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Då användandet av sociala medier har ökat de senaste åren har marknadsföring på 

sociala medier fått allt större betydelse. Idag kan kunder interagera både med varandra 

och med företaget på sociala medier. Det ökade användandet innebär att företag förlorar 

en del av kontrollen över det budskap som sprids om dem.  

 

För att hjälpa företag att öka kontrollen av den information som sprids om dem ämnar 

studien besvara följande frågeställning; ”Vilka faktorer gör att användare av sociala 

medier sprider företagsinformation?” 

 

Syftet med studien är att öka förståelse för hur användare av sociala medier reflekterar 

kring sina handlingar i samband med spridning av företagsinformation. Vi ämnar 

specifikt förklara hur och varför användare av sociala medier väljer att sprida 

företagsinformation. Studien avser även undersöka om motiven till att sprida 

företagsinformation skiljer sig mellan Facebook och Instagram. Studiens praktiska 

bidrag är att ta fram rekommendationer för hur företag kan ta hjälp av användare av 

sociala medier till att sprida företagsinformation.  

 

I denna explorativa studie har en kvalitativ insamlingsmetod använts. Datainsamlingen 

har skett genom 10 semistrukturerade djupintervjuer av studenter vid Umeå universitet. 

Slutsatser som dragits i studien visar på att användare av Facebook vill sprida 

information för att informera, glädja, skapa och känna tillhörighet. Användare vill på 

Instagram sprida information för att inspirera, glädja och skapa förutsättningar för att 

förstärka sin identitet och rykte. Aktiviteter på sociala medier går att koppla till 

användares vilja att känna gemenskap och popularitet. 

 

För att inte skada sitt rykte är det viktigt för användare att vid spridning av 

företagsinformation stå bakom det budskap och värderingar ett företag har. Information 

som är riktad upplevs som mer positiv då den ses som mer relevant än information som 

sprids till alla. Information som ska spridas vidare av en användare bör i regel vara 

utformad så att den inte upplevs som reklam, den ska också vara enkel att sprida. 

Genom att besvara studiens syfte och frågeställning har rekommendationer tagits fram 

för att hjälpa företag utforma företagsinformation som användare är motiverade att dela. 

På så vis kan företag återta en del av kontrollen över den information som sprids i 

koppling till företaget.  

 

Studien bidrar med ny teoretisk kunskap inom området marknadsföring på sociala 

medier då motiv till spridning av information tidigare inte utforskats på Facebook och 

Instagram. Studiens empiriska bidrag är de framtagna motivationsfaktorer som ger 

företag ökade möjligheter till att utforma företagsinformation i linje med användares 

motiv till att sprida företagsinformation. 
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer det valda ämnesområdet samt en introduktion till studien 

presenteras. Ett inledande exempel följt av en presentation av marknadsföring på 

sociala medier ges. Vidare redovisas användandet av sociala medier och studiens 

förhållande till tidigare forskning inom området. Avslutningsvis presenteras studiens 

centrala frågeställning, syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund 
Den 25 januari 2014 släppte Volvo en reklamfilm med fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimovic som huvudrollsinnehavare. Reklamfilmen visar upp den svenska naturen 

och vildmarken. Tittaren följer med Zlatan som jagar, vandrar, badar isvak och gläds 

med sin familj. I bakgrunden läser Zlatan upp sången ”Du gamla, Du fria”. Kopplingen 

mellan Zlatan och Volvo är att båda hämtar sin kraft från hemlandet Sverige. 

Kampanjen har fått namnet Made By Sweden och likaså en hashtag med samma namn 

#madebysweden. (Volvo Car Sverige, 2014) Kampanjen har haft stor genomslagskraft 

både i traditionella och sociala medier. Antalet följare på Volvos Twitter- och 

Instagramkonto fördubblades i samband med kampanjen och räckvidden på Facebook 

ökat med 300 procent efter att reklamfilmen hade släppts. (Djerf, 2014) Hashtaggen har 

idag använts över 13 000 gånger på Instagram och används fortfarande (Instagram, 

2016). En månad efter att reklamfilmen släpptes hade försäljningen av XC-modellerna 

ökade med 50 procent (Veckans Affärer, 2014). Reklamfilmen visades på Youtube över 

en miljon gånger bara under de första dygnen och blev snabbt en av de mest delade 

reklamkampanjerna i Sverige (Larsson, 2016).  

 

Företagare ställs inför flera val, ett av dessa val handlar om vilken eller vilka kanaler de 

ska marknadsföra sig via (Gironda & Korgaonkar, 2014, s. 572). Idag är det många 

marknadsförare som strävar efter att få sina kampanjer uppmärksammade, delade, 

uppladdade och gillade i sociala medier (Keller & Fay, 2012, s. 461). Användandet av 

sociala medier har ökat de senaste åren både bland företag och kunder. Att 

marknadsföra sig genom sociala medier gör det möjligt att både billigt och enkelt nå ut 

till en specifik demografisk grupp. Många av de sociala medierna har demografisk 

information så som ålder, kön, yrke, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd samlad 

om sina användare som kan användas. Att sociala medier kan sprida budskap både fort 

och enkelt är både en för- och nackdel för företag. (Gironda & Korgaonkar, 2014, s. 

572) Spridning av negativ information kan skada ett företags rykte och därför är det 

viktigt för företag lära sig hantera informationsspridning på sociala medier (Hart, 

Heskett & Sasser, 1990, s. 148, 149). Vi kommer i denna studie fördjupa oss inom 

området marknadsföring på sociala medier. 

 

1.2 Marknadsföring på sociala medier  
I dagens samhälle är det viktigt att inkludera sociala medier i ett företags 

marknadsföring (Mangold & Faulds, 2009, s. 364). Traditionell marknadsföring får 

minskat inflytande i samband med att användare av sociala medier blir allt mer 

involverade i marknadsföringen av olika verksamheter. Företag rekommenderas att öka 

sitt deltagande i sina kunders aktiviteter på sociala medier. Det är viktigt med en ökad 

förståelse för hur kunder påverkar varumärket för att kunna jobba tillsammans med dem 

i syfte att marknadsföra företaget. (Heinonen, 2011, s. 362) Tack vare sociala medier 

har en ny marknadsföringskanal öppnats upp för företag. Traditionell marknadsföring, 

likt TV, radio och reklam i tryck, är bättre lämpade för att öka kunders kunskap om 
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företaget medan sociala medier användas i syfte att förbättra företagets image. Att 

använda sig av både traditionell marknadsföring såväl som marknadsföring på social 

medier, ger möjlighet för företag att dra nytta av båda kanalernas primära fördelar. Både 

traditionell marknadsföring och marknadsföring på sociala medier kan följaktligen 

användas för att förbättra värdet av företags varumärke. (Bruhn, Schoenmueller, & 

Schäfer, 2012, s. 781) 

 

Sociala medier är en av de snabbast växande arenorna för marknadsföring på internet 

(Blazevic, Hammedi, Garnefeld, Rust, Keiningham, Andreassen, Donthu & Carl, 2013, 

s. 294, 305). I och med introduktionen av MySpace (2003) och Facebook (2004) 

formades begreppet sociala medier så som vi känner det idag (Kaplan & Haenlein, 

2010, s. 60). Dagens sociala medier kan ta olika former så som YouTube, Facebook och 

Instagram, bloggar, vloggar, poddradio och samarbetsprojekt som Wikipedia. Alla dessa 

medier innehåller information som är skapad, uppdaterad och underhållen av användare, 

för andra användare. Skillnaden mellan sociala medier och traditionella medier är 

möjligheten att användarna kan bidra med användargenererat innehåll på sociala 

medier. (Kaplan & Haenlein, 2009, s. 565) Kunder tycker om att nätverka med andra 

kunder som har liknande intressen som de själva, företag kan därför ta till vara på detta 

faktum och skapa mötesplatser där deras likasinnade kunder kan mötas (Mangold & 

Faulds, 2009, s. 361). Samtidigt som sociala medier kan underlätta för företag att 

komma i kontakt med sina kunder har de bidragit till att företag har förlorat en del av 

den kontroll de hade över vilket budskap som sprids om dem. Möjligheten att nå 

konsumenter med sitt budskap samt att skapa samhörighet är en utmaning för företag. 

Information som företag sänder ut störs ofta av kunder som interagerar med varandra, 

kunder som utbyter information om upplevelser och influerar varandras attityder och 

beteenden. Att företag har svårt att styra vilket budskap som cirkulerar är en stor 

svaghet. (Blazevic et al., 2013, s. 294, 305) 

 

All kommunikation som handlar om ett företag, ett varumärke, en produkt eller tjänst 

som förmedlas till en persons sociala nätverk så som vänner och familj kallas Word of 

Mouth (WOM) (Kolter, Armstrong, & Parment, 2012, s. 437). Marknadsföring genom 

WOM går ofta snabbt och innebär ett relativt billigt sätt att sprida ett budskap 

(Kietzmann & Canhoto, 2013, s. 148). Det finns både positiv och negativ WOM. Ett 

företags rykte och möjlighet att behålla och att få nya kunder kan både stärkas och 

försvagas på grund av WOM. Positiv WOM, det vill säga spridning av positiv 

information, kan hjälpa företag att bli mer lönsamma medan negativ WOM, spridning 

av negativ information, kan hindra företag från det. Om kunden upplever att ett företag 

har gjort fel men får god kompensation för felet, kan denne bli mer positivt inställd till 

företaget än om allt hade fungerat felfritt från början. En nöjd kund är i sin tur ofta 

benägen att sprida positiv WOM vilket innebär gynnsam marknadsföring för ett företag. 

(Hart et al. 1990, s. 148, 149) 

 

Electronic Word of Mouth (eWOM) är en slags WOM och avser den kommunikation 

som sänds via internet. Det innebär att konsumenter kan dela med sig av information 

om ett företag, produkt eller tjänst genom hemsidor, sociala medier och nyhetsflöden. 

Vanligen sprids eWOM på sociala medier. (Kietzmann & Canhoto, 2013, s. 148) 

eWOM har förmågan att spridas snabbt vilket kan vara både en för- och nackdel för 

företag (Kaplan & Haenlein, 2011, s. 256). Kunder söker allt mer information online 

från andra med hög status inom det sociala nätverket (Shixi, Cuiqing, Zhangxi, Yong, 

Rui & Zhicai, 2015, s. 34). Uzunoğlu och Misci (2014, s. 596) menar att 



  Magdalena Eriksson  

  Erika Herbert   

 3 

 

marknadsföring genom eWOM upplevs mer trovärdig än traditionell marknadsföring. 

Anledningen är att information från vänner, familj och andra i ens sociala nätverk med 

erfarenhet av en produkt eller tjänst upplevs vara objektiv. Även information från 

individer utanför ens sociala nätverk värdesätts. (Uzunoğlu & Misci, 2014, s. 596) Vi 

ämnar studera WOM och främst eWOM med anledning av att vi studerar 

marknadsföring på sociala medier. Då vi anser att teori om WOM och eWOM 

kompletterar varandra har vi tagit upp båda begreppen.  

 

1.3 Användandet av sociala medier  
Det går att konstatera att yngre är mer aktiva än äldre på sociala medier (Findahl & 

Davidsson, 2015, s. 47, 48). Findahl & Davidsson (2015, s. 20) hävdar att ju äldre 

människor är, desto lägre värderas möjligheten att koppla upp sig till internet då det 

anses krångligt och inte känns intressant. Vidare skriver Findahl och Davidsson (2015, 

s. 47, 48) att användare spenderar allt mer tid på sociala medier. I genomsnitt spenderar 

alla användare av sociala medier 6,4 timmar i veckan. De som spenderar mest tid är de 

mellan 16-25 år, de ägnar 10 timmar i veckan åt sociala medier. Det är även de som är 

allra mest aktiva att posta eget innehåll och att läsa vad andra sänder ut. De användare 

som är mellan 16-35 år är de som delar och skickar vidare mest information. Kvinnor är 

de som besöker sociala medier och uppdaterar mest. (Findahl & Davidsson, 2015, s. 47, 

48) Att förstå användares karaktärer är för marknadsförare särskilt viktigt idag då det 

finns många olika sorters sociala medier (Smith, 2014, s. 1).  

 

Facebook är det sociala mediet som dominerar i Sverige (Findahl & Davidsson, 2015, s. 

40, 41). Användare av Facebook kan skicka meddelanden, dela foton och chatta med 

varandra. Varje medlem har en egen tidslinje där det är möjligt att posta meddelanden 

och statusuppdateringar, meddela vilken plats en befinner sig på och ladda upp bilder 

och videos. (PCMagazine, 2016a) Det är också möjligt att gilla exempelvis en 

företagssida eller tagga en person i en bild eller i ett kommentarsfält (Lipsman , Mudd, 

Rich, & Bruich, 2012, s. 40) Det näst populäraste sociala mediet i Sverige är Instagram 

(Findahl & Davidsson, 2015, s. 43-45). Instagram är ett bildbaserat nätverk där 

användare kan dela, gilla och kommentera bilder och filmer (Findahl & Davidsson, 

2015, s. 20, 42). Andra sociala medier så som Snapchat, LinkedIn och Twitter används 

också flitigt men är inte fullt så populära som Facebook och Instagram i Sverige 

(Findahl & Davidsson, 2015, s. 43-45). Sociala medier utvecklas ständigt och nyligen 

presenterade Facebook hur de ska få användare att dela med sig av mer information till 

varandra genom en ny uppdatering (Karlsson, 2016). Facebook vill att företag och 

konsumenter ska spendera mer tid och interagera med varandra på Facebook och har 

därför även uppdaterat chatten (Dagensanalys, 2016). Utvecklingen på Instagram går i 

samma riktning som på Facebook. Instagram försöker koppla ihop företag och 

användare, varför de har börjat presenterat företag i användares flöde. (Instagrammers, 

2016) De uppdateringar som sker på Facebook och Instagram hjälper företag att nå ut 

till och få kontakt med sina konsumenter. Vi ser att det finns potential för 

marknadsförare att använda sig av sociala medier för att sprida information. 

 

1.4 Studiens förhållande till tidigare forskning inom området 
Tidigare har forskning inom området marknadsföring på sociala medier till stor del 

handlat om marknadsföring på Facebook. Hodis, Sriramachandramurthyb och Sashittal 

(2015, s. 1277) har tagit fram ett ramverk för marknadsföring på Facebook och gett 

marknadsförare ett verktyg att bättre kunna utnyttja deras marknadsföringsmix. Hodis et 
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al. (2015, s. 1277) menar dock att det behövs djupare kunskap om vilka incitament och 

sammanhang som skapar engagemang för olika segment.  

 

Oh (2012, s. 543) menar att användare av sociala medier ofta delar kunskap och 

personliga erfarenheter med varandra. Oh (2012, s. 543) belyser att det ännu inte finns 

forskning om användares motiv till att dela information (Oh, 2012, s. 543). Cho, Park 

och Kim (2015, s. 866) anser att det behövs mer forskning som tydliggör hur 

motivationsfaktorer samverkar och påverkar individer att dela information om varor och 

produkter.  

 

Blazevic et al. (2013, s. 305, 308) anser att det finns ett behov av framtida forskning om 

hur företag kan uppmuntra och försöka undvika viss kommunikation. Författarna 

betonar vikten att förstå hur företag kan uppmuntra och försöka undvika kunder från att 

sprida information. Med anledning av de möjligheter, men även risker, som finns för 

företag när det handlar om spridning av information på sociala medier är det viktigt för 

företag att lära sig kontrollera vilken information och vilket budskap som cirkulerar i 

koppling till företaget. (Blazevic et al., 2013, s. 305, 308) Vidare menar Blazevic et al. 

(2013, s. 305, 308) att eWOM ofta upplevs som mer trovärdigt och objektivt än 

traditionell marknadsföring, varför det är viktigt för företag att förstå varför individer 

sprider olika typer av information. Genom förståelse kan företag utforma den 

information de sänder ut till användare av sociala medier med innehåll som användaren 

vill sprida vidare. Företag kan då till viss del påverka vilket eWOM som cirkulerar i 

koppling till företaget. (Blazevic et al., 2013, s. 305, 308) 

 

Oh (2012, s. 543) och Cho et al. (2015, s. 866) belyser behov om mer forskning som 

berör användares motiv till att dela information och hur olika motivationsfaktorer 

samverkar och påverkar individer att dela information om varor och produkter. Hodis et 

al. (2015, s. 1277) beskriver att det behövs ökad kunskap om vilka incitament och 

sammanhang som skapar engagemang. Behov om mer kunskap kring hur användare av 

sociala medier motiveras till att sprida information samt hur företag kan nå ut till 

användare på sociala medier har uttryckts. Hodis et al. (2015, s. 1277) Vi ser att vi i 

denna studie kan ta fram teori som sedan bör testas och verifieras vid fortsatt forskning 

inom ämnet. Vi ämnar ta fram en grund för fortsatt forskning inom ämnet genom att 

fördjupa oss i området motivation, användare av sociala mediers motivation till att 

sprida information om företag.  

 

1.5 Studiens centrala frågeställning 
Med anledning av det behov tidigare studier uttryckt har vi valt att undersöka vilka 

faktorer som gör att användare av sociala medier väljer att sprida information om 

företag. Studien ämnar svara på följande frågeställning;  

 

”Vilka faktorer gör att användare av sociala medier sprider företagsinformation?” 

 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelse för hur användare av sociala medier reflekterar 

kring sina handlingar i samband med spridning av företagsinformation. Vi ämnar 

specifikt förklara hur och varför användare av sociala medier väljer att sprida 

företagsinformation. Studien avser även undersöka om motiven till att sprida 

företagsinformation skiljer sig mellan Facebook och Instagram. Studiens praktiska 
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bidrag är att ta fram rekommendationer för hur företag kan ta hjälp av användare av 

sociala medier till att sprida företagsinformation.  

 

1.7 Avgränsningar 
Studien är avgränsad att endast studera information skapad av företag. Detta kan 

exempelvis vara reklamkampanjer med bilder, filmer och texter. Det kan även vara 

annan information som ett företag publicerar så som pressmeddelanden eller viktiga 

händelser. Med anledning av att Facebook och Instagram är de två största sociala 

medierna i Sverige har fokus lagts på dessa. Det finns många olika sätt att sprida 

information på sociala medier. Med spridning av företagsinformation på sociala medier 

menas de aktiviteter som leder till att företagsinformation blir synlig för ytterligare en 

individ. Studien är begränsad till att undersöka studenter vid Umeå universitet och deras 

vanor och tankar kring spridning av företagsinformation på sociala medier.  
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1.8 Begreppsförklaring  
 

Electronic Word of Mouth (eWoM)  

De påståenden som konsumenter sprider på internet om produkter, service, märke eller 

företag. Se även ”Word of Mouth”.  

 

Facebook 

Facebook är ett socialt media där varje användare har möjligt att posta meddelanden, 

ladda upp bilder och videos. Det är även möjligt att skapa, event, grupper  

och chatta med andra medlemmar. (PCMagazine, 2016a) 

 

Företag 

Med ett företag menas en enskild individ eller sammanslutning av personer som 

bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Ett företag kan exempelvis 

sälja varor eller tjänster. Ett företag inkluderar även individer med ett personligt 

varumärke exempelvis bloggare och atleter.  

 

Företagsinformation 

Företagsinformation är all information som är skapat av ett företag. Det kan exempelvis 

vara reklamkampanjer med bilder, tävlingar, filmer, texter. Det kan även vara annan 

information som ett företag publicerar så som pressmeddelanden, artiklar eller viktiga 

händelser. Se även ”Spridning av företagsinformation”.  

 

Instagram 

Instagram är ett socialt media där användare kan chatta, dela bilder och korta filmer 

med andra användare (PCMagazine, 2016b). 

 

Sociala medier 

Sociala medier inkluderar internetforum, sociala nätverkstjänster så som Instagram och 

Facebook, bloggar, vloggar, wikier, poddradio. Det som skiljer sociala medier från 

andra medier är att användare aktivt kan följa och interagera med varandra. 

(PCMagazine, 2016c) 

 

Socialt nätverk  

Ett socialt nätverk innebär individers sociala relationer, en individs mänskliga 

kontaktnät.  

 

Spridning av företagsinformation 

De aktiviteter som leder till att företagsinformation blir synlig för ytterligare en individ 

klassas som spridning av företagsinformation. Se även ”Företagsinformation”.  

 

Nedan presenteras hur företagsinformation kan spridas på Facebook; 

 

 Dela ett inlägg eller event skapat av ett företag 

 Visa intresse för ett event skapat av ett företag 

 Bjuda in till ett event skapat av ett företag 

 Gilla/Reagera på ett företags inlägg eller sida  

 Tagga personer i kommentarfält och i inlägg skapat av ett företag 

 Checka in sig själv och/eller andra på en plats kopplad till ett företag  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#sociala_n.C3.A4tverkstj.C3.A4nster
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier#sociala_n.C3.A4tverkstj.C3.A4nster
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vlogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio


  Magdalena Eriksson  

  Erika Herbert   

 7 

 

 Kommentera ett inlägg skapat av ett företag 

 Använda hashtags kopplade till företag  

 

Nedan presenteras hur företagsinformation kan spridas på Instagram; 

 

 Posta en bild å företagets vägnar  

 Använda hashtags kopplade till företag  

 Gilla ett inlägg skapat av ett företag 

 Tagga personer och företag i inlägg skapat av ett företag 

 Ange en plats kopplad till ett företag 

 Kommentera ett inlägg skapat av ett företag 

 Dela en bild skapad av ett företag med en annan användare  

 

Word of Mouth (WOM) 

All kommunikation som handlar om ett företag, varumärke, produkt eller tjänst som 

förmedlas till en persons sociala nätverk kallas Word of Mouth (WOM) (Kolter et al., 

2012, s. 437). Se även ”Electronic Word of Mouth”.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer de metodval som studien baseras på beskrivas. I inledningen av 

kapitlet förklaras uppsatsförfattarnas förförståelse, ämnesval, epistemologisk 

utgångspunkt, ontologiska utgångspunkt, angreppssätt och forskningsstrategi. Slutligen 

presenteras studiens perspektiv, författarnas val av teori och litteratursökning vilket 

avslutas med en källkritisk diskussion angående de källor som använts i studien. 

Läsaren ämnas ge en kontextuell förståelse för att kritiskt kunna granska den inverkan 

som uppsatsförfattarna har på studien som helhet.  

 

I Tabell 1 presenteras en översikt av de metodval som gjorts i studien. Tabellen ämnar 

ge en sammanfattning av de val som gjorts i studiens teoretiska metodkapitel.  

 

Tabell 1. Studiens metodval 

Metod Metodval i studien 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Epistemologi  Hermeneutisk 

Ontologi Konstruktionism 

Angreppssätt  Abduktiv 

Perspektiv  Företagsperspektiv 

 

2.1 Ämnesval  
Vi som uppsatsförfattare studerar på civilekonomprogrammet med inriktning Service 

Management vid Umeå universitet. Under senare delen av utbildningen har vi valt att 

fördjupa oss inom området marknadsföring. I och med att vi båda har ett intresse för 

marknadsföring blev det naturligt att skriva examensarbete inom området. Vi har under 

vår studietid läst flera marknadsföringskurser, fokus har då varit på marknadsföring 

genom traditionella medier så som TV, Radio och tidningar. Marknadsföring genom 

sociala medier är något som blir allt mer vanligt, trots detta är det ett ämne vi inte berört 

speciellt under utbildningen.  Marknadsföring på sociala medier är något vi exponeras 

för varje dag och det är något som vi själva blir påverkade av. Just marknadsföring på 

sociala medier är ett område vi gärna vill lära oss mer om både av egenintresse men 

även för att kunna använda oss av kunskapen vid framtida anställning. Det finns redan 

idag forskning om marknadsföring på sociala medier men när vi undersökte området 

närmare märkte vi att det finns behov av vidare forskning inom ämnet. Vi finner det 

lärorikt att undersöka hur kunder hanterar den information som sprids av företag. Vi vill 

veta mer om hur företag kan använda sig av sina kunder som marknadsförare för att 

sprida vidare företagsinformation. Följaktligen skapades frågeställningen ”Vilka 

faktorer gör att användare av sociala medier sprider företagsinformation?”. 

 

2.2 Författarnas förförståelse av ämnesområdet 
Inom området sociala medier har erfarenhet av både Facebook och Instagram, vi 

använder sociala medier dagligen. Vi gillar och följer även olika företag och 

organisationer både på Facebook och Instagram. På Facebook är vi båda medlemmar i 

diverse grupper både kopplade till företag och andra intressen. Med andra ord exponeras 

vi av företagsinformation dagligen både från de företag vi själva gillar och följer men 

våra flöden fylls även av information som sprids av vänner och den reklam som 

Instagram och Facebook själva administrerar. Vi har under tidigare delar av vår 

utbildning läst kurser inom marknadsföring, beteendevetenskap och ledarskap. Den 
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kunskap vi författare har fått genom dessa kurser har bland annat handlat om 

marknadsföring, motivation och gruppdynamik. Våra förkunskaper har hjälpt oss att 

förstå teori i anknytning till ämnet. Som tidigare nämnt har vi även vana av sociala 

medier, vilket har underlättat för oss att sätta oss in i situationer som respondenterna 

berättar om. I och med att vi är vana användare av sociala medier finns det risk att vi har 

förutfattade meningar inom ämnet. En förutfattad mening kan handla om vilka 

aktiviteter vi tror är mer eller mindre populära att använda sig av. Det finns även en risk 

att val av artiklar blir begränsat med anledning av den förkunskap vi har. Medvetna om 

att vår teoretiska förförståelse kan påverka val av teori, har vi ansträngt oss för att samla 

in en stor mängd teori från olika källor.  

 

2.3 Forskningsstrategi  
Med vår valda frågeställning ämnar vi förstå vilka faktorer som leder till att användare 

av sociala medier sprider information. Starrin och Svensson (1994, s. 55) menar att en 

kvalitativ metod är den som passar bäst för att öka förståelse. En kvantitativ metod är 

till skillnad från en kvalitativ metod bra om författarna ämnar förklara något (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 55). I denna studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ studie 

då vi ämnar undersöka varför individer väljer att sprida företagsinformation på sociala 

medier. Vi avser att ta reda på de bakomliggande orsakerna, varför en kvalitativ studie 

kändes relevant att genomföra. Vi vill belysa motiven till det sociala beteendet att sprida 

företagsinformation på sociala medier. Kvalitativ forskning koncentreras på ordets 

betydelse (Bryman, 2011, s. 40) och fokus läggs på människan och dennes sociala värld 

(Bryman, 2011, s. 361). Vid användandet av en kvalitativ metod kommer forskaren 

närmre de individer som studerats, vilket gör det möjligt för denne att se världen på 

samma sätt. Avsikten med en kvalitativ undersökning är att föra fram de åsikter som 

studiens deltagare har genom att låta dem själva forma undersökningen, till viss del. 

(Bryman, 2011, s. 371) En kvalitativt genomförd studie innebär ofta en utförlig 

detaljbeskrivning av händelseförloppet i den miljö som forskaren har studerat. Dessa 

detaljer är viktiga då de beskriver det sammanhang vari människor har interagerat vilket 

ökar förståelsen för helheten. Det är den kontextuella förståelsen av det sociala 

beteendet som måste tolkas för att kunna förstå verkligheten. (Bryman, 2011, s. 363, 

364) Då en kvalitativ forskning tenderar att ha ett begränsat urval, sjunker den externa 

validiteten och därmed möjligheten att generalisera resultatet till andra sociala miljöer 

och situationer (Bryman & Bell, 2013, s. 401).  

 

En explorativ studie syftar till att ge förståelse för ett visst ämne genom att samla in ny 

kunskap (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009, s. 139). Vi ser att vi genomför en 

explorativ studie då vi ämnar samla in ny kunskap inom området spridning av 

företagsinformation på sociala medier. Vi anser att en explorativ studie passar väl ihop 

med en kvalitativ studie med anledning av att den ämnar öka förståelsen. Vidare kräver 

en explorativ studie flexibilitet från forskarens sida eftersom ny oväntad data kan 

framkomma under processen, vilket gör att anpassning krävs (Saunders et al., 2009, 

s.139). Med anledning av detta måste vi som forskare vara öppna och flexibla för att 

kunna samla in den kunskap vi önskar och för att slutligen besvara vår valda 

frågeställning; ”Vilka faktorer gör att användare av sociala medier sprider 

företagsinformation?” 

 

2.4 Epistemologisk utgångspunkt  
Kunskapsorienterade frågor belyser det som ses som accepterad kunskap inom ett visst 

ämnesområde (Bryman, 2011, s. 29). Positivismen ser verkligheten som något som går 
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att observera. Kunskap nås genom att observera verkligheten (Hartman, 2004, s. 104, 

105). Med ett tolkande synsätt, även kallat den hermeneutiska inriktningen, skapas 

förståelse samt tolkning av fenomen. Syftet är att forskaren ska lyfta fram det perspektiv 

som upphovsmannen har och förmedla vad denne menar. Inom detta synsätt ligger 

fokus på sammanhanget, den historiska och den sociala kontexten. (Bryman, 2011, s. 

507, 508) Inom hermeneutiken nås kunskap till skillnad från positivismen inte genom 

att mäta verkligheten. Människor handlar efter hur de tolkar verkligheten och inte hur 

den är. Hermeneutisk vetenskap tolkar människors beteenden och försöker förstå deras 

bild av verkligheten. (Hartman, 2004, s. 106) Med hjälp av hermeneutisk teori går det 

att förklara varför människor handlar som de gör (Hartman, 2004, s. 192). Även 

Bryman menar att hermeneutisk vetenskap fokuserar på att skapa en förståelse av 

människors olika beteenden (Bryman, 2011, s. 32). Med anledning av att vi ämnar 

undersöka vad som motiverar individer att agerar på olika sätt i olika situationer är det 

en hermeneutisk utgångspunkt vi kommer att ha i vår studie. Vi vill skapa förståelse för 

den enskilde individens verklighetssyn, varför det känns relevant att utgå från det 

hermeneutiska synsättet.  

 

2.5 Ontologisk utgångspunkt   
Ontologi handlar om hur forskare ser på världen och hur de studerar olika fenomen. 

Bilden av verkligheten skapas utifrån allt runt omkring människor, så som intryck och 

sociala samspel. Det finns två synsätt, objektivism och konstruktionism. Objektivism är 

en ståndpunkt som säger att händelser sker oberoende av sociala aktörer. (Bryman & 

Bell, 2013, s. 41, 42) Konstruktionismen innebär en tro om att det finns en verklighet 

som påverkas av diverse sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 37). Vi har valt att studera 

fenomenet motivation i koppling till att sprida information skapad av företag på sociala 

medier utifrån ett konstruktionistiskt synsätt. Enligt Bryman (2011, s. 38, 39) innebär ett 

konstruktionistiskt synsätt att verkligheten konstrueras genom samspel, det som 

uppfattas vara sanning och definitionen av något idag är föränderligt över tid. Även 

social interaktion anses skapas genom olika händelser vilka sker och ständigt ändras i 

samhället (Bryman, 2011, s. 37). Konstruktionism är möjligheten att tolka och definiera 

verkligheten på olika sätt, att konstruera en verklighet beroende av hur ting definieras. 

När forskare har en konstruktionistisk syn kan flera teorier skapas, det som skiljer dem 

åt är definitionen av olika termer. Sanningen är relativ och inte objektiv. (Hartman, 

2004, s. 140) Det konstruktionistiska synsättet ger en bild av den sociala verklighet som 

skapas och förändras av individer i samhället (Bryman, 2011, s. 40). Som forskare är 

det möjligt att redogöra för en specifik situation men inte för en slutgiltig verklighet vid 

användandet av ett konstruktionistiskt synsätt (Bryman, 2009, s. 32). Då vi ämnar 

studera hur individer samspelar med sin omgivning ser vi att det konstruktionistiska 

synsättet är det mest lämpade för oss att använda i vår studie. Vi kommer återge den syn 

på verkligheten individerna själva har, vilket går hand i hand med vad 

konstruktionismen innebär. Vi kommer att konstruera en relativ sanning. Det 

konstruktionistiska synsättet passar vår valda frågeställning som ämnar förklara vilka 

faktorer som ligger till grund för ett beteende.  

 

2.6 Angreppssätt  
Det finns tre olika angreppssätt att utgå från för att skapa en mer djupgående förståelse 

inom ett visst ämne, de kallas deduktion, induktion och abduktion (Bryman, 2011, s. 

26). Det deduktiva sättet innebär att forskaren utgår från teori och sedan kontrollerar 

insamlad data genom att testa denna (Bryman, 2011, s. 28, 29). En deduktiv ansats följs 

normalt sett av hypoteser som testas (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Det induktiva 
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angreppssättet brukar vanligen användas inom kvalitativ forskning. Det innebär att 

forskaren börjar med insamlad data för att därefter ta fram och skapa teori. (Bryman, 

2011, s. 28, 29) Det finns dock många kvalitativa undersökningar som inte genererar ny 

teori. Till kvalitativa undersökningar används ofta teori som bakgrund. Det är inte alltid 

helt enkelt att dra en gräns mellan deduktiva och induktiva strategier. Bryman och Bell 

(2013, s. 35) anser att det ibland kan vara bättre att se deduktiva och induktiva strategier 

som tendenser. Saunders et al. (2009, s. 127) menar att det ofta är fördelaktigt för en 

studie att kombinera ett deduktivt och induktivt angreppssätt. Enligt Saunders et al. 

(2009, s. 145, 148) kan ett abduktivt angreppssätt ses som en blandning mellan ett 

deduktivt och induktivt angreppssätt. Istället för att endast utgå från teori till data, eller 

tvärtom, är det möjligt att gå fram och tillbaka mellan teori och data. Vid en abduktiv 

ansats används redan grundade förhållanden för att dra slutsatser, vilka sedan behöver 

testas. Det är möjligt att korrigera redan vedertagen teori och att generera ny teori. 

(Saunders et al., 2009, s. 145, 148) Vår studie är abduktiv då vi kommer utgå från 

teorier kring marknadsföring på sociala medier, motivation och gruppdynamik där vi 

försöker att se ett samband. Vi har inte formulerat några hypoteser, vilket tidigare nämnt 

är vanligt vid ett deduktivt angreppssätt. Däremot har vi intervjuat ett urval av personer 

för att söka djupare förståelse. Vi väljer att inte formulera hypoteser då vi inte vill styras 

av förväntningar på resultatet, vi vill vara öppna för att fritt kunna analysera insamlad 

data. I studien kommer vi att ta avstamp från insamlad data för att därifrån dra 

slutsatser. Vidare har vi valt att analyserat intervjuerna och därefter formulerat våra 

egna slutsatser om samband och därigenom presentera ny kunskap inom ämnet, vilka 

sedan kommer att behöva testas för att säkerställas. Vi har varit öppna för att korrigera 

redan vedertagen teori eller att generera ny teori genom de slutsatser som dragits.  

 

2.7 Perspektiv  
Denna studie har ett företagsperspektiv. Vi har valt att utgå från befintliga teorier inom 

området marknadsföring på sociala medier. Vi har valt ett företagsperspektiv då det är 

företag som står för att producera informationen som sedan användarna tar ett beslut om 

att sprida vidare eller ej på sociala medier. Det är framför allt företag som kan ha nytta 

av det empiriska bidraget av studien. Enligt vår mening behöver företag som vill bli 

bättre på att hantera marknadsföring på sociala medier besitta kunskap om hur de kan få 

ett budskap att sprida sig på sociala medier.  

 

2.8 Val av teorier 
Den teoretiska referensram som presenteras i nästkommande kapitel har tagits fram för 

att besvara studiens valda syfte och frågeställning. För att skapa en bred bas av teorier 

för vår explorativa studie har vi samlat teorier från olika ämnesområden och författare. 

Vi berör teorier om marknadsföring på sociala medier, normer, identitet, gruppdynamik 

och motivation. Nedan beskrivs varför vi valt att presentera de olika teorierna. 

 

Teorier inom området marknadsföring på sociala medier har valts för att skapa 

förståelse för vad marknadsföring på sociala medier är, hur det fungerar och vilka 

möjligheter sociala medier ger företag i koppling till att marknadsföra sig. Fokus har 

varit på de två sociala medierna Facebook och Instagram. Vi har även valt att presentera 

hur användandet av Instagram och Facebook ser ut idag för att ge läsaren en tydlig 

bakgrund till området. eWOM spelar en viktig roll vad gäller marknadsföring på sociala 

medier och därför har stort fokus lagts på att beskriva och tydliggöra teorier kopplade 

till eWOM.  
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Vidare beskrivs hur sociala konstellationer kan framkalla olika beteenden genom 

normer och regler.  Vi förklarar också medieutvecklingens förändring av interaktion och 

människors beteende på internet. De teorier skrivna om identitet handlar om hur 

människor identifierar sig själv, vad individer värderar och hur de ser på den egna 

självbilden. För att skapa djupare förståelse för hur och varför individer agerar på ett 

visst sätt presenteras teorier om gruppdynamik. Teorier om gruppdynamik beskriver hur 

grupper uppstår, vad tillhörighet är och hur individer agerar i grupp.  

 

För att förstå beteenden inom ramen för marknadsföring på sociala medier har vi vidare 

fördjupat oss inom området motivation. Vi presenterar tre grundläggande 

motivationsteorier för att skapa förståelse för ämnet motivation samt en bred grund att 

utgå från vid senare analys. Vi tar upp 10 olika motivationsfaktorer som använts vid 

tidigare studier inom området informationsspridning på sociala medier. Vi öppnar även 

upp möjligheten att det kan finnas andra faktorer som påverkar exempelvis vana av att 

använda sociala medier samt demografiska faktorer. Med de ovan presenterade 

teorierna har vi skapat en teoretisk referensram för vår explorativa studie inom området 

spridning av företagsinformation på sociala medier. 

 

2.9 Litteraturundersökning 
Då många böcker djupgående beskriver området forskningsmetodik har det teoretiska 

metodkapitlet baserats på teori från böcker. För att få en nyanserad bild av olika 

metodval har vi använt oss av böcker inom området forskningsmetodik. Vi har i första 

hand utgått från vetenskapliga artiklar när vi skrivit vår teoretiska referensram. I vissa 

fall har vi använt oss av böcker då ursprungskällan för de teorier vi hittat i en artikel 

varit från en bok. Vi har även i stor utsträckning använt oss av referenslistan från de 

artiklar vi läst för att få inspiration till andra artiklar eller böcker relevanta för studien. 

Ämnesområdet för studien är tvärvetenskapligt, det inkluderar både företagsekonomi i 

form av marknadsföring samt psykologi i form av gruppdynamik. Vid sökning av 

artiklar till vår teoretiska referensram har vi utgått från olika databaser för att skapa oss 

en så vid förståelse som möjligt för området. Vi har använt oss av databasen Business 

Source of Premier som har ett företagsekonomiskt perspektiv. Teorier om 

marknadsföring och sociala medier har främst sökts genom ovan nämnda databas. För 

att få ett psykologiskt perspektiv har vi använt oss av databasen ERIC som framförallt 

använts för de teorier som rör gruppdynamik. Databasen Communication & Mass 

Media Complete har vi använt oss av för att söka artiklar som handlar om spridning av 

information. För att hitta artiklar som andra artiklar hänvisat till har vi använt oss av 

Google schoolar. 

 

När vi sökte artiklar använde vi oss initialt av följande sökord: social media, social 

media marketing, social networks, Facebook, Instagram, internet, sharing information, 

motivation, motivation theory, identity, norms, group dynamic, Ju mer vi läste inom 

område desto fler idéer till sökord fick vi. Nya ord som dök upp var bland annat: 

friendvertising, Word of Mouth (WOM), Electronic Word of Mouth (eWOM), Word of 

Mouth marketing, viral marketing, buzz, group norms, group behavior, social identity, 

personal identity, personal branding och social behavior. Även om vi har sökt litteratur 

på både engelska och svenska har sökningen främst skett på engelska. Detta har gjorts 

med anledning av att det finns mer teori inom området skrivet på just engelska. Vi är 

vana att läsa litteratur på engelska då kurslitteraturen till stor del varit på engelska under 

utbildningen. Vi har båda erfarenhet från att ha studerat i engelskspråkiga länder. 

Eventuell bristande förståelse för detaljer i den litteratur vi bearbetat anser vi vägs upp 
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av det breda teoretiska utbud vi fått tillgång till i och med att vi sökt litteratur både på 

engelska och svenska. Vid förklaring av vissa begrepp i anknytning till sociala medier 

samt i exemplet vi tar upp i introduktionen, används icke-akademiska källor för att 

kunna ge en förståelse för ämnet samt förtydliga vissa begrepp. Vidare har vi även 

använt uppslagsverket Nationalencyklopedin för definition av begrepp som identitet och 

demografiska faktorer.  

 

2.10 Källkritik 
För att säkerställa att källorna är tillförlitliga nämner Ejvegård (2003, s. 62-64) fyra 

kriterier att utgå från; äkthet, samtidighet, färskhet och oberoende. Följande kommer vi 

att diskutera de valda källorna i relation till de fyra kriterierna.  

 

2.10.1 Äkthet 
Äkthet handlar om att källorna inte är förfalskade (Ejvegård, 2003, s. 62). I huvudsak 

har vi sökt artiklar som är peer reviewed för att undvika risken att använda oss av 

förfalskade källor. Peer reviewed innebär att artiklarna, innan de blivit publicerade, 

granskas av andra forskare där experter inom området bedömer den vetenskapliga 

kvaliteten av artikeln. Det är vanligt att artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter är 

granskade. (Umeå universitetsbibliotek, 2016) Vi har även utgått från Academic Journal 

Guide 2015 utgiven av Association of Business Schools (ABS) när vi valt artiklar. 

Academic Journal Guide 2015 rankar vetenskapliga artiklar efter kvalitet inom området 

företagsekonomi och ledarskap (Association of Business Schools, 2015). Guiden har 

hjälpt oss att värdera de tidskrifter vi hittat artiklar i. Vi har försökt att välja artiklar från 

de tidskrifter som rankas högt i guiden. 

 

I vårt inledande kapitel där vi exemplifierar marknadsföring på sociala medier har vi 

använt oss av icke akademiska källor. Även i den teoretiska referensramen där vi 

beskriver begreppet personlig varumärkeshantering har vi använt källor som inte är 

akademiska. Vi anser dock de valda källorna som valida med anledning av att vi hittat 

flertalet källor som hävdar samma sak. De icke akademiska källorna vi använt oss av är 

viktiga för att beskriva nuläget av marknadsföring på sociala medier och dess 

användning. Angående personlig varumärkeshantering har vi delvis utgått från en 

artikel skriven av Tom Peters från 1997. Artikeln av Peters är den första artikel som 

beskriver teorin om personlig varumärkeshantering. Med anledning av att många andra 

artiklar, exempelvis (Elmore, 2010, s. 12) hänvisar till Peters artikel ser vi att artikeln 

ändå är tillförlitlig och av relevans för studien. Att använda artiklar publicerade vid 

lanseringen av Volvos kampanj uppfyller även Ejvegårds krav om samtidighet. 

Information som publiceras i nära anslutning till en händelse minimerar risken att 

förvränga händelsen, det är enklare att komma ihåg en nära händelse än en som hände 

för en längre tid sedan (Ejvegård, 2003, s. 64). När vi beskriver användandet av internet 

och sociala medier har vi utgått från rapporten ”Svenskarna och internet 2015” 

publicerad av Internetstiftelsen i Sverige. Stiftelsen är en oberoende och allmännyttig 

organisation som arbetar för att utveckla internet i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige, 

2016). Eftersom Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende stiftelse gör vi 

bedömningen att det är en trovärdig källa. Vi ser inte att det finns någon anledning för 

dem att presentera ett falskt resultat i studien om svenskarnas internetvanor.  

 

När vi definierade olika tekniska begrepp insåg vi att det traditionella uppslagsverket 

Nationalencyklopedin endast hade bristfällig information om de begrepp vi ämnade 

förklara. Vi valde att använda oss av IT-tidningen PC Magazines uppslagsverk som 
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källa vid definition och förklaring av enskilda begrepp i anknytning till teknik och 

sociala medier. PC Magazine är en tekniktidning som utvärderar tekniska produkter och 

teknisk service, tidningen ämnar hjälpa läsarna att göra medvetna val när de köper 

teknisk utrustning (PCMagazine, 2010d). Då PC Magazine är en tidning som granskar 

och utvärderar teknik ser vi ingen anledning till att de skulle uppge felaktig information 

kring de tekniska begrepp vi valt att slå upp i deras ordlista. Vi värderar dem som en 

trovärdig källa och ett företag som har mycket kunskap inom området teknik. Gällande 

definition av andra begrepp, exempelvis identitet och demografiska faktorer har 

Nationalencyklopedin använts. Nationalencyklopedin är ett ledande digitalt 

uppslagsverk (NE, 2016) som vi anser vara tillförlitligt. 

 

2.10.2 Samtidighet 
Samtidighet, handlar om att undvika risken att viss information glöms bort eller 

förvrängs. En bok eller artikel som är skriven nära i tiden till en händelse är ofta av 

större vikt än en källa som beskriver en händelse som hände för en längre tid sedan. 

Skrivs en bok eller artikel en längre tid från händelsen finns det risk att minnet sviker 

och att historien förvrängs. (Ejvegård, 2003, s. 64) Med anledning av 

samtidighetskriteriet har vi i koppling till det inledande exemplet av Volvos 

marknadsföringskampanj främst valt att använda artiklar från samma tid som 

kampanjen lanserades. 

 

2.10.3 Färskhetskrav 
Färskhet handlar om att det i allmänhet är bättre att utgå från en nyare källa då en nyare 

källa innehåller mer fakta och nyare upptäckter. Det finns dock undantag och i vissa 

lägen är det av vikt att använda sig av en äldre källa. (Ejvegård, 2003, s. 64) Vi har 

försökt välja artiklar från senare 2000-tal. Särskilt när det kommer till sociala medier 

har vi försökt att använda oss av nya källor för att beskriva hur det ser ut idag. Sociala 

medier är ett relativt nytt område med tanke på att det också är ett nytt fenomen, medan 

andra områden som vi har berört i uppsatsen är äldre. Detta medför att källorna som tar 

upp de olika områdena är olika gamla. Med tanke på internets snabba framfart vill vi 

spegla dagsläget, varför vi valt att använda oss av nyare källor i fall då detta beskrivs. 

De nyare källorna ställs dock i kontrast till några äldre källor då det i vissa lägen varit 

nödvändigt för oss att gå tillbaka till ursprungskällan för att undvika missförstånd och 

felaktig teori. Särskilt Maslows behovspyramid beskrivs i en äldre källa från 1943. Vi är 

väl medvetna om källas ålder och att denna är äldre än många av de källor som 

beskriver exempelvis sociala medier. Däremot anser vi att Maslows behovspyramid är 

en användbar teori då den är testad flertalet gånger genom åren och då den fortfarande 

används och anses hålla än idag. Dessutom har den utvecklats under årens gång, vi har 

använt oss av de tillagda faktorerna som beskriver motivation. Med anledning av detta 

anser vi, trots källans ålder, att Maslows behovspyramid är en relevant teori för vår 

uppsats.  

 

2.10.4 Oberoende 
Vidare menar Ejvegård (2003, s. 63) att forskare ska sträva efter att de källor som 

används ska vara oberoende. Genom att använda sig av primärkällan minskar risken att 

information snedvrids (Ejvegård, 2003, s. 63). Det har varit särskilt aktuellt att utgå från 

primärkällan vid framtagandet av teorier till den teoretiska referensramen, då många av 

de artiklar vi utgått från hänvisar till tidigare publicerade böcker och artiklar.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Marknadsföring på sociala 

medier är spelplanen som inkluderar teori om normer, identitet, gruppdynamik och 

motivation. Figur 1 nedan ger en överblick av de teorier som använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över teoretisk utgångspunkt                                                          

 

Vi skapade en modell över vår teoretiska utgångspunkt för att ge läsaren en överblick 

över de teorier som studien berör, se Figur 1. Teorier om marknadsföring på sociala 

medier avser att skapa en övergripande förståelse för det område vi ämnar undersöka. 

För att öka förståelsen för vad som motiverar individer att sprida företagsinformation på 

sociala medier kommer vi att behandla teori om normer, identitet, gruppdynamik och 

motivation. Normer och identitet presenterar vad som är tillåtet att göra och hur 

individer upplever och presenterar sig själv. Gruppdynamik handlar om hur individer 

agerar i grupp och hur de påverkar varandra. Teori om motivation beskriver vad som 

motiverar en individ till olika handlingar. Vi anser att normer, identitet och 

gruppdynamik kan påverka en individs motivation. Vi ser dock att motivation kan 

uppfyllas utan att alla de övriga teorierna i modellen är inkluderade.  

 

3.1 Marknadsföring på sociala medier  
3.1.1 Marknadsföring 
Marknadsföring har skett så länge människor handlat med varandra. Under början av 

1900-talet då teknik för masstillverkning blev vanligare började företag producerade allt 

större kvantiteter. I samband med ökade kvantiteter behövde företag lära sig att 

differentiera sig för att attrahera kunder. (Peattie & Belz, 2012, s. 13) Kommunikationen 

byggde tidigare på att företag skickade ut meddelande som kunder mottog men inte 

deltog i, så kallad envägskommunikation (Mangold & Faulds, 2009, s. 364). 

Traditionella marknadsföringskanaler som förespråkar envägskommunikation är TV, 

radio och tidningar (PCMagazine, 2016c). Även om traditionell marknadsföring 

fortfarande används idag, har dess inflytande minskat (Heinonen, 2011, s. 362). Idag 

handlar marknadsföring inte bara om att företag ska sälja fler produkter eller tjänster till 

sina kunder utan om att förstå kunder och att möta deras behov (Peattie & Belz, 2012, s. 

14). Den moderna marknadsföringen kan ses som en affärsfilosofi där företag arbetar 

för att tillfredsställa sina kunder (Peattie & Belz, 2012, s. 13).  

 

Marknadsföring på sociala medier 

 
 

Motivation Gruppdynamik 

Normer 

Identitet 
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Gironda och Korgaonkar (2014, s. 572) skriver att användningen av sociala medier har 

ökat drastiskt de senaste åren. Ökningen har skapat möjligheter för företag att också 

marknadsföra sig på sociala medier. Marknadsföring på sociala medier möjliggör för 

företag att nå ut till en stor folkmassa på samma gång. Sociala medier gör det även 

möjligt att nå ut till en specifik målgrupp eftersom information om användare på sociala 

medier sparas (Gironda & Korgaonkar, 2014, s. 572). Sociala medier har påverkat hur 

företag kommunicerar och skapar relationer, idag använder sig företag allt mer av 

sociala medier för att marknadsföra sig och kommunicera med sina kunder (O'Brien, 

2011, s. 32). Många företag skapar företagssidor på sociala medier (Gironda & 

Korgaonkar, 2014, s. 572). I dagens samhälle sker marknadsföring alltså inte endast 

genom traditionella medier (Ledford, 2012, s. 175). Marknadsföring på sociala medier 

innebär möjlighet till interaktion mellan företag och kunder, vilket inte är möjligt med 

traditionella medier (PCMagazine, 2016c). Envägskommunikationen mellan företag och 

mottagare har ändrats till att bli en tvåvägskommunikation (Campbell, Parent, Pitt & 

Berthon, 2011, s. 87). Genom sociala medier har kunders roll ändrats från passiv 

mottagare till aktiv deltagare där de kan vara med och forma vilken information som 

sprids om företag. Detta innebär att kunder fått makt över vilket budskap som sprids i 

koppling till företag. (O'Brien, 2011, s. 33) Mangold och Faulds (2009, s. 362) menar 

att människor generellt sett är mer benägna att kommunicera på sociala medier om de 

känner sig delaktiga i en produkt, service eller idé. Även om detta till synes kommer 

mer naturligt för vissa produkter och tjänster går det att skapa en känsla av samhörighet 

eller engagemang för produkter och tjänster som kräver mindre psykologisk involvering 

av kunder (Mangold & Faulds, 2009, s. 362).  

 

Idag ses traditionell marknadsföring vara bättre för företag att använda sig av i syfte att 

öka kunders medvetenhet medan marknadsföring på sociala medier ses vara bättre att 

använda för att förbättra företagets image. Därför är det fördelaktigt för företag att 

använda sig av båda kanalerna i marknadsföringssyfte. (Bruhn et al., 2012, s. 781) 

Gironda och Korgaonkar förklarar (2014, s. 572) att om marknadsförare kan skapa 

förståelse för konsumenters beteenden och intentioner, kan de ta fram effektiva 

strategier för hur de ska arbeta med marknadsföring. Företag är då bättre rustade för att 

hjälpa och behålla kunder i dagens samhälle (Gironda & Korgaonkar, 2014, s. 572). Då 

vi ämnar undersöka vad som motiverar användare av sociala medier att sprida 

företagsinformation, kommer vi kunna ta fram rekommendationer för hur företag kan ta 

hjälp av användare av sociala medier till att sprida företagsinformation. 

 

3.1.2 Personlig varumärkeshantering 
Med personlig varumärkeshantering menar Peters (1997) att alla människor är chef över 

sitt egna företag, det vill säga sitt jag. Peters anser att människor bör se sig själva som 

ett företag och arbeta med marknadsföring på samma sätt som företag gör. Det 

personliga varumärket speglas utåt och ger upphov till andras uppfattning om en person. 

Vidare skriver författaren att det är viktigt att lära sig att hantera det egna varumärket, 

då alla människor, teoretiskt sett, har möjlighet att lära sig att differentiera sig från 

mängden. (Peters, 1997) I dagens samhälle, där individer ständigt är uppkopplade har 

personlig varumärkeshantering blivit än viktigare för att visa upp sig (Elmore, 2010, s. 

12). Elmore (2010, s. 12) beskriver att det i en värld där människor ofta byter jobb kan 

hjälpa att bygga upp ett starkt personligt varumärke för att nå personlig framgång, det 

kan visa sig gynnsamt på många sätt. Exempelvis kan ett starkt personligt varumärke 

skapa bättre relationer vilket kan vara fördelaktigt karriärmässigt, både när det kommer 

till att ta anställning och i syfte att behålla den (Elmore, 2010, s. 12). Enligt Solove 
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(2007, s. 30) kan det som publiceras på internet i stor utsträckning påverka människors 

rykte, varför sociala medier spelar en stor roll när det kommer till personlig 

varumärkeshantering. Vi författare anser att personlig varumärkeshantering är av 

relevans för denna studie med anledning av det som Elmore beskriver om att personlig 

varumärkeshantering blivit allt mer viktig då fler är uppkopplade. Teori om personlig 

varumärkeshantering inkluderas då vi ser möjlighet till att det påverkar individers motiv 

till att sprida företagsinformation.  

 

3.1.3 Sveriges två mest populära sociala medier 
Facebook är det sociala mediet som dominerar i Sverige. Trots att många yngre 

användare (12-15 år) minskar i antal, ökar det totala användandet främst på grund av att 

många äldre börjar använda det. Idag används Facebook av 70 procent av 

internetanvändarna och nästan alla som besöker sociala medier besöker också 

Facebook. De som är äldre än 15 år besöker Facebook i stort sett dagligen och ofta flera 

gånger under samma dag. (Findahl & Davidsson, 2015, s. 40, 41) Facebook erbjuder 

marknadsförare olika möjligheter till att annonsera. De är även möjligt för företag att 

skapa sig en egen profil där de har möjlighet att sprida viktig information i 

uppbyggnaden av sitt varumärke. Facebook ger företag möjlighet till 

tvåvägskommunikation med sina användare. (Castronovo & Lei, 2012, s. 123) 

Användare av Facebook kan skicka meddelanden, dela foton och chatta med varandra. 

Varje medlem har en egen profil och tidslinje där det är möjligt att posta meddelanden 

och statusuppdateringar. Medlemmar kan även skapa och anmäla sig till event, meddela 

vilken plats de befinner sig på genom att checka in och ladda upp bilder och videos. 

(PCMagazine, 2016a) Det är också möjligt att gilla och tagga något, till exempel att 

gilla en företagssida eller tagga en person i en bild eller i ett kommentarsfält (Lipsman 

et al., 2012, s. 40). Medlemmar kan även göra inlägg på varandras tidslinjer och 

förutom den egna tidslinjen syns ett flöde av händelser, vilket består av de aktiviteter 

som personer och organisationer som följs publicerar (PCMagazine, 2016a). Det går 

även att skapa grupper som inkluderar ett visst antal användare. Grupper skapas 

exempelvis utifrån intresse. (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009, s. 90-92)  

 

Det näst populäraste sociala mediet i Sverige för användare över 16 år är Instagram 

(Findahl & Davidsson, 2015, s. 43-45). Instagram är ett bildbaserat socialt medium som 

får allt större spridning, särskilt bland unga. Användandet av Instagram har stigit från 28 

till 40 procent från 2014 till 2015 och det förväntas fortsätta öka i alla åldrar. (Findahl & 

Davidsson, 2015, s. 20, 42) På Instagram kan användare dela bilder och korta filmer, 

men också gilla och kommentera, använda hashtags samt tagga varandra i inlägg. 

Förutom att bilderna och filmerna publiceras på Instagram, kan användaren välja att 

även sammankoppla bilden eller filmen ifråga med andra sociala medier så som 

Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare eller Flickr. Det är även möjligt att följa andra 

användare vilket innebär att följare får upp uppdateringar från de som följs. 

(PCMagazine, 2016b) 

 

3.1.4 Word of Mouth 
Word of Mouth (WOM) är samlingsnamnet för den kommunikation om ett företag som 

förmedlas till en individs sociala nätverk (Kolter et al., 2012, s 437). Electronic Word 

och Mouth (eWOM) är WOM som sprids elektroniskt, exempelvis på sociala medier 

(Kietzmann & Canhoto, 2013, s. 148). Marknadsföring genom WOM har gett företag 

möjlighet att till en låg budget nå samma nivå av igenkänning som normalt sett endast 

uppnås genom frekvent tv-reklam (Kaplan & Haenlein, 2011, s. 254). WOM har visat 
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sig vara mer effektiv än traditionell marknadsföring när det handlar om att influera 

kunder att konsumera (Castronovo & Lei, 2012, s. 118, 119). Tillit är en viktig del av 

WOM, individer tenderar att lita på de personer som ingår i personens sociala nätverk 

till en högre grad än budskap som kommer direkt från ett företag (Uzunoğlu & Misci, 

2014, s. 596). Vi anser att teori om WOM är relevant för studien eftersom den påvisar 

hur viktigt det är för företag att lära sig kontrollera den information som sprids i 

koppling till dem. Teori om WOM gör vår studie om att undersöka vilka faktorer som 

får användare av sociala medier att sprida företagsinformation relevant för företag. 

Konsumenter kan motiveras att sprida WOM när de antingen är nöjda, missnöjda eller 

lojala med ett företag (Castronovo & Lei, 2012, s. 118, 119). Företag kan erbjuda 

verktyg för kunder att meddela vad de tyckte om en produkt, tjänst eller upplevelse till 

sin omgivning. För att öka spridning av WOM kan företag även utforma den 

information som de skickar ut i ett format anpassat för att skicka vidare. Information 

som är underhållande eller informativ och designade att skickas vidare är vanligt 

förekommande på sociala medier. (Trusov et al., 2009, s. 90-92) Genom att öka kunders 

engagemang för företag kan företag öka spridningen av WOM. För att öka kunders 

engagemang kan företag försöka identifiera och öka kundernas upplevda värde. 

(Castronovo & Lei, 2012, s. 118, 119)  

 

Genom bilder, filmer och meddelanden marknadsför sig företag på nätet. Med sina 

budskap försöker företag skapa en ”hype” för att nå spridning av informationen. 

Marknadsföring på nätet är beroende av social interaktion för att attrahera blivande 

kunder att nås av det budskap företag sänder ut. (Huarng & Gunawan, 2015, s. 2238) En 

viktig faktor när det handlar om marknadsföring på nätet är var och i vilket 

sammanhang som information presenteras. Det forum och de normer som råder 

påverkar hur eWOM sprids. (Kozinets, de Valck, Wojnicki & Wilner, 2010, s. 86) 

Vidare menar Kozinets, et al., (2010, s. 85, 86) att det är beroende av vad det är för 

produkt eller tjänst och hur företaget väljer att marknadsföra denna som spridningen av 

eWOM skiljer sig åt. Teknik och produkter som engagerar, tenderar att inspirera 

användare att dela information som utvärderar produkten eller tjänsten (Kozinets, et al., 

2010, s. 85, 86). För att öka spridningen av eWOM kan företag öppet söka 

rekommendationer och recensioner av användare (Kozinets, et al., 2010, s. 86).  

 

Positiv WOM är positiv information som en kund sprider om ett företag. Genom positiv 

WOM hjälper kunden företaget att marknadsföra sig. (Hart et al., 1990, s. 148, 149) Om 

en kund känner sig nöjd med ett företags produkt eller tjänst är den benägen att sprida 

positiv WOM. Företag kan främja spridningen av positiv WOM, de kan exempelvis 

uppmuntra konsumenter att tala om för andra hur bra de tyckte att en produkt eller tjänst 

är. (Alexandrov, Lilly & Babakus, 2013, s.542, 543) 

 

Negativ WOM är negativ information som sprids om ett företag. Genom negativ WOM 

påverkas företagets rykte negativt. (Hart et el., 1990, 148, 149) Att dela med sig av 

negativ information gör individer oftast med särskilda sociala avsikter exempelvis i 

försök att hjälpa andra i olika val (Alexandrov et al., 2013, s. 542).  

 

3.2 Normer 
Alla grupper utvecklar referensramar att agera efter, dessa kallas för normer. En norm 

kan hjälpa människor att förstå vilket beteende som är accepterat och förväntat i en viss 

situation. (McLaughlin & Vitak, 2011, s. 300) Gruppnormer är socialt konstruerade och 

ändras över tid (McLaughlin & Vitak, 2011, s. 301). Burnetta och Bonnici (2003, s. 
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333, 334, 336) anser att normer formas inifrån grupper, snarare än att de uppkommer 

från omvärlden. Fortsättningsvis skriver författarna att normer ofta hjälper grupper att 

skapa en stark gruppidentitet. Burnetta & Bonnici (2003, s. 333, 334, 336) menar att en 

norm anses vara vedertagen först när denne används internt inom gruppen och när dess 

medlemmar agerar och beter sig i enlighet med detta. Gruppmedlemmar väljer att agera 

på ett visst sätt om de tror att detta accepteras av gruppen. Det är genom socialisering 

med andra människor som det är möjligt för normer att uppstå. Således går det att se 

socialisering som den process som gör att normer uppstår och prövas i verkligheten. Det 

är först i samband med socialisering som människor antingen anammar de normer som 

finns eller ej. (Burnetta & Bonnici, 2003, s. 333, 334, 336) Att kunna anpassa sig till en 

grupps normer kan vara avgörande för den enskilde individens överlevnad i gruppen 

(Deci & Ryan, 1985, s. 252). Då vi ämnar definiera vilka faktorer som får användare av 

sociala medier att sprida företagsinformation anser vi att teori om normer kan vara av 

intresse att studera. McLaughlin & Vitak (2011, s. 300) definierar normer som 

referensramar att agera efter. Vi tänker oss att normer påverkar användare av sociala 

mediers handlingar och inkluderar därför teori om normer i den teoretiska 

referensramen. 

 

McLaughlin och Vitak (2011, s. 300) skriver att den främsta kommunikationen på 

sociala medier är via skrift och bilder och det är också detta som till mycket avspeglar 

de normer som råder. Utifrån det skriftliga ordet tolkar alltså en ny individ i gruppen 

hur det är accepterat att bete sig samt vad som inte anses acceptabelt. Genom att själv 

skriva något på en webbsida kan den som är ny i en grupp få bekräftelse på om de 

normer denne har uppfattat finns. Vidare menar McLaughlin och Vitak (2011, s. 300) 

att de normer som finns på olika sociala medier fungerar som en vägguide för beteendet 

men att de inte har hunnit med i samma takt på grund av den snabba utvecklingen av 

internet. Med tanke på det stora antal grupper som finns på Facebook innebär detta en 

stor potential för att normer mellan grupperna skiljer sig åt. Vid interaktion kan det 

enligt författarna även leda till att normerna i vissa fall krockar, vilket följaktligen leder 

till upplevda kränkningar. (McLaughlin & Vitak, 2011, s. 300) Med tanke på den 

snabba utvecklingen är vi nyfikna på hur respondenterna upplever normer på Facebook 

och Instagram, samt hur det kan kopplas till beteendet att sprida företagsinformation.  

 

Enligt Green och Cinnirella (2007, s. 2020, 2021) tar människor inte lika stor hänsyn till 

andra individer på internet som de gör vid fysiska möten ansikte mot ansikte. Vad andra 

tycker, anses inte vara lika viktigt på internet. Vid interaktion på nätet ges inga verbala 

ledtrådar till andras reaktioner och åsikter, vilket ges vid fysisk interaktion varpå det 

anses enklare att bete sig som en vill på internet. Den främsta skillnaden mellan fysisk 

interaktion och interaktion på internet som Green och Cinnirella (2007, s. 2020, 2021) 

skriver om är att det många gånger går att vara anonym på internet. Anonymitet leder 

till att människor inte känner sig lika ansvariga för sina handlingar, vilket kan förklara 

ett annorlunda beteende som kan gå emot samhällets normativa restriktioner (Green & 

Cinnirella, 2007, s. 2020, 2021).  

 

3.3 Identitet 
Identiteten skapats över tid baserat på de händelser som upplevts (Ottosson, 2016). 

Enligt Hammarén och Johansson (2009, s. 89, 90) kan begreppet identitet innebära olika 

saker för olika personer. Det finns många olika slags identiteter, vilka kan bero på 

faktorer som exempelvis kön, nationalitet, religiös åskådning och yrke. Faktorer kan i 

sin tur ha olika stor inverkan på identiteten och detta är något som kan skilja sig åt till 
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exempel mellan olika kulturer och över tid. Dessutom menar författarna att en individs 

identitet kan upplevas olika beroende på var och när den definieras. Identitet skapas i 

relation till något annat och påverkas av samhället. Exempelvis påverkar samhället vad 

vi anser vara manligt eller kvinnligt. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 89, 90) 

Beroende på vilken miljö en individ rör sig i anpassas dennes identitet för att bättre 

passa in i sammanhanget (Grasmuck, Zhao, & Jason , 2008, s. 1831).  

 

3.3.1 Självbild 
Det går att dela upp självbilden i två huvudgrupper, social identitet och personlig 

identitet. Social identitet beskriver personers medlemskap i olika formella och 

informella grupper, så som kön, nationalitet, politisk ståndpunkt och religion. Personlig 

identitet är unik för varje enskild individ och utgörs av personliga attribut som 

exempelvis kompetens, kroppsligt utseende, intellekt samt personlig smak. (Tajfel, 

2010, s. 18) Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av social identitet och personlig 

identitet. 

 

Hammarén och Johansson (2009, s. 27) anser att den sociala identiteten är ett begrepp 

som beskriver individens plats i samhället. Denna plats är grundad i sociala strukturer 

och positioner etc. Författarna menar att det är möjligt att likna identiteten vid en roll 

som blir tilldelad en person. Exempel på roller är en individs yrke och civilstatus. Alla 

roller har ett slags manus att följa som sätter ramar för handlingsmöjligheten hos 

individer. (Hammarén & Johansson, 2009, s. 27)  

 

Hur en individ visar upp sig utåt för andra människor benämns enligt Goffman (1988, s. 

28-30) med ordet fasad. Han menar att det finns två aspekter av begreppet, dels den 

fysiska omgivningen och sen de mer personliga faktorer som tillhör en individ. Exempel 

på personliga faktorer kan vara kläder, kön, ålder, tal och ansiktsuttryck. Vissa av 

faktorerna är ständigt desamma medan andra ändras beroende på tid och situation. 

(Goffman, 1988, s. 28-30) Människor skapar en bild av sig själva så som de önskar bli 

uppfattade (Johansson, 2007, s. 276). Goffman (1988, s. 64.65) menar att individer i sin 

interaktion med andra människor framhäver vissa förhållanden medan de döljer andra. 

På så vis är det möjligt att kontrollera vad andra får se, vilket är viktigt för att inte skada 

den egna självbilden. (Goffman, 1988, s. 64-65) Johansson (2002, s.175, 176) menar att 

det går att applicera Goffmans teori till interaktion på sociala medier. Vi ser att 

användare av sociala medier exempelvis kan välja att endast lägga upp ett urval av 

bilder som ger en viss bild av hur individen är som person samt hur dennes livsstil ser 

ut. Vi håller med Johansson och anser att denna teori är applicerbar på social medier och 

intressant att ta med i vår studie. Ämnet vi ämnar undersöka är nära relaterat till hur 

människor presenterar sig själva, både i verkligheten och på internet. Vi vill undersöka 

om och hur respondenterna reflekterar över vilka val de gör på sociala medier och om 

de tror att det påverkar andra människors syn av dem.  

 

3.3.2 Medieutvecklingens förändring av identitet 
Medieutvecklingen har inneburit en stor förändring av hur människor får kontakt och 

interagerar med varandra, vilket Hammarén & Johansson (2009, s. 55) menar kan ha 

påverkat skapandet av personers identitet. Identitetshantering och diverse 

sammansättningar av grupper på internet har studerats under lång tid, exempelvis har 

Turkle (1984) studerat hur datorer påverkar den mänskliga interaktionen och hur den 

påverkar människans tankar och handlingar. Sociala medier ändrar det sätt som 

människor relaterar till varandra. Det faktum att det går att skapa egendesignade profiler 
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på internet betyder att människor kan presentera sig själva så som de önskar. (Farnham 

& Churchill, 2011, s. 359) På sociala medier går det att vinkla verkligheten till det som 

önskas, vilket vi anser vara en viktig teori att lyfta i denna studie då vi ämnar förstå 

varför individer väljer att sprida företagsinformation.  

 

3.4 Gruppdynamik  
Det finns många sätt att beskriva en grupp. En grupp kan definieras som två eller flera 

personer som delar en gemensam syn på sin sociala tillhörighet i samhället (Tajfel, 

2010, s. 15). Sherif och Sherif (1969, s. 133) menar att en grupp innebär ett antal 

personer som har en relation till varandra och som delar värderingar eller normer inom 

gruppen. Tajfel (2010, s. 87, 88) menar att det faktum att människor är olika, inte är 

tillräckligt för att olika grupper ska formas. Skillnader mellan människor är endast 

betydelsefulla i jämförelse med de delade värderingar som finns i samhället. Detta till 

trots, är det enligt författaren viktigt att särskilja de grupper som existerar och inte se 

alla grupper som finns som en och samma tack vara de samhällsvärderingar som ligger 

till grund för dem alla. (Tajfel, 2010, s. 87, 88) 

 

”The Social Identity Theory” (SIT), teorin om social identitet innebär att psykologisk 

gruppidentifikation främst grundar sig i upplevelser och tankemönster. Personer bildar 

sin uppfattning om andra genom att dela in deras attribut i abstrakta sociala kategorier 

som de även använder på sig själva. Med hjälp av dessa kategorier är det möjligt att 

kartlägga och strukturera den sociala omvärlden. (Tajfel, 2010, s. 15, 16, 18) Det är 

exempelvis möjligt att dela in människor i grupper enligt yrke, ålder, social status och 

kön. Även om personer inte ser sig ha gemensamma attribut, är detta tillräckligt för att 

de ska kunna agera som en grupp tillsammans (Tajfel, 2010, s. 15, 16, 18). Vi anser att 

en individ ingår i flera grupper samtidigt på sociala medier. En grupp kan definieras 

som en individs hela vänskapskrets, en grupp kan även vara sammanslutningar av 

intresseområden exempelvis klassgrupper och chattkonversationer. 

 

3.4.1 Hur individer agerar i grupp 
Tajfel (2010, s. 34-36) anser att individer söker efter sätt för den egna gruppen att sticka 

ut från andra grupper i samhället. Medlemmar i en grupp försöker även differentiera sig 

från varandra för att inta önskvärda positioner i gruppen de tillhör. Samtidigt hävdar 

författaren att individer tävlar mot varandra om att bli tilldelade en viss position eller 

karaktär i gruppen. Medlemmar av en grupp är mer benägna att höja den egna gruppens 

särskiljande egenskaper och se dem som positiva och önskvärda i samhället. De 

karaktärer som beskriver den egna gruppen ligger till grund för gruppens sociala normer 

vilka reglerar hur medlemmar beter sig i gruppen. Vidare skriver Tajfel (2010, s. 34-36) 

att åsikter och handlingar blir mer extrema och når sina ytterligheter när individer agerar 

i grupp än om de agerar individuellt. Genom gruppdiskussioner påverkas individer lätt 

av varandra (Tajfel, 2010, s. 34-36). Med anledning av hur grupper påverkar sina 

medlemmar är vi intresserade av att undersöka hur individer påverkas av de grupper de 

ingår när det handlar om att sprida information. 

 

3.4.2 Demografiska faktorer 
Oh och Syn (2015, s. 2056, 2057) presenterar i sin studie om motivation för att dela 

information på sociala medier, att det skiljer sig mellan individer med olika demografisk 

bakgrund och karaktär. Exempel på demografiska variabler är ålder, kön och 

boendeplats (Hoem, 2016). Även Schau och Gilly (2003, s. 400) påvisar i sin studie om 
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att dela information på nätet, att demografiska faktorer spelar roll vid individers val att 

dela information. Med anledning av att demografiska faktorer kan påverka 

informationsspridning har vi i denna studie valt att inkludera variabeln kön och studera 

fem män och fem kvinnor. Vi har valt att inte vidare analysera ålder och boendeplats då 

vi anser att dessa är liknande för studenter. Vi är medvetna om att det kan finnas andra 

demografiska faktorer som kan påverka motiv till att sprida information. På grund av 

studiens omfattning har vi valt att inte inkludera fler demografiska variabler än kön. 

 

3.5 Motivation 
Mitchelle (1982, s. 82) definierar motivation som den grad som en individ vill och 

väljer att engagera sig i olika beteenden. Motivation är något föränderligt som beror på 

situation och de förhållanden som råder. En motiverad individ genomför handlingar 

entusiastiskt medan en omotiverad individ lätt tappar intresset för att fullfölja en 

uppgift. (Oh & Syn, 2015, s. 2046) Teorier om motivation utforskar olika faktorer som 

kan kopplas till olika handlingar (Deci & Ryan, 1985, s. 3). Att studera motiv till ett 

beteende kan öka förståelsen för varför ett beteende utvecklas (Deci & Ryan, 1985, s. 

3). Tre grundläggande teorier för att öka förståelsen för begreppet motivation är 

Maslow’s behovspyramid (1943), Herzbergs tvåfaktorteori (1987), Deco och Ryans 

(1985) teori om inre och yttre motivation, vilka vi kommer att presentera nedan.  De 

teorier om motivation som nedan presenteras är erkända teorier som under flera års tid 

har beprövats och reviderats. Vi anser dem vara lämpliga för vår studie då de 

representerar en allmän bild av motivationsteorier.  

 

3.5.1 Behovspyramid 
Maslow (1943, s. 394) definierar fem grundläggande behov; fysiologiska, trygghet, 

tillhörighet, självkänsla och självförverkligande. Fysiologiska behov fylls bland annat 

av mat, motion och sömn. Trygghet handlar om att känna sig säker att exempelvis ha 

boende och pengar. Tillhörighet är känslan av gemenskap och kärlek. Självkänsla fås 

genom feedback och respekt från andra. Självförverkligande kopplas till karriär, att nå 

mål och utveckla sig själv. Pyramiden ämnar förklara vad som motiverar individer till 

ett visst beteende. (Maslow, 1943, s. 394) Däremot menar Maslow (1943, s. 73) att 

motivationsteori inte är samma sak som beteendeteori. Motivation är endast en del av 

det som avgör vilket beteende en individ har. Bakom ett beteende finns det näst intill 

alltid ett motiv men även biologiska, kulturella och situationsberoende faktorer spelar in 

vid beslutsfattande. (Maslow, 1943, s. 73) Maslows behovspyramid har kompletterats 

under årens gång, se Figur 2 nedan. Kognitiva- och estetiska behov har adderats. 

Kognitiva behov handlar om förståelse och kunskap estetiska behov handlar om lust till 

skönhetsupplevelser. Ytterligare ett behov har lagts till i toppen av pyramiden och det är 

ett behov av att hjälpa andra att förverkliga sig själva, behovet kallas transcendens. 

(Anaafo, 2014, s. 6)  
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Figur 2. Behovspyramid                                                                                                   

 

3.5.2 Tvåfaktorteorin 
Herzberg (1987, s. 112, 113) utvecklade Maslow’s motivationsteori. Herzberg 

inkluderar ett omgivningsperspektiv och fokuserar främst på arbetsmotivation. Herzberg 

delar upp de mänskliga behoven i två faktorer; motivation- och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorer handlar om strävan att uppnå personliga mål, om vilka typer av 

uppgifter, ansvar, mål, och möjligheter till utveckling som människor ställs inför. 

Hygienfaktorer handlar om externa faktorer kopplade till den enskilde individens 

omgivning, det kan exempelvis vara stöd från omgivningen så som policys, 

administration, handledning, relationer, förutsättningar och status. Belöningar är 

kopplade till de båda faktorerna. (Herzberg, 1987, s. 112, 113)  

 

3.5.3 Inre och yttre motivation 
Deci och Ryan (1985) delar upp motivation i inre och yttre motivation. Författarna talar 

om belöningar som ges i koppling till olika handlingar (Deci & Ryan, 1985, s. 49). 

Interna och externa belöningar motiverar individer att agera. Inre motivation kopplas till 

individen, hur denne trivs med tillvaron och sin sysselsättning. En person som drivs av 

inre motivation drivs av intresse och kunskap. Exempel på inre faktorer är till exempel 

utveckling, erkännande, glädje och relationer. (Deci & Ryan, 1985, s. 49, 194) Inre 

motivation som karaktäriseras av intresse och nöje, ses som kärnan inom motivation 

som påverkar enskilda beteenden. Intresse och glädje påverkas i sin tur av yttre faktorer. 

(Cho et al. 2015, s. 866) Till de yttre faktorerna hör tvång och belöningar så som en 

vinst i en tävling. Individens handling leder till någon form av yttre belöning. (Deci & 

Ryan, 1985, s. 49, 194) Individer som motiveras av yttre faktorer tenderar att välja den 

enklaste vägen för att ta del av vinsten. De som motiveras av inre faktorer tenderar att ta 

tag i mer utmanande uppgifter för att uppnå tillfredsställelse. (Deci & Ryan, 1985, s. 

223)  

 

Lin (2007, s. 137) menar att det finns en koppling mellan spridning av information och 

det värde individen upplever att den får. När det handlar om spridning av information 

görs en analys av vad informationsspridning skulle kräva. Exempel på vad som skulle 

kunna krävas av individen ifråga är tid och mental ansträngning. Till den belöning som 

Transcendens 
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kan fås räknas en fysisk belöning, ett utbyte av information eller ett förbättrat rykte. 

(Lin, 2007, s. 137)  Vid tävlingar på sociala medier anser vi är ett tillfälle då det finns 

möjlighet att ta del av fysisk belöning, vilket vi ser är relevant för oss att studera.  

 

3.5.4 Summering av de tre grundläggande motivationsteorierna 
Maslows (1943) behovspyramid betonar de enskilda behov som påverkar en individs 

motivation. Herzbergs (1987) tvåfaktorteori delar upp behov i motivations- och 

hygienfaktorer. Deci och Ryan (1985) förklarar motivation som något inre och yttre där 

fokus ligger på belöningar, antingen för sig själv eller sin omgivning. Efter att ha gått 

igenom de tre ovan nämnda motivationsteorierna ser vi en potential att ta hjälp av dem i 

vårt arbete att försöka svara på frågeställningen ”Vilka faktorer gör att användare av 

sociala medier sprider företagsinformation?”.  

 

Fyra av de fem ursprungliga behoven som Maslows (1943) tar upp; fysiologiska, 

trygghet, tillhörighet, självkänsla och självförverkligande kan vi tänka oss motivera 

individer att sprida företagsinformation. Det som känns mindre relevant för vår studie är 

de fysiologiska behoven som Maslow (1943) tar upp. Vi anser att behovet om mat och 

sömn redan är uppfyllt för våra respondenter och därför kommer vi inte vidare inkludera 

detta behov i vår undersökning. Även de tre adderade behoven, kognitiva- och estetiska 

behov och behov av att hjälpa andra att förvekliga sig själva ser vi vara av intresse för 

studien, då det kan vara potentiella motivationsfaktorer till att sprida 

företagsinformation. Det Maslow (1943) nämner om att beteenden påverkas av andra 

faktorer än motivation är något vi också ämnar undersöka vidare i vår studie. Deci och 

Ryan (1985) beskriver sin teori om inre och yttre motivation och fokus ligger på 

belöningar. Att dela information inom sociala medier i koppling till belöningar, vi 

tänker då främst på tävlingar, är ett vanligt förekommande fenomen på sociala medier 

och med tanke på detta ser vi det som intressant att inkludera teorin om inre och yttre 

motivation i vår studie.  

 

3.5.5 10 motivationsfaktorer 
I en studie av Oh  (2012, s. 543) om att dela information, kunskap och upplevelser 

kopplade till hälsa i onlinemiljöer presenteras 10 motivationsfaktorer; glädje, upplevd 

självförmåga, lärande, personlig vinning, altruism, empati, gemensamma intressen, 

socialt engagemang, rykte och ömsesidighet. Det finns flera faktorer som kan påverka 

individer att dela information på sociala medier. I många fall är det inte bara en utan 

flera faktorer som påverkar beslut om att dela information. Teorin om 10 

motivationsfaktorer har valts ut då den specifikt handlar om motivation till spridning av 

information på internet.  (Oh & Syn, 2015, s. 2055) Både Oh (2012, s. 543) och vi anser 

att faktorerna är intressanta att undersöka inom andra ämnesområden än hälsa. Vi ser 

möjligheten att de motivationsfaktorer som presenteras kan kopplas till spridning av 

företagsinformation, varför vi har valt att inkludera denna teori i studien. Följande 

kommer en mer omfattande beskrivning av de 10 olika faktorerna som vi anser vara av 

intresse att undersöka vidare.  

 

Glädje 

Människor deltar i kommunikation online för att bli underhållna (Oh, 2012, s. 545). 

Glädje är en inre motivationsfaktor, som möjliggör att individer kan känna sig 

entusiastiska inför en uppgift trots att de inte får någon fysisk kompensation för 

uppgiften (Deci & Ryan, 1985, s. 49, 194). För att uppmuntra och upprätthålla 
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kunskapsutbyte är det även viktigt att individer har en positiv attityd till kunskapsutbyte 

och känner att de gläds av att hjälpa andra (Lin, 2007, s. 145). 

 

Upplevd självförmåga 

Användare av sociala medier som motiveras av upplevd självförmåga kan exempelvis 

känna sig kompetenta att skapa, hitta och dela information med andra (Oh & Syn, 2015, 

s. 546). Oh (2012, s. 546) beskriver att självförmåga handlar om individers upplevda 

förmåga att prestera och genomföra olika uppgifter. I koppling till att dela information 

handlar självförmåga om att individer upplever att de kan bidra till att rätt information 

sprids. Vidare kan de individer som drivs av upplevd självförmåga uppleva att de är de 

enda som kan dela rätt information till andra och därmed känna sig motiverade att dela. 

(Oh, 2012, s. 546) Deci och Ryan menar att individer vill känna en känsla av 

självständighet för att motiveras till att genomföra uppgifter (Deci & Ryan, 2000, s. 

261). När det handlar om kunskapsspridning menar Lin (2007, s. 145) att det är viktigt 

att skapa en kultur som främjar social interaktion mellan individer. En känsla av att ha 

kontroll över den information som sprids påverkar attityden till och avsikten med 

kunskapsutbyten (Lin, 2007, s. 145).  

 

Lärande 

Personer som motiveras av lärande använder exempelvis sociala medier för att dela och 

utbyta information med andra. De vill lära andra samtidigt som de själv kan ta del av 

andras kunskap. (Oh, 2012, s. 546) Oh och Syn (2015, s. 2056, 2057) visar i sin studie 

om att dela information, att ju högre utbildningsnivå en individ har desto högre 

motivation har den till att dela information.  

 

Personlig vinning 

Oh (2012, s. 546) förklarar att de individer som drivs av personlig vinning väljer att dela 

information på sociala meder för att det finns någon personlig vinning att ta del av 

genom informationsspridningen. Vidare skriver författaren att monetära incitament är 

ett exempel på en belöning som driver individer som motiveras av motivationsfaktorn 

personlig vinning. Individer som arbetar på ett företag kan exempelvis marknadsföra sitt 

företag genom sina kanaler på sociala medier för att ta del av personliga fördelar så som 

bonusar eller löneförhöjningar. (Oh, 2012, s. 546) Många företag använder sig av 

belöningssystem. Företag belönar de individer som hjälper dem att sprida information. 

(Cho et al., 2015, 866).  

 

Altruism  

Oh (2012, s. 546) menar att en person som är altruistisk även kan förklaras vara 

osjälvisk. Människor samlar frivilligt information och använder informationen att 

informera andra. Det kan exempelvis ske när människor svarar på andras frågor i olika 

forum. Enligt författaren vill individer som motiveras av altruism hjälpa andra utan att 

de förväntar sig något i utbyte. Idén om att människor bör hjälpa varandra präglar 

altruismen. (Oh, 2012, s. 546) 

 

Empati 

Empati handlar om att individer vill hjälpa andra att hitta information (Oh, 2012, s. 

546). Vi ser att information exempelvis kan handla om ett företag. Sociala medier kan 

ses som en mötesplats där det finns möjlighet att stötta och hjälpa varandra (Oh, 2012, 

s. 546). 
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Gemensamma intressen 

Användare av sociala medier som har gemensamma intressen kan motiveras att dela 

information med varandra då de känner tillhörighet till ett sammanhang. De motiveras 

av gemensamma värderingar och mål i syfte att främja gemenskapen. (Oh, 2012, s. 546) 

 

Socialt engagemang 

Socialt engagemang är en motivationsfaktor som framkommit som den främsta 

motivationsfaktorn till att använda sociala medier, att dela information för att 

kommunicera eller interagera med andra användare (Oh, 2012, s. 546). Behov av 

samhörighet och relationer skapar motiv till att dela med sig av information (Deci & 

Ryan, 2000, s. 253).  

 

Rykte 

Rykte är ett exempel på en extern belöning som motiverar individer att dela 

information. Som användare av sociala medier är det möjligt att dela information för att 

skapa ett rykte eller bli igenkänd i koppling till den information som delas. Att skapa ett 

rykte på sociala medier kan handla om att ha många vänner eller följare. Det kan också 

grunda sig i de sammanhang som en individ deltar i. (Oh, 2012, s. 546) Schau och Gilly 

(2003, s. 400) menar att användare av sociala medier presenterar sig själva med hjälp av 

produkter och tjänster på deras profiler i syfte att skapa en image. Olika produkter och 

tjänster har olika värden. Att skapa en identitet på nätet och koppla samman sig själv 

med symboler, exempelvis märken, är en möjlighet att visa vem en är eller vill 

identifiera sig som. Fortsättningsvis skriver författarna att den monetära delen inte blir 

ett problem på nätet. Trots att en individ i verkligheten inte har råd att köpa produkter 

eller tjänster från ett dyrare varumärke kan denne digitalt koppla ihop sitt varumärke 

som individ med ett annat. (Gilly & Jensen Schau, 2003, s. 400) Motivation och 

identitet är väl sammanlänkat, individer kan drivas av motivationsfaktorn rykte för att 

bli bekräftad och omtyckt av en grupp (Auty & Elliott, 2001, s. 240).  

 

Ömsesidighet 

Ömsesidighet handlar om att användare av sociala medier kan dela information för att ta 

del av information som någon annan delat. Det handlar om att användare motiveras av 

ett givande och tagande. (Oh, 2012, s. 546) 

 

3.5.6 Erfarenhet av sociala medier 
Erfarenhet av att använda sociala medier påverkar vilka motivationsfaktorer som 

påverkar individer att sprida information (Oh & Syn, 2015, s. 2057). Motivationen till 

att sprida information skiljer sig även mellan olika typer av sociala medier. Olika 

sociala medier fyller olika syften och de erbjuder olika sätt att sprida information. (Oh 

& Syn, 2015, s. 2058) Vi tänker oss att den typ av information som sprids kan skilja sig 

mellan Facebook och Instagram. Erfarenhet och typ av medie inkluderas då vi tror att 

det även kan påverka hur individer använder sociala medier.  
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3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Teorier om marknadsföring på sociala medier, normer, identitet, gruppdynamik och 

motivation har nu presenterats. Modell 1 som beskrevs i början av detta kapitel ger en 

överblick av hur teorierna kopplas samman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över teoretisk utgångspunkt                                                          

 

Marknadsföring via traditionella medier har karaktäriserats av envägskommunikation 

mellan företag och deras kunder. Idag möjliggör marknadsföring på sociala medier en 

tvåvägskommunikation mellan företag och kunder där kunder kan påverka den 

information som sprids i koppling till företag. Då traditionella marknadsföringskanaler 

och marknadsföring på sociala medier kan verka i olika syften ses det som fördelaktigt 

för företag att använda sig av båda för att nå ut till sina kunder. Även personlig 

varumärkeshantering, det vill säga hur en person presenterar sig både på internet och i 

fysiska möten med människor, har förändrats med anledning av sociala medier.  

 

Normer är de beteenden som är accepterade och förväntade i en grupp. Normer hjälper 

individer att veta hur de ska bete sig och till exempel veta vilken information som är 

socialt accepterad att sprida inom individens sociala nätverk. Normer skiljer sig på 

internet och i möten ansikte mot ansikte. På internet skapas känslan av anonymitet som i 

sin tur leder till att individer inte känner sig lika ansvariga för sina handlingar.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar en individs identitet. Identitet grundar sig i sociala 

strukturer. Personlig identitet handlar om hur en individ visar sig utåt. Vad en individ 

väljer att visa och dölja har på sociala medier blivit allt enklare.  

 

En grupp utgörs av ett antal personer som har en relation till varandra och som delar 

värderingar eller normer. Medlemmar i en grupp kan påverka varandra till mer extrema 

åsikter och handlingar. Inom och mellan grupper försöker individer att differentiera sig 

för att nå önskvärda positioner. 

 

Det finns olika teorier för att beskriva vad och hur individer blir motiverade till olika 

beteenden. Motivation innebär den grad som en individ väljer och vill engagera sig i 

olika beteenden. Motiv till beteenden skapar förståelse för varför ett beteende utvecklas. 

Maslow (1943) har utvecklat teorin om behovspyramiden som beskriver vilka behov 

som motiverar en individ. Herzberg (1987) har utvecklat tvåfaktorteorin som delar upp 

de mänskliga behoven i två faktorer kopplade till personliga mål och vilken typ av 

Marknadsföring på sociala medier 

 
 

Motivation Gruppdynamik 

Normer 

Identitet 
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uppgift en individ ställs inför. Deci och Ryan (1985) delar upp motivation i inre och 

yttre motivation. Oh (2012) har i en tidigare studie inom området spridning av 

information om hälsa på sociala medier undersökt följande 10 motivationsfaktorer; 

glädje, upplevd självförmåga, lärande, personlig vinning, altruism, empati, 

gemensamma intressen, socialt engagemang, rykte, ömsesidighet. De 10 

motivationsfaktorerna från Ohs (2012) studie anses av Oh själv och oss som författare 

vara relevanta för studier som berör motivation kopplat till andra områden än hälsa, i 

vårt fall företagsinformation. Demografiska faktorer så som utbildning, ålder och kön 

kan påverka individers val av beteende. Även erfarenhet av att använda sociala medier 

kan påverka individers beteende. 
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4. Praktisk metod 
Nedanstående kapitel presenterar de metodval som har gjorts för studien. Läsaren 

kommer att följa hur studien praktiskt genomförts. De delar som kommer att 

presenteras är information om respondenter, intervjumetod, angreppsätt för analys, 

etiska förhållanden och kvalitetskriterier.  

 

4.1 Respondenter  
Att välja ut specifika individer för en studie kallas urval. Syftet med att göra ett urval är 

att välja ut de individer som kan ge nyttig information som är relevant för studien. (Yin, 

2013, s. 92, 93) Då studien inte utgår från något specifikt företag hade vi ingen naturlig 

målgrupp att utgå från när vi gjorde vårt urval. Urvalet har istället gjorts med 

utgångspunkt från den fakta som samlats in om användare av sociala medier. Som 

tidigare nämnts är de i åldrarna mellan 16-35 år mest aktiva när det kommer till att 

skicka vidare eller dela material med andra på sociala medier. De som spenderar mest 

tid på internet i Sverige är mellan 16-25 år gamla. Då fakta beskriver vilka som delar 

och använder internet mest, ser vi att det finns stor potential för de som arbetar med 

marknadsföring på sociala medier att nå ut till just de personer som är mellan 16-35 år. 

Med anledning av denna potential för marknadsföring riktad mot de mellan 16-35 år 

valdes individer inom det åldersspannet att undersökas. Medianåldern för studenter vid 

universitet i Sverige är 27 år (Statistiska centralbyrån, 2015, s. 36). Majoriteten av 

Sveriges studenter befinner sig inom det valda åldersspannet. Då vi som 

uppsatsförfattare är studenter vid Umeå universitet har vi lätt tillgång till 

universitetsstudenter. Det finns olika urvalstyper att använda sig av vid insamling av 

data (Yin, 2013, s. 93). Ett så kallat bekvämlighetsurval innebär att forskare använder 

sig av de personer som finns tillgängliga för forskaren vid tillfället för insamlingen 

(Bryman & Bell, 2013, s. 204, 205). Hartman (2004, s. 243) skriver att en fördel med 

bekvämlighetsurvalet är just den enkelhet det innebär när det kommer till att samla in 

data. Det är också fördelaktigt när forskaren har begränsade ekonomiska resurser 

och/eller en begränsad tidsram (Hartman, 2004, s. 243).  

 

Ett bekvämlighetsurval ansågs vara lämpligt för denna studie då vi enkelt har tillgång 

till studenter vid Umeå universitet. Begränsade resurser gällande ekonomi och tid ses 

som ytterligare ett argument till att använda ett bekvämlighetsurval. Med tanke på att 

respondenterna behövde ha en vilja att ställa upp samt en vilja att avvara tid för att delta 

i intervjun valdes bekanta som respondenter då dessa ansågs enklare att få att ställa upp 

på en intervju än någon okänd. Hälften män och hälften kvinnor från olika utbildningar 

och med olika intressen har valts ut i syfte att ta fram rekommendationer som passar 

olika typer av företag. Majoriteten av respondenterna läser en samhällsvetenskaplig 

utbildning, dock har vi strävat efter att inkludera respondenter från olika program. Den 

samhällsvetenskapliga fakulteten är en av de större fakulteterna vid Umeå universitet 

(Umeå universitet, 2015). Vi författare har även fler kontakter inom den 

samhällsvetenskapliga fakulteten i jämförelse med de andra fakulteterna. Vi har utgått 

från att varje individ kan bidra med relevant information till studien så länge de 

uppfyllde de krav vi ställde på våra respondenter. För att delta i studien utformade vi två 

krav som respondenten skulle uppfylla; 

 

 Studera vid Umeå universitet  

 Vara användare av Facebook och Instagram 

 Vara mellan16-35 år 
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Yin (2013, s. 93) menar att en nackdel med ett bekvämlighetsurval är att källorna inte är 

representativa och att resultatet blir snedvridet. Väl medvetna om riskerna har det på det 

stora hela upplevts som positivt att intervjua bekanta. Eftersom vi är bekanta med 

respondenterna har det varit enkelt att skapa avslappnade intervjuer där respondenterna 

upplevdes bekväma med situationen. Exempelvis har respondenterna vågat ställa frågor 

om det har varit något de inte förstått. Med anledning av att vi som uppsatsförfattare är 

bekanta med respondenterna och att vi också är studenter vid Umeå universitet, har vi 

fått en ökad förståelse för en del av de exempel som respondenterna har uppgett. Vi ser 

dock en risk att vår bekantskap kan ha påverkat respondenterna i sina svar. På grund av 

vår bekantskap har vi i vissa fall sett tendenser till att respondenterna har anpassat sina 

exempel till gemensamma nämnare oss emellan. Med anledning av detta har det 

upplevts som att vi lättare har kunnat relatera till respondenternas exempel, vilket vi inte 

ser som något negativt. Vi ser snarare att vår förståelse för deras exempel har hjälpt oss 

att förstå respondenterna i sitt resonemang. Över lag anser vi inte att studiens ämne är 

av känslig karaktär. Eftersom vi inte ser ämnet som känsligt finner vi ingen anledning 

till att respondenterna inte skulle vara ärliga i sina svar och därför påverkas nämnvärt i 

sina svar, trots vår bekantskap med dem. Generellt sett ser vi att respondenterna har gett 

levande beskrivningar och svar på de frågor som ställts. Då respondenterna, enligt oss 

författare, har genererat relevant information för studien ses bekvämlighetsurvalet som 

ett bra urval. 

 

Med ett bekvämlighetsurval menar Bryman och Bell (2013, s. 204, 205) att det kan vara 

svårt att generalisera resultatet för en hel population, då det är svårt att säga om 

resultatet är representativt eller ej. I denna studie kommer vi kunna ta fram teori men vi 

kommer inte att testa och kunna verifiera den framtagna teorin. Bryman & Bell (2013, s. 

204, 205) menar att det resultat som framkommer i en studie genomförd med ett 

bekvämlighetsurval kan ge upphov till vidare forskning inom området. Forskning 

genomförd med ett bekvämlighetsurval kan ibland kopplas samman med redan 

framtaget resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 204, 205). Med anledning av detta ser vi att 

vår uppsats kommer kunna generera teori som kan testas och verifieras vid vidare 

forskning.  

 

Varje intervju har varit unik, den information som presenteras om respondenterna är 

viktig för att läsaren ska få förståelse för respondenterna. I Tabell 2 presenteras en 

sammanställning av den bakgrundsinformation som anses vara av intresse för att ge en 

bild av de respondenter som deltagit i studien.  
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Tabell 2. Studiens respondenter 
Respon-

dent 

Ålder Fakultet Intressen Intervju-

längd 

(min) 

Transkri-

bering 

(sidor) 

1 23 Medicinska Träna, 

heminredning  

57  12  

2 27 Samhällsvetenskapliga Idrott, 

handboll 

57  12  

3 24 Samhällsvetenskapliga Umgås med 

vänner, 

aerobics  

35  10  

4 26 Samhällsvetenskapliga Litteratur, 

musik, 

friluftsliv 

51  12  

5 23 Samhällsvetenskapliga Träna, 

matlagning, 

umgås med 

vänner  

44  12  

6 25 Teknisk- 

naturvetenskaplig  

Friluftsliv, 

skidåkning, 

träning, foto 

och design  

40  9  

7 22 Lärarhögskolan Friluftsliv, 

skidåkning, 

klättring, 

aktivist, aktiv 

i olika ideella 

organisationer  

38  10  

8 24 Samhällsvetenskapliga Musik, 

litteratur, 

politik, umgås 

med vänner  

45 13  

9 24 Samhällsvetenskapliga Sport, fotboll 52  14  

10 24 Teknisk- 

naturvetenskaplig 

Skidor, träna  42  12  

                                     Totalt: 461 min 

(7h 41 

min) 

116 sidor 

 

Innan intervjuerna lovades respondenterna att de inte personligen skulle kunna bli 

kopplade till sina svar från intervjuerna. Av etiska skäl har vi valt att benämna 

respondenterna med nummer istället för namn. De 10 respondenterna har benämnts som 

respondent 1-10. Respondenterna 1-5 är kvinnor och respondenterna 6-10 är män för att 

det på ett smidigt sätt ska gå att påvisa eventuella skillnader mellan könen. Vilken 

respondent som är kopplad till vilken siffra är det endast vi författare till denna studie 

som har kännedom om. Vi anser att avsaknad av respondenternas verkliga namn inte 

påverkar läsarens förståelse. I studien har vi valt att studera universitetsstudenter vid 

Umeå universitet. De respondenter vi har intervjuat är 22-27 år gamla. I ovanstående 

Tabell presenteras vilken fakultet respondenterna är inskrivna vid. Många av 

respondenterna var inskrivna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, som är en av de 

större fakulteterna vid Umeå universitet. Vi har också valt att presentera 
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respondenternas intressen i syfte att öka förståelsen för varje enskild respondent. Vidare 

står hur långa de enskilda intervjuerna var för att öka förståelsen för insamlat material. 

Oavsett längd på intervjuerna anser vi att de alla höll en hög kvalitet och vi fick svar på 

det vi ville få svar på. Hur långa de enskilda intervjuerna har blivit när vi har 

transkriberat dem har varierat och beror till viss del på om vi som intervjuade har gjort 

många inflikningar, vilket har inneburit att de har blivit längre. Om respondenten har 

uppgett fylliga och beskrivande svar har också intervjun blivit längre. Över lag har det 

upplevts som att tillräcklig information har samlats in genom de intervjuer vi har haft.  

 

4.2 Intervjumetod 
4.2.1 Typ av intervju  
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 474, 476) är syftet med en kvalitativ studie att förstå 

respondentens ståndpunkter och att det således är fördelaktigt för intervjun att ta olika 

riktningar, beroende på respondentens svar. Alla typer av intervjuer har en struktur, för 

en del intervjuer är strukturen förutbestämd och när det kommer till andra kan den 

formas under intervjuns förlopp (Ely, Anzul, Friedman, Gardner & Mc Cormack 

Steinmetz, 1993, s. 66). En ostrukturerad intervju är löst strukturerad till utformningen 

och inkluderar en del frågor som ska ställas (Alvesson, 2011, s. 16). Bryman och Bell 

(2013, s. 474- 476) menar att en semistrukturerad intervju är en slags ostrukturerad 

intervjuteknik som innebär att författarna till en studie använder sig av en så kallad 

intervjuguide med olika teman vilka ska behandlas under intervjun. De frågor som ställs 

behöver enligt författarna inte ställas i en viss ordning, det är viktigare att den som blir 

intervjuad har möjlighet att svara mer fritt och att anpassade följdfrågor kan ställas. 

Fokus ligger således på att förstå vad respondenten menar och hur denne uppfattar 

händelser och beteenden. (Bryman & Bell, 2013, s. 474-476) Vidare är det vanligt att 

forskare som har tydligt fokus med sin forskning använder en semistrukturerad 

intervjuteknik för att kunna besvara sin frågeställning. Detta då de på förhand har en 

tydlig bild av hur analysen av insamlad data ska göras. Vanligt är också att författarna 

använder sig av olika teman för att på så sätt styra in respondenten på viktiga områden 

vid intervjun. (Bryman & Bell, 2013, ss. 477, 479)  

 

Semistrukturerade djupintervjuer valdes för att undersöka hur respondenterna tänker 

kring beteenden och händelser. Vi ser det som positivt att denna typ av intervju ger 

möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor, vilket kan leda in på andra aspekter som 

respondenterna anser vara viktiga. Detta öppnade upp för djupdykning i 

respondenternas tankar. Intervjuerna utgick från en förutbestämt ram uppbyggd av 

teman för att sedan anpassas efter respondenternas svar. Således var det möjligt att 

forma processen av intervjun allt eftersom den fortskred och få detaljerad information 

och djup förståelse för hur respondenterna resonerade. Redan i samband med 

framtagandet av intervjufrågor hade planen för analysen av datainsamlingssvaren gjorts, 

vilket går hand i hand med en semistrukturerad intervju.  

 

4.2.2 Pilotstudie 
En pilotstudie kan leda till att den riktiga insamlingen av data blir mer pålitligt och ger 

mer teoretisk nytta för studien än vad som skulle blivit om insamlingen av data gjorts 

utan en pilotstudie (Rugg & Petre, 2007, s. 141). Även Bryman och Bell (2013, s. 106) 

menar att det gynnar studien om författarna genomför en pilotstudie för att testa hur 

metoder för datainsamlingen fungerar, innan den riktiga insamlingen börjar. Vid 

intervjuundersökningar syftar en pilotstudie till att testa frågorna för att kunna förbättra 

dem innan de riktiga intervjuerna hålls (Bryman, 2011, s. 258, 259). Vidare skriver 
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författaren att en pilotstudie inte är avsedd att inkludera de personer som ingår i det 

urval som gjorts och som ska vara med i den riktiga insamlingen av data, detta då dessa 

kan behöva väljas bort på grund av representativiteten. Dock är det fördelaktigt om 

respondenterna av pilotstudien är jämförbara med det urval som avses undersökas. 

(Bryman, 2011, s. 258, 259) 

 

När frågorna färdigställts fick en klasskamrat till oss läsa igenom dem för att testa om 

frågorna var lätta att förstå. Vi fick några tips på förändringar för att öka förståelsen för 

frågorna. Exempelvis blev vi rekommenderade att flytta en fråga till senare delen av 

intervjun. Detta rörde frågan som handlar om hur respondenten tror att någon uppfattar 

denne endast utifrån deras profiler på Facebook och Instagram. Ändringen gjordes med 

anledning av att frågan ansågs vara personlig och skulle kunna upplevas svår för 

respondenterna att svara på så tidigt in i intervjun. Det kändes lämpligt att flytta denna 

fråga för att respondenterna skulle vara varma i kläderna och van vid 

intervjusituationen. Med anledning av detta flyttade vi ned frågan, till plats nummer fem 

i intervjuguiden. (Appendix 1) 

 

Efter revidering av några frågor kontaktade vi två bekanta studenter vid Umeå 

universitet som gick med på att delta i en pilotstudie. Att vi författare kände de individer 

som var med i pilotstudien ansågs vara positivt då intrycket var att de vågade vara ärliga 

och säga vad de tyckte vilket en för oss okänd person kanske inte hade varit bekväm 

med att göra. I och med att intervjuerna beräknades ta upp mot en timme kändes det 

enklare att få någon bekant att ställa upp. De två som deltog i pilotstudien var 

jämförbara med det urval som avsågs undersökas. Respondenterna i pilotstudien 

uppfyllde var en man och en kvinna och uppfyllde de krav som ställdes på 

respondenterna. De som deltog i pilotstudien var inte med i den riktiga insamlingen av 

data för att minska risken för att resultatet inte ska vara representativt. Under 

pilotstudien fick vi öva på att hålla varsin intervju samt testa om frågorna var lätta att 

förstå. Dessutom indikerade testintervjuerna hur lång tid varje intervju i framtiden 

kunde tänkas ta. Efter intervjuerna fanns det möjlighet att diskutera frågornas ordning 

och utformning, några ordval i frågorna justerades ytterligare en gång. Här valde vi 

exempelvis att omformulera båda frågorna som rör positiv och negativ information, 

fråga nummer nio i intervjuguiden. Dessa ändrades till att bli mer öppna frågor för att 

undvika att vi författare påverkade respondenterna i sina svar. (Appendix 1) Pilotstudien 

gjordes i syfte att säkerställa kvaliteten och förståelsen av frågorna.  

 

4.2.3 Datainsamling 
Från början planerades genomförandet av 14 stycken intervjuer då detta ansågs rimligt 

utifrån de tidsramar som satts. Sju män och sju kvinnor från olika fakulteter vid Umeå 

universitet valdes ut. En jämn könsfördelning och studenter från olika program valdes 

med anledning av att skapa en överblick av Umeå universitets studenter. Varje 

intervjutillfälle planerades in enskilt med varje respondent i hopp om att respondenten 

ifråga skulle känna att denne hade god tid att delta i intervjun. Varje intervju tog mellan 

30-60 minuter vilket vi även beskrev för respondenterna innan både i ett mail 

(Appendix 2) och inledningsvis under intervjun. Intervjuerna genomfördes vid Umeå 

universitet för att skapa en så naturlig miljö för respondenterna som möjligt. 

Intervjuerna genomfördes i grupprum för att minska risken att bli distraherade av 

förbipasserande och för att få en god ljudkvalitet på ljudinspelningen. Genom att välja 

en miljö som respondenterna kände sig bekanta med hoppades vi att de skulle känna sig 

avslappnade under intervjun.   
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Merriam (1994, s. 96) rekommenderar att spela in intervjuer för att inte gå miste om 

information som kan vara av relevans för analysen. Det är också möjligt att föra 

anteckningar under intervjun för att samla in den information som lyfts fram av 

respondenten. Vanligt är att kombinera dessa två metoder. (Merriam, 1994, s. 96) Även 

Trost (2005, s. 52, 53) skriver att det är positivt att spela in vad som sägs vid intervjuer. 

Det behövs inte lika mycket anteckningar när forskaren samtidigt spelar in intervjun 

(Bell & Waters, 2016, s. 192). Den främsta fördelen med att spela in är att det innebär 

en möjlighet att efter själva intervjun lyssna på intervjun igen och då studera det tonfall 

och upprepade ordval som används (Trost, 2005, s. 52, 53). Däremot är det viktigt att 

komma ihåg att en inspelning kan innebära tekniska problem (Merriam, 1994, s. 96). 

Innan intervjuerna började tillfrågades varje respondent om godkännande för att spela in 

just dennes intervju. Vidare beskrevs respondentens rättigheter exempelvis rätten att 

avbryta intervjun och att personligen inte kunna bli kopplade till sina svar i studien. Det 

förtydligades också att den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras och vara 

tillgänglig för allmänheten, för att respondenterna till fullo skulle förstå vad sitt 

deltagande innebar. Alla intervjuer spelades in med två enheter, vilket var ett försök till 

att minska tekniska problem som en ljudinspelning kunde ha inneburit. Vi upplevde inte 

någon förlust av data under intervjuerna på grund av tekniska problem. Den ene av 

uppsatsförfattarna hade huvudansvar för att ställa frågor medan den andra tog kortare 

anteckningar och hade en mer passiv roll och observerade själva intervjun. Detta var 

något som även presenterades för respondenterna innan intervjun i syfte att förbereda 

dem inför intervjun och för att klargöra upplägget. Den som hade den mer passiva rollen 

ställde även följdfrågor, något som upplevdes positivt med anledning av att risken för 

att missa viktig information minskades. Vi hade det större ansvaret för lika många 

intervjuer var. Genom att dela upp intervjuerna minskades risken att ett och samma fel 

uppstod vid alla tillfällen. Ett fel skulle kunna ha varit att en av oss författare 

formulerade frågorna till att bli ledande. För att undvika att det uppstod samma fel vid 

varje enskild intervju höll vi därför hälften av intervjuerna var. Efter varje intervju gick 

vi muntligen igenom intervjun. Vi reflekterade över vad som gått bra och mindre bra 

gällande intervjutekniken för att skapa möjlighet till utveckling vid nästa 

intervjutillfälle. 

 

Att spela in en intervju och att gå igenom den efteråt kan hjälpa forskaren själv att 

utvecklas som intervjuare (Trost, 2005, s. 52, 53). En forskare som använder sig av 

kvalitativ metod kan ständigt utvecklas när det kommer till att ställa frågor, ha rätt rytm 

och att lära sig hur de frågor som ställs påverkar själva intervjun. Detta är särskilt svårt 

för nybörjare att veta. (Ely et al., 1993, s. 71) Eftersom vi som uppsatsförfattare inte är 

vana att intervjua lärde vi oss av våra misstag och övade upp tekniken att intervjua. 

Genom att vi båda var med under alla intervjuer utvecklades vi även vid de intervjuerna 

vi inte hade huvudansvaret för att ställa frågor. Att vara mer passiv gav oss möjlighet att 

reflektera över hur vi själva agerade i en intervjusituation. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 180) är det viktigt att ställa följdfrågor och att lyssna på vilka svar som fås av 

respondenten. På grund av detta valdes arbetsfördelningen att den som hade en mer 

passiv roll kunde flika in med följdfrågor för att hjälpa till att driva intervjun framåt. 

Bryman (2011, s. 430) trycker på vikten att vara flexibel vid genomförandet av en 

kvalitativ intervju för att den ska bli semistrukturerad. Arbetsfördelningsupplägget 

konstruerades i syfte att undvika risken att intervjun blev strukturerad. Genom en tydlig 

rollfördelning hjälptes vi åt att följa upp intressanta aspekter som uppkom under 

intervjun utöver de förkonstruerade frågorna. Allt eftersom intervjuerna hölls, 
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upplevdes en förbättring när det kom till intervjutekniken och antal följdfrågor som 

ställdes. Det blev enklare för den som hade den mer passiva rollen att flika in med andra 

frågor med anledning av den erfarenhet som införskaffats då denne haft huvudansvar. 

Med anledning av detta ser vi, även i efterhand, fördelar med att båda uppsatsförfattarna 

har haft båda rollerna i intervjusammanhanget. 

 

Allteftersom intervjuerna fortskred märkte vi att vi fick liknande svar på 

intervjufrågorna och slutligen sågs ett framträdande mönster i de svar vi fick av 

respondenterna. Detta mönster noterades i samband med den åttonde intervjun. Efter 

ytterligare två intervjuer konstaterades att en mättnad i datainsamlingen hade uppnåtts. 

Det innebär att det inte framkom någon ny fakta under intervjuarna. På grund av detta 

valdes att avbryta datainsamlingen och antalet intervjuer minskades ner från 14 till 10 

stycken. I det läget hade fem män och fem kvinnor intervjuats vilket gjorde att vi ändå 

hade en jämn könsfördelning.  

 

4.2.4 Intervjuguide 
En intervjuguide är en minneslista över de frågeställningar som ska tas upp i en 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 419). Vid utformningen av intervjuguiden 

har studiens teoretiska referensram använts som utgångspunkt, se Tabell 3. 

 

Intervjufrågor ska vara formulerade på respondenternas vardagsspråk och helst vara 

korta och enkelt utformade (Kvale & Brinkman, 2014, s. 174, 176). Även Bell och 

Waters (2016, s. 190) menar att frågorna vid en intervju bör vara begripliga för 

respondenterna så inga missförstånd uppstår. Det rekommenderas att ge exempel i de 

fall det kan finnas svårigheter för respondenten att förstå vad som menas. Frågorna ska 

inte heller vara ledande, innehålla outtalade förutsättningar eller värderingar. (Bell & 

Waters, 2016, s. 190) För att testa om studiens framtagna frågor var förståeliga 

genomfördes den tidigare nämnda pilotstudien. Intervjuerna inleddes med några 

övergripande frågor om individen och dennes användande av Facebook och Instagram. 

De inledande frågorna var tänkta att värma upp respondenten samtidigt som viktig 

bakgrundsinformation om respondenten samlades in. Efter de inledande frågorna 

ställdes frågor kopplade till endast Facebook och sedan endast Instagram. Frågor om de 

båda medierna ställdes med anledning av att förtydliga hur respondenterna resonerar 

kring val av aktiviteter på Facebook och Instagram. Vi ville öka förståelsen för olika 

beteenden. Exempel på olika sätt att sprida företagsinformation presenterades med 

illustrativa kort som visade en bild med en tillhörande förklarande text av respektive 

aktivitet, se Appendix 3 för illustration av de kort som användes. I frågorna 3a-3d och 

4a-4d fick respondenterna använda sig av korten och rangordnade de olika aktiviteterna 

efter vilken den känner sig mer eller mindre bekväm med att använda samt gav exempel 

på hur de gjorde och tänkte kring de olika aktiviteterna. Korten var mycket uppskattade 

och hjälpte respondenterna att minnas vilka sätt som finns att använda. Att ha ett 

moment där respondenterna fick interagera med den som intervjuade genom att placera 

kort i en ordning från mest till minst bekväm skapade en naturlig dialog om 

respondenternas beteende. Genom att ha de olika möjligheterna framför sig blev 

respondenten ständigt påminda om de olika sätten och vi upplevde att korten hjälpte 

respondenterna att komma ihåg tidigare händelser som de delade med sig av. Vi 

upplevde att respondenten slappnade av ytterligare när fokus förflyttades till korten. 

Några av korten var illustrerade med ett exempel som vi hade valt ut. Vi såg vissa 

tendenser till att respondenterna gav exempel om det som visades på korten. 

Exempelvis nämnde en del respondenter Ikea i samband med kortövningen. Vi är 
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medvetna om att det kan vara på grund av att vi hade illustrerat aktiviteten att dela ett 

inlägg med en annan användare på Instagram med en företagsbild från just Ikea. De 

exempel vi hade på aktivitetskorten kan ha påverkat respondenterna i de exempel de 

gav. Dock ser vi inte att det spelar så stor roll vilka exempel respondenterna berättade 

om, huvudfokus är på resonemanget bakom exemplen. Med anledning av att vi ämnar 

skapa en förståelse för respondenternas resonemang, tror vi inte att de exempel vi hade 

på korten har påverkat studien nämnvärt.  

 

Avslutningsvis ställdes frågor kopplade till de båda olika medierna. Frågor som tidigare 

uppmärksammats under pilotstudien som känsliga ställdes mot slutet. Fråga nummer 

fem i intervjuguiden kan ses vara något känslig och handlar om hur respondenter tror att 

andra beskriver denne utifrån endast deras Facebook- och Instagramprofil. Detta 

jämförs sedan med hur respondenten tror att beskrivningen av denne som person är i 

verkligheten. Frågan ställdes för att öka förståelsen för hur respondenten presenterar sig 

själv på sociala medier. Anledningen till att denna fråga ställdes i slutet av intervjun är 

för att respondenterna hunnit slappna av och öppna upp sig tillräckligt för att känna sig 

så bekväma som möjligt med att besvara frågan. Frågor om normer ställdes för att få en 

överblick av respondentens sociala nätverksmiljö. Fortsättningsvis frågades 

respondenterna om deras attityd kring spridning av positiv och negativ information. 

Frågorna om positiv och negativ informationsspridning samt informationsspridning 

genom tävlingar ställdes i syfte att få en djupare förståelse för hur respondenterna tänker 

kring informationsspridning i olika sammanhang.  

 

Med frågan ”varför” går det att ta reda på hur respondenten upplever och agerar i olika 

situationer vilket kan ge forskaren en djupare förståelse och gå längre än respondentens 

självförståelse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 175). Med anledning av detta har vi tänkt 

på att inkludera frågan ”varför” löpande i intervjuerna, i hopp om att få en djupare 

förståelse. Enligt Trost (2005, s. 33) är det också viktigt att få svar på frågan ”hur”, 

vilket innebär att forskaren kan skapa sig en förståelse för de känslor, tankesätt och 

ageranden som respondenten har. En intervjuguide (Appendix 1) skapades som 

utgångspunkt vid intervjuerna men beroende på vilka svar som getts har vi som 

intervjuare varit mottagliga för att ändra denna ordning, öppna upp för andra frågor och 

skapa en naturlig dialog med respondenterna. Då detta är en explorativ studie som 

ämnar skapa förståelse för hur respondenterna tänker och agerar, var det särskilt viktigt 

för oss som forskare att vara flexibla och redo att följa upp nya spår som uppkom under 

datainsamlingen. Detta gjordes genom att ställa lämpliga följdfrågor och anpassa oss 

efter det, baserat på de svar som framkom. Intervjuguiden (Appendix 1) innehåller 

följdfrågor som användes som stöd. I Tabell 3 nedan kopplas intervjufrågorna ihop med 

vad vi uppfattar som lämpliga teorier från studiens teoretiska referensram. En 

utförligare uppställning av vilka frågor och möjliga följdfrågor som användes under 

intervjuerna hittas i Appendix 1.  
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Tabell 3. Intervjuguide 

 Intervjufråga 

 

Rubrik i 

teorikapitel 

Litteratur-

koppling 
 Bakgrundsinformation   

 Ålder, utbildning, antal år på 

universitetet, jobb och intressen. 

3.4.2 Demografiska 

faktorer 

 

Oh & Syn, (2015) 

 

 Inledande frågor   

1 Kan du berätta om ditt 

användande av Facebook och 

Instagram? 

3.5.5 

10 motivationsfaktorer 

3.5.6 Erfarenhet av 

sociala medier 

 

Oh & Syn, (2015) 

2a Finns det några företag som du 

gillar på Facebook? 

 

3.1.1 Marknadsföring 

3.3.1 Självbild 

 

Mangold & 

Faulds, (2009) 

Johansson, (2007) 

2b Finns det några företag som du 

följer på Instagram? 

 

  

 Facebook   

3a Vi presenterar olika sätt att 

sprida information på Facebook. 

Respondenten får rangordna de 

olika sätten efter vilken den 

känner sig mer eller mindre 

bekväm med att använda. 

 

3.1.3 Sveriges två mest 

populära sociala medier 

Lipsman, et al., 

(2012) 

3b, 

4b 

I vilket sammanhang skulle du 

kunna se dig själv… 

(intervjuaren väljer ut några 

kort) och på så sätt sprida 

information skapat av ett 

företag? 

 

3.1.1 Marknadsföring 

3.5.3  Inre och yttre 

motivation 

3.5.5  

10 motivationsfaktorer 

Mangold & 

Faulds, (2009) 

Lin, (2007) 

Oh, (2012) 

3c, 

5c 

Kan du ge ett exempel då du har 

spridit företagsinformation 

genom något av de sätt vi 

tidigare pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Marknadsföring 

3.1.4 Word of Mouth 

3.2 Normer  

3.4.1 Hur individer 

agerar i grupp 

3.5.1 Behovspyramid  

3.5.2 Tvåfaktorteorin, 

3.5.3 Inre och yttre 

motivation 

3.5.5  

10 motivationsfaktorer  

 

Mangold & 

Faulds, (2009)  

Kozinets, et al., 

(2010) 

McLaughlin 

&Vitak, (2011) 

Tajfel, (2010) 

Maslow, (1943) 

Herzberg, (1987) 

Uzunoğlu & 

Misci, (2014) 

Cho, et al., (2015) 

Deci & Ryan, 

(1985)  

Lin, (2007) 
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4d, 

5d 

Hur upplever du det om någon 

annan sprider information om ett 

företag på det sättet du precis 

beskrev?  

 

3.2 Normer  

3.3.1 Självbild 

3.4.1 Hur individer 

agerar i grupp 

 

Green & 

Cinnirella, (2007) 

Goffman, (1988) 

Tajfel, (2010) 

 

 Instagram   

4a Vi presenterar olika sätt att 

sprida information på 

Instagram. Respondenten får 

rangordna de olika sätten efter 

vilken den känner sig mer eller 

mindre bekväm med att 

använda. 

 

3.1.3 Sveriges två mest 

populära sociala medier 

PCMagazine, 

(2016b) 

 

 

 Frågor kopplade till både 

Facebook och Instagram 

  

5a Om någon du inte känner endast 

ser dina profiler på Facebook 

och Instagram, hur tror du att 

personen skulle beskriva dig då? 

3.1.2 Personlig 

varumärkeshantering 

3.3 Identitet 

3.3.1 Självbild 

3.3.2 Medie- 

utvecklingens 

förändring av identitet 

 

Peters, (1997) 

Solove, (2007) 

Elmore, (2010) 

Grasmuck et el., 

(2008) 

Tajfel, (2010) 

Hammarén & 

Johansson, (2009) 

Goffman, (1988), 

Johansson, (2002) 

Farnham & 

Churchill, (2011) 

 

5b Om personen sedan träffar dig i 

verkligheten, hur tror du att 

beskrivningen av dig skulle vara 

då? 

 

  

6 Upplever du att det finns några 

normer inom ditt sociala nätverk 

på Facebook och Instagram? 

3.2 Normer  

3.4.1 Hur individer 

agerar i grupp 

 

McLaughlin & 

Vitak, (2011)  

Tajfel, (2010) 

 

7a Känner du att det finns någon 

typ av aktivitet som inte är 

socialt accepterad för dig i ditt 

nätverk på Facebook och 

Instagram? 

 

  

7b Känner du att det finns några 

företag som inte är socialt 

accepterade att sprida 

information om för dig i ditt 

nätverk på Facebook och 

Instagram? 
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8 Har du upplevt att dina 

vänner/företag uppmanat dig att 

göra någon av de tidigare 

diskuterade aktiviteter för att 

sprida information som företag 

har skapat? 

 

3.4.1 Hur individer 

agerar i grupp 

3.5.2 Tvåfaktorteorin 

 

 

Tajfel, (2010) 

Herzberg, (1987)  

 

 

 

9a, 

 

Vad tänker du om spridning av 

positiv information om ett 

företag på Facebook och 

Instagram? 

 

3.1.4 Word of Mouth 

3.2 Normer 

 

 

 

 

Kietzmann & 

Canhoto, (2013) 

Uzunoğlu & 

Misci, (2014) 

Alexandrov, et 

al., (2013)  

Green & 

Cinnirella, (2007) 

9b Vad tänker du om spridning av 

negativ information om ett 

företag på Facebook och 

Instagram? 

 

  

10 Vad skulle få dig att delta i en 

tävling skapad av ett företag på 

Facebook och Instagram? 

3.5 Motivation 

3.5.3 Inre och yttre 

motivation 

3.5.5  

10 motivationsfaktorer 

Deci & Ryan, 

(1985)  

Lin, (2007)  

Cho, et al., (2015) 

 

 

4.3 Angreppssätt för analys 
Bryman (2011, s. 428) rekommenderar att transkribera intervjuer för att förbättra 

författarens minne och undvika att författaren omedvetet feltolkar något under själva 

intervjun. Nackdelen med att spela in intervjuer är att det kan avskräcka respondenter 

från att delta i studien. Det är även tidskrävande att transkribera. (Bryman, 2011, s. 428) 

Trots de nämnda nackdelarna ansåg vi att fördelarna var större, varför vi valde att spela 

in och transkribera vårt material. Alla intervjuer spelades in. Transkriberingarna hjälpte 

oss sedan vid presentation av resultat och diskussion.  

 

Det finns olika sätt att presentera resultat av forskning (Ely et al., 1993, s. 157). En 

tematisk analys är ett vanligt sätt att framställa och analysera kvalitativa 

forskningsresultat, detta innebär att data delas upp i teman (Ely et al., 1993, s. 165). Det 

är vanligt att utgå från hur det teoretiska kapitlet är strukturerat av kategorier för att 

sedan skapa teman (Ely et al., 1993, s. 166). Vid skapande av teman rekommenderar 

Ely et al. (1993, s. 165, 166) att gå efter följande struktur;  

 

 Bekanta sig med materialet 

 Skapa preliminära kategorier 

 Gruppera kategorierna och uppdatera dem om så behövs 

 Skapa teman genom att koppla ihop fakta inom och mellan kategorier 

 Jämför likheter och skillnader mellan deltagare 
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Vi har utgått från ovan nämnda struktur vid utformandet av studiens teman. Efter varje 

intervju transkriberades inspelningen. Transkriberingen lästes sedan noga igenom och vi 

såg tydligt att svaren kunde delas upp i olika kategorier som kunde kopplas samman och 

bilda olika teman. Efter att ha definierat olika kategorier och teman gick vi igenom det 

transkriberade materialet ännu en gång och markerade då den information vi ville lyfta i 

koppling till de olika temana. De teman som identifierades går att koppla samman med 

de teorier som presenteras i den teoretiska referensramen och som intervjuguiden 

baseras på. Med anledning av att vi genomförde semistrukturerade intervjuer 

identifierades information tillhörande de olika temana i olika delar av intervjun. Vi gav 

varje tema en färg för att enkelt kunna urskilja vilken information som skulle 

presenteras under vilket tema i resultatet.  Presentationen av resultatet i kapitel 5 är 

uppbyggt i en kombination av strukturen för teorikapitlet och intervjuguiden.  

 

Vid analys av resultatet jämfördes respondenternas svar med varandra, vi urskilde 

skillnader och likheter mellan de svar respondenterna gett. Vi jämförde respondenternas 

svar med den teoretiska referensramen. En uppdatering av de teman och kategorier som 

tidigare använts vid presentation av resultatet gjordes. En uppdatering sågs nödvändig 

för att tydliggöra analysen av resultatet.  

 

4.4 Etiska förhållningssätt 
Kvale och Brinkman  (2014, s. 105) beskriver fyra områden som forskare bör tänka 

igenom inför en intervjuundersökning. De fyra områdena är; medgivande, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105). 

Följande presenteras de fyra områdena samt hur vi förhåller oss till etik i arbetet. 

 

4.4.1 Medgivande 
Bell och Waters (2016, s. 190) lyfter vikten av att ha respondenternas medgivande innan 

intervjun startar. Det är även viktigt att informera den som ska bli intervjuad med 

information som berör vad undersökningen handlar om, varför de är utvalda att delta i 

intervjun, vilken typ av frågor som kommer att ställas och vad informationen som 

kommer fram under intervjun kommer att användas till.  (Bell & Waters, 2016, s. 190) 

Forskare bör informera respondenter om syftet med undersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). Vid en explorativ studie kan det dock vara en fördel att inte 

nämna syftet för att undvika påverkan på respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 108). Det rekommenderas även att informera respondenten om vem som 

kommer att få tillgång till intervjun och om den kommer att publiceras. Vidare 

rekommenderas det att ge information om vilka möjligheter respondenten har att tillgå 

utskriften och analysen av kvalitativa data. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107) Bell och 

Waters (2016, s. 61) menar att det ska vara möjligt för respondenten att tacka nej till 

intervjun innan, det ska även vara möjligt att avbryta intervjun eller hoppa över vissa 

frågor om respondenten så önskar. Det ska vara frivilligt att delta och det är viktigt att 

förtydliga respondentens rättigheter innan intervjun börjar. Vidare rekommenderar 

författarna att denna information ska presenteras skriftligt och tilldelas respondenten 

innan själva intervjun för att respondenten ska få tid för att reflektera över vad den 

tackar ja till. (Bell & Waters, 2016, s. 61) 

 

Respondenterna fick innan intervjuerna skriftlig information om vad intervjun skulle 

handla om, se Appendix 2. Informationen som skickades ut innan intervjutillfället 

informerade respondenterna om vad intervjun skulle handla om och vem som skulle ta 

del av materialet. Vi valde att inte nämna syftet med studien då det vid en explorativ 



  Magdalena Eriksson  

  Erika Herbert   

 41 

 

studie kan vara fördelaktigt att inte nämna syftet för att undvika att styra respondenterna 

till att svara på ett visst sätt. Vi informerade både skriftligen innan och muntligen 

inledningsvis av intervjun om att de som individ i studien inte skulle presenteras så att 

de kunde bli kopplade till sina svar av någon annan än oss författare. Vi beskrev både 

skriftligen innan och i början av intervjun att den slutgiltiga studien skulle publiceras 

och bli allmän handling, vilket respondenterna fick ge sitt godkännande om. Både innan 

och i anknytning till intervjun informerade vi om respondentens rätt att avsluta intervjun 

när som helst samt dess möjlighet att avstå från att svara på frågor. Respondenten 

informerades innan intervjun om att den skulle spelas in och fick under innan intervjun 

bekräfta att det var okej. Varje respondent fick efter intervjun ta del av den 

transkriberade intervjun för att bekräfta att svaren tolkats rätt. På detta sätt öppnade vi 

också upp för en möjlighet för respondenten att justera och lägga till ytterligare 

information.  

 

4.4.2 Konfidentialitet  
Konfidentialitet handlar om överenskommelse kopplad till vad som kan göras med det 

data som kommer fram under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). 

Konfidentialitet innebär att respondenter inte ska kunna bli identifierade med hjälp av 

beskrivningar (Bell & Waters, 2016, s. 64). Av etiska skäl presenteras den information 

som framkommit under intervjuerna på ett sätt så att en utomstående inte ska kunna 

identifiera respondenterna. Vi valde exempelvis att skriva vilken fakultet de studerar vid 

istället för program, med tanke på att vissa program inte har så många studenter och att 

respondenterna då lättare kan bli identifierade och kopplade till sina svar. Anonymitet 

betyder att det inte ska finnas någon möjlighet att som respondent bli identifierad i 

studien, det innebär också att inte ens forskaren vet vem som svarat vad (Bell & Waters, 

2016, s. 64). Vi som forskare har inte kunnat erbjuda anonymitet i denna studie i och 

med att vi har vetat vem som säger vad under intervjutillfällena. Vi har dock försökt 

presentera det underlag som framkommit under intervjuerna så att ingen annan ska 

kunna identifiera respondenterna i studien.  

 

4.4.3 Konsekvenser 
Kvale och Svend (2014, s. 110) menar att det som forskare är viktigt att ta hänsyn till de 

konsekvenser som respondenter kan drabbas av efter att ha deltagit i en intervju. 

Forskare bör överväga de konsekvenser som kan drabba respondenterna samt den grupp 

som respondenterna representerar. Det är svårt men eftersträvansvärt att förutspå 

konsekvenser av kvalitativ forskning. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110) Vi såg att 

ämnet i denna studie på det stora hela inte är av känslig karaktär, därmed värderade vi 

risken att någon skulle ta skada genom att delta som låg.  

 

4.4.4 Forskarens roll 
Enligt Kvale och Svend (2014, s. 111) är det möjligt att etiska och vetenskapliga 

intressen ibland står i konflikt mot varandra. Det är forskarens vetskap, erfarenhet, 

ärlighet och objektivitet som till sist avgör om det är de etiska eller vetenskapliga 

motiven som forskaren i slutändan utgår från. Under kvalitativa intervjuer finns det risk 

för respondenten att påverkas av intervjuaren. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111) Ely et 

al. (1993, s. 242) menar att det som forskare inte går att vara helt objektiv, fri från 

förutfattade meningar, men att det är eftersträvansvärt för att minska risken för 

subjektiva resultat. Med vetskap om risken att påverka respondenternas svar tänkte vi 

vid utformandet av intervjufrågorna på att frågorna skulle vara enkla att förstå och inte 

ledande. Genom pilotstudien testade vi även förståelsen för frågorna och fick inga 
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indikationer under själva pilotstudien eller när vi efteråt diskuterade frågorna med 

testrespondenterna om att de var ledande. 

 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att avgöra forskningens kvalitet är det viktigt att se till forskningens validitet och 

reliabilitet (Bryman, 2011, s. 351). Följande kommer de två begreppen validitet och 

reliabilitet presenteras mer djupgående.  

 

4.5.1 Validitet 
Med validitet menas hur väl studien identifierar eller observerar det den avser att 

identifiera och/eller observera. Intern validitet handlar om att det ska finnas tydliga 

kopplingar mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas. 

(Bryman, 2011, s. 352) För att stärka den interna validiteten fick varje respondent, efter 

avslutad intervju, ta del av den transkriberade intervjun där denne hade möjlighet att 

bekräfta vår tolkning av intervjun. Respondenten fick säkerställa att vi hade presenterat 

intervjun på rätt sätt och uppfattat vad respondenten sagt. Om respondenterna önskade 

tydliggöra eller tillägga ytterligare information gjordes detta. Extern validitet, 

möjligheten att generalisera ett forskningsresultat, kan vara svårt i en kvalitativ studie 

om urvalet som gjorts inte är representativt (Bryman, 2011, s. 352). Vi kan inte hävda 

att resultatet i vår studie är generaliserbart med tanke på att vi har gjort ett 

bekvämlighetsurval. Trots att resultatet inte är generaliserbart är det möjligt att resultatet 

skulle bli av liknande karaktär på andra universitet runt om i Sverige med anledning av 

att sociala medier och respondenternas nätverk sträcker sig över stads- och landsgränser. 

Under intervjuerna fick vi liknande svar på flera frågor, vi började se mönster som 

stärker det valida värdet av studien. De funna mönstren anser vi stärker att det finns en 

tydlig koppling mellan respondenternas svar och den teori vi presenterar.   

 

4.5.2 Reliabilitet 
Intern reliabilitet handlar om att forskarna ska komma överens om hur resultat ska 

tolkas. Om det är fler än en forskare som arbetar med en studie kan intern reliabilitet 

behöva ses över. (Bryman, 2011, s. 352) Vi som uppsatsförfattare har genomfört 

intervjuerna tillsammans och även gått igenom transkriberingarna tillsammans i syfte att 

skapa en samsyn av insamlad data. Tillsammans analyserade vi insamlad data för att 

undvika missförstånd eller olika uppfattningar om hur resultatet skulle tolkas. 

 

Vidare menar Bryman (2011, s. 352) att extern reliabilitet till skillnad från intern 

reliabilitet handlar om möjligheten att replikera studien. En kvalitativ studie kan i 

många fall vara svår att replikera då det är svårt att återställa den sociala miljö som en 

respondent intervjuades i med en annan respondents sociala miljö. (Bryman, 2011, s. 

352) Vi är medvetna om de svårigheter som finns när det kommer till att återskapa den 

sociala miljön. För att försöka skapa extern reliabilitet beskrivs den praktiska metoden 

och intervjuguiden utförligt i kapitel 4 om praktisk metod. 

 

4.5.3 Alternativa kriterier för kvalitativ forskning 
Kriterierna validitet och reliabilitet har blivit kritiserade att användas i kvalitativ 

forskning då de förutsätter att det går att presentera den sociala verkligheten på ett enda 

sätt (Bryman, 2011, s. 354). Med anledningen av att validitet och reliabilitet kan vara 

svåra att applicera i kvalitativa studier har två andra kriterier tagits fram för att kunna 
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bedöma en kvalitativ studie, dessa kriterier är; tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011, 

s. 352).  

 

4.5.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera. För att skapa trovärdighet gäller det som forskare 

att säkerställa efterföljandet av regler samt att respondenter kan bekräfta att forskaren 

har uppfattat verkligheten korrekt. (Bryman, 2011, s. 354) Efter avslutad intervju fick 

varje respondent ta del av transkriberingen av intervjun och möjligheten att bekräfta vår 

tolkning av intervjun, detta för att bekräfta att vi som forskare uppfattat verkligheten 

korrekt. Genom att forskare ger tydliga och omfattande beskrivningar av hur studien har 

gått till, blir det enklare att bedöma om resultatet är överförbart på andra grupper 

(Bryman, 2011, s. 354, 355). Hur varje intervju har genomförts har beskrivits i tidigare i 

detta kapitel. Även en beskrivning av respondenterna har gjorts. Varje intervju har varit 

unik och därför har vi försökt vara transparanta och tydliga genom att presentera de 

rådande förhållandena. För att kvalitativ forskning ska ses som pålitlig är det enligt 

Bryman (2011, s. 355) viktigt att forskare har ett granskande synsätt. Forskare kan 

genom att tydligt presentera hur de gått till väga under arbetets gång stärka de teoretiska 

slutsatserna (Bryman, 2011, s. 355). Vi har strävat efter att utförligt beskriva hur vi gått 

till väga i syfte att underlätta för utomstående att bedöma hur pålitligt 

forskningsresultatet är. Då det inte går att vara helt objektiv i kvalitativ forskning är det 

viktigt att säkerställa att forskaren inte medvetet påverkat respondenter med egna 

värderingar eller att forskarens teoretiska inriktning påverkat slutsatserna (Bryman, 

2011, s. 355, 356). Vi har genomgående i studien försökt vara öppensinnade för att inte 

påverka resultatet av studien.  

 

4.5.5 Äkthet  
Bryman (2011, s. 357) menar att äkthet berör ett vidare perspektiv och 

forskningspolitiska följder. Äkthet delas in i fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. För 

att påvisa äkthet kan forskare försöka skapa en rättvis bild genom att ta upp olika åsikter 

och uppfattningar inom en grupp. (Bryman, 2011, s. 357) Då denna studie handlar om 

sociala medier är alla respondenter användare av sociala medier, närmare bestämt 

användare av Facebook och Instagram. Vi har valt respondenter som alla studerar vid 

Umeå universitet. Inom gruppen studerande har vi försökt få respondenter från olika 

fakulteter för att därmed skapa en rättvisare bild av gruppen studenter som studerar vid 

Umeå universitet. Ontologisk autenticitet handlar om att hjälpa deltagarna i 

undersökningen att förstå den sociala situation och miljö de lever i (Bryman, 2011, s. 

357). Vi upplevde att respondenterna redan under intervjuerna började reflektera över 

sitt användande av sociala medier efter vår intervju. Nästa kriterium pedagogisk 

autenticitet handlar om att ge deltagarna en bild av hur andra upplever den sociala 

miljön (Bryman, 2011, s. 357). Respondenterna har fått ta del av vår slutgiltiga studie, 

på så sätt får respondenterna inblick i hur andra i sin omgivning tänker och agerar. Det 

sista två kriterierna; katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet handlar om att ge 

deltagare möjlighet att påverka sin situation och ge deltagare möjligheter till förbättring 

(Bryman, 2011, s. 357). Genom att fråga respondenterna om hur och varför de agerar 

som det gör fick de möjlighet att reflektera över sitt och andras beteende och 

konsekvenserna av det. Genom reflektion kan respondenterna skapa insikt av sitt eget 

beteende vilket ger dem en utgångspunkt för att fortsätta på samma sätt som tidigare 

eller förändra sitt beteende.  
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5. Resultat 
I detta kapitel beskrivs det resultat som har framkommit under studiens 10 

djupintervjuer. Inledningsvis presenteras hur Facebook och Instagram används och de 

normer som finns. Följande beskrivs hur respondenterna presenterar sig själva och hur 

de tror att de uppfattas av andra. Därefter presenteras hur respondenterna upplever 

påtryckningar och tävlingar. Avslutningsvis beskrivs hur olika aktiviteter som kan 

användas för att sprida företagsinformation på Facebook och Instagram upplevs och 

används.  

 

5.1 Användandet av sociala medier  
De flesta av respondenterna har varit aktiva på Facebook under många års tid och 

känner sig bekväma med att använda det. De har varit medlemmar mellan 6 och 10 år. 

Generellt sett har respondenterna inte haft Instagram lika länge som Facebook, de flesta 

gick med för 2 till 6 år sedan. Majoriteten av respondenterna uppger att de använder de 

båda medierna dagligen, ofta flera gånger per dagen.  

 

Många respondenter poängterar hur användningssättet på Facebook har förändrats under 

åren. I början användes Facebook främst för att lägga upp bilder som delades med 

vänner. Idag används Facebook främst som ett nyhetsflöde och för att hålla koll på 

vänner och gamla bekanta. De flesta respondenter har byggt upp ett stort kontaktnät 

under alla år de varit aktiva på Facebook. Det är vanligare att lägga till nya kontakter än 

att ta bort kontakter. Respondenterna upplever att det är jobbigt att dela med sig av för 

mycket information då de inte känner alla sina kontakter så väl. De upplever även att det 

finns ett överflöd av information och att de inte vill bidra till flödet av icke relevanta 

inlägg. När respondenterna vill dela med sig av information väljer de helst att dela den 

direkt till de dem tycker berörs av informationen exempelvis genom privata 

meddelanden.  

 

Det poängteras att det är smidigt att kunna kommunicera med människor på Facebook. 

Respondent 6 hävdar att ”Messenger har ersatt sms nästan helt och hållet för min del”. 

Flertalet respondenter menar att det framför allt är ett bra sätt att nå de personer som 

respondenterna inte har telefonnummer till, utan endast är vän med på Facebook. Enligt 

respondent 7 innebär Facebook interaktion med andra genom exempelvis olika grupper 

och gilla-sidor. Respondenterna gillar olika företagssidor och antalet sidor har liksom 

deras antal kontakter ökat med åren. Att ta bort en gilla-sida är ingenting som 

respondenterna brukar göra. Enligt många ses Facebook även som ett nyhetsflöde som 

används för att uppdatera sig om vad som händer. Respondenterna 2, 4, 5, 7, 8 och 9 

använder Facebook för att få koll på event. Facebook anses ha blivit ett medie för att 

sända ut politiska budskap. Med anledning av den politiska koppling Facebook har fått 

påverkas respondenterna i sitt agerande. Respondent 8 menar att artiklar om politik och 

mänskliga rättigheter påverkar vad han lägger ut på sociala medier. Exempelvis väljer 

han ibland att inte checka in på en flygplats för att visa att han ska på semester när 

världen ser ut som den gör.  

 

Instagram används i första hand för att kolla på andras bilder och få inspiration. Då och 

då lägger respondenterna upp egna bilder.  Hur ofta respondenterna väljer att lägga upp 

bilder skiljer sig åt, vissa vill endast göra detta vid speciella tillfällen medan andra gör 

det oftare. De flesta respondenter strävar efter att få så många gilla-markeringar som 

möjligt. Respondent 4 ser Instagram som ytligt, där självbekräftelse ofta söks genom att 
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användare lägger upp bilder på sig själva. När respondent 8 ska beskriva Instagram 

säger han ”Instagram är bara gött, alla mår bara bra där. Det finns ingen flyktingkris 

på Instagram”. Instagram används av flertalet respondenter som ett tidsfördriv. 

Respondent 1 menar ”Det spelar inte så stor roll vad som dyker upp, bara det är något 

nytt varje gång jag tittar”. Majoriteten av respondenterna följer företag och kända 

personer. Vilka de följer ändras ofta.  

 

Respondenterna känner sig mer bekväma med att sprida information om företag på 

Instagram än på Facebook. Majoriteten av respondenterna menar att de även är mer 

aktiva på Instagram i jämförelse med Facebook. De uppger själva att Instagram känns 

mer privat, med anledning av att de inte har lika många följare på Instagram som de har 

vänner på Facebook. Respondent 7 beskriver att ”Instagram är verkligen bara privat, 

jag vill inte ha en miljard följare”. Till skillnad från övriga respondenter finns det några 

som använder Instagram för att synas för så många övriga användare som möjligt. 

Respondent 6 och 10 använder exempelvis Instagram i syfte att skapa kontakt med 

potentiella sponsorer. Generellt sett kan sägas att aktiviteter som leder till att 

information om företag sprids är mer tillåtna ju mindre de syns. Respondenterna vill 

inte att sina flöden på Facebook och Instagram ska se ut som reklam.  

 

5.2 Företag på Facebook och Instagram 
Respondenterna gillar och följer olika typer av företag. Det är allt från företag inom  

rese-, klädes-, inrednings- och, IT-branschen. Även berömda personer, tidningar och 

TV-kanaler följs. Generellt sett följer respondenterna företag baserat på sina 

intresseområden. Respondent 6 följer exempelvis en del fotografer. Respondent 8 

beskriver att han gillar livsstilsföretag ”Det är mest sådana som speglar mitt eller min 

livsstil, eller inte min livsstil, utan det som jag vill vara” när han berättar om de företag 

som han gillar på Facebook. Respondenterna 5, 9 och 10 hävdar att de gillar företag 

som de i framtiden är intresserade att arbeta för alternativt har arbetat för. En del 

respondenter gillar många lokala företag bara för att de bor i Umeå, exempelvis följer 

de lokala matvarubutiker och restauranger. Även offentliga personer är det många av 

respondenterna som följer. Flera av respondenterna menar att det inte innebär så mycket 

att gilla ett företag. Gemensamt för en del av respondenterna är att de väljer att gilla och 

följa företag där de känner någon, så som vänners företag.  

 

Liksom på Facebook är det många som på Instagram följer vänners företag eller företag 

som de är intresserade av att arbeta på. Respondent 4, 5, 8 menar att de följer lokala 

företag på Instagram främst för att ha koll på om de har bra erbjudande som hon är 

intresserad av. Respondenterna lägger mer tid på att välja ut vilka företag de följer på 

Instagram i jämförelse med Facebook och ändrar vilka de följer oftare. Många 

respondenter följer offentliga personer på Instagram i större utsträckning än på 

Facebook. Det kan vara personer som är sponsrade, exempelvis atleter. 

 

5.3 Identitet  
Respondenterna tillfrågades hur de tror att någon skulle beskriva dem baserat på den 

information som syns på deras Facebook- och Instagramprofil. Respondenterna anser att 

det är negativt att inte vara aktiv på Facebook och Instagram. Den person som inte är 

aktiv upplevs som tråkig. Desto mer aktiv en användare är, ju mer social upplevs den 

vara. Bilder läggs i första hand ut för att få gilla-markeringar. Respondent 3 menar att 

hon ofta lägger upp ”den där perfekta bilden, lite så som man ska vara”. 

Respondenterna försöker överlag ge en ärlig presentation av sig själva. Respondent 1 
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menar att hon försöker vara sig själv på sociala medier även om det som syns på 

Instagram är ”med lite guldkant men ändå verklighet”.  

 

Med anledning av att majoriteten av respondenterna har fler vänner på Facebook än 

följare på Instagram skiljer sig innehållet som de lägger upp åt. Flertalet respondenter 

känner sig inte bekväma med att dela med sig av för mycket information på Facebook 

då de inte känner alla sina vänner på Facebook så väl. Den risk som respondenterna 

belyser är att det innehåll som de lägger upp ska misstolkas. Majoriteten av 

respondenterna känner sig mer bekväma med att lägga upp personliga bilder på 

Instagram och visa upp sina intressen där.  

 

En del respondenter använder Facebook och Instagram för att marknadsföra företag de 

arbetar för. Respondent 3 säger ”Det verkar ju som att jag är jätteengagerad men om 

man skulle träffa mig annars så pratar jag ju typ aldrig om det”. Hon tror att en person 

som träffar henne i verkligheten skulle få en annorlunda bild av henne än de har på 

Facebook. Även respondent 8 berättar att han tror att den som träffar honom i 

verkligheten efter att ha sett hans profiler på Facebook och Instagram skulle få en annan 

bild av honom. Om en person såg hans konto på Instagram och sedan träffade honom i 

verkligheten, skulle bilden av honom försämras då han ofta lägger upp förskönade och 

komiska bilder från hans liv. Om personen såg hans konto på Facebook, där han inte är 

så aktiv, tror han att han skulle uppfattas som tråkig. Respondent 7 beskriver sig själv 

som politiskt aktiv på Facebook och tror att de som ser hans profil på Facebook skulle 

tro att han alltid är arg, grundat i det han skriver. Däremot tror han att de skulle inse att 

han är glad och positiv i verkligheten om de väl träffade honom.  

 

5.4 Normer  
Respondenterna menar att det är enkelt att se om något är uppskattat eller inte. Ett 

beteende på Facebook och Instagram som inte är accepterat får arga kommentarer och 

inga gilla-markeringar. För att visa att ett beteende är fel är det också fler av 

respondenterna som väljer att sluta att följa eller ta bort en kontakt. Respondent 5 tror 

att det som syns på ens skärm påverkar användare till att lägga upp snarlika bilder. 

Vidare berättar respondent 5 att hon upplever att normerna kring tävlingar har 

förändrats. Hon menar att det var mer accepterat att delta i tävlingar för ett tag sedan. 

Enligt respondent 9 gäller jantelagen på Facebook, det är inte accepterat att vara för 

framåt och visa sig duktig. Det är inte accepterat att berätta om sig själv men det går bra 

om någon annan berättar menar han. ”Jag tror det handlar om de konversationer man 

har utanför, det här skitsnacket. Mycket snackas om vad som visas där. Det är nog där 

det syns mest, själva normen.”  

 

När andra exempelvis delar eller kommenterar information känner respondent 3 att hon 

borde agera på samma sätt. Hon agerar inte alltid på samma sätt på grund av rädsla för 

att det antingen kan tolkas fel eller komma från en källa som inte är kritiskt granskad. 

Politiska åsikter kopplade till företag är något som flertalet respondenter inte känner sig 

bekväma med att sprida. Respondent 1 tror att det är många som vill sprida mer 

information än vad de gör men är rädda för att ta en diskussion med andra som inte 

håller med. Respondent 8 väljer ibland att inte visa att han gillar vissa företag då de av 

andra kan uppfattas som oetiska och onda. Genom att inte visa vilka företag han gillar 

undviker han situationer där en diskussion eller konflikt skulle kunna uppstå.  
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5.5 Gruppdynamik 
5.5.1 Påtryckningar  
Respondenterna tillfrågades om de har upplevt att vänner eller företag uppmanat dem 

till att genomföra aktiviteter som leder till spridning av företagsinformation. Det är flera 

respondenter som nämner att de borde bli bättre på att göra den ena eller andra 

aktiviteten som leder till att företagsinformation sprids. Majoriteten av respondenterna 

säger att de blivit uppmanade att delta i tävlingar.  

 

Enligt respondent 1 är det många företag som spelar på känslor för att få användare att 

gilla något. Detta gäller främst på Facebook. Hon menar att det finns mycket 

hemskheter om bland annat sjuka barn där det uppmanas till att gilla eller dela inlägg. 

”Fast det har ju ingenting med någonting att göra. Och en like på Facebook skulle ju 

absolut inte göra barnet friskt på något sätt. Det blir ju bara konstigt”. Respondent 1 

säger att hon gärna vill hjälpa men att hon inte vill att hennes flöde på Facebook enbart 

ska bestå av dessa saker. Samtidigt kan hon känna sig som en dålig person för att hon 

inte följer uppmaningarna. Även respondent 7 lyfter att han har blivit uppmanad av 

olika hjälporganisationer att dela. Han gillar inte när organisationerna skuldbelägger 

honom om uppmaningarna inte följs.  

 

Både respondent 4 och 5 menar att det är vanligt att bli uppmanad av sina vänner att 

delta i olika event på Facebook. Respondent 6 upplever ibland att han borde tagga 

vänner i inlägg då innehållet är relaterat till gemensamma intressen. Om han skulle 

missa att tagga någon är han rädd för att denne ska känna sig utanför. Respondent 3 och 

9 uppger att de känner att de borde dela inlägg åt de företag som de jobbar för. 

Respondent 3 berättar att det står i hennes arbetsbeskrivning att hon ska marknadsföra 

företaget, men inte direkt hur hon ska göra det. Hon menar att det inofficiellt innebär att 

hon ska dela inlägg på sin privata sida på Facebook. Respondent 3 upplever det som 

något enkelt att göra och har inget emot det i och med att hon står bakom företagets 

värderingar. Vidare berättar respondent 3 att hon vid en reklamation upplevt 

påtryckningar om att skriva en kommentar på företagssidan och ge företaget bästa betyg 

för att de gav henne en ny produkt då den gamla gick sönder. Hon uppger att det kändes 

okey i stunden men” I efterhand kan jag tycka att det var lite att utnyttja så nu gillar 

jag inte dem längre”.  

 

5.5.2 Tävlingar  
Generellt sett har respondenterna en negativ inställning till tävlingar på Facebook och 

Instagram. Respondent 5 tycker att det finns för många tävlingar och att det är svårt att 

vinna. Respondent 6 har slutat delta i tävlingar om det krävs att han ska gilla, dela och 

kommentera. Respondent 6 och 8 anser att de som deltar i en tävling säljer ut sig själva. 

Respondent 8 säger att de som deltar i tävlingar ”Säljer ut sitt mediala utrymme så 

billigt. Jag ser ner på dem som gör det, förlåt men det gör jag”.  

 

För att respondenterna ska delta i tävlingar är vinsten viktig. Det ska vara ett bra pris 

och en känsla av att det är möjligt att vinna. Respondent 9 brukar inte delta i tävlingar 

men om han känner att han har chans att vinna ett åtråvärt pris skulle han kunna tänka 

sig att delta.  ”Om man skulle få en intervju, då hade man ju garanterat tävlat. Jag tror 

vad man kan få ut av det är A och O.” Respondent 2 och 5 kan tänka sig att delta i en 

tävling om deras deltagande kan hjälpa till med något bra syfte. Respondent 5 har till 

exempel deltagit i tävlingar där företag skänkt pengar till välgörenhet.  
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Majoriteten av respondenterna upplever att det är enklare och mer accepterat att delta i 

tävlingar på Instagram. Respondenterna menar att de har färre följare på Instagram och 

att de känner sina följare väl, vilket gör att det känns mer bekvämt att delta i tävlingar 

på Instagram. En bra tävling ska enligt respondenterna vara enkel att delta i, det ska inte 

ta för lång tid att delta. Respondent 8 och 10 tycker att det ska vara ett företag de gillar 

och tycker är coolt som arrangerar tävlingen. Respondent 4 och 7 vill kunna stå för 

företagets värderingar och åsikter för att vara med i tävlingen. Generellt sett tycker 

respondenterna att det känns okej att använda sig av hashtags, tagga personer och gilla 

något för att få vara med i tävlingar. Respondenterna vill helst inte uppfattas som 

reklampelare och det är viktigt att deltagande i en tävling inte syns för mycket. 

Respondent 5 säger att hon gärna vill vara med i tävlingar och vinna priser men att hon 

inte är det på grund av att hon inte vill fylla sitt flöde med tävlingar. Hon tror inte att de 

som följer henne vill se alla tävlingar som hon skulle kunna tänka sig att delta i.  

 

Respondent 1, 3, 4, 7, 8 och 10 tycker att det är viktigt att de känner till de företag som 

arrangerar tävlingen. Respondent 1 menar att det finns många blufföretag som ordnar 

tävlingar. Hon brukar försöka undersöka om det är ett blufföretag eller inte innan hon 

tävlar. ”På Facebook försöker jag gå in på sidan som har delat tävlingen och se vad 

folk har kommenterat. Ofta kommer det fram ganska snabbt om något är fake.” 

Respondent 3, och 5 vill av integritetsskäl inte ha en öppen profil och gillar inte att i 

samband med tävlingar behöva öppna upp sina konton för att ha möjlighet att delta. När 

tävlingar kräver att respondenterna ska motivera varför just de ska vinna säger alla att 

de blir avskräckta från att delta. Att skriva motiveringar upplevs vara för tidskrävande.  

 

5.6 Facebook 
Respondenterna tycker att det finns mycket som inte berör eller intresserar dem på 

Facebook. Det upplevs som jobbigt och irriterande med för mycket irrelevant 

information. Respondent 4 menar att det ibland blir ett stressmoment med för mycket 

information att ta del av. Information som är riktad till enskilda personer upplevs ofta 

som mer positiv än den som sprids till alla. För respondenterna är det viktigt att det som 

visas i deras flöde är relevant för just dem. När vänner visar att de är intresserade eller 

att de kommer gå på ett event syns det för alla personens kontakter. Information om 

event upplevs som positiv även om respondenterna inte är inbjudna till själva eventet 

och informationen inte varit riktad till just dem. Att se event som andra är intresserade 

av tycker respondenterna är positivt då det öppnar upp möjligheten att hitta nya event.   

 

Respondenterna ombads att rangordna de åtta olika aktiviteter som leder till att 

information skapat av ett företag sprids på Facebook. Rangordningen var från den 

aktivitet respondenterna kände sig mest till minst bekväm med att genomföra. I 

efterhand gav vi varje aktivitet poäng efter hur respondenterna placerat dem längs 

linjen. Den aktivitet som respondenten kände sig mest bekväm med fick flest antal 

poäng. Vid rangordningen av aktiviteterna på Facebook fick den aktivitet som de kände 

sig mest bekväm med 8 poäng, och den aktivitet som respondenten kände sig minst 

bekväm med fick 1 poäng. En aktivitet kunde därmed få högst 80 poäng och lägst 8 

poäng. I vissa fall kunde respondenten inte rangordna aktiviteterna. Om det exempelvis 

var två aktiviteter som delade på sistaplatsen adderades poängen för plats sju och åtta, 

den totala poängen för de två aktiviteterna blev då 3. Poängen dividerades sedan med 

två och de två aktiviteterna fick 1,5 poäng var. Vi har rangordnat aktiviteterna för att 

påvisa hur bekväma respondenterna är med de olika aktiviteterna i förhållande till 

varandra. När vi sammanställt hur respondenterna svarat framkommer det tydliga 
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skillnader mellan hur bekväma respondenterna är med de olika aktiviteterna, se Figur 3 

nedanför. Att gilla är det som respondenterna kände sig mest bekväma med och att 

använda hashtags var det respondenterna kände sig minst bekväma med. 

Respondenterna rangordnade de olika aktiviteterna på Facebook i följande ordning;  

 

1. Gilla/Reagera på ett företags inlägg eller sida  

2. Visa intresse för ett event skapat av ett företag,  

3. Tagga personer i kommentarfält och i inlägg skapat av ett företag  

4. Bjuda in till ett event skapat av ett företag  

5. Checka in sig själv och/eller andra på en plats kopplad till ett företag  

6. Dela ett inlägg eller event skapat av ett företag  

7. Kommentera ett inlägg skapat av ett företag  

8. Använda hashtags kopplade till företag 

 

 
Figur 3. Diagram över hur bekväma respondenterna är med olika aktiviteter på 

Facebook 

 

Gilla/Reagera 

Att gilla är den aktivitet som respondenterna känner sig mest bekväma med att göra. Det 

upplevs av de flesta som enkelt, något som går av bara farten. Respondent 9 säger ”Man 

kan gilla vad som helst nu för tiden så man säger egentligen inte jättemycket med att 

göra det, vilket gör det väldigt accepterat.” Att gilla är något som alla gör, respondent 6 

menar att det nästan går att gilla i alla sammanhang, att gilla säger inte så mycket. Trots 

att gilla är en aktivitet som för många går av bara farten menar respondenterna 2, 7, 9 

och 10 att de tänker igenom vad de gillar och att de vill kunna stå för det budskap som 

sänds ut. Respondent 4 beskriver att hon kan trycka gilla om ett företag visar att de 

engagerar sig. ”De kanske tar någon politisk ställning eller gör något som gör att man 

tänker ”fan vad bra”!” Hon vill visa att hon tycker att företag gör någonting bra eller 

kul och att de ska fortsätta med det. Respondent 10 vill genom att gilla någonting 

påverka andras åsikter. Respondent 9 vill uppmuntra företag att fortsätta med liknande 

aktiviteter genom att gilla.” Jag vill att de ska uppfatta min gilla-markering som ett 

statement att det här är något som de har gjort bra”. Även respondent 7 och 9 gillar 

inlägg och företag när företag visar värderingar som stämmer överens med deras egna. 
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Bilder och filmer som anses roliga eller häftiga är något som respondent 3-7 och 9 

uttrycker att de uppskattar och trycker gilla för. Respondent 2 och 3 använder 

funktionen bland annat för att visa att de har sett informationen. Respondent 1, 2 och 5 

gillar företag bland annat för att se reor och erbjudanden. Respondent 3, 4 och 8 menar 

även att de är intresserad av att ta del av information om vad som händer på företag de 

gillar på Facebook. Information som de är intresserade av är exempelvis hur det ser ut 

bakom kulisserna, hur personalen har det, information om nya butiker som öppnar eller 

om företaget har vunnit ett pris. 

 

Visa intresse 

Att visa intresse är den aktivitet som respondenterna känner sig näst mest bekväma med 

att genomföra. Det är en aktivitet som respondenterna, i de flesta fall, gör för sin egen 

skull för att först och främst komma ihåg alla olika event som finns. Funktionen 

används för att få information om event som är av intresse. Den används även för att se 

vilka andra som kommer.  Respondent 8 beskriver att han har tackat ja till ett event som 

han inte visste om han skulle gå på. Han tackade ja då han vill visa att han stödjer den 

typen av event. ”Det är en gayklubb och där vill jag ändå att mina gymnasiekompisar 

ska se bara att åh han är en HBTQ-vänlig typ. Det är typ att jag vill visa att jag är en 

bra människa och att jag kanske kommer”. Respondent 2 sa att hon kunde tänka sig att 

trycka i att hon var intresserad av ett event för att hjälpa andra att hitta eventet. ”Ibland 

kan jag hitta evenemang som jag vet att kanske andra skulle vara intresserad av fast jag 

själv kanske inte är jätteintresserad men vill att de ska se det också. Lite hjälp på 

traven, då kan jag trycka att jag är intresserad.  

 

Tagga 

Att tagga någon i ett inlägg hamnade på tredje plats när respondenterna rangordnade hur 

bekväma de kände sig med olika aktiviteter som sprider företagsinformation på 

Facebook. Att tagga ses som ett enkelt sätt att få direkt uppmärksamhet, informationen 

kommer till den personen som kan ha intresse av informationen. Respondent 5 menar 

att det kan vara ett inlägg som är häftigt eller något hon vill visa upp, hon brukar ofta 

tagga personer i inlägg. ”Det kan vara något företag som lagt ut något kul recept eller 

så. Då kan det vara så här att, ska vi laga det här på söndag?”  Respondent 1 och 4 har 

taggat vänner i inlägg som rör erbjudanden och rabatter som de tror att vänner skulle 

kunna vara intresserade av och hitta. Majoriteten av respondenterna är bekväma med att 

tagga personer i roliga klipp. Respondent 6 taggar ofta vänner i roliga klipp skapade av 

företag som är relaterade till hans intresse träning. 

 

Bjuda in till ett event 

Både respondent 2, 7 och 10 som är aktiva inom olika organisationer sprider 

information om event genom att bjuda in folk till event. De ser det som ett enkelt 

verktyg att marknadsföra olika aktiviteter. Det är en aktivitet som de flesta 

respondenterna känner sig bekväma med, det som upplevs vara positivt är att 

information går att rikta till de personer som kan tänkas vara intresserade av just det 

eventet. Respondent 5 bjuder ofta in vänner som hon vill gå på olika event tillsammans 

med. Respondent 2 tycker att det är viktigt att tänka igenom vilka man bjuder, det ska 

kännas relevant att få en inbjudan, det ska handla om något av intresse.  

 

Checka in 

Majoriteten upplever inte något behov av att medvetet visa var de befinner sig för andra. 

De vill inte att andra ska veta exakt var de befinner sig av integritetsskäl. Respondent 2 
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och 5 nämner även att de har haft vänner som haft inbrott när de har checkat in, genom 

att undvika att checka in minimeras inbrottsrisken. Att checka in är något som 

respondenterna menar var mer vanligt för några år sedan. Trots att det inte hör till det 

vanliga att checka in har respondenterna gjort det vid några enstaka tillfällen. 

Respondent 3, 6 och 9 har alla checkat in på fik eller restauranger för att få gratis kaffe. 

Respondent 5 säger att ”Jo men checka in skulle jag kunna göra om det exempelvis står 

”checka in så får du 10 % rabatt”. Då kan jag tänka mig det, då är det Ove Sundberg 

som kommer fram”.  

 

Respondenterna tar även upp att de har checkat in när de varit ute och rest. Respondent 

3 och 8 menar att det är för att visa upp att de ska iväg och få uppmärksamhet. 

Respondent 8 säger att ”En check in på en flygplats med en öl, det ger automatiskt typ 

100 likes av någon anledning.” Han säger att det är kul att se vem som gillar hans 

bilder. Respondenterna menar även att det är okej att checka in är om det är något 

häftigt event eller någon konsert. Respondent 2 säger att hon skulle kunna checka in 

”Om jag skulle se El Clásico i Barcelona då skulle jag tycka att det vore skithäftigt och 

då skulle jag kanske checka in”. Respondent 10 har inga problem med att dela med sig 

av sin position. Han berättar att han ibland har checkat in på platser och på så sätt fått 

kontakt med vänner som befinner sig på samma ställe som han.  

 

Dela 

Att dela är något som de flesta respondenter är trötta på, de menar att det delas så 

mycket som inte är av intresse. Respondent 1 säger att det finns ”väldigt mycket 

delningar som hamnar i mängden av alla kattvideos”. Respondent 9 tycker att det 

känns som att kasta information på andra genom att dela. Respondenterna är överens 

om att det i de flesta fall är bättre att använda sig av någon av de tidigare nämnda 

aktiviteterna för att dela med sig av information. Att skicka privata meddelanden med 

en länk eller att tagga personer i ett kommentarsfält känns bättre med anledning av att 

det går att rikta informationen till de som kan tänkas vara intresserade. Vid de tillfällen 

som respondenterna väljer att dela information vill de att så många som möjligt ska se 

det som delas. Respondent 6 delar ibland om det är ett företag eller ideell organisation 

som lägger upp något viktigt som han vill ska få mer uppmärksamhet och att fler ska 

känna till. Respondent 3, 6 och 9 kan ibland dela inlägg och event från företag de har 

någon personlig relation till. Det kan exempelvis vara vänners företag. Respondent 9 

menar att han vill hjälpa sina vänner för att vara en bra kompis.  

 

Respondent 1, 3 och 8 och 9 kan tänka sig att dela inlägg när de är relaterade till 

arbetsplatser de jobbar eller har jobbat på. De vill hjälpa företaget att synas, de tycker 

att företagets värderingar är bra och liknar deras egna. Respondent 1 har till exempel 

tidigare arbetat vid Blodcentralen och vet av den anledningen att det ibland kan vara 

svårt att få blodgivare. Hon har delat artiklar som Blodcentralen lagt upp på sin sida på 

Facebook om att det varit blodbrist. Hon gör det för att hon tror att Blodcentralen har 

svårt att nå ut till folk. Att dela ett inlägg ser hon som ett väldigt enkelt sätt att göra 

något som hon tycker känns viktigt. Hon hoppas att andra ska reagera på inlägget och få 

en tankeställare men inser också risken, att inlägget försvinner i mängden av all 

information som finns tillgänglig. Respondent 8 säger att han skulle kunna dela ett 

inlägg skapat av det företag han jobbar för men att det är viktigt att det inte ska se ut 

som om han är köpt av dem.  
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Generellt sett upplever många av respondenterna att dela något som jobbigt. Ett inlägg 

som delas ska vara genomtänkt och bra, det ska vara något som går att stå för.  

Respondent 3 säger ”Jag är rädd för att dela något som man tror är bra och så visar 

det sig vara från en sida som inte är så bra.” Respondent 3 menar att hon är väldigt 

försiktig när det handlar om att dela åsikter och att det är enklare att dela roligare klipp. 

Respondent 5 delar aldrig men om det skulle vara en cool reklamfilm eller liknande 

menar hon att hon kanske skulle kunna dela den. 

 

Kommentera 

Att kommentera hör till de aktiviteter som respondenterna klassade som mindre 

bekväma. Respondenterna menar att de hellre skickar privata meddelanden som riktar 

sig direkt till den som berörs av informationen. Respondent 1 känner att hon sällan har 

så mycket att säga och respondent 2 vill hellre ta diskussioner öga mot öga, hon menar 

att det så lätt blir missförstånd i kommentarsfält. Respondent 7 är den ende 

respondenten som uttryckligen är bekväm med att kommentera, han kommenterar i 

syfte att argumentera för olika åsikter.  

 

Hashtag 

Hashtags är något som de flesta respondenter inte tycker fyller något syfte på Facebook. 

De ser inte vitsen av att använda hashtags då det inte enkelt går att söka på hashtags. 

Respondent 2 använde hashtags för första gången nyligen. Hon hade vid det tillfället 

deltagit i en intervju om karriär som filmats och lagts upp på hennes privata konto på 

Facebook. En vän som arbetar inom HR tipsade henne om att det kan vara fördelaktigt 

att tagga företag i inlägget för att få företagets uppmärksamhet. Genom att hashtagga 

företag i filmen ville respondent 2 visa att hon var en driven person och förhoppningsvis 

få ett jobb på det företaget hon använde hashtagen för. 

 

5.7 Instagram 
Även på Instagram vill respondenterna bemötas av information som de upplever som 

relevant. Flertalet respondenter är emot smygreklam, de tycker att användare ska skriva 

ut om de är sponsrade. Smygreklam anses som oetiskt då lättpåverkade personer kan bli 

lurade. Respondent 9 tycker att det är viktigt att förstå varför andra användare publicerar 

inlägg. Respondent 8 ser ner på andra användare som publicerar inlägg som kan kopplas 

till företag som han anser vara oetiska. Han menar att de inte har koll på läget.  

 

På samma sätt som för Facebook rangordnades de sju aktiviteter som finns på Instagram 

som leder till att information publicerat av företag sprids. På Instagram fick den 

aktivitet som var mest populär 7 poäng och den som var minst populär 1 poäng. Den 

mest bekväma aktiviteten kunde därmed få högst 70 poäng och den minst bekväma 

aktiviteten kunde få lägst 7 poäng. Vi har rangordnat aktiviteterna för att påvisa hur 

bekväma respondenterna är med de olika aktiviteterna i förhållande till varandra. När vi 

sammanställt hur respondenterna svarat framkommer det tydliga skillnader mellan hur 

bekväma respondenterna är med de olika aktiviteterna, se Figur 4 här nedan. Att gilla 

var den aktivitet som respondenterna var mest bekväma med och att posta en bild å 

företagets vägnar var den aktivitet respondenterna kände sig minst bekväma med. 

Aktiviteterna rangordnades enligt följande;  
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1. Gilla ett inlägg skapat av ett företag 

2. Använda hashtags kopplade till företag 

3. Tagga personer och företag i inlägg skapat av ett företag 

4. Ange en plats kopplad till ett företag 

5. Kommentera ett inlägg skapat av ett företag 

6. Dela en bild med en bild skapad av ett företag med en annan användare 

7. Posta en bild å företagets vägnar 

 

 

 
Figur 4. Diagram över hur bekväma respondenterna är med olika aktiviteter på 

Instagram 

 

Gilla 

Att gilla ett inlägg skapat av ett företag upplever respondenterna som enkelt, det kan de 

göra lite när som helst. Respondent 1 säger ”Att gilla något är väldigt enkelt och du blir 

bara en i mängden av alla tusen gilla-markeringar. Man är lite halvhemlig, även fast 

det står att jag har gillat bilden”. Att gilla är ganska intetsägande. Respondent 4 hävdar 

att hon kan gilla bilder i alla situationer ”Det behöver inte ens ha något med företaget 

att göra, det kan bara vara typ ”åh fint”!” Respondenterna gillar ofta bilder som är fina 

eller trevliga. Att gilla är någonting som respondent 8 gör för att vara en del i en 

gemenskap.  

 

Respondent 2 berättar att hon trycker gillar för att uppmuntra till mer 

informationsspridning av samma slag. Exempelvis publicerade SVT en bild ”Det var en 

kvinna nu som tog EM-guld i en gymnastikgren som vi inte tagit guld i tidigare. Sådant 

kan jag tycka att är kul och borde uppmärksammas så då gillade jag till exempel den 

bilden.” Respondent 2 hoppas på förändring genom sin gilla-markering. Respondent 5 

berättade om en gång då hon gillade en bild för att hon tyckte synd om företaget. Det 

var en bild publicerad av AXA som handlade om att de lanserat en ny müsli. Bilden 

hade bara fått 14 gilla-markeringar, hon tänkte ändå att de såg ut att vara en god müsli 

och att det var en bra grej, hon ville genom att gilla ge AXA uppmuntran.  

 

Hashtag 

Att använda hashtags är den aktivitet som respondenterna känner sig näst mest bekväma 

med, det är något majoriteten av dem ofta gör. Hashtags används i alla möjliga sorters 

bilder. Respondent 1 berättar ”Om jag köpt en grej från IKEA och lägger upp en bild på 

den grejen då kan jag hashtaga IKEA.” Respondenterna gillar inte när inlägg upplevs 
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som reklam men respondent 8 menar att hashtags inte känns som reklam trots att det är 

det. ”Det känns så otroligt oskyldigt, man säljer inte ut sitt mediala utrymme.” Han 

säger också att det ibland känns som att hashtags är skapade av kunderna fast det kanske 

inte alls är så. 

 

Flera av respondenterna upplever att syftet med en hashtag är att få följare och gilla-

markeringar. Att ha många följare är kul. Respondent 6 säger att ”Jag använder det så 

att jag skjuter väldigt brett och använder många hashtags för att komma upp i många 

olika flöden.” Respondent 6 och 10 använder hashtags för att få potentiella sponsorer att 

hitta dem. Det kan också handla om att respondenterna har sponsorer sedan tidigare som 

vill att de ska hashtaga företaget vid de tillfällen respondenterna lägger upp en bild där 

deras produkter används. Respondenterna 6, 8 och 10 berättar om gånger då deras bilder 

blivit uppmärksammade av företag. Det upplevs som väldigt positivt att bli 

uppmärksammad av ett företag. Respondent 10 säger att det är bra för självförtroendet 

när ett företag hör av sig och vill dela ens bild. Respondent 8 berättar om en gång när 

han använde hashtagen #flySAS ” Det var en flygvärdinna som gick in och like:ade 

bilden och jag har aldrig varit så lycklig för en like.” 

 

Respondent 9 berättar att han har använt hashtags i samband med arbete. Han har ibland 

samarbetat med olika företag och hjälpt dem med sin marknadsföring. Han berättar att 

han ”Ville att företaget som vi jobbade med skulle se att det här är en samarbetspartner 

som engagerar sig och gör så mycket som möjligt.” Han vill särskilja jobb och privatliv 

och inte pracka på folk massa information men om det gör att han lyckas på jobbet har 

han inga problem med att sprida företagsinformation. ”Jag vill göra det för att känna 

mig duktig på mitt jobb […] Jag vill bygga mina förutsättningar att komma ännu 

längre, visa upp vad man går för.” 

 

Komik är någonting som flera respondenter upplever som positivt. Hashtags används av 

respondent 2, 7 och 8 för att skapa komik. För respondent 8 hjälper hashtags till att 

skapa en image, genom att använda hashtags kopplade till företag berättar han om vem 

han är eller vill vara. Respondenterna menar att det är viktigt att kunna stå för ett 

företags värderingar när en hashtag kopplad till ett företag används. Respondent 5 

berättar att hon uppskattade en kampanj för Keso som handlade om att vara sig själv. 

Hon upplevde syftet som något viktigt och något hon höll med om, varför hon skulle 

kunna tänka sig att använda Kesos hashtag.  

 

Respondent 9 känner sig inte så bekväm med att dela bilder över lag och visa vad han 

gör men han skulle kunna använda hashtags i samband med något speciellt event för att 

visa respekt för den som arrangerar själva eventet. Anledningen till att några av 

respondenterna inte använder hashtags är på grund av att de inte vet vad de ska skriva 

och att det upplevs som jobbigt att göra det. Respondent 1 och 2 menar även att 

användandet av hashtags har lett till att de fått följarförfrågningar från personer de inte 

vill ha kontakt med. Respondent 2 sa ” Jag hade en period när jag två, tre gånger om 

dagen kändes det som fick förfrågningar av så här konstiga halvnakna kvinnor.” 

Respondent 10 tycker att hashtags kan vara ett bra sätt att få spridning av sina bilder 

men han tycker inte att alla hashtags är bra. Han tycker till exempel att de som använder 

hashtagen #minresaräknas är löjliga. Han tycker att de borde sluta med det och börja 

träna istället för att uppdatera Instagram. 
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Tagga 

Att tagga upplevs som ett bra sätt att rikta information till en eller några specifika 

individer. Respondent 1 är intresserad av inredning och håller nu tillsammans med sin 

pojkvän på att inreda en ny lägenhet. Hon berättar att hon oftast taggar sin pojkvän i 

bilder med fina saker som hon tycker att de ska köpa.  Respondent 1 och 4 berättar om 

att de ofta taggar vänner i företagserbjudanden för att hjälpa dem att hitta dessa. 

 

Respondent 6 och 10 använder taggar på samma sätt som hashtags för att få 

uppmärksamhet från företag och få sponsring. Att få sponsring innebär för respondent 

10 att han kan göra det han gillar mest, det vill säga åka skidor mer. Respondent 10 

säger ” Jag tycker de gör bra produkter som jag gärna betalar för och använder och då 

är det ju klart, då vill jag ju att det ska gå bra för dem för då kan de göra fler produkter 

som är bra.” 

 

Ange plats 

Enligt respondenterna hjälper en angiven plats till att berätta om vad som är på bilden. 

Generellt sett är respondenterna mer villiga att ange sin plats på Instagram än på 

Facebook. Det upplevs inte som lika tydligt när informationen skickas ut tillsammans 

med en bild. De tillfällen som respondenterna anger en plats är ofta vid speciella 

tillfällen, det får gärna vara något coolt som händer. Ofta handlar det om sociala 

sammanhang. Respondent 4, 5 och 8 berättar att de ofta är på en finare restaurang när de 

väljer att ange en plats. Respondent 4 och 8 menar att de anger en plats för att visa hur 

bra de har det. Respondent 6 och 9 är däremot inte alls bekväma med att ange en plats, 

de anser att det är att sälja ut sig själv. Att ange en plats är inget som respondenterna 

uppmärksammar speciellt mycket. När vi frågade respondent 5 hur hon tror att det 

uppfattas att ange en plats på Instagram berättar hon ”Jag tror inte att det uppfattas på 

något särskilt sätt, det är ju många som gör det.” 

 

Kommentera 

Att kommentera är inget som respondenterna generellt sett känner sig bekväma med att 

göra, de känner att de inte vet vad och varför de ska skriva kommentarer. Respondent 5 

kom på att hon en gång skrivit feedback till att företag när de bett om det men att hon 

annars inte kommenterar någonting.  

 

Dela 

Det upplevs som positivt att kunna rikta information genom att dela men att dela är en 

funktion som används väldigt sällan eller aldrig av respondenterna själva.  

 

Posta en bild 

Att posta en bild upplever respondenterna som reklam. Respondent 4 och 5 menar att 

det inte känns så kul att posta en bild å företagets vägnar, om de ska göra det måste det 

vara ett bra syfte. Respondent 5 delade en gång en bild för att företaget då skänkte 

pengar till välgörenhet. 

 

5.8 Positiv informationsspridning  
När vi frågade respondenterna om spridning av positiv information om företag var det 

många som är positiva till det. Respondenterna sprider inte positiv information så ofta 

men skulle kunna tänka sig att göra det om ett företag har gjort något särskilt bra. 

Respondent 3 och 9 har spridit positiv information om företag som de haft koppling till 
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genom bekanta. För respondent 9 är det viktigt att budskap når rätt mottagare, han 

föredrar att ge positiv feedback öga mot öga och inte på sociala medier.  

 

Respondent 1 tar upp risken att bli anklagad för att vara sponsrad eller att få betalt för 

inlägg, särskilt ju fler följare en användare har. Hon betonar att ”Man vill ju liksom inte 

bli försäljare, det är väl det. Att man inte vill framstå som någon reklampelare”. Flera 

av respondenterna skulle kunna tänka sig att sprida positiv information om ett företag 

om detta görs lite mer dolt. Många av respondenterna hjälper gärna mindre företag att 

exponeras då de anses vara i större behov av hjälp att marknadsföra sig.  

 

5.9 Negativ informationsspridning  
När det kommer till spridning av negativ information menar majoriteten av 

respondenterna att de kan tänka sig att sprida det. Respondenterna säger också att de 

inte brukar sprida negativ information. Respondent 2 och 3 betonar vikten av att ha all 

fakta klar för sig, de vill samla in bakgrundsinformation för att därefter kunna ta 

ställning i frågan och avgöra om de vill sprida vidare informationen eller inte. 

Respondenterna berättar att de hellre vänder sig direkt till företaget om de vill visa sitt 

missnöje. Respondent 8 ser ingen mening att skriva en negativ kommentar på ett 

företags sida på Facebook om det är så att en kund har blivit otrevligt behandlad om han 

inte tror det ger så stor effekt. Respondent 7 menar att han inte vill sprida negativ 

information för då får företaget mer uppmärksamhet, han ser all publicitet som något 

positivt för företaget. 

 

Respondent 6 berättar om en reklamation då han inte fick det gensvar han önskade från 

ett företag. Han valde då att ha en öppen konversation med företaget på deras sida på 

Facebook för att pressa företaget till handling. Respondent 3 har lämnat ett negativt 

omdöme om ett företag på deras sida på Facebook för att varna andra att inte begå 

samma misstag som hon. Respondent 9 berättar att han är mer benägen att sprida 

negativ information om han har blivit illa behandlad av ett företag och inte om det har 

varit fel på varan. Han anser att bemötandet alltid går att påverka.  
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6. Diskussion och analys 
I kapitlet analyseras det resultat som framkommit under studiens 10 djupintervjuer i 

förhållande till den teoretiska referensram som presenteras i kapitel 3. Inledningsvis 

presenteras hur respondenterna använder Facebook och Instagram. Därefter 

analyseras normer, identitet, gruppbeteenden och demografiska faktorer. Vidare utreds 

de motiv som finns till informationsspridning och vilka motiv som finns till att undvika 

informationsspridning. Avslutningsvis analyseras vilka skillnader det finns mellan 

handlingar på Facebook och Instagram.  

 

6.1 Individen på Facebook och Instagram 
6.1.1 Användning av Facebook och Instagram 
I avsnitt 5.1 och 5.6 presenteras att respondenterna tycker att det finns för mycket 

information att ta del av på Facebook, det är enklare att välja vad de ser på Instagram. 

När det kommer till att sprida information om företag känner sig respondenterna mer 

bekväma med att göra det på Instagram med anledning av att de tycker att det syns 

mindre där. Lin (2007, s. 145) beskriver att individer motiveras att dela information om 

de känner att de har kontroll över vilken information som sprids. Vi anser att 

respondenterna är mer bekväma med att sprida information på Instagram med anledning 

av teorin som Lin presenterar om kontroll. På Instagram har respondenterna generellt 

sett färre följare och därmed kan det ses som att de har mer kontroll över vilka som ser 

deras inlägg.  

 

Oh och Syn (2015, s. 2057) menar att beteenden på sociala medier förändras då 

användare får mer erfarenhet. I avsnitt 5.1 beskrivs att respondenterna på Facebook har 

gått från att dela med sig av mycket information till att nästan inte dela med sig av 

någon information alls. Respondenterna har gått från att vara aktiva till mer passiva på 

Facebook. Vi upplever att respondenternas förändrade beteende inte beror på ökad 

erfarenhet utan på förmåga att kontrollera vem som tar del av budskapet de sänder ut. 

Därför ser vi inte att Oh och Syns teori om erfarenhet är applicerbar i detta fall. Vi anser 

att respondenternas irritation angående irrelevant information som sprids av andra 

användare istället är det som formar deras beteende. Vi tror att respondenternas 

irritation leder till att de själva inte sprider så mycket information överhuvudtaget. Med 

tanke på att respondenterna i avsnitt 5.1 berättar att de är mer bekväma med att sprida 

information på Instagram där de har färre följare, upplever vi att det är viktigt för 

respondenterna att känna att de har kontroll över vem som ser den information som 

sprids.  

 

6.1.2 Normer 
McLaughlin & Vitak (2011, s. 300) skriver att normer kan hjälpa människor att förstå 

vilket beteende som är accepterat och förväntat. Vi ser att denna teori om normer är 

applicerbar när det kommer till hur respondenterna upplever att de bör agera på 

Facebook och Instagram. Det går att tyda att respondenterna väljer att agera efter vad 

som anses socialt accepterat.  Generellt sett kan sägas att respondenterna enligt vad som 

presenteras i avsnitt 5.1 anser att allvarliga saker inte bör tas upp på Instagram. Som 

respondent 8 menar ”Instagram är bara gött, alla mår bara bra där. Det finns ingen 

flyktingkris på Instagram.” Vi tolkar det som att Instagram kan ses som en fristad från 

jobbiga och svårhanterliga ämnen. McLaughlin och Vitak (2011, s. 300) menar de 

normer som finns hjälper individer att veta hur de ska bete sig. Vi tolkar det som att 

normen på Instagram är att inte sprida information som kan tolkas som för allvarlig. På 
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Facebook är det däremot vanligare och mer accepterat att sprida information om 

allvarliga ämnen som exempelvis kan vara politiskt kopplade. Vi ser att det råder olika 

normer på de båda sociala medierna. McLaughlin och Vitak (2011, s. 300) menar att 

normer på sociala medier ibland inte hinner med den snabba utvecklingstakt som 

sociala medier har. Författarna menar även att mängden användare och antalet olika 

grupper på ett socialt media kan inneha olika normer, vilka ibland riskerar att krocka då 

normerna skiljer sig åt mellan grupper (McLaughlin & Vitak, 2011, s. 300). Som vi 

tidigare nämnt är respondenterna mer försiktiga med vad de väljer att sprida på 

Facebook i jämförelse med vad de är på Instagram. Vi tolkar det som att denna 

försiktighet kan ha skapats då respondenterna vill undvika att normer mellan olika 

grupper krockar. Att försiktigheten är tydligare på Facebook kopplar vi till att 

respondenterna generellt sätt har fler vänner på Facebook. Att respondenterna har fler 

vänner på Facebook kan innebära att det finns fler mindre grupper bland 

respondenternas vänner på Facebook. De mindre grupperna kan ses ha egna normer, 

vilka i större utsträckning riskerar att krocka på Facebook då de är fler till antalet än vad 

de är på Instagram. De rådande normskiljaktigheterna kan förklara respondenternas 

större försiktighet på Facebook.   

 

I avsnitt 5.3 presenteras att många av respondenterna reflekterar kring hur de borde bete 

på sociala medier. Fler känner att de borde vara mer aktiva för att uppfattas som roliga 

och sociala. Å andra sidan beskrivs det enligt 5.1 att respondenterna tycker att de 

aktiviteter som leder till spridning av företagsinformation är tillåtna ju mindre de syns. 

Flertalet respondenter hävdar att de inte vill visa vad de tycker med rädsla för att behöva 

stå till svars för sitt ställningstagande. Vi upplever det som att respondenterna inte vill 

utmärka sig för mycket genom aktiviteter som skulle kunna uppröra andra, varför de 

väljer att undvika situationer där en diskussion eller konflikt skulle kunna uppstå. Vi 

upplever att respondenterna inte vill synas för mycket för då riskerar de att upplevas 

som irriterande av andra användare. Vi ser en hårfin gräns mellan att vara aktiv och att 

inte synas för mycket.  

 

Respondent 9 berättar i avsnitt 5.4 att han anser att jantelagen gäller på Facebook. 

Vidare beskriver respondent 9 att det pratas mycket ansikte mot ansikte om andras 

beteende och inlägg på Facebook och att det är så han får indikationer om vilka 

beteenden som är accepterade och inte. I avsnitt 5.4 presenteras även att det enligt 

respondenterna framgår om ett beteende är uppskattat eller inte. Detta syns på hur 

många gilla-markeringar och vilken slags kommentarer ett inlägg får. Grundat i 

ovanstående tror vi att både diskussioner utanför sociala medier och andra användares 

respons på inlägg indikerar för respondenterna vilka slags inlägg som andra användare 

vill se. Vilka inlägg andra användare vill se menar vi visar vilket slags beteende som 

anses socialt accepterat.  

 

6.1.3 Identitet  
I avsnitt 5.3 beskrivs hur respondenterna tror att de uppfattas av andra på sociala 

medier. Respondenterna uttrycker att det är viktigt att försöka vara sig själv på sociala 

medier även om det som läggs upp är ”med lite guldkant men ändå verklighet” som 

respondent 1 beskriver i 5.3. Respondenternas uppfattning om hur de ska bete sig ser vi 

som motsägelsefull, de ska vara sig själva men ändå med guldkant. Respondenterna 

menar att de som endast ser deras profiler på sociala medier kan få en skev bild av hur 

de är i verkligheten med anledning av att vissa beteenden och intressen syns mer på 

sociala medier. Enligt Johansson (2007, s. 276) skapar människor en bild av sig själva 
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så som de önskar bli uppfattade. Vi anser att respondenterna genom olika aktiviteter 

bygger upp en image och en identitet på sociala medier. Vi anser att respondenternas 

beteende att bygga upp en image till viss del är medvetet. Respondenterna verkar inte 

medvetet tänka på byggandet av sin image när det kommer till aktiviteten att gilla. Vi 

märkte att respondenterna har lätt för att gilla inlägg och företag, detta är en aktivitet 

som respondenterna upplever som dold, de menar att den inte syns för andra. Vi menar 

dock att gilla är en aktivitet som syns mycket för andra användare och är en stor del av 

att bygga upp en image. I och med våt tolkning ser vi det som anmärkningsvärt att 

respondenterna inte reflekterar kring detta.  

 

Enligt avsnitt 5.2 är det vanligt att respondenterna följer företag baserat på sina 

intressen, det kan exempelvis vara företag relaterade till den sport de utövar eller ett 

företag de i framtiden vill arbeta för. När respondent 8 beskriver vilka företag han följer 

menar han att ”Det är mest sådana som speglar mitt eller min livsstil, eller inte min 

livsstil, utan det som jag vill vara.” Å ena sidan tolkar vi detta citat som att han vill visa 

vem han faktiskt är och den livsstil han har. Å andra sidan vill han ge sken av att han 

har en annan livsstil som han anser är lite bättre än den han faktiskt har. Hammarén och 

Johansson (2009, s. 27) beskriver den sociala identiteten så som individens plats i 

samhället, den påverkas bland annat av individens nationalitet, politiska ståndpunkt och 

yrke. Vi menar att respondenterna, som alla är studenter, har en plats i samhället som 

studenter. Tajfels (2010, s. 15, 16, 18) ”The Social Identity Theory” beskriver att 

grupper till exempel baserat på yrke främst urskiljs genom upplevelser och 

tankemönster. Vi ser att respondenterna tillhör gruppen studenter med anledning av sin 

sysselsättning. Studenter är en stor grupp och för att särskilja sig förstärker de sin 

personliga identitet på olika vis. Enligt Tajfel (2010, s. 18) är den personliga identiteten 

unik för varje enskild individ. Goffman (1988, s. 28-30) menar att exempelvis kläder, 

ålder, kön och hur en individ talar skapar den personliga identiteten. Schau och Gilly 

(2003, s. 400) skriver att användare av sociala medier skapar en image och identitet 

genom att lägga upp information som de vill bli ihopkopplade med. Vi anser att 

respondenterna försöker förstärka den personliga identiteten genom olika aktiviteter 

exempelvis genom att lägga upp bilder, skriva inlägg, kommentera och gilla inlägg. 

Respondent 8 presenterar den livsstil han vill ha. Vi ser att respondent 8:s beteende 

stämmer väl överens med teorin och det Schau och Gilly (2003, s. 400) skriver om att 

lägga upp information som han vill bli ihopkopplad med.  

 

6.1.4 Beteende i grupp 
Gruppmedlemmar skapar sociala normer som reglerar hur medlemmarna beter sig 

(Tajfel, 2010, s. 34). I avsnitt 5.4 presenteras att respondenterna generellt sett bryr sig 

mycket om vad andra människor tycker om dem. Respondenterna vill inte sprida 

felaktig information eller information som inte är accepterad av den grupp de tillhör. 

Green och Cinnirella (2007, s. 2020, 2021) skriver att människor inte tar lika stor 

hänsyn till andra individer på internet och att det inte anses lika viktigt vad andra tycker 

på internet. Vi anser att Green och Cinnirellas (2007, s. 2020, 2021) teori inte stämmer 

överens med de svar vi fått från respondenterna i denna studie. De har tvärtom hävdat 

att det är viktigt att beakta vad andra tycker och tänker. Respondenterna väljer 

exempelvis att inte lägga upp privata bilder på Facebook med anledning av att de är 

rädda för att bilderna ska misstolkas av vänner som de inte känner så väl, vilket står 

skrivet i avsnitt 5.1. Det indikerar för oss att respondenterna anser att det är viktigt vad 

andra tycker om dem.  
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Tajfel (2010, ss. 15, 16, 18) skriver att personer inte behöver ha gemensamma attribut 

för att kunna agera tillsammans som en grupp. Även om respondenterna i verkligheten 

inte känner alla sina vänner på Facebook eller följare på Instagram så väl vilket 

presenteras i avsnitt 5.1, kan de båda kontaktnäten ses som grupper. Inom dessa större 

grupper ser vi att andra grupper finns, till exempel de som inkluderar respondenternas 

närmsta vänner. Deci & Ryan (1985, s. 252) skriver att det kan vara avgörande att 

kunna anpassa sig till en grupps normer för att vara en del av gruppen. Därför ser vi att 

normer är direktlänkat med respondenternas beteende i grupp. Vi tror att den främsta 

anledningen till respondenternas agerande är för att passa in i gruppen, i detta fall sina 

kontaktnät på Facebook respektive Instagram. Med anledning av detta ser vi att det mer 

eller mindre kan vara nödvändigt för respondenterna att anpassa sig till de normer som 

finns.  

 

I avsnitt 5.5.2 står det att respondent 5 avstår från att vara med i tävlingar. Vi tolkar det 

som att respondent 5 inte vill göra sina vänner och följare besvikna genom att lägga ut 

fel slags inlägg eller något som vännerna anser vara ointressant. Vi som 

uppsatsförfattare reflekterar kring orsaken till varför respondenterna inte vill göra sina 

vänner eller följare besvikna och låter detta påverka sitt agerande eller icke-agerande på 

Facebook och Instagram. Vi misstänker att det kan bero på omtanke om andra, att de 

inte vill lägga ut information som de själva inte skulle vilja se. Å andra sidan kan det 

också bero på en rädsla att göra fel och att detta skulle påverka hur andra ser på dem. 

Att respondenterna är oroliga för hur andra ska uppfatta dem kan kopplas till personlig 

varumärkeshantering. Peters (1997) menar att det idag har blivit än viktigare att visa 

upp sig och hävda det personliga varumärket. Det personliga varumärket ger andra 

människor indikationer om hur en individ är som person (Peters, 1997). Vi tolkar det 

som att när respondenterna misstänker att sitt agerande kan tänkas skada det personliga 

varumärket, väljer de att inte agera. Ett exempel är att inte delta i tävlingar. Vi tolkar att 

respondenternas agerande och icke-agerande sker i syfte att skydda det personliga 

varumärket.  

 

6.1.5 Könsskillnader 
Oh & Syn (2015, s. 2056, 2057) och Schau och Gilly (2003, s. 400) hävdar att 

demografiska faktorer så som kön påverkar individers val att sprida information på 

nätet. I studien har en skillnad kopplad till informationsspridning framkommit. 

Generellt sett har vi noterat att alla män uttrycker sig med starkare åsikter om andras 

beteende än de kvinnliga respondenterna gör. Ett exempel beskrivs i 5.5.2 där 

respondent 8 uttrycker sig som följande angående andra som deltar i tävlingar; ”Jag ser 

ner på dem som gör det, förlåt men det gör jag.” Även respondent 6 och 10 ser ner på 

vissa typer av beteenden, vilket bland annat framgår i avsnitt 5.7 om hashtags. Vi ser 

alltså att det skiljer sig mellan respondenternas åsikter om andra när det kommer till 

kön, män har starkare åsikter om andras beteenden. Vi har dock inte märkt av någon 

skillnad när det kommer till män och kvinnors beteende och motiv i koppling till att 

sprida information. 

 

6.2 Informationsspridning  
6.2.1 Information 
I avsnitt 5.6 framgår att många av respondenterna inte vill se information som är 

irrelevant för dem. Med anledning av den stora mängd information som finns är de inte 

intresserade av att ta del av sådant som inte berör dem. Att respondenterna blir irriterade 

på att se information som de inte anser är relevant, tror vi kan vara farligt för företag. Vi 
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ser en risk att denna irritation projiceras på företaget bakom budskapet, vilket kan leda 

till att användare vänder sig mot företaget. Gironda och Korgaonkar (2014, s. 572) 

skriver att en av fördelarna med sociala medier är att det är möjligt att nå ut till en stor 

massa på samma gång. Vi ser dock en risk med att sprida så mycket information som 

möjligt till alla användare. Vi menar att det för företag är viktigt att sprida information 

till en specifik målgrupp. Gironda och Korgaonkar (2014, s. 572) menar att det är 

möjligt att nå en specifik målgrupp med hjälp av all information som finns lagrad om 

individer på sociala medier. Med tanke på respondenternas ovilja att ta del av irrelevant 

information ser vi det som en stor fördel att det är möjligt att nå en specifik målgrupp på 

sociala medier. Vidare berättar respondenterna i avsnitt 5.6 att information som är direkt 

riktad till dem, ofta upplevs som mer positiv och relevant än den information som sprids 

till alla. Vi ser potential för företag att minska den mängd information de sänder ut och 

försöka rikta informationen till de som kan tänkas vara intresserade av den. Å ena sidan 

kommer färre bemötas av informationen, å andra sidan kan företaget lägga kraft på att 

nå de som verkligen kan tänkas vara intresserade av vad de har att informera om. Om 

informationen upplevs som intressant av respondenten tror vi att det är större chans att 

informationen blir noterad. Svårigheten vi ser för företag är att nå ut med rätt 

information till rätt individ.  

 

I avsnitt 5.8 presenteras att respondenterna inte gillar att öppet visa att de sprider positiv 

information om ett företag. Många med respondent 1 menar ”Man vill ju liksom inte bli 

försäljare, det är väl det. Att man inte vill framstå som någon reklampelare”. 

Respondenterna har egentligen inte så mycket emot att sprida information om företag 

men de föredrar om det inte framstår som marknadsföring. Vi anser att Peters (1997) 

teori om personlig varumärkeshantering går att koppla till fenomenet. Författaren 

skriver att andras uppfattning om en person påverkas av hur den individen agerar 

(Peters, 1997). Vi tolkar det som att det anses dåligt att sälja ut sig själv genom öppen 

reklam. Bilden av att vara en person som säljer ut sig själv är något som respondenterna 

verkar vilja undvika. Å ena sidan tycker respondenterna att det är oetiskt med 

smygreklam, å andra sidan uppger de att de själva skulle unna sprida smygreklam, 

vilket framgår i 5.7. Vi tror att respondenterna inte uppskattar när andra gör 

smygreklam då de tycker att de som gör smygreklam lurar andra. Vi tror även att de är 

rädda för att själva bli påverkade av dold reklam.  

 

6.2.2 Motiv till informationsspridning på Facebook 
Gilla/Reagera på ett företags inlägg eller sida 

I avsnitt 5.6 om att gilla/reagera presenteras att respondenterna är mest bekväma med att 

gilla eller reagera på inlägg. Genom att gilla eller reagera på ett inlägg vill 

respondenterna på ett enkelt men försiktigt sätt visa att de har sett och tagit ställning. Vi 

ser att det går att koppla många motivationsteorier till respondenternas inställning till att 

gilla eller reagera på inlägg. Oh (2012, s. 546) menar i teorin 10 motivationsfaktorer att 

socialt engagemang är den främsta motivationsfaktorn för att interagera med andra 

användare. Ett upplevt behov av att känna samhörighet skapar motiv till att dela med sig 

av information (Deci & Ryan, 2000, s. 253). Behov av tillhörighet är en av de 

motivationsfaktorer som benämns i Maslows behovspyramid (Maslow, 1943, s. 73). Vi 

anser att respondenterna genom att gilla och reagera på inlägg vill skapa en känsla av 

samhörighet, precis som skrivs i teorierna av Deci och Ryan (2000, s. 253) samt 

Maslow (1943, s. 73). Respondenterna vill gilla inlägg för att interagera med andra 

användare och skapa socialt engagemang. Oh (2012, s. 545) menar att individer 

motiveras till att delta i kommunikation online för att bli underhållna. Vi ser att Ohs 
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(2012, s. 545) teori stämmer väl överens med respondenternas vilja att gilla och reagera 

på inlägg som upplevs som häftiga eller roliga.  

 

Visa intresse för ett event skapat av ett företag 

Det presenteras i avsnitt 5.6 om att visa intresse att respondenterna visar intresse för ett 

event främst för att själva komma ihåg händelsen samt se information om själva eventet. 

Respondenternas beteende överensstämmer med den teori som presenteras om personlig 

vinning. Oh (2012, s. 546) menar att individer drivs av att personligen kunna ta del av 

fördelar genom sitt agerande. De fördelar som kan ses för respondenterna när de väljer 

att visa intresse för ett event är att de kommer ihåg eventet och ständigt blir uppdaterade 

med information om vad som händer i anknytning till eventet. Vi ser att den personliga 

vinningen i detta sammanhang är immateriell och består av uppdateringar och 

påminnelser. 

 

I avsnitt 5.6 om att visa intresse presenteras ett citat av respondent 8 där han berättar om 

en gång han visade intresse för ett event ”Det är en gayklubb och där vill jag ändå att 

mina gymnasiekompisar ska se bara att åh han är en HBTQ-vänlig typ. Det är typ att 

jag vill visa att jag är en bra människa och att jag kanske kommer.” Vi anser att han 

motiveras av motivationsfaktorn rykte, vilken beskrivs under teorin om 10 

motivationsfaktorer. Oh (2012, s. 546) menar att rykte skapas genom att bli kopplad till 

den information som sprids. Auty och Elliott (2001, s. 240) hävdar att motivation och 

identitet är väl sammanlänkade och att individer drivs av motivationsfaktorn rykte för 

att bli omtyckta och bekräftade av en grupp. Vi anser att respondent 8 genom att skapa 

ett rykte vill bli omtyckt och bekräftad av sina gymnasiekompisar. Det går också att 

koppla tvåfaktorteorin till att respondent 8 är mån om sitt rykte. Herzberg beskriver att 

hygienfaktorerna handlar om externa faktorer som går att koppla till en individs 

omgivning, ett exempel är status (Herzberg, 1987, s. 112, 113). Det går att tolka det som 

att respondent 8:s medvetenhet om sitt rykte beror på att han vill hävda sin status. Vi 

tror att respondent 8 motiveras av att stärka sin status. Därför tror vi att han väljer att 

ange att han ska gå på ett event, även om han inte är säker på att han faktiskt kommer att 

gå. 

 

Enligt avsnitt 5.6 om att visa intresse vill respondent 2 hjälpa andra att hitta event 

genom att själv visa att hon är intresserad av eventet. Detta anser vi kan kopplas till 

motivationsfaktorn empati från de 10 motivationsfaktorerna. Oh (2012, s. 546) menar 

att empati handlar om att hjälpa andra att hitta information. Vi anser att respondentens 

beteende går i linje med övriga respondenters resonemang om att vara aktiv i det dolda 

som presenteras i avsnitt 5.1.  

 

Tagga personer i kommentarsfält och inlägg skapat av ett företag 

Som presenteras i avsnitt 5.6 om att tagga upplever respondenterna att det är enkelt att 

tagga personer och företag i inlägg, respondenterna tycker att det är ett bra sätt att få 

direkt kontakt med andra användare. Information som respondenterna blir taggade i 

upplevs ofta som relevant. Detta går att länka till faktorn gemensamma intressen som 

står skrivet under 10 motivationsfaktorer. Oh (2012, s. 546) beskriver att en 

motivationsfaktor kan vara att individer har gemensamma intressen. Individer sprider 

information för att de har ett behov av tillhörighet och sammanhang (Oh, 2012, s. 546). 

Vi anser att den typ av information som respondenterna sprider genom att tagga 

varandra i kommentarer eller inlägg skapade av företag är kopplad till gemensamma 

intressen. Vidare i avsnitt 5.6 om att tagga presenteras bland annat att respondent 6 
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taggar vänner i inlägg kopplade till hans intresse träning.  Respondent 5 taggar vänner i 

recept, för att hon vill laga mat tillsammans med dem. Vi anser att dessa respondenters 

beteende motiveras av gemensamma intressen som skapar en känsla av tillhörighet och 

sammanhang.   

 

Bjuda in till ett event skapat av ett företag 

I avsnitt 5.6 om att bjuda in till ett event presenteras att respondenterna ofta 

marknadsför och bjuder in vänner till event som de har koppling till. Detta hänger ihop 

med den upplevda självförmågan som presenteras i de 10 motivationsfaktorerna. Oh 

och Syn (2015, s. 546) menar att individer som känner att de har kompetens att skapa 

och dela information motiveras att sprida den. Vi tänker oss att de som bjuder in till 

event och speciellt de som deltagit i skapandet av eventet, känner att de har kompetens 

att sprida information till andra genom att bjuda in till eventet.  

 

Det går också att koppla denna aktivitet till motivationsfaktorn gemensamma intressen i 

10 motivationsfaktorteorin. Oh (2012, s. 546) menar att individer som har gemensamma 

intressen motiveras att sprida information för att skapa en känsla av tillhörighet. Enligt 

5.6 om att bjuda in framgår att respondenterna själva bjuder in vänner för att de vill gå 

på eventet tillsammans. Vi anser att teorin om att dela information till andra med samma 

intressen stämmer väl överens med respondenternas beteende på Facebook då både 

respondenterna och vännerna ifråga troligen har intresse av att gå på eventet.  

 

Faktorn personlig vinning, även den från 10 motivationsfaktorteorin, går att koppla till 

respondenternas beteende när det kommer till att bjuda in andra till event. Att sprida 

information kan motiveras av den personliga vinning som kopplas till aktiviteten (Oh, 

2012, s. 546). Vi anser att personer som exempelvis är med och arrangerar event har en 

så pass nära koppling till eventet att de genom att dela information kan uppleva 

personlig vinning. Med personlig vinning menar vi i detta fall att fler kommer på 

eventet och det blir ett lyckat event.  

 

Checka in sig själv och/eller andra på en plats kopplad till ett företag 

Nästan hälften av respondenterna kan tänka sig att checka in om de får något i utbyte, 

enligt vad som står skrivet i avsnitt 5.6 om att checka in. Respondent 5 uttrycker sig 

som följande ”Jo men checka in skulle jag kunna göra om det exempelvis står ”checka 

in så får du 10 % rabatt” Då kan jag tänka mig det, då är det Ove Sundberg som 

kommer fram”. Oh (2012, s. 546) beskriver att de som drivs av personlig vinning delar 

information för att de får någon form av belöning i koppling till att de delar information. 

Vi anser att det tydligt framgår att respondenterna sprider information för att få ta del av 

en belöning. 

 

Respondent 3 och 8 har valt att checka in när de rest, för att få uppmärksamhet och 

gilla-markeringar, vilket framgår i avsnitt 5.6 om att checka in. Respondent 8 uttrycker 

det som att ”En check in på en flygplats med en öl, det ger automatiskt typ 100 likes av 

någon anledning.” Detta beteende går att koppla till teorin om inre och yttre motivation. 

Inre motivationsfaktorer är exempelvis erkännande och relationer (Deci & Ryan, 1985, 

s. 194). Vi anser att respondenterna drivs av inre motivation. Vi anser att 

respondenterna genom att checka in vill ha erkännande, respondent 8 uttrycker 

exempelvis ett behov av gilla-markeringar. Några respondenter vill att andra ska se att 

de har det bra eller gör något coolt, varför de ibland väljer att checka in. Vi anser att 

dessa respondenter i detta sammanhang motiveras av motivationsfaktorn rykte, som 
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beskrivs i 10 motivationsfaktorer. Oh (2012, s. 546) beskriver att de som motiveras av 

rykte delar information för att skapa ett rykte, de vill bli kopplade till den informationen 

som de delar med sig av. Oh (2012, s. 546) beskriver att rykte kan kopplas till antalet 

följare en individ har. Vi anser att respondent 8:s önskan om att få många gilla-

markeringar är kopplat till ett behov av att känna sig omtyckt och en önskan om att det 

ska synas för hans vänner. Han vill skapa ett rykte och en image av att vara populär. 

Maslow (1943, s. 394) menar i sin behovspyramid att behovet självkänsla uppfylls 

genom att få feedback från andra. Vi anser att de respondenter som checkar in för att 

visa andra att de har det bra vill fylla sitt behov av självkänsla genom feedback från 

andra.  

 

Dela ett inlägg eller event skapat av ett företag 

I avsnitt 5.6 om att dela presenteras att respondent 3, 6 och 9 gärna vill hjälpa sina 

vänner och delar ibland inlägg som är kopplade till sina vänners företag. Detta hänger 

ihop med faktorn empati som står beskriver under avsnittet 10 motivationsfaktorer. Oh 

(2012, s. 546) menar att användare av sociala medier motiveras av att sprida 

information för att hjälpa och stötta varandra. Vi anser att motivationsfaktorn empati 

stämmer väl överens med respondenternas agerande att hjälpa sina vänner genom att 

dela inlägg för deras skull. Respondenterna har uttryckt att de vill hjälpa företagen att 

synas för att de står bakom deras värderingar. Nästan hälften av respondenterna kan 

tänka sig att dela information om företag där de har arbetat eller arbetar för tillfället, 

enligt vad som beskrivs i avsnitt 5.6 om att dela. Respondent 1 berättar att hon ibland 

delar inlägg för Blodcentralen där hon tidigare arbetat, i syfte att påverka andras 

agerande. Oh (2012, s. 546) menar att den som är altruistisk motiveras av att informera 

och hjälpa andra utan att de förväntar sig något i utbyte. Vi tolkar det som om 

respondent 1 motiveras av att hjälpa Blodcentralen utan att hon får något i utbyte, hon 

gör det endast för att hon tycker att det är viktigt att ge blod. 

 

I avsnitt 5.5.1 presenteras att respondent 3 och 9 uppger att de har upplevt påtryckningar 

att marknadsföra företaget de arbetar för. Respondenterna har inget emot att dela 

information om företagen de arbetar för med anledning av att de sympatiserar med 

företagens värderingar. Detta indikerar än en gång för oss hur viktigt det är för 

respondenterna att kunna stå bakom ett företags värderingar för att de ska kunna dela 

information kopplat till dem. Att respondenterna delar inlägg eller event kopplade till 

företag kan knytas till teorier om WOM. Att sprida positiv information om ett företag är 

precis det som respondenterna har beskrivit att de gör. Castronovo & Lei (2012, s. 118, 

119) menar att individer är benägna att sprida WOM om de exempelvis är lojala ett 

företag. Det går att se det som att respondenterna som har en personlig koppling till ett 

företag är lojala företaget, vilket kan motivera dem att sprida WOM.  

 

6.2.3 Motiv till informationsspridning på Instagram 
Gilla ett inlägg skapat av ett företag 

I avsnitt 5.7 om att gilla presenteras att respondenterna är mycket bekväma med att 

sprida information om företag på Instagram genom att gilla inlägg. Respondenterna 

gillar bilder för att de är fina eller roliga. Att de ofta gillar bilder för att de är fina går att 

koppla till den utökade versionen av Maslows behovspyramid. Anaafo (2014, s. 6) 

beskriver att estetiska behov handlar om lust till skönhetsupplevelser. Vi anser att 

respondenternas val att gilla olika bilder kommer från ett estetiskt behov av vackra 

bilder. Oh (2012, s. 545) beskriver att individer som motiveras av motivationsfaktorn 

glädje deltar i kommunikation för att bli underhållna, vilket presenteras under avsnittet 
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om de 10 motivationsfaktorerna. Vi anser att respondenterna gillar bilder för att de 

upplever glädje när de ser fina bilder. 

 

Respondent 2 beskriver i avsnitt 5.7 om att gilla att hon gillar ovanliga inlägg för att 

uppmuntra företag att sprida varierande information. Enligt en av de 10 

motivationsfaktorerna; upplevd självförmåga, upplever individen att denne kan bidra till 

att rätt information sprids (Oh, 2012, s. 546). Vi tolkar det som om respondent 2 

upplever att hon kan påverka att rätt information sprids. Även respondent 5 vill ge 

uppmuntran genom sin gilla-markering. Detta går att koppla till en av de 10 

motivationsfaktorerna. Oh (2012, s. 546) presenterar att den som är altruistisk är 

osjälvisk och motiveras av att hjälpa andra utan att få något tillbaka. Vi upplever att 

respondent 2 och 5 vill stötta företagens beteende genom sina gilla-markeringar. Det går 

att se det som att respondenterna inte önskar få något tillbaka genom sina gilla-

markeringar. Å andra sidan vill respondenterna att företagen ska fortsätta med sitt 

beteende och det innebär att respondenterna kommer få se fler inlägg av den sort de 

önskar. Trots att respondenterna kan få något i slutändan som de uppskattar, anser vi det 

vara en osjälvisk handling av respondenterna.  

 

Respondent 8 uttrycker i avsnitt 5.7 om att gilla att han gillar inlägg för att vara en del i 

en gemenskap. Detta går att koppla till faktorn socialt engagemang, en av de 10 

motivationsfaktorerna. Deci och Ryan (2000, s. 253) beskriver att motivationsfaktorn 

socialt engagemang påverkas av individers behov av samhörighet och relationer. Vi 

anser att respondent 8 motiveras av motivationsfaktorn socialt engagemang då han 

uttrycker att han vill vara en del av en grupp.  

 

Använda hashtags kopplade till företag 

I avsnitt 5.7 om hashtags presenteras att nästan hälften av respondenterna använder 

hashtags för att andra ska uppmärksamma och reagera på deras bilder. En av de 10 

motivationsfaktorerna är faktorn rykte, vi anser att den går att applicera på användandet 

av hashtags. Schau och Gilly (2003, s. 400) menar att den som motiveras av faktorn 

rykte, presenterar sig själv med hjälp av symboler så som märken. Individer kopplar 

ihop sitt eget varumärke med ett annat för att förstärka det egna varumärket (Gilly & 

Jensen Schau, 2003, s. 400). Vi ser att de aktiviteter som individer deltar i på sociala 

medier påverkar respondenternas rykte.  Personlig varumärkeshantering hör samman 

med rykte (Solove, 2007, s. 30). Vi tolkar det som om att det är viktigt för 

respondenterna att använda hashtags för att bland annat nå företag med information. De 

önskar visa vem de är samt stärka sitt eget varumärke och rykte.  

 

Respondent 9 berättar i avsnitt 5.7 om hashtags varför han använder hashtags i 

jobbsammanhang ”Jag vill göra det för att känna mig duktig på mitt jobb […] Jag vill 

bygga mina förutsättningar att komma ännu längre, visa upp vad man går för.” Maslow 

(1943, s. 394) beskriver i behovspyramiden att behovet självförverkligande kopplas till 

karriär, att nå mål och utveckla sig själv. Vi tolkar det som om respondent 9 motiveras 

av behovet självförverkligande. Det går också att applicera tvåfaktorteorin här. 

Herzberg (1987, s. 112, 113) menar att motivationsfaktorer, en av teorins två 

grundstenar, handlar om strävan att uppnå personliga mål. Vi tolkar det som att 

respondent 9 har ett personligt mål om att visa att han gör bra ifrån sig och på så sätt 

lyckas på jobbet. Respondent 9 vill främst i sin karriär visa sig duktig, varför vi ser att 

han motiveras av sitt personliga mål att bygga en bra karriär.  
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Även motivationsfaktorn personlig vinning som är en av de 10 motivationsfaktorerna 

går att koppla till respondenternas användande av hashtags. Oh (2012, s. 546) menar att 

faktorn personlig vinning motiverar individer att sprida information om de kan ta del av 

någon typ av vinst, den personliga vinsten behöver inte vara monetär. Enligt vad som 

beskrivs i avsnitt 5.7 om hashtags använde respondent 8 en gång hashtagen #flySAS 

och blev uppmärksammad av en flygvärdinna. Vi menar att vinsten i detta sammanhang 

kan vara bekräftelse, att respondenten upplevde en känsla av att bli sedd av SAS. Att 

respondent 9:s strävar efter att få uppmärksamhet genom att visa att han är duktig på sitt 

jobb kopplar vi också till teorin om vinst. Respondent 6 och 10 uttrycker att de 

använder hashtags för att bli sedda av företag och i slutändan bli sponsrade. För dessa 

respondenter är den fysiska vinsten en viktig motivationsfaktor då de uttryckligen vill 

bli sponsrade med produkter av företagen de hashtag:ar. Vi ser det som att 

respondenterna vill att företagen ska uppmärksamma deras inlägg i hopp om att få en 

immateriell eller materiell vinst. 

 

I avsnitt 5.7 om hashtags presenteras att respondenterna också använder hashtags för att 

skapa komik. Respondenterna tycker om att ta del av inlägg och att publicera inlägg 

som kan kopplas till glädje. Det går att applicera motivationsfaktorerna glädje och 

ömsesidighet, vilka är två av de 10 motivationsfaktorerna som presenteras i 3.5.5. 

Individer som motiveras av den inre motivationsfaktorn glädje känner sig motiverade av 

att glädja andra (Deci & Ryan, 1985, s. 49, 194). Motivationsfaktorn ömsesidighet 

handlar om att individer delar med sig av information för att kunna ta del av ny 

information (Oh, 2012, s. 546). Vi tolkar det som att respondenterna drivs av 

motivationsfaktorerna ömsesidighet och glädje då respondenterna vill dela med sig av 

komiska inlägg och även ta del av andras roliga inlägg.  

 

Tagga personer och företag i inlägg skapat av ett företag 

I avsnitt 5.7 om att tagga presenteras att respondenterna taggar vänner och företag i 

inlägg för att rikta informationen till en mottagare. Detta går att koppla till 

motivationsfaktorerna gemensamma intressen och ömsesidighet, vilka är två av de 10 

motivationsfaktorerna. Oh (2012, s. 546) presenterar att gemensamma intressen kan 

motivera individer till att sprida information med andra för att känna tillhörighet. Vi ser 

att detta kan vara en orsak till varför respondenterna väljer att tagga varandra och 

företag i inlägg, det får dem att känna tillhörighet med andra. Användare som motiveras 

av motivationsfaktorn ömsesidighet sprider information i syfte att ta del av information 

som andra sprider (Oh, 2012, s. 546). Samtidigt som vi tror att respondenterna taggar 

för att känna tillhörighet, tror vi också att de vill bli taggade själva. Vi misstänker att de 

vill att andra ska tagga dem för att de ska kunna ta del av information. 

 

I avsnitt 5.7 om att tagga framgår att respondent 6 och 10 taggar företag av samma 

anledning som de använder hashtags kopplade till företag. Respondenterna använder 

personlig varumärkeshantering i hopp om att skaffa sig ett bra rykte. Förhoppningarna 

är att ta del av en belöning i form av ett kontrakt med en sponsor. Oh (2012, s. 546) 

beskriver att personer som drivs av personlig vinning sprider information för att de 

själva ska kunna ta del av en vinning. I det här fallet anser vi att respondenterna sprider 

information för att personligen ta del av en vinst i form av sponsring. 

 

Ange en plats kopplad till ett företag 

Enligt 5.7 om att ange en plats står skrivet att respondenterna främst använder det i 

sociala sammanhang för att visa hur bra de har det. Detta går att koppla till Maslows 
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behovstrappa och behovet som kallas självkänsla. Maslow (1943, s. 394) beskriver att 

självkänsla fås genom feedback och respekt från andra. Vi ser att det är respekt och 

eventuell feedback som respondenterna söker när de väljer att ange en plats kopplad till 

ett företag. Även en av de 10 motivationsfaktorerna; rykte, går att länka till denna 

aktivitet. Auty och Elliott (2001, s. 240) beskriver att individer som vill bli omtyckta 

och bekräftade av en grupp drivs av motivationsfaktorn rykte. Vi anser att 

respondenterna motiveras av motivationsfaktorn rykte för att visa hur bra de har det, de 

vill skapa ett bra rykte kring sig själva. Det går också att applicera tvåfaktorteorin här. 

Herzberg (1987, s. 112, 113) skriver att en av de två faktorerna som utgör 

tvåfaktorteorin är vad han kallar hygienfaktorer. Hygienfaktorer handlar om externa 

faktorer som går att koppla till en individs omgivning, exempelvis status (Herzberg, 

1987, s.112, 113). Det går att säga att respondenterna söker status när de väljer att ange 

en plats i samband med ett inlägg. Vi tolkar det som att respondenterna vill få 

uppmärksamhet och hävda sin status inför andra, vilket kan motivera dem att ange en 

plats kopplad till ett företag när de lägger upp ett inlägg på Instagram.  

 

6.2.4 Tävlingar 
I avsnitt 5.5.2 om tävlingar presenteras respondenternas inställning till tävlingar på 

sociala medier. Generellt sett vill respondenterna inte att det ska synas att de deltar i en 

tävling. Respondenterna föredrar tävlingar på Instagram eftersom de upplever att det 

syns mindre än deltagande i tävlingar på Facebook gör. Lin (2007, s. 145) menar att 

både avsikten och attityden till att sprida information påverkas av känslan av att ha 

kontroll över den information som sprids. Vi tror att respondenterna är mer bekväma 

med att delta i tävlingar på Instagram då de har en större upplevd kontroll över vilka 

som nås av informationen som skickas ut. Detta följer samma resonemang som tidigare 

först fram angående att respondenterna över lag är mer benägna att sprida information 

på Instagram då de har en större upplevd kontroll över vem som ser deras inlägg.  

 

Enligt avsnitt 5.5.2 beskrivs att respondenterna tycker att det är viktigt att kunna vinna 

ett bra pris om de ska delta i en tävling. En av de 10 motivationsfaktorerna; personlig 

vinning går att koppla till respondenternas önskan om ett bra pris. Oh (2012, s. 546) 

menar att personlig vinning innebär att individer motiveras att sprida information om 

det finns möjlighet att ta del av en belöning. Vi ser en tydlig koppling mellan 

respondenternas uttryckta intresse av ett pris och motivationsfaktorn personlig vinning. 

Lin (2007, s. 137) skriver att individer jämför vilket utbyte de får av en insats. När det 

kommer till tävlingar värderar respondenterna vad de behöver göra för att delta i 

tävlingen och ha möjlighet att vinna. I avsnitt 5.5.2 om tävlingar presenteras att 

respondenterna kan tänka sig att delta i tävlingar om det går snabbt. Vad respondenterna 

är beredda att göra för att vinna ett pris som de anser vara bra är i stort sett det samma. 

De aktiviteter som respondenterna kan tänka sig göra är; använda hashtags, gilla och 

tagga personer i inlägg. Vi ser att de aktiviteter som respondenterna är villiga att göra 

till viss del kan vara beroende av priset. Med anledning av respondenternas starka 

motvilja till att sprida information över lag, ser vi att det behöver vara ett mycket 

åtråvärt pris för att respondenterna ska genomföra någon ytterligare aktivitet utöver att 

använda hashtags, gilla och tagga.  

 

I avsnitt 5.5.2 presenteras även att många av respondenterna uttrycker att det spelar roll 

vilken typ av företag som arrangerar tävlingen. Vi tror att känslan av kontroll även 

påverkar respondenternas vilja att känna till företagen som arrangerar tävlingar. Viktiga 

faktorer som påverkar respondenternas vilja att delta i tävlingar är att det ska vara ett 
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”coolt” företag och att företaget ska ha bra värderingar som respondenterna 

sympatiserar med. Om tävlingen har ett bra syfte, till exempel om respondenternas 

deltagande stöttar välgörenhet är det också fler som skulle kunna tänka sig att delta. 

Återigen går det att applicera en del av de 10 motivationsfaktorerna till detta. Enligt Oh 

(2012, s. 546) handlar motivationsfaktorn upplevd självförmåga om att individer vill 

känna att de sprider rätt information. Motivationsfaktorn rykte handlar om att 

respondenten motiveras av att kunna bli ihopkopplad med en viss typ av information 

som påverkar vilket rykte individen får (Oh, 2012, s. 546). Vi menar att respondenterna 

är måna om att rätt information ska spridas för att informationen inte ska skada deras 

rykte. Grundat i ovanstående ser vi att respondenterna motiveras av 

motivationsfaktorerna upplevd självförmåga och rykte. Att respondenterna är medvetna 

om hur de vill uppfattas utåt går också att koppla till teorin om personlig 

varumärkeshantering. Peters (1997) menar att människor väljer att profilera sig på det 

sätt som de vill bli uppfattade utåt och att denna bild ger upphov till andras uppfattning 

om personen ifråga. Vi ser att respondenterna vill koppla ihop sig själva med en viss typ 

av företag i syfte att skapa en särskild bild av sig själva utåt.  

 

6.2.5 Negativ informationsspridning  
Generellt sett går det att konstatera att majoriteten av respondenterna inte brukar sprida 

negativ information om företag, enligt vad som beskrivs i 5.9. Däremot är det många 

som menar att de skulle kunna tänka sig att göra det, teoretiskt sett. En skillnad vi har 

sett är att respondenterna är mer benägna att sprida negativ information om företag på 

Facebook än de är på Instagram. Det lyfts av respondent 2 och 3 att det är viktigt att ha 

all bakgrundsinformation innan de sprider negativ information, om de inte känner att de 

har all fakta klar för sig undviker de att skriva någonting. Respondent 3 berättar att hon 

har spridit negativ information om ett företag på Facebook genom att skriva ett dåligt 

omdöme om dem. Hon ämnade då varna andra att inte beställa någonting från företaget 

eftersom hon själv var missnöjd med företaget ifråga. Hennes beteende går att koppla 

till spridning av negativ WOM. Alexandrov et al. (2013, s. 542) skriver att det är vanligt 

att sprida negativ WOM med sociala avsikter så som att hjälpa andra i olika val de står 

inför. Teorin stämmer väl in på respondent 3:s handling. Vi ser att respondent 3 spred 

negativ WOM i syfte att påverka andra i sitt agerande, att inte handla från det företaget.  

 

6.3 Motiv till att undvika informationsspridning 
I avsnitt 5.4 presenteras att respondenterna är försiktiga med att sprida information som 

inte är kritiskt granskad med anledning av att de riskerar att framstå som okunniga. 

Respondenterna är rädda för vad andra ska tycka om de handlingar de gör och vill inte 

behöva tvingas stå till svars för sitt beteende. Oh (2012, s. 546) beskriver under avsnittet 

10 motivationsfaktorer att motivationsfaktorn rykte grundar sig i att bli ihopkopplad 

med en viss typ av information. Vi tolkar det som om att respondenterna är måna om 

sitt rykte och inte vill riskera att förstöra det genom att dela ”fel” information. 

 

6.3.1 Facebook 
Enligt avsnitt 5.6 om att dela är det många respondenter som är trötta på att det delas så 

mycket som inte är av intresse. Motsvarande finns det en ovilja bland respondenterna att 

sprida information som de tror att andra skulle finna irrelevant.  

 

I avsnitt 5.5.1 beskriver två respondenter att de har upplevt påtryckningar att gilla eller 

dela inlägg som handlar om olika hemskheter, exempelvis artiklar från 

hjälporganisationer. Detta är något som respondenterna inte uppskattar. De upplever det 
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som att företagen skuldbelägger dem om de inte följer instruktionerna, vilket gör att 

respondenterna känner sig illa till mods och som dåliga människor. Respondent 1 menar 

”Fast det har ju ingenting med någonting att göra. Och en like på Facebook skulle ju 

absolut inte göra barnet friskt på något sätt. Det blir ju bara konstigt”. Detta ser vi går 

att koppla till teorier om identitet, hur respondenterna ser sig själva som människor. 

Hammarén och Johansson (2009, s. 89, 90) menar att den sociala identiteten går att 

liknas vid olika roller som ger olika handlingsmöjligheter. Vi tror, att om 

respondenterna ser sig själva som goda människor, kan det uppstå en inre konflikt när 

de möts av budskap som hävdar motsatsen om de inte exempelvis delar ett visst inlägg. 

Att företag spelar på människors känslor ser vi därför som problematiskt för företag i 

och med att det kan skapa motsatt effekt. Vi tänker oss att de som känner sig 

skuldbelagda förknippar företaget med en negativ känsla. 

 

Vi har också sett att det upplevs som negativt att bli uppmanad av företag att skriva 

något positivt om dem. Respondenterna vill känna att det är ett egenfattat beslut att 

sprida företagsinformation. Respondent 3 berättar i avsnitt 5.5.1 att hon blev uppmanad 

att skriva en positiv kommentar om ett företag då hon blev kompenserad vid en 

reklamation. Det har nu efter reflektion slagit över till att hon inte tycker om företaget 

alls eftersom hon anser att de utnyttjade henne till att sprida positiv information om 

dem. Vi tolkar det som att respondenten hade agerat annorlunda om hon hade blivit 

uppmanad idag. Genom att skriva en positiv kommentar spred respondent 3 positiv 

WOM om företaget. Hart et al. (1990, s. 148, 149) menar att positiv WOM är all positiv 

information som en kund sprider om ett företag, vilket hjälper företaget ifråga att 

marknadsföra sig. Å ena sidan fick företaget positiv informationsspridning för stunden 

men å andra sidan finns risk att de förlorar kunder i längden då andra kunder likt 

respondent 3 kan känna sig lurade. 

 

På grund av integritetsskäl väljer respondenterna att inte checka in på Facebook, vilket 

beskrivs i avsnitt 5.6 om att checka in. En del respondenter har hört skräckhistorier om 

inbrott i hemmet för andra som checkat in. Maslow (1943, s. 394) menar i sin 

behovspyramid att det grundläggande behovet trygghet handlar om att känna sig säker. 

Denna känsla kan skapas genom att exempelvis ha boende och pengar (Maslow, 1943, 

s. 394). Det går att tolka att respondenterna inte känner sig nog trygga för att sprida 

information om vilken plats de befinner sig på. Det går också att tolka en 

normförändring i aktiviteten att checka in på Facebook. Enligt avsnitt 5.6 om att checka 

in menar många respondenter att det var vanligare för några år sedan att checka in på 

Facebook. Detta går att koppla till teorin om att normer ändras. Enligt McLaughlin och 

Vitak (2011, s. 300) kan normer ändras över tid. Vi ser att de normer som 

respondenterna upplever har ändrats med åren.  

 

Orsaken till att respondenterna generellt sett inte känner sig bekväma med att använda 

hashtags på Facebook är då de inte ser att användandet fyller något särskilt syfte, enligt 

vad som beskrivs i avsnitt 5.6 om hashtags. Enligt Oh (2012, s. 546) väljer personer att 

sprida information på sociala medier för att för att få personlig vinning. Denna vinst kan 

se ut på olika vis (Oh, 2012, s. 546). Vi ser att respondenterna inte upplever sig få 

tillräckligt stor personlig vinning för att använda hashtags. Respondenterna ser inte hur 

de själva kan dra nytta av användandet av hashtags på Facebook, de har inget 

egenintresse och därmed ingen motivation till att göra det.  
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6.3.2 Instagram  
I avsnitt 5.1 presenteras att respondenterna generellt sett är mer villiga att sprida 

information om företag på Instagram med anledning av att de inte upplever att det syns 

lika tydligt för andra användare. De är mer bekväma med att ange sin plats på Instagram 

i jämförelse med Facebook, vilket framgår i avsnitt 5.7 om att ange en plats. Det är dock 

två respondenter som inte vill ange sin plats då de anser att det är att sälja ut sig. Vi ser 

att detta går hand i hand med det respondenterna berättar om att posta en bild å 

företagets vägnar. De ser det som reklam att posta en bild å företagets vägnar, reklam i 

detta sammanhang upplevs som någonting negativt. Vi tolkar att det är viktigt för 

respondenterna att inte sälja ut sig själva genom att öppet göra reklam åt företag.  

 

6.4 Sammanfattning av diskussion 
Över lag anser respondenterna att det finns mycket irrelevant information på sociala 

medier, varför riktad marknadsföring upplevs som bättre. Facebook ses handla om 

information medan Instagram handlar om inspiration. På Facebook tas det upp 

allvarligare ämnen än vad som är norm att beröra på Instagram. Generellt är aktiviteter 

accepterade ju mindre de syns för andra. Det är viktigt för respondenterna att följa de 

normer som finns för att vara en del av en gemenskap. Respondenterna upplever att 

deras inlägg har mindre risk att misstolkas på Instagram då de generellt sett har färre 

följare där och därmed större kontroll över vilka som ser deras inlägg. Om 

respondenterna misstänker att sitt agerande kan skada det personliga varumärket, vill de 

inte sprida företagsinformation. De är oroliga för vad andra ska tycka om dem. Det är 

respondenternas personliga intressen och arbete som styr deras identitet på sociala 

medier.  

 

Vi har sett olika faktorer som motiverar respondenterna att sprida företagsinformation 

på Facebook. Att gilla/reagera på ett företags inlägg eller sida görs för att känna 

samhörighet med andra. Att visa intresse för ett event görs av egenintresse, för att hjälpa 

andra att hitta event och ibland för att bli omtyckta och bekräftade. Att bjuda in till ett 

event görs av egenintresse eller för att sprida information och kunskap till andra. 

Respondenterna vill känna tillhörighet och sammanhang, varför de väljer att tagga. 

Belöningar så som erkännande eller monetär belöning är särskilt relevant vid aktiviteten 

att checka in. Genom att dela vill respondenterna hjälpa sina bekanta att marknadsföra 

sina företag. Viktigt är också att sympatisera med företags värderingar.  

 

Även på Instagram har vi sett olika faktorer som motiverar respondenterna att sprida 

information om företag. Genom gilla-markeringar kan respondenterna ge stöttning och 

uppleva glädje och gemenskap. Hashtags använder respondenterna för att få 

uppmärksamhet och bekräftelse. De vill också visa vem de är och stärka sitt personliga 

varumärke. Respondenterna taggar vänner och företag för att känna tillhörighet med 

andra eller ta del av en personlig vinst. Respondenterna söker bättre självkänsla och 

rykte genom att ange en plats i samband med ett inlägg.  

 

När det kommer till tävlingar vill respondenterna helst göra så få aktiviteter som möjligt 

för att delta. Det är inte positivt om den aktivitet som krävs av respondenterna kan 

upplevas som reklam av andra. Instagram upplevs som det bättre forumet i jämförelse 

med Facebook då respondenterna inte anser att spridning av information syns lika 

tydligt på Instagram. Vidare är det viktigt att kunna stå bakom företagets värderingar 

och att priset är åtråvärt för att delta i en tävling. 
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Vi har noterat att företag kan förlora kunder om de uppmuntrar respondenterna att 

sprida positiv företagsinformation om dem utan att det är respondenternas egna beslut. 

Att företag spelar på människors känslor för att sprida information ses som negativt och 

skuldbeläggande. Således går att konstatera att påtryckningar skapar motsatt effekt 

bland respondenterna. Andra faktorer som kan hindar respondenterna att sprida 

företagsinformation är om de inte känner sig nog trygga i aktiviteten, om de inte ser 

syftet varför de ska göra det, om de inte har all bakgrundsinformation eller om källan 

inte är kritiskt granskad. Respondenterna är måna om sitt rykte, varför de generellt sett 

är noga med att den information de sprider är korrekt.  
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7. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits kring hur användare av 

sociala medier reflekterar kring sitt användande. Hur och varför användare av sociala 

medier väljer att sprida företagsinformation på Facebook och Instagram presenteras. 

Frågeställningen besvaras och rekommendationer till företag om hur de kan använda 

sig av sociala medier för att sprida företagsinformation ges. Det empiriska och 

teoretiska bidraget förtydligas och förslag på framtida forskning ges. Avslutningsvis 

presenteras studiens resultat i förhållande till användare av sociala medier, företag och 

samhället i stort.  

 

Syftet med studien är att öka förståelse för hur användare av sociala medier reflekterar 

kring sina handlingar i samband med spridning av företagsinformation. Vi ämnar 

specifikt förklara hur och varför användare av sociala medier väljer att sprida 

företagsinformation. Studien avser även undersöka om motiven till att sprida 

företagsinformation skiljer sig mellan Facebook och Instagram. Studiens praktiska 

bidrag är att ta fram rekommendationer för hur företag kan ta hjälp av användare av 

sociala medier till att sprida företagsinformation.  

 

För att uppnå syftet med studien ämnas följande frågeställning besvaras;  

”Vilka faktorer gör att användare av sociala medier sprider företagsinformation?” 

 

7.1 Studiens slutsatser 
7.1.1 Reflektion om handlingar 
Med anledning av att användarna inte vill se information som inte är av intresse för 

dem, vill de inte heller sprida irrelevant information. Generellt sett vill studenterna inte 

synas för mycket då de tror att de kan uppfattas som irriterande av andra om de sprider 

för mycket information. Många respondenter berättar dock att de känner att de borde 

vara mer aktiva på Facebook och Instagram då den som är aktiv uppfattas vara rolig och 

social. Vi drar slutsatsen att respondenterna gärna vill vara aktiva på sociala medier då 

de vill bli associerade med de positiva attributen så som popularitet, gemenskap och ett 

positivt rykte. De får dock inte vara för aktiva för då riskerar informationen de sänder ut 

att uppfattas som irriterande.   

 

Trots att respondenterna inte alltid är medvetna om att de sprider företagsinformation 

har vi noterat att de i stor utsträckning gör det. Genomgående i studien har det 

framkommit att respondenterna vill känna att de har kontroll över sina handlingar på 

sociala medier. Det har framgått att respondenterna vill ha tillgång till all 

bakgrundinformation innan de sprider företagsinformation. Generellt sett intar 

respondenterna försiktighet vid informationsspridning om företag. De vill källkritiskt 

granska information innan de sprider den vidare. Respondenterna upplevs vara rädda för 

att de ska sprida information som går emot sina värderingar och de normer som råder i 

de grupper de tillhör. De vill känna att de sympatiserar med företagets värderingar för 

att kunna stå för informationen de sprider. Således ser vi att det är fördelaktigt för 

företag att tydligt presentera sina värderingar, för att öka chanserna att respondenterna 

sprider information om företaget. Respondenterna är även rädda för att framstå som 

okunniga på grund av att de sprider viss typ av information. Respondenterna vill därför 

inte alltid öppet ta ställning på Facebook och Instagram då de är rädda för vad andra ska 

tycka om dem om de gör bort sig. Vi drar slutsatsen att användare vill sprida 
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information som de kan stå för, de vill undvika risken att bli till åtlöje, skada sitt rykte 

och varumärke. 

 

Vi har noterat att respondenterna föredrar att sprida information om företag om det inte 

framstår som marknadsföring. Respondenterna menar att aktiviteter på sociala medier är 

mer accepterade ju mindre de syns för andra, respondenterna är mer bekväma med att 

sprida information om de upplever att den inte syns nämnvärt. Vidare uppger 

respondenterna att de inte vill påverka personer som anses lättpåverkade genom att 

sprida företagsinformation med dold marknadsföring. Det ses som fult att lura andra 

användare. Att respondenterna hellre sprider dold marknadsföring än öppen 

marknadsföring anser vi vara motsägelsefullt. Slutsatsen är att respondenterna är villiga 

att sprida information om det inte är för uppenbart att de gör reklam, det ska dock finnas 

indikationer om att det är reklam för att inte någon ska bli lurad. 

 

7.1.2 Hur användare sprider företagsinformation  
Hur studenter vid Umeå universitet som användare av sociala medier sprider 

information om företag på Facebook och Instagram skiljer sig till viss del mellan de två 

medierna. Skillnaderna grundar sig i mediernas olika användningsområden och de 

möjligheter som finns till informationsspridning i form av olika aktiviteter. Facebook 

används som ett nyhetsflöde och för att hålla kontakt med vänner. Instagram används 

för att inspireras av andra och för att marknadsföra sig själv genom att presentera sig 

själv i god dager. 

 

Det är vanligt att gilla företag på Facebook och att följa dem på Instagram. Detta görs i 

syfte att personligen bli uppdaterad om och inspirerad av vad som händer i anknytning 

till företaget. Respondenter följer företag de känner att de sympatiserar med i form av 

åsikter, värderingar, intressen och livsstil. 

 

På Facebook är det följande fyra aktiviteter som respondenterna känner sig mest 

bekväma med att använda;  

1. Gilla/Reagera på ett företags inlägg eller sida  

2. Visa intresse för ett event skapat av ett företag,  

3. Tagga personer i kommentarfält och i inlägg skapat av ett företag  

4. Bjuda in till ett event skapat av ett företag  

 

På Instagram är det följande fyra aktiviteter som respondenterna känner sig mest 

bekväma med att använda;  

1. Gilla ett inlägg skapat av ett företag 

2. Använda hashtags kopplade till företag 

3. Tagga personer och företag i inlägg skapat av ett företag 

4. Ange en plats kopplad till ett företag 

 

Det går att se vissa likheter men även skillnader i de aktiviteter som respondenterna 

känner sig mest bekväma med att använda på Facebook gentemot Instagram. Baserat på 

de resonemang respondenterna har uppgett, drar vi slutsatsen att dessa aktiviteter 

klassas som mest bekväma då de är enkla att genomföra och inte upplevs synas för 

andra. Ovan nämna aktiviteter är aktiviteter som används för att rikta information till en 

eller några utvalda mottagare. Vi drar slutsatsen att aktiviteter som går att använda för 

att rikta information till en eller flera mottagare så som att tagga, bjuda in till event och 

använda hashtags är bekväma att genomföra. 
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7.1.3 Varför användare sprider företagsinformation  
I den teoretiska referensramen presenteras olika motivationsteorier. Majoriteten av 

motivationsfaktorerna som tidigare presenterats går att koppla till varför individer väljer 

att sprida information om företag på sociala medier. I denna studie kan vi dock urskilja 

några motiv till informationsspridning som är mer framträdande än andra motiv hos 

universitetsstudenter vid Umeå universitet.  

 

På Facebook motiveras användare att sprida företagsinformation då de vill känna att de 

tillhör en grupp, att de är högt ansedda av andra och att de får ut något av sitt 

deltagande. Då användarna upplever sig ha kompetens inom ett område kan de hjälpa 

andra utan att få något i gengäld. Slutligen är glädje och gemensamma intressen viktiga 

motiv till spridning av information. Känslan av samhörighet, gemenskap och att tillhöra 

ett sammanhang grundar sig i behovet av att känna tillhörighet och motivationsfaktorn 

socialt engagemang. Att känna sig omtyckt, bekräftad och få erkännande är viktigt och 

motiveras av inre motiv, motivationsfaktorn rykte, hygienfaktorn status och behov av 

självkänsla. Att ta del av en vinst genom ett beteende är också ett starkt motiv till att 

sprida information, motivationsfaktorn kallas personlig vinning. Respondenterna 

motiveras av vinster så som priser, rabatter och en gratis kopp kaffe men även vinning i 

form av att få tillgång till information. Respondenterna har en vilja att hjälpa till när de 

känner att de kan. De motiveras av motivationsfaktorerna empati, altruism och upplevd 

självförmåga. Roliga bilder och filmer samt information kopplat till ett intresse 

motiverar också individer att sprida information. Motivationsfaktorerna som kopplas till 

detta beteende är glädje och gemensamma intressen. 

 

På Instagram motiveras användare av att få bekräftelse från sin omgivning. De vill ta 

del av en personlig vinning i form av olika vinster. Användare motiveras av att glädja 

och att glädjas med andra. Slutligen motiveras de av socialt engagerade och 

gemensamma intressen. För användare är det viktigt att visa upp att de har det bra och 

lyckas både privat och i koppling till sitt arbete. De vill vara omtyckta och få respekt 

från andra. Behoven grundar sig i motivationsfaktorn rykte samt behov av självkänsla 

och självförverkligande. Motivationsfaktorn personlig vinning uppnås med gilla-

markeringar, kontakt med företag, sponsorer och fysiska priser. Respondenterna har 

uttryckt glädje när företag uppmärksammat respondenterna av olika anledningar. Vi 

drar slutsatsen att det är viktigt för företag att visa att de ser sina nuvarande och 

potentiella kunder. Användare kan inspirera, glädja och glädjas av andra genom att 

motiveras av det estetiska behovet, motivationsfaktorn glädje och ömsesidighet. Viljan 

att tillhöra en grupp och ha ett utbyte av gemensamma intressen motiveras av 

motivationsfaktorerna socialt engagemang och gemensamma intressen. 

 

Vi har sett att det finns likheter och skillnader mellan motivationsfaktorerna till att 

sprida information på Facebook och Instagram. Vi menar att de normer som finns 

påverkar hur individer vill bete sig på sociala medier. Facebook används i första hand 

som ett nyhetsflöde och för att hålla kontakt med vänner medan Instagram i första hand 

används som en informationskälla. Vi drar slutsatsen att användare av Facebook vill 

sprida information för att informera, glädja, skapa och känna tillhörighet. Användare 

vill på Instagram sprida information för att inspirera, glädja och skapa förutsättningar 

för att förstärka sin identitet och rykte. 
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7.1.4 Skillnader och likheter i motiv till att sprida företagsinformation  
Motiven för att sprida företagsinformation skiljer sig till viss del mellan Facebook och 

Instagram men det finns flera motiv som är detsamma. På Facebook är känslan av att 

tillhöra en grupp viktigare än på Instagram. Behovet av tillhörighet och socialt 

engagemang kopplade till spridning av företagsinformation, är något som framträder 

tydligare på Facebook. På Facebook framgår det även tydligare att känslan av att ha 

kompetens motiverar individer att hjälpa andra. 

 

På både Facebook och Instagram är det viktigt att få bekräftelse och respekt av andra, 

vilket kopplas till motivationsfaktorn rykte och behovet självkänsla. Personlig vinning 

är en stark motivationsfaktor på både Facebook och Instagram, användarna sprider 

information om det finns möjlighet att få något i utbyte. Även motivationsfaktorerna 

glädje och gemensamma intressen går att applicera på både Facebook och Instagram. 

 

Antalet följare på de två medierna påverkar den mängd och vilken typ av information 

användarna känner sig bekväma med att sprida. Vi drar slutsatsen att ju färre följare och 

vänner användare har, desto enklare blir det att sprida information. Färre följare och 

vänner innebär färre personer totalt som granskar handlingarna och kan kritisera 

användaren för dennes val att sprida information. 

 

7.1.5 Besvarad frågeställning  
Studiens frågeställning är; ”Vilka faktorer gör att användare av sociala medier sprider 

företagsinformation?” Vi har noterat flertalet faktorer som gör att användare av sociala 

medier sprider information om företag.  

 

De främsta faktorerna till att sprida företagsinformation på Facebook är behov av att 

känna tillhörighet och självkänsla. Användare motiveras även av motivationsfaktorerna 

upplevd självförmåga, rykte, personlig vinning, glädje, socialt engagemang, 

gemensamma intressen och empati. 

 

De främsta faktorerna till att sprida företagsinformation på Instagram är behov av 

självkänsla, självförverkligande och estetiska behov. Användarna motiveras även av 

motivationsfaktorerna personlig vinning, rykte, glädje, socialt engagemang och 

gemensamma intressen. 

 

7.2 Rekommendationer till företag - vårt empiriska bidrag 
Vi anser att företag som marknadsför sig med hjälp av användare av sociala medier har 

mycket att vinna. Det finns fördelar för företag att ta del av, precis som skrivs i den 

teoretiska referensramen under 3.1.4 om Word of Mouth. Nedan presenteras allmänna 

rekommendationer till företag om hur de effektivt kan använda sig av marknadsföring 

på sociala medier för att sprida företagsinformation.  

 

Då Facebook karaktäriseras av informationsspridning och att hålla kontakt med vänner 

medan Instagram karaktäriseras av inspiration och glädje, rekommenderar vi företag att 

ta dessa skillnader i beaktning. På Facebook rekommenderas texter, bilder och filmer 

med budskap som informerar och främjar känslan av tillhörighet och glädje. Budskap 

med en allvarligare ton passar bäst att föra ut på Facebook. På Instagram 

rekommenderas bilder och filmer som inspirerar, glädjer och hjälper användare att 

förstärka sin identitet och rykte.  
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Med tanke på att respondenterna inte vill se eller sprida information som de klassar som 

irrelevant information menar vi att det är viktigt att rikta den information som sprids på 

sociala medier. Vi rekommenderar företag att utnyttja den information som finns 

samlad om användare. Ett exempel kan vara användares intressen då det har 

framkommit att faktorn gemensamma intressen är en motivationsfaktor för att sprida 

företagsinformation. Genom riktad information kan företag nå rätt personer och undvika 

risken att irritera användare som inte känner sig berörda av informationen.  

 

Användare blir i allmänhet glada av att bli uppmärksammade av företag på olika sätt. Vi 

rekommenderar företag att aktivt visa att de ser sina nuvarande och potentiella kunder. 

Företag kan uppmärksamma användare genom att exempelvis gilla deras bilder, skicka 

förfrågningar om att publicera en av deras bilder på deras hemsida eller sponsra 

användare. Vi ser att det finns möjlighet att de användare som blir uppmärksammade 

blir villigare att sprida positiv WOM. En nackdel med att uppmärksamma enskilda 

kunder är att det är tidskrävande och att kunderna efter en period förväntar sig att bli 

uppmärksammade. Trots att det är tidskrävande att uppmärksamma enskilda individer 

upplever vi den positiva upplevelsen som respondenterna berättar om som så stark att vi 

rekommenderar företag att arbeta med att uppmärksamma enskilda individer. 

 

Med anledning av att respondenterna inte öppet vill göra reklam rekommenderar vi att 

företagsinformation ska utformas så att reklamen inte tar över hela budskapet. Företag 

kan exempelvis uppmuntra informationsspridning som innebär att endast en del av 

användarens inlägg är spridning av företagsinformation. Samtidigt är det viktigt att 

beakta respondenternas ovilja att lura andra genom dold marknadsföring. En balans 

mellan att visa att det handlar om företagsinformation och att dölja det krävs av företag 

vid utformning av företagsinformation.  

 

I studien har framgått att respondenterna ser det som viktigt att följa de normer som 

finns på Facebook och Instagram. Eftersom normer är så viktigt för användare ser vi att 

det även är viktigt för företag att följa och förstå de rådande normerna. Det kan vara 

svårt för företag att ta reda på vad som sägs mellan individer ansikte mot ansikte, 

utanför sociala medier. På grund av de svårigheter vi ser, rekommenderar vi företag att 

analysera kommentarer och reaktioner som syns på sociala medier i syfte att hålla sig 

uppdaterade av och förstå de rådande normerna. Genom analys är det enklare för företag 

att producera information i enlighet med de normer som finns i de grupper där företag 

vill synas. 

 

Respondenterna presenterar vikten av att kritiskt granska information innan de sprider 

den vidare, de vill kunna stå bakom företags värderingar för att sprida 

företagsinformation. Vi rekommenderar därmed företag att tydligt presentera vilka 

värderingar företaget står för. Om företags värderingar tydligt framgår kommer det 

underlätta för användare att förhålla sig till företag och att ta ett beslut om huruvida de 

vill sprida information eller ej.  

 

Vi menar att resultatet av vår studie ökar möjligheten för företag att kontrollera den 

information som sprids på sociala medier i anknytning till företaget. Information som 

kommer från andra användare upplevs som mer tillförlitligt än information som 

kommer direkt från företag (Uzunoğlu & Misci, 2014, s. 596). Vi anser att det finns 

mycket att vinna för företag genom att de får en ökad förståelse för vad som motiverar 

användare av sociala medier att sprida information om dem. Vi anser att det för företag 
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är väl investerade pengar och tid, att utforma företagsinformation som är anpassad för 

att motivera användare av sociala medier att sprida den. Att anpassa informationen är 

viktigt med anledning av den tillförlitlighet som informationen kan få, vilket kan hjälpa 

företag att kontrollera den information som sprids i koppling till dem. Denna studie 

visar att det finns möjlighet för företag att effektivisera marknadsföring, genom att 

anpassa den företagsinformation som företaget sänder ut.  

 

7.3 Teoretiskt bidrag  
Tidigare forskning har utryckt behov om forskning som handlar om användare på 

sociala mediers motiv till att sprida information (Oh, 2012, s. 543). Behov om vidare 

forskning som förklarar hur motivationsfaktorer samverkar och påverkar individer att 

dela information behövs också, enligt Cho, et al. (2015, s. 866). Blazevic, et al. (2013, s. 

305, 308) menar att det ligger i företags intresse att kontrollera den information som 

sprids i koppling till dem och att företag behöver lära sig kommunicera med användare 

på bästa sätt (Blazevic et al. 2013, s. 305, 308).  

 

I denna studie bygger vi vidare på det utryckta behovet om vilka motivationsfaktorer 

som finns i koppling till spridning av information på sociala medier, i enlighet med vad 

Oh (2012, s. 543) skriver. Precis som det behov om vidare forskning som är utryckt av 

Cho, et al. (2015, s. 866), har vi i denna studie undersökt hur motivationsfaktorer 

påverkar individer att sprida information. Vi bidrar med insikt om hur företag bör 

kommunicera med användare av sociala medier för att motivera dem att sprida 

information om företag. Denna studie bidrar med ny teoretisk kunskap inom området 

marknadsföring på sociala medier då motiv till spridning av information tidigare inte 

utforskats på Facebook och Instagram. 

 

Tidigare forskning har främst fokuserat på användning av Facebook, vilken vi genom 

vår forskning kompletterar med teori som inkluderar Instagram. Den jämförelse som 

gjorts mellan de båda medierna skapar bredd och djupare förståelse för hur de enskilda 

medierna bör användas av företag på bästa sätt.  

 

7.4 Begränsningar och framtida forskning 
Vi har i studien kommit fram till att användare, framför allt på Instagram, väljer att 

förändra vilka företag de följer. Användare är benägna att sluta följa företag och detta 

innebär att företagens naturliga kommunikationskanal med användaren bryts. Med 

anledning av det beteende vi upptäckt anser vi att vidare forskning bör studera varför 

användare väljer att sluta följa företag på Instagram. Även vad som motiverar användare 

till att börja följa ett företag anser vi vara av intresse att studera i syfte för företag att 

komma i kontakt med användare som kan sprida vidare företagsinformationen från 

första början.  

 

Sociala medier är under ständig utveckling, nya funktioner och medier utvecklas hela 

tiden, vilket leder till att användares möjlighet att sprida företagsinformation kan tänkas 

förändras i framtiden. Med anledning av föränderliga förhållanden som råder på sociala 

medier rekommenderar vi att fortsatt forskning genomförs med regelbundna mellanrum 

och även involverar andra sociala medier för att hålla forskningen uppdaterad. 

 

I denna studie har vi identifierat att åsikter om andras beteenden uttrycks på olika sätt 

beroende på vilket kön respondenterna tillhör. Vi har inte vidare undersökt hur 

individers uppfattning om andra påverkar deras handlingar. Vidare studier kan inkludera 
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hur åsikter om andra påverkar handlingsmönster hos användare. I denna studie har vi 

jämfört män och kvinnor med varandra men vi ser möjlighet att undersöka om det finns 

fler faktorer som inte berörts i denna studie som kan påverka individers motiv till att 

sprida företagsinformation. Vi ser därför anledning att fortsatta studier kan involvera 

demografiska faktorer så som ålder, civilstånd, etnicitet och boendeplats för att 

identifiera skillnader och likheter mellan de olika grupperna. 

 

Genom att undersöka motiv till att sprida företagsinformation har denna studie belyst 

vilka motiv som kan kopplas till spridning av företagsinformation på sociala medier. Då 

denna studie genomförts på studenter som valts ut genom ett bekvämlighetsurval vid ett 

universitet i Sverige menar vi att resultaten inte kan generaliseras. För att bekräfta våra 

resultat och slutsatser anser vi att fler studier inom området behövs. Respondenter från 

andra universitet bör inkluderas och vi ser även möjlighet att inkludera andra grupper 

som också är användare av Instagram och Facebook för att undersöka om resultatet är 

applicerbart även på dem eller om det skiljer sig åt. Vi har i denna studie inte utgått från 

en specifik bransch utan hänvisat till företag från alla tänkbara branscher. Framtida 

forskning kan genom fallstudier studera om motiven hos användarna skiljer sig åt 

beroende av bransch. 

 

7.5 Etiska och samhälleliga aspekter 
Vi vill för företag belysa de risker vi ser med resultatet av denna studie. Resultatet kan 

ses som oetiskt då företag tilldelas medel som kan nyttjas för att lura användare av 

sociala medier att sprida företagsinformation. Företag ges rekommendationer för hur de 

ska få användare att sprida så mycket företagsinformation som möjligt. Att företag kan 

påverka användare genom marknadsföring anser vi vara ett etiskt dilemma som 

marknadsföringen ständigt står inför. Vissa rekommendationer som ges i denna studie 

kan leda till att användare av sociala medier sprider information utan att de är medvetna 

om att de marknadsför företag. Respondenterna har uttryckt att de kritiskt granskar 

information innan de sprider den vidare och att de vill stå bakom företagets värderingar 

för att sprida information på sociala medier. Med anledning av det uttryckta behovet av 

att kunna stå för den informationen som sprids, rekommenderar vi i avsnitt 7.2 företag 

att tydligt presentera sina värderingar. Trots att studien har ett företagsperspektiv, kan 

även användare av sociala medier dra nytta av att företag blir bättre på att kommunicera 

sina värderingar. En tydlig presentation av värderingar kan hjälpa användare att ta ett 

medvetet beslut angående om de vill sprida företagsinformation eller ej. Tydligt 

presenterade värderingar kan göra att fler användare är benägna att sprida 

företagsinformation. Det blir i så fall en fördel både för användare och företag. Vi 

tilldelar företag information som kan nyttjas för att lura användare att sprida 

företagsinformation men även information som främjar användarnas förståelse för vad 

företagen står för. Företag kan använda resultatet av studien på olika sätt och vi vill för 

företag belysa de etiska risker som finns. Ur ett samhällsperspektiv finns det möjlighet 

att resultatet av denna studie kan användas av samhälleliga instanser så som skola, vård, 

omsorg och utbildning för att nå ut med information. 
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Appendix 1: Intervjuguide  
 

Innan intervjun 

 Intervjun kommer uppskattningsvis att ta mellan 30 och 60 minuter. 

 Du kommer inte personligen kunna bli kopplad till de svar som du ger under 

intervjun, det är endast vi författare som kommer veta vilka svar just du gett. 

Den slutgiltiga uppsatsen kommer bli tillgänglig för allmänheten. 

 Är det okej om vi spelar in intervjun? 

 Du kan när som helst avbryta intervjun eller hoppa över vissa frågor om du vill. 

 Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 

Bakgrundsinformation 

 Ålder  

 Utbildning  

 Antal år på universitetet 

 Jobb 

 Intressen  

 

Inledande frågor 
1. Kan du berätta om ditt användande av Facebook och Instagram?  

o Hur länge har du varit aktiv?  

o Hur ofta använder du Facebook och Instagram?  

o Varför använder du Facebook och Instagram?  

 Skillnad dem emellan?  

 

2. a) Finns det några företag som du gillar på Facebook?  

o Varför?  

    b) Finns det några företag som du följer på Instagram?  

o Varför?  

 

Facebook 
3. a) Det finns olika sätt att sprida information som företag har publicerat. På Facebook 

kan det exempelvis spridas genom att; 

 

- Dela ett inlägg eller event skapat av ett företag 

- Visa intresse för ett event skapat av ett företag 

- Bjuda in till ett event skapat av ett företag 

- Gilla ett företags inlägg eller sida  

- Tagga personer i kommentarfält och i inlägg skapat av ett företag 

- Checka in sig själv och/eller andra på en plats kopplad till ett företag  

- Kommentera ett inlägg skapat av ett företag 

- Använda hashtags kopplade till företag  

 

 Känner du igen de här typerna av aktiviteter? 

 

 Ser du att det finns andra sätt att på Facebook sprida information som företag 

har publicerat som vi inte har tagit upp? 
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 Nu skulle vi vilja be dig rangordna dessa olika sätt för att sprida information 

som företag har publicerat, rangordningen ska vara från de du känner dig mest 

bekväm med till de som du känner dig minst bekväm med att göra. Reflektera 

gärna högt och förklara hur du tänker.  

o Hur kommer det sig att det blev den här ordningen? 

 

   b) I vilket sammanhang skulle du kunna se dig själv… (intervjuaren väljer ut några 

kort) och på så sätt sprida information skapat av ett företag?  

o Hur kommer det sig? 

 

   c) Kan du ge ett exempel då du har spridit företagsinformation genom något av de sätt 

vi tidigare pratat om?  

o Hur kommer det sig att du gjorde det?  

o Ville du att någon speciell skulle nås av informationen?  

o Hur tror du att det uppfattas av andra att du gjorde detta?  

 

   d) Hur upplever du det om någon annan sprider information om ett företag på det 

sättet du precis beskrev?  

 

Instagram  

4. a) Det finns olika sätt sprida information som företag har publicerat. På Instagram 

kan det exempelvis spridas genom att användare; 

 

- Posta en bild å företagets vägnar  

- Använder hashtags kopplade till företag  

- Gilla ett inlägg skapat av ett företag 

- Tagga personer och företag i inlägg skapat av ett företag 

- Ange en plats kopplad till ett företag 

- Kommenterar ett inlägg skapat av ett företag 

- Dela en bild skapad av ett företag med en annan användare 

 

 Känner du igen de här typerna av aktiviteter? 

 

 Ser du att det finns andra sätt att på Instagram sprida information som företag 

har publicerat som vi inte har tagit upp?  

 

 Nu skulle vi vilja be dig rangordna dessa olika sätt för att sprida information 

som företag har publicerat, rangordningen ska vara från de du känner dig mest 

bekväm med till de som du känner dig minst bekväm med att göra. Reflektera 

gärna högt och förklara hur du tänker.  

o Hur kommer det sig att det blev den här ordningen? 

 

   b) I vilket sammanhang skulle du kunna se dig själv… (intervjuaren väljer ut några 

kort) och på så sätt sprida information skapat av ett företag?  

o Hur kommer det sig? 

 

  c) Kan du ge ett exempel då du har spridit företagsinformation genom något av de sätt 

vi tidigare pratat om?  

o Hur kommer det sig att du gjorde det?  

o Ville du att någon speciell skulle nås av informationen?  
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o Hur tror du att det uppfattas av andra att du gjorde detta?   

 

   d) Hur upplever du det om någon annan sprider information om ett företag på det 

sättet du precis beskrev?  

 

Frågor gällande både Facebook och Instagram 
5. a) Om någon du inte känner endast ser dina profiler på Facebook och Instagram, hur 

tror du att personen skulle beskriva dig då?   

o Hur kommer det sig? 

o Tror du att det skulle vara någon skillnad om de endast såg ditt ena konto? 

 

   b) Om personen sedan träffar dig i verkligheten, hur tror du att beskrivningen av dig 

skulle vara då?  

 

 

6. Upplever du att det finns några normer inom ditt sociala nätverk på Facebook och 

Instagram? 

 

7. a) Känner du att det finns någon typ av aktivitet (ex de vi pratade om tidigare) som inte är 

socialt accepterad för dig i ditt nätverk på Facebook och Instagram? 

o På vilket sätt upplever du att det finns/inte finns? 

 

   b) Känner du att det finns några företag som inte är socialt accepterade att sprida 

information om för dig i ditt nätverk på Facebook och Instagram? 

o På vilket sätt upplever du att det finns/inte finns? 

 

8. Har du upplevt att dina vänner/företag uppmanat dig att göra någon av de tidigare 

diskuterade aktiviteter för att sprida information som företag har skapat?  

 

9. a) Vad tänker du om spridning av positiv information om ett företag på Facebook och 

Instagram? 

o Varför? 

 

   b) Vad tänker du om spridning av negativ information om ett företag på Facebook och 

Instagram? 

o Varför?  

 

10. Vad skulle få dig att delta i en tävling skapad av ett företag på Facebook och Instagram?  

 

 

 Är det något du vill tillägga i koppling till information om företag på sociala 

medier som vi inte tidigare pratat om? 

 

Efter intervjun 

 Tack för din tid! 

 Vi kommer nu att transkribera intervjun och skicka transkriberingen till dig för att du 

ska få möjlighet att bekräfta att vi uppfattat dina svar korrekt. 

 Ta gärna kontakt med oss om du kommer på något som du skulle vilja tillägga 

 Kan vi kontakta dig om vi har några andra frågor? 
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Appendix 2: Förberedande mail till respondenter  
 

Hej! 

 

Tack för att du vill bidra till vårt examensarbete om marknadsföring på sociala medier. 

Som student vid Umeå universitet och användare av Facebook och Instagram har du 

blivit utvald att delta i studien.  

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att vi författare enklare ska kunna 

analysera svaren i efterhand. Du kommer att få möjlighet att läsa igenom 

transkriberingen för att bekräfta att vi har uppfattat dina svar korrekt. Du som person 

kommer i studien inte att presenteras med namn eller uppgifter som gör att du kommer 

kunna bli kopplad till dina svar. Det är endast vi som intervjuar dig som kommer veta 

vilka svar just du har gett. När uppsatsen är färdigställd kommer den att publiceras och 

vara tillgänglig för allmänheten. Deltagandet i studien är frivilligt och intervjun kan 

avbrytas om och när du vill. 

 

Under intervjun kommer vi att ställa frågor kopplade till ditt användande av Facebook 

och Instagram. Innan intervjun skulle vi uppskatta om du förberedde dig genom att gå 

igenom dina konton på Facebook och Instagram. Notera gärna om du gillar eller följer 

något eller några företag. Syftet med den förberedande uppgiften är att du ska få 

möjlighet att sätta dig in i området som kommer att beröras under intervjun. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Om du funderar över något får du gärna 

kontakta oss. Tack för att vi får möjlighet att intervjua just dig, vi ser fram emot att få 

träffa dig! 

 

Magdalena Eriksson och Erika Herbert 

 

 

magdalena.eriksson@telia.com 

073-049 38 47 

 

erika.r.herbert@gmail.com 

076-811 08 20 
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Appendix 3: Intervjumaterial 
 

 

 
Aktiviteter för att sprida företagsinformation på Facebook 

 

 

 

 
Aktiviteter för att sprida företagsinformation på Instagram 

 

 

 

 



 

  

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


