser vi resonemang om att ”det är ju så lätt 

att skrolla förbi”, men vad kan det betyda för problem? För Instagram och annonsörerna betyder det 

att de måste hitta nya och smartare sätt att nå och väcka intresse hos användarna, och det kommer 

de att göra. Den enda logiska lösningen för användarna att undvika reklamen om de inte vill se den 

är att lämna Instagram. Det här är något som flera i både den äldsta och den yngsta gruppen är 

villiga att göra. Gruppen 19-29 år ser snarare en förbättring av tekniken som det lämpligaste 

alternativet om det blir för mycket reklam. En tolkning av detta kan vara att den yngsta gruppen kan 

tänka sig lämna mediet för att de inte ser Instagram som nog viktigt för dem. Blir det för mycket 

reklam så väger det ut mediets användbarhet. Det går väldigt snabbt med denna grupp, och om 

deras behov inte tillgodoses så kommer de gå vidare till ett nyare socialt medium. Deras sociala 

medie-liv är mycket mer föränderligt än de äldre gruppernas. Den äldsta gruppen är då istället mer 

beroende av Instagram, vilket skulle kunna bero på att de använder färre medium än den yngsta 

gruppen.

Diskursen som resurs verkar te sig likadant. Alla grupper deltar i samma diskursiva och sociala 

situation för det mesta. Språket de använder när de talar om sponsrade inlägg skiljer sig åt till viss 

del. De två äldre grupperna använder ord som ”skepticism”, ”kritisk”, ”läskigt”, ”rent/infekterat”. 

Detta visar på en högre förståelse för de sponsrade inläggens konsekvenser och nackdelar för dem. 

Den yngre gruppen använder istället ord som ”i vägen” och ”störande” vilket tyder på att de oroar 
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sig över sin egen upplevelse som användare på ett annat sätt, men att de inte tänker i längre led om 

vad det finns för problem med de sponsrade inläggen. Detta kan till viss del förklaras med deras 

ålder och grad av utbildning. Man kan inte förvänta sig att ord som ”konsumtion” kommer upp i en 

diskussion mellan 12-16 år gamla ungdomar. Men det ska nämnas att mellangruppen snarare 

resonerar kring att ”man kan tycka” istället för ”jag tycker” när de använder detta språkbruk. De 

förstår alltså att dessa problem finns, men uttrycker inte nödvändigtvis att de upplever det så själva.

Den yngsta gruppen visar väldigt få tecken på in-group favoritism och out-group discrimination. 

Eftersom de resonerar kritiskt kring sitt egna beteende också så visar de att de kan förstå flera för 

och nackdelar med både sitt egna och andras beteende. Att de beskriver att de själva har lite tålamod 

och kanske därför just väljer att stänga ner appen när det kommer för mycket reklam visar på att de 

har goda chanser att göra motstånd. Det är en skillnad här mellan den yngre gruppen och gruppen 

19-29 år. När de talar om sig själva så använder de ord som ”kritiska” och ”vi förstår 

konsekvenserna”. Det kanske är sant, men de talar sällan om andra grupper som om de hade bättre 

förutsättningar. De nämner som hastigast att de som är yngre antingen är så vana att de tar in allt 

eller så kunniga att de helt tar avstånd. Men eftersom de fortsätter med resonemang om åldersgräns 

på sociala medier upplevs det ändå som en stark in-group favoritism. Det är intressant för att de 

andra grupperna är mer kritiska till reklam i allmänhet och de sponsrade inläggen. Att den äldsta 

gruppen är mest kritiska knyts samman med hur de talar om sig själva. De definierar sig som 

skeptiska, bakåtsträvande och undvikande som grupp. Faktumet att också denna grupp diskuterar 

för- och nackdelar med sitt egna beteende och andras, visar att de har en djupare förståelse för vad 

det kan medföra för konsekvenser än de andra grupperna.  

Utifrån detta kan vissa slutsatser dras. Den äldsta gruppen är den enda som har kunskap om de 

sponsrade inläggens tekniska struktur och personaliseringen innan intervjutillfället. De granskar de 

sponsrade inläggen på ett annat sätt än de yngre grupperna. Det finns hos gruppen ett beteende som 

utspelar sig genom ett spontant avståndstagande. Avvägningen om vad de tycker om fenomenet och 

de enskilda budskapen kommer senare. Här hanterar de yngre grupperna reklamen på ett annat sätt. 

Framförallt resonemang inom gruppen 19-29 år baseras på en föreställning om att de står över 

reklamen, och att den inte påverkar dem. Allt detta visar att vi sakta men säkert går mot ett samhälle 

där motstånd mot reklam är något av det förflutna. Dessa grupper, trots att de resonerar kritiskt vid 

vissa tillfällen, ser ingen utväg från reklamens influenser. De funderar inte heller djupare kring 

varför de är kritiska, eller vilka problem okunskap hos dem själva kan tillföra. Det är en allmän ”så 

länge det intresserar mig är jag nöjd”-attityd. De alternativen grupperna tycker sig ha är att vänja sig 
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och delta, ignorera och undvika eller lämna mediet och med det lämna en plattform där en stor del 

av deras sociala liv existerar. Det enda sättet att göra totalt motstånd är att lämna Instagram, alla 

andra väger leder till att den allsmäktige reklamen vinner.

5.1 Vidare forskning
Då personaliserad reklam på internet och sociala medier bara växer, är detta bara en första titt på 

vad sponsrade inlägg och personalisering betyder för användarna. Därför krävs det vidare forskning 

på området, gärna större och mer generaliserbara studier. Denna studie kan inte klargöra en absolut 

sanning, bara en sida av myntet inom de undersökta grupperna. Därför behövs också mer 

representativa studier. En kvantitativ enkätundersökning kan vara att föredra. Annan forskning som 

behövs på området är undersökningar gällande trovärdighet hos annonsörer på sociala medier då 

denna undersökning visar på en låg sådan. För att förstår hur användare tänker och vad som 

förväntas och bör förväntas av företag som använder denna typ av reklam behövs mer forskning av 

dessa typer.  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8. Bilagor
Nedan finnes bilagor med relevans till uppsatsens innehåll.

8.1 Intervjuguide
Uppvärmning: Få förståelse över hur mycket det vet 
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Presentationsrunda

Börja med en konversation om sociala medier > övergång till sponsrade inlägg

Har ni sett? Vet ni hur det fungerar? Inte? Förklara!

Hur skulle ni definiera ordet sponsrad?

Hur upplever ni att sociala medier förändras när reklam introduceras?

Tema 1: Att ta ställning Hall
På vilket sätt agerar ni när ni ser reklam på t.ex. TV? Avfärdar? Vill läsa mer? Agerar ni likadant om 

ni ser reklam på sociala medier?

Vad tror ni det finns för möjligheter och problem med reklam på sociala medier?

Vad tror ni det finns för möjligheter och problem med personaliserad reklam?

Hur kan ett bättre alternativ se ut?

Kanske försöka sammanfatta lite: skulle ni säga att ni är kritiska eller positiva till denna typen av 

reklam? Varför? Varför inte? 

Tema 2: Att göra motstånd Foucault
Har ni själva kommenterat kritik mot reklam på sociala medier/sponsrade inlägg Instagram?

Har ni själva valt opt-out lösningen? 

Om de möter ett reklambudskap som de tycker om, vad gör de då?

Om de möter ett reklambudskap som de INTE tycker om, vad gör de då? 

Skulle ni säga att de finns dem som inte förstår och vad tror ni det finns för risker med det?

Tema 3: Identititetsskapande på sociala medier (generation) Diskurs
Hur skulle ni beskriva er generations beteendemönster på sociala medier?

Vad betyder det för er att ni växt upp/inte växt upp med sociala medier?

Vad står er generation inför för typ av val/ställningstaganden, möjligheter, hot, problem. 

Vilken kunskap tror ni behövs för att att göra motstånd, tror ni att er generation kan göra det/har den 

kunskapen?

Slutsatser
Om ni skulle säga något om framtiden för sociala medier, vad har reklam med den framtiden att 

göra?

Är det något ni vill avsluta med att säga? 

8.2 Samtyckesbrev
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Hej! 
Sofia Pettersson heter jag och jag studerar medie- och kommunikationsvetenskap på Umeå 
Universitet. Under våren ska jag skriva mitt examensarbete även kallat c-uppsats. Uppsatsen ska 
handla om Instagram, och om hur företag påverkar och tolkas av unga användare mellan 12-15 år, 
unga vuxna och personer i medelåldern.  
 
Jag behöver 6 ungdomar i åldrarna 12-15 år, och om du läser det här så har ditt barn erbjudit sig att 
medverka. Jag vill försäkra dig som målsman att ditt barn är totalt anonym och jag kommer inte att 
använda några namn i uppsatsen. Jag vill också försäkra er om att frågorna jag ställer inte handlar 
om något känsligt ämne. De kommer handla om Instagram, och om vad ert barn tycker och tänker 
kring reklam på sociala medier. Det kommer vara 5 andra ungomar i gruppen. Jag kommer att spela 
in ljud under intervjun. Om du vill ge samtycke till att ditt barn får medverka i denna gruppintervju 
skriver du bara under nedan.  

Jag, Sofia Pettersson, försäkrar er om att erat barn kommer vara totalt anonym och kan välja att inte 
svara på en fråga om hen inte vill.
 
 
__________________________________ _____________________________ 
Målsmans underskrift* Datum 
 

*Genom att skriva under godkänner jag som målsman att mitt barn får medverka i gruppintervju 
gällande Instagram den 19/2 -2016.  

Har du några frågor? Skicka då ett mail till ssofiapettersson@hotmail.com så kommer jag svara på 
alla dina frågor och funderingar.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Sofia Petterson
Student på Umeå Universitet


