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Abstract 
 
In today's society, the internet is something that most people have access to. Social media is a                 
popular activity on the internet and is mostly used by young people, including Generation Z.               
Through social media's high availability and communication capabilities, it creates new           
opportunities for companies that want to spread information to their target groups. Product             
placement is one of the marketing tools on social media that has proven to be effective in a                  
society where people filter out advertising on a daily basis. Opinion leaders are another tool               
that companies use to speed up the proliferation of their communicative messages. 
 
As young people within Generation Z are comfortable and innovative, they also have a more               
critical and demanding approach to what is published on the internet. 
 
Therefore this essay aims to gain a deeper understanding of what kind of attitudes young               
people have to product-placed pictures on Instagram and also if opinion leaders on the              
platform have an impact on these attitudes. Issues have been formulated as the following:              
‘’What attitudes does young people in Generation Z have towards product placement on             
Instagram?’’ and, ‘’How does opinion leaders have an impact on young people in Generation              
Zs attitudes on Instagram?’’.  
 
Examining product placement on Instagram was of great interest because of the fact that the               
application is the one that young people use the most. However, there is limited research on                
what kind of attitudes this age group has towards product placement on Instagram and how               
opinion leaders as a contributing power on this platform can affect them. In order to fill the                 
gap of lacking data, we have presented theories in communication, impact and attitudes which              
will be analyzed with the results that were obtained during the implementation of two              
qualitative focus group interviews. 
 
It was shown that the attitudes of the young adults are mostly linked to a “value-expression                
function” based on the reason that they want to be able to link what has been product placed                  
to their own social identity and values. The opinion leader has also been shown to have a                 
major influence on the attitudes of the age group as long as they express themselves in a                 
trustworthy way. In order for the communicative message of the product placement to             
approach them properly, the age group needs to feel that they can identify or relate to the                 
opinions of the opinion leader. They also require that the product placement needs to be               
tailored to their needs and interests, this indicates that a so-called “utilitarian function”             
characterizes their attitudes.  
 
Further on, the language in this study will be written in Swedish.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Product placement, Instagram, Opinion leader, Impact, Attitudes 
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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle är internet något som de flesta har tillgång till. Sociala medier är en utav de                  
aktiviteter som finns tillgängliga på internet och används som mest av ungdomar, däribland             
Generation Z. Genom sociala mediers höga tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter         
skapar detta möjligheter för företag som vill sprida information till kräsna målgrupper.            
Produktplacering är en av de marknadsföringsverktyg på sociala medier som har visat sig             
vara effektiv i ett samhälle där människor filtrerar bort reklam på daglig basis. Opinionsledare              
är ytterligare ett verktyg som företagen använder sig av för att snabbare nå ut med sina                
kommunikativa budskap. 
 
Då ungdomar inom Generation Z är bekväma och innovativa har de också ett mer kritiskt och                
krävande förhållningssätt till det som publiceras på internet.  
 
Denna uppsats har därför som syfte att få en djupare förståelse för vilka attityder ungomdarna               
har till produktplacerade bilder på Instagram och om opinionsledare på plattformen har en             
påverkan på dem. Forskningsfrågor har upprättats som lyder: ‘’Vilka attityder har ungdomar            
inom Generation Z till produktplacering på Instagram?’’ samt ‘’Hur påverkar opinionsledare           
på Instagram ungdomar inom Generation Zs attityder?’’. 
 
Att undersöka produktplacering på Instagram var av stort intresse just för att applikationen är              
den app som ungdomar använder mest. Det finns dock begränsad forskning av vilka attityder              
som denna åldersgrupp har till produktplacering på Instagram och hur opinionsledare som            
medverkande kraft i denna plattform kan påverka dessa. För att kunna fylla detta             
kunskapsgap har vi framfört teori om kommunikation, påverkan och attityder för att sedan             
kunna analysera detta med det resultat som framkom under genomförandet av två kvalitativa             
fokusgruppsintervjuer.  

 
Det visade sig att åldersgruppens attityder mestadels grundar sig i en “värdeuttrycksfunktion”            
av den orsak att de vill kunna koppla det som produktplaceras till deras sociala identitet och                
värderingar. Opinionsledaren har även visat sig ha en stor påverkan på åldersgruppens            
attityder om dem uttrycker sig på ett trovärdigt sätt. För att det kommunikativa budskapet i               
produktplaceringen ska nå fram behöver också åldersgruppen känna att de kan identifiera sig             
eller relatera till opinionsledarens åsikter. Krav på att produktplacering behöver vara           
skräddarsydd efter deras behov och intressen finns också vilket visar på att en så kallad               
“nyttofunktion” också präglar deras attityder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Produktplacering, Instagram, Opinionsledare, Påverkan, Attityder 

3 



 

Innehållsförteckning 
 
 
1 Inledning…………………………………………………………………………………………….. 6 

1.1 Bakgrund 6 
1.2 Problemdiskussion 7 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 9 

2 Teoretisk referensram……………………………………………………………………………….9 
2.1 Kommunikation 9 

2.1.1 Kommunikationsprocessen 9 
2.1.2 Kommunikation på sociala medier 11 
2.1.3 Produktplacering på sociala medier 12 

2.2 Påverkan 13 
2.2.1 Tvåstegshypotesen 13 
2.2.2 Opinionsledaren och påverkan 14 

2.3 Attityder och värderingar 15 

3 Metod ………………………………………………………………………………………………..15 
3.1 Val av forskningsmetod 15 
3.2 Metod för insamling av empiri 16 
3.3 Förberedelser och genomförande 17 
3.4 Urval 17 
3.5 Urval av Instagrambilder 18 
3.6 Metodreflektion 19 
3.7 Etiska principer 19 
3.8 Trovärdighet och äkthet 20 

4 Empiri……………………………………………………………………………………………….21 
4.1 Reklam 21 
4.2 Instagram som marknadsföringskanal 22 
4.3 Produktplacering 23 
4.4 Opinionsledare på Instagram 24 
4.5 Diskussion kring utvalda Instagrambilder 25 

5 Analys ………………………………………………………………………………………………. 29 
5.1 Attityder till kommunikation 29 

5.1.1 Kommunikationsprocessen 29 
5.1.2 Kommunikation på sociala medier 31 

5.2 Påverkan 34 
5.2.1 Tvåstegshypotesen- Opinionsledares påverkan 34 

6 Slutsats ……………………………………………………………………………………………... 35 

7 Förslag till vidare forskning………………………………………………………………………. 36 

4 



 

8 Referenser………………………………………………………………………………………….. 37 

9 Bilagor……………………………………………………………………………………………....40 
9.1 Intervjuguide 40 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Internet är något som de flesta i dagens samhälle har tillgång till. I en undersökning av                
Statistiska Centralbyrån från 2017 har det framkommit att 86 procent av den svenska             
befolkningen använder internet dagligen och att användningen stiger till hela 97 procent i             
åldrarna 16-24 år (SCB 2017). Det har i stort sett blivit var mans egendom och individer ser                 
numera internet som en naturlig del av deras vardag (Findahl 2011).  
 
En utav de aktiviteter mer än halva den svenska befolkningen ägnar sig åt på internet är                
sociala medier (Nordicom 2018), vilket lett till att sociala medier på kort tid fått en               
framträdande roll i samhället. Genom sin höga tillgänglighet och sina          
kommunikationsmöjligheter skapar sociala medier ständigt nya sociala interaktioner samtidigt         
som det öppnar upp möjligheter för människor att ta del av information och nyheter på ett                
lättillgängligt sätt. Enskilda individer kan genom de sociala medierna med enkelhet också            
kommunicera med tusentals andra individer och Mangold & Faulds (2009) menar att dessa             
diskussioner exempelvis kan röra olika företag och deras produkter. Bhanot (2012) beskriver            
att eftersom människor nu kan interagera med varandra och dela information sinsemellan, har             
företagen tagit an denna fördel eftersom att de sociala medierna på så sätt blir en billigare och                 
en mer lättillgänglig kommunikationskanal att sprida information på jämfört med traditionell           
media.  
  
Instagram är en applikation på sociala medier som ökar i popularitet. I en undersökning från               
2017 visar det sig att majoriteten av alla svenska internetanvändare använder applikationen.            
97 procent utav alla 12–15-åriga tjejer är exempelvis aktiva användare utav Instagram            
( Thoresson  & Davidsson 2017).  
 
Den första generation som är född i ett digitalt samhälle där det finns virtuellt socialt               
integrerande är ungdomar som tillhör Generation Z. Detta är en åldersgrupp som är födda              
mellan mitten av 1990-talet till de tidiga 2000-talet och alltid haft internet tillgängligt för dem               
(Wood 2013). Denna åldersgrupp är på så sätt vana vid att leva i ett digitalt och globalt                 
samhälle och har som konsumenter därför blivit mycket innovativa, bekväma, flyktiga från            
verkligheten samt värdesättande av säkerhet (Wood 2013).  
 
Produktplacering i sociala medier är ett kommunikationsverktyg som har blivit ett populärt            
sätt att nå konsumenter. Det ökade antalet användare som kommunicerar och interagerar på             
sociala medier har lett till att många företag väljer att marknadsföra sina produkter på dessa               
plattformar. Marknadsförare arbetar ständigt med att nå ut till sina målgrupper och            
produktplacering har på så sätt blivit ett hjälpmedel men också ett utav de viktigaste              
marknadsföringsstrategierna idag. Det är även vanligt att använda sig utav “influencers” vid            
produktplacering där företag erbjuder ersättning eller sponsrade produkter till influencern i           
utbyte mot att personen i fråga marknadsför produkten (Liu, Chou & Liao 2014).  
En influencer är oftast en typ av känd person som har stort inflytande och når ut till många                  
människor. Titeln “influencer” kan på så sätt likställas med en opinionsledare då dessa har              
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samma typ av karaktärsdrag och förutsättningar. Opinionsledare kommer vara den fortsatta           
definitionen av begreppet i studien.  
 
Produktplacering på sociala medier kan exempelvis vara utformat på så sätt att            
opinionsledaren skriver en engagerande text som innehåller produktinformation för att således           
ge uppmärksamhet åt produkten. Sociala plattformar som exempelvis Instagram har blivit en            
ny populär kanal att föra sin produktplacering genom eftersom det finns individer med flera              
tusentals följare som vill samarbeta med företag genom att publicera och prata om specifika              
produkter i utbyte mot betalning eller sponsring.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ungdomar inom Generation Z, har starka band till online kommunikation och de tenderar att              
ständigt vilja vara uppkopplade via lättillgänglig teknik (PrakashYadav & Rai 2017). De är             
med andra ord inte bara vana vid teknik utan också beroende utav den. Generation Z som                
åldersgrupp kallas också för "digitala infödingar" och har i ljuset av detta också blivit en ny                
typ av konsument med distinkta smaker, val, åsikter, preferenser, attityder och beteenden som             
gör det svårare att förstå hur de för sig, lär sig och interagerar med sina kompisar, familj och                  
varumärken (Jain, Vatsa & Jagani 2014). Detta pekar på att unga användare kommunicerar             
annorlunda jämfört med de äldre och därför är det viktigt att företagen anpassar sin              
marknadsföring innehållsmässigt, teknologiskt och estetiskt till de unga nya användarna.  
Det stora informationsflödet är dessutom en faktor till att konkurrensen blivit högre vilket             
betyder att Generation Z har betydligt fler val på marknaden än vad deras föregångare hade.               
Ett försvårande moment i detta är att dessa unga användare på så sätt börjat anpassa sin                
digitala miljö till sina egna behov, intressen och filtrerar därav bort stora delar av reklam.               
Konsekvenserna för de företag som försöker maximera sina reklamstrategier med          
påträngande reklam resulterar i att användarna stöts bort och går förlorade. Reklamfiltret som             
användarna nyttjar har blivit oroväckande för en del företag på sociala medier då det kan               
påverka deras ekonomi negativt (Olsson 2017). Marknadsförare behöver idag alltså vara           
kreativa och interaktiva, inte bara i sina butiker och annonser utan även på de digitala               
plattformarna och på marknaden (Jain, Vatsa & Jagani 2014). För att kunna fortsätta generera              
inkomster borde företagen utöver detta lägga resurser på att studera generationens inre            
attityder och beteenden för att kunna nå ut till dem på ett effektivt sätt.  

Media överlag har samtidigt blivit allt mer mångfaldig och ökningen av de mediära             
tillvägagångssätten har enligt Liu, Chou & Liao (2014) resulterat i ytterligare en utmaning för              
företagen med att nå ut med sina marknadsmässiga budskap till sina nuvarande och             
potentiella kunder. Företagen har därför börjat rikta sin uppmärksamhet till produktplacering           
och dess effektivitet.  

Produktplacering avser att inkludera eller referera till en produkt eller ett märke i exempelvis              
ett program. Det definieras också som ett betalt inkluderande av varumärkes identifikation            
alternativt märkesvaror som kommuniceras genom ljud eller bild. Människor som vanligtvis           
bläddrar förbi eller filtrerar bort reklam i traditionella medier blir genom produktplacering            
lättare att nå (Liu, Chou & Liao 2014). Produktplacering har därför kommit att bli ett               
alternativt kommunikationssätt som många gånger kan ta sig igenom detta filter och därefter             
påverka målgruppen på ett diskret men effektivt sätt.  

7 



 

Det finns däremot en del kritik till produktplacering som menar på att produktplacering kan              
ha negativa effekter. Dessa effekter är ofta starkare än vad konsumenterna är medveten om,              
speciellt i de yngre åldrarna. Eagle & Dahl (2018) motiverar för att företagen bör ta hänsyn                
till detta. Det kan exempelvis finnas dolda kommersiella meddelanden som gör läsarna            
förvirrade och inte kan urskilja huruvida det är redaktionellt eller ett betalt samarbete med ett               
företag, vilket kan påverka företagets trovärdighet (Lahav & Zimand-Sheiner 2016).  

Digitala inlägg på sociala medier får i allmänhet mycket uppmärksamhet, skapar begär och 
uppmuntrar köphandlingar när de publiceras utav inflytelserika människor (Wei, & Lu 2013). 
I en studie om opinionsledares påverkan i social media visar forskningsresultaten att 
opinionsledare på Instagram  blivit mycket inflytelserika. Dessa är dessutom mer kraftfulla än 
traditionella profiler då användare anser att dem är mer genuina och mer relaterbara. 
Kvinnliga unga användare uppmärksammar och föredrar exempelvis att följa 
Instagram-profiler som avsiktligt publicerar positiva bilder och ger uppmuntrande recensioner 
(Djafarova & Rushworth 2017). På grund av deras inflytande är det därför viktigt att titta på 
hur man som företag använder opinionsledare för att påverka sin målgrupp positivt.  
 
Människors attityder till reklam har i och med den nya kommunikationen och            
produktplacering på sociala medier påverkats och förändrats överlag (de Gregorio, F. & Sung,             
Y 2010). Eftersom att det finns ett överflöd med information på sociala plattformar är det               
enligt Liu, Chou & Liao (2014) fortfarande viktigt för internetmarknadsförare att använda            
produktplacering på ett smart och effektivt sätt. Som tidigare nämnts är Generation Z som              
åldersgrupp mycket bekväma, flyktiga från verkligheten och förväntar sig ständig innovation           
och estetiskt differentiering (Wood 2013). Yngre värderar också information på internet mer            
kritiskt än äldre personer, som i större utsträckning anser att majoriteten av det som står på                
internet är pålitligt ( Thoresson & Davidsson 2017). Dessa faktorer pekar på att det fortfarande              
finns en utmaning för företag att nå ut till exempelvis Generation Z med sina kommersiella               
budskap. Det finns alltså inte tillräckligt med forskning kring hur företag bör anpassa sig för               
att få bäst respons från åldersgruppen. Eftersom att kommunikationslandskapet också          
utvecklas ständigt bör nya förhållningssätt och strategier för att både förstå och nå ut till nya                
generationer hittas. Dock är dessa strategier ännu inte tydliga nog vilket pekar på ett gap där                
en djupare förståelse för vilka attityder ungdomar inom Generation Z har till produktplacering             
på Instagram och hur opinionsledare påverkar dem i detta. de Gregorio & Sung (2010) menar               
också på att ytterligare forskning som fördjupar sig i de underliggande mekanismerna; tankar,             
känslor och faktorer som ligger till grund till konsumenters beteende och attityder kring             
produktplacering borde utföras. Då studien syftar till att undersöka detta kan resultatet bidra             
till att fylla detta gap som tycks finnas.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur produktplacering på Instagram               
uppfattas av ungdomar inom Generation Z. Genom att få en inblick i ungdomarnas attityder              
till produktplacering på Instagram kan produktplaceringen därefter anpassas så att budskap           
når dessa yngre åldersgrupper.  
 

1. Vilka attityder har ungdomar inom Generation Z till produktplacering på Instagram? 
2. Hur påverkar opinionsledare på Instagram ungdomar inom Generation Zs attityder? 
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2 Teoretisk referensram  
    

I detta kapitel beskrivs den teoretiska grund studien står på. Teorierna har tagits fram i syfte                
till att kunna analysera och besvara forskningsfrågorna. Eftersom ändamålet med studien           
bland annat är att ta reda på vilka attityder åldersgruppen har till produktplacering på              
Instagram var först och främst teorier kring kommunikation och produktplacering väsentliga.           
Därefter presenteras påverkan för att få en bild av hur kommunikationen påverkar mottagaren             
genom att använda sig av en opinionsledare som mediär. För att få svar på forskningsfrågorna               
knyts detta sedan ihop med teori kring olika attitydfunktioner.  
 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Kommunikationsprocessen 
 

Eftersom det idag råder ökande interaktivitet i samhället handlar den väsentliga frågan inte             
längre bara om hur företagen skall nå kunderna utan även hur kunderna skall nå företagen               
(Kotler, Armstrong & Parment 2013). Ytterligare en viktig del att ta i beaktning är att alla                
kunder är olika och därför är det av stor vikt att kommunikationen anpassas för olika segment.                
Kotler et al. (2013) förklarar att det finns nio steg för marknadsförare att följa för att                
möjliggöra effektiv kommunikation. Dessa framgår i figuren nedan.  
 

 
Figur 1. Element i kommunikationsprocessen  (Kotler, Armstrong & Parment, 2013 s.359) 
 
Kommunikationsprocessen är en modell som innebär att en avsändare sänder ett budskap till             
annan aktör, det vill säga en mottagare (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Budskapet             
kodas om till en uppsättning symboler i form av bilder, ljud och ord som exempelvis en TV                 
reklam. Kotler et al. (2013) beskriver sedan att avsändaren använder olika typer av medium,              
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även kallade kommunikationskanaler, för att kunna kommunicera budskapet. I samband med           
att budskapet nått mottagaren påbörjas en så kallad avkodning där mottagaren förser            
budskapet med en mening genom att tolka det utifrån egna erfarenheter och associationer             
(Kotler et al. 2013). Responsen efter att mottagaren exponerats för budskapet varierar            
beroende på vilken inställning mottagaren har gentemot varumärket. Kotler et al. (2013)            
exemplifierar med att mottagaren antingen kan känna lust att konsumera, nynnar eller sjunger             
med i en jingel eller att inte någon reaktion framgår överhuvudtaget efter att ha sett TV                
reklamen. I slutskedet av processen är det av stor vikt för avsändaren att ta reda på vilken                 
respons mottagaren avgett och således hitta möjliga vägar för mottagaren att kommunicera            
tillbaka till dem i form av feedback. Enligt Kotler et al. (2013) vill avsändaren få insikt och                 
förståelse för vad mottagaren associerar med reklamen, om de lägger den på minnet och hur               
de ställer sig till den. En viktig aspekt är att rikta uppmärksamhet på det brus som kan                 
uppkomma under kommunikationsprocessen. Mottagaren kan många gånger vara distraherad         
av andra saker i dennes närvaro vilket gör att det betydelsefulla i budskapet inte noteras.  
När ett så kallat brus uppstår uppfattar mottagaren inte innebörden av budskapet och en så               
kallad feltolkning inträffar (Kotler et al. 2013).  

 
“För att budskapet ska vara effektivt bör avsändarens kodningsprocess vara avstämt med 

mottagarens avkodningsprocess” .     
              (Kotler et al, 2013 s. 359) 

 
 

Kotler et al. (2013) menar alltså att genom att förstå sin målgrupp, i hur de kommunicerar                
samt tolkar budskap, desto större chans är det för budskapet att nå fram på rätt sätt.  
 
Zhang & Yi Hsin (2015) beskriver att marknadsföringskommunikationen har gått igenom ett            
paradigmskifte under de två senaste decennierna och menar att det har gått från att företagen               
driver kommunikationen till konsumenterna genom att överföring av konsekventa budskap,          
till ett mer relationsbaserat och konsument-centrerat kommunikationssätt. De menar att även           
om företagen planerar hur deras budskap ska överföras till sina konsumenter är det             
fortfarande konsumenterna som har makten och avgör om budskapet kommer fram till dem             
eller inte. Vidare berättar Zhang & Yi Hsin (2015) att genom att använda en “interaktiv               
marknadsföringskommunikation” kan företagen lättare engagera konsumenter och uppmuntra        
till deltagande vilket också kan utveckla starkare kundrelationer. Interaktiv marknadsförings          
kommunikation handlar om att kommunikationen från sändare till mottagare är mer           
konverserande där båda parter har chans att föra dialog med varandra. Detta är något som               
sociala medier möjliggör och har därav också blivit ett viktigt redskap där alla användare har               
lika stora möjligheter att bidra till, skapa och sprida budskap. 
 
Efter att ha fått en generell förståelse för hur kommunikationsprocessen är uppbyggd och hur              
budskap färdas samt hur kommunikationsprocessen på senare år har förändrats till att bli mer              
interaktiv, fördjupar vi oss i den viktiga roll sociala medier har fått inom kommunikationen.              
Eftersom att vi studerar produktplacering som kommunikationsform inom sociala medier är           
det även väsentligt att få en förståelse för hur produktplacering fungerar på sociala medier.              
Därför presenteras teori kring “kommunikation på sociala medier” och “produktplacering på           
sociala medier” i styckena nedan.  
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2.1.2 Kommunikation på sociala medier 
 
På grund av sociala medier har medielandskapets kommersiella möjligheter och          
förutsättningar tagit en ny vändning. Eftersom att användningen av sociala medier blomstrar,            
skapar det även nya affärsmöjligheter för företagen (Meredith 2012). Dessa affärsmöjligheter           
utgörs på grund av det nya kommunikationssättet. Marknadsförare kan genom          
kommunikation på sociala medier interagera med intressenter för att dela information eller ta             
emot respons och kritik. Därför anser även Meredith (2012) att sociala medier har blivit ett               
värdefullt kommunikationsverktyg som hjälper företagen att bygga samt upprätthålla         
relationer med sina intressenter. Lidman (2016) vill däremot understryka att trots den stora             
utvecklingen av digitala medier och ökade möjligheter att nå ut har ett explosionsartat             
mediebrus uppstått vilket gör det mycket svårt för marknadsförare att  nå in .  
 
Olsson (2017) bekräftar Meredith (2012) teori om att sociala medier blivit ett värdefullt             
kommunikationsverktyg genom att klargöra att företagen idag också börjar anpassa sin           
affärsverksamhet till sociala medier. Något företagen arbetar ständigt med är att använda            
användarnas självproducerade bilder för att på så vis generera inkomster.  
Det självproducerade bilderna som publiceras av diverse användare för med sig olika typer av              
reaktioner som exempelvis gillande eller ogillande. Funktioner som gillande eller ogillande           
kan i sin tur leda till att användare kan identifiera sig med andra användare som angett samma                 
typ av reaktion. Olsson (2017) berättar att det är dessa reaktioner som sedan stimuleras vidare               
utav företagen som tar möjligheten att uppmana användare att dela de inlägg och prenumerera              
på konton som de känner att de kan relatera till.  
 
Instagram är en applikation som skiljer sig från andra sociala medier som till exempel Twitter               
eller Facebook, då inläggen inte grundar sig på text. Konceptet med Instagram går istället ut               
på att användaren i första hand publicerar en bild och att texten sedan kommer till följd utav                 
detta (Lee, Lee, Moon & Sung 2015). Med andra ord är Instagram en typ av visuell                
kommunikation eftersom att det är bilderna som oftast ses först i förhållande till texten.  
Till följd av det ökade användarantalet på Instagram har den visuella kommunikationen också             
ökat i betydelse. Det har således bidragit till att det blivit mer attraktivt och betydelsefullt för                
företagen att utforma bilder och använda Instagram som en kommunikationskanal (Vedder,           
Beulens & Maltzahn 2017).  
 

2.1.3 Produktplacering på sociala medier 
 
Produktplacering är en kommunikationsform som har förekommit i olika typer av medier            
sedan 1896, där det för första gången visades upp i en fransk film. Produktplacering innebär               
att någon typ av media visar upp ett varumärke i form av ljud eller bild, för ett reklamändamål                  
(Meyer, Ha & Song 2016). Wenner (2004) hävdar att produktplacering är ett relativt enkelt              
koncept där varumärken exponeras i olika typer av medier i utbyte mot antingen pengar eller               
sponsring. Varumärkena kan presenteras i form av att produkten ses i bakgrunden, används             
fysiskt eller att företagets logotyp placeras ut som en del av den naturligt kringliggande              
miljön (Wenner 2004). Liu, Chou & Liao (2014) skriver att det finns två olika strategier inom                
produktplacering; framträdande placering (översatt av författare) och subtil placering         
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(översatt av författare). Den framträdande placeringen är mycket märkbar och innebär att            
produkten används, pratas om eller visas upp medens den subtila placeringen är svårare att              
uppmärksamma eftersom den istället befinner sig i bakgrunden. Produktplacering på sociala           
medier anses idag som ett utav de viktigaste marknadsföringsstrategierna och ökar också i             
popularitet då det är ett effektivt sätt för marknadsförare att nå konsumenter som annars              
filtrerar bort reklam. Genom att produktplacera sitt varumärke i konstruerade miljöer kan            
marknadsförare på ett enklare sätt nå sina målgrupper och på så vis bilda en starkare               
känslomässig koppling med dessa (Maeng, Schweidel & O'Guinn 2010).  
  
Russel (1998) delar in produktplacering i en tredimensionell skala: visuell, verbal och  
plot connection. Författaren har utgått ifrån media såsom TV och film men vi väljer tolka               
detta efter visuell media på Instagram, det vill säga bilder på Instagram.  
Den visuella dimensionen handlar om att synliggöra produktplaceringen i bild. 
Produkten kan antingen lokaliseras i bakgrunden eller så är produkten mer framträdande i             
centrum (Russel 1998) 
 
Som tidigare nämnt skriver Liu et al. (2014) om två olika strategier inom produktplacering:               
framträdande placering och subtil placering. 
Vi översätter detta till produktplacering på Instagram i form av att en produkt i bild antingen                
kan ha mer subtil placering i bakgrunden, exempelvis en jacka som är placerad på en bänk                
bredvid en person eller att personen har på sig jackan. Det kan också vara så att                
synliggörandet av produkten har en mer framträdande placering, exempelvis att produkten           
framställs i centrum av bilden eller att en person visar upp jackan tydligt framför sig.  
Den verbala dimensionen handlar om att produkten nämns verbalt i en dialog, vi väljer att inte                
relatera till denna dimension då bilder på Instagram inte är verbala.  
Plot connection handlar om att produkten blir en del av handlingen. Produkten blir därför en               
betydande faktor och har en stark koppling till huvudrollsinnehavaren (Russel 1998). 
Vi översätter detta till produktplacering på Instagram i form av att det finns en stark koppling                
mellan produkten och personligheten hos människan på bilden.  
 
En annan populär strategi inom produktplacering är att använda sig utav opinionsledare            
(Djafarova & Rushworth 2017). Det har visat sig att opinionsledare har en tendens att bringa               
mer attraktivitet och uppmärksamhet till produkten den förespråkar. Enligt Djafarova &           
Rushworth (2017) kan dem många gånger transformera en okänd produkt till en välkänd             
produkt eftersom att personen i sig kan tillföra positiva associationer till varumärket.            
Djafarova & Rushworth (2017) skriver därpå att anledningen till att företagen använder sig             
utav kända profiler är för att addera värde till varumärket och för att bygga              
varumärkeskännedom. Liu et al. (2014) poängterar dock att vikten av relevans mellan text             
eller bild som publiceras och det kommersiella budskapet fortfarande är avgörande för om             
budskapet uppfattas som trovärdigt eller inte. Det är exempelvis inte relevant om en             
miljöaktivist gör reklam för dieselbilar.  
 

2.2 Påverkan  

För att få insikt i hur företag arbetar med kommunikation för att göra intryck på sin målgrupp                 
tas i denna del teorier kring påverkan upp. 
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2.2.1 Tvåstegshypotesen  
 
Katz och Lazarsfelds tvåstegshypotes tar upp massmedias roll och hur det sociala inflytandet             
spelar in (Carr & Hayes 2014) och ses som en form av indirekt påverkan.              
Kommunikationsforskare har länge modifierat och applicerat tvåstegshypotesen för att         
studera informationskanaler och kunskapsöverföring (Chien, Chen & Wu 2013).  
Teorin belyser sociala nätverk och individer som viktiga faktorer i processen att sprida             
information och socialt inflytande. Informationsflödet från media till allmänheten delas i           
denna modell in i två steg. Det första är från media till individen och den andra är från                  
individen till allmänheten. Genom att dessa individer tar emot information som “grindvakter”            
sprider de därefter detta meddelande vidare till deras personliga nätverk. Dessa individer            
anses ofta som mycket inflytelserika, trovärdiga, pålästa och har rollen som opinionsledare.            
Genom opinionsledares sociala inflytande och stora kontaktnät är det den primära faktorn            
som individer påverkas av. Opinionsledaren vidareför åsikter och information för att influera            
andra medlemmar i sociala grupper. Opinionsledarskap kännetecknas också starkt av          
personligt engagemang och produktkännedom (Carr & Hayes 2014).  
Exempelvis: Evelina har inte mycket intresse av kläder och söker därför sällan efter             
klädassocierade erbjudanden. När Evelina däremot är i behov av en ny jacka vänder hon sig               
till en inflytelserik och modemedveten förebild som kan informera henne och vägleda till             
vissa varumärken så att hon kan genomföra sitt köp.  
 
Sammanfattningsvis innebär tvåstegshypotesen att företag och massmedia använder sig av          
opinionsledare som budbärare för att få större spridning på sina kommersiella meddelanden            
samt nå ut till korrekta målgrupper.  

 
Figur 2. Bearbetad efter Katz och Lazarsfelds modell av tvåstegshypotesen. 
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2.2.2 Opinionsledaren och påverkan 
  
Opinionsledare på sociala medier skapar bland annat influerande bilder och har i de flesta fall               
ett stort antal följare. Genom att ge deras följare en inblick i deras vardagliga liv, erfarenheter                
och åsikter inspirerar dem många människor att ta efter deras handlingar. När företag             
involverar opinionsledare i sin annonsering via betalda samarbeten är anledningen att de vill             
bygga upp en stark varumärkesbild genom att associera produkten med opinionsledaren.  
Till skillnad från stora profiler på traditionell media, är opinionsledare mer tillgängliga,            
intima, trovärdiga och lätta att förhålla sig till eftersom att de delar sina privata värderingar               
offentligt (De Veirman, Cauberghe & Hudders 2017). Interaktionen mellan opinionsledaren          
och dess följare kan skapa en en illusion av närhet vilket också leder till att följaren får en                  
tendens att bli mer mottaglig för opinionsledarens beteenden och åsikter. De Veirman et al.              
(2017) förklarar att på grund av att opinionsledaren är personlig i det dem publicerar, får dem                
också en slags övertygande makt. 

 
Graden av centralitet är även en faktor till hur opinionsledarskap formas (Risselada, Verhoef 
& Bijmolt 2016). Det vill säga att opinionsledaren bör publicera bilder som är centralt till 
dennes personlighet och intressen. Det blir sällan betydelsefullt om opinionsledaren 
publicerar bilder som förbryllar dess följare. Genom att bortse från att följa en röd tråd kan 
nätverksbanden mellan opinionsledaren och sina följare bli försvagade och tappa effektivitet.  

 

2.3 Attityder och värderingar 
 
Attityder vägleder konsumenter att fatta beslut och med kunskap av detta kan företag utforma              
erbjudanden som tilltalar den utvalda målgruppen (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
Alla individer har olika attityder till olika objekt, därför är kunskapen om konsumenters             
centrala attityder ett sätt att segmentera marknaden och utforma erbjudanden.  
 
I Ekström, Ottosson & Parment (2017) bok Konsumentbeteende: Klassiska & samtliga           
perspektiv finns psykologen Daniel Katz teori om attityder som används för att förklara hur              
attityder ligger i grund till socialt beteende. Nedan visas de fyra attitydfunktionerna av Katz: 
 

1. Nyttofunktion - Bygger på principer som belöning och bestraffning. Denna funktion           
grundar sig i att vi formar attityder till produkter beroende på nyttan vi ser av               
produkten.  
Antingen ger det oss glädje eller utsätter oss för något vi inte gillar. Exempelvis: en               
person kan ha attityd till broccoli, som personen gillar, eller kyckling som personen             
inte gillar.  

2. Värdeuttrycksfunktion - En produkt bidrar till en individs värderingar och självbild           
som har med den sociala identiteten att göra. Exempelvis: ‘’Jag ser upp till min              
förebild och därför vill jag bära samma tröja som denne’’. 

3. Egoförsvarsfunktion - Attityder som vi formar för att skydda oss från egna känslor             
och yttre hot. Exempelvis: En person som tycker att den är för lång tycker även att                
klackskor är dåliga då personen blir längre i dem, och kan argumentera ‘’ Det är inte                
trendigt med klackskor’’.  
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4. Kunskapsfunktion - I tillvaron formar vi attityder för att skapa ordning, struktur och             
mening. Företagsannonsering spelar roll här då den förser oss med information som            
påverkar attityder till objekt.  

(Ekström et al. 2017). 
 
Dessa fyra attitydfunktioner kommer ligga till grund i analysen. Genom att leta efter             
kopplingar mellan ovanstående teori, empiri och attitydfunktionerna får vi en djupare           
förståelse för hur deltagarna grundar sina åsikter och värderingar. Sammanfattningsvis är det             
Kommunikation (hur mottagaren uppfattar budskap inom produktplacering på Instagram) och          
Påverkan (hur opinionsledare på Instagram påverkar åldersgrupper inom Generation Z genom           
att använda produktplacering) som sedan skall ge oss en slutsats kring vilka attitydfunktioner             
som blir mest utmärkande.  
 

3 Metod 

3.1 Val av forskningsmetod 
 
För att möjliggöra uppfyllelse av syfte och få svar på forskningsfrågorna valde vi att göra               
studien utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Genom att samla in empiri på ett kvalitativt sätt              
ökade sannolikheten att få förståelse för generationens underliggande faktorer för deras           
attityder på en fördjupad nivå. Enligt Bryman & Bell (2013) innefattar en kvalitativ ansats              
också en större flexibilitet samt möjligheten att ställa följdfrågor till undersökningspersonerna           
under intervjuer. Eftersom det inte fanns någon specifik struktur att följa blev det även större               
chans för deltagarna att dela med sig av sina tankar utan att en specifik ordning skulle                
begränsa dem. Då det var av intresse att få en insikt i hur målgruppen ställer sig till och                  
påverkas av produktplacering i anknytning till opinionsledare på Instagram var det av stor             
vikt att kunna ta del av deras personliga åsikter och inställningar, vilket den kvalitativa              
metoden kunde förse oss med. Denna insamlingsmetod genererar alltså specifika svar som i             
sin tur leder till djupare kontextuell förståelse av deltagarnas attityder. Vi valde även att utgå               
ifrån en induktiv ansats då en tydlig teori kring vilka attityder åldersgruppen har till              
produktplacering på Instagram inte existerar. Bryman & Bell (2013) nämner att inom den             
induktiva ansatsen beskriver forskaren de konsekvenser av de resultat som de bakomliggande            
teorierna för studien slagit fast vid. I detta fall var detta något som gjordes när vi studerade                 
generationens attityder kring det valda ämnet. Utifrån det resultat som framkom kunde vi i              
slutändan utforma en ny teori kring åldersgruppens attityder vilket än en gång pekade på en               
induktiv ansats.  
 
 

3.2 Metod för insamling av empiri  
 
I och med att vi ville få en djupare förståelse för vilka attityder åldersgruppen har gentemot                
produktplacering på Instagram ansågs fokusgruppsintervjuer vara det bäst lämpade         
tillvägagångsättet för vår studie. Vår första fokusgrupp bestod utav sju personer i åldrarna             
18-19 år och den andra utav fem personer i åldrarna 16-17 år. Bryman & Bell (2013)                
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beskriver att ett betydande syfte till användning av fokusgruppsmetoden är att forskaren vill             
betona ett visst tema eller ämnesområde att fördjupa sig i samt tolka och fokusera på               
samspelet i gruppen under intervjun. Då vi ämnade att studera hur och varför generationen              
tänker som de gör gav denna metod också oss flexibilitet och möjlighet till att ställa fler                
följdfrågor vilket Bryman & Bell (2013) även understryker som några utav metodens styrkor.             
Under intervjun diskuterade deltagarna först kring våra frågor och sedan kring sex olika             
produktplacerade bilder från olika opinionsledares instagramkonton. När deltagarna fick         
diskutera bilderna hoppades vi på att ytterligare känslor och tankar skulle väckas då det blir               
mer påtagligt när de ser det framför sig. Vi ansåg att denna uppdelning av intervjun skulle                
göra det både roligare för deltagarna samt bidra till en mer påtaglig förståelse för deltagarnas               
underliggande attityder. 
 
När vi valde fokusgrupper som insamlingsmetod var vi samtidigt medvetna om de            
begränsningar vi skulle stöta på. Bryman & Bell (2013) beskriver exempelvis att det kan              
finnas en svår balans kring hur inblandad forskaren är samt i vilken utsträckning mer eller               
mindre ledande frågor kan bidra till att gruppens skeende påverkas. Eftersom att vi hade ett               
fast förankrat syfte och ville få svar på alla forskningsfrågor blev det ibland svårt att               
överlämna all kontroll till gruppen. En annan begränsning vi stötte på var vad Bryman & Bell                
(2013) kallar för problem med gruppeffekt. De menar att det finns deltagare som antingen är               
tystlåtna eller deltagare som inte låter andra komma till tals. Vi fick i flera fall hänvisa frågan                 
vidare på rättvist sätt från personer som tog mycket plats och uppmuntra de tysta att uttrycka                
sin åsikt.  
 

3.3 Förberedelser och genomförande 
 
Bryman & Bell (2013) påpekar att datainsamlingen inte bör ske innan studiens grundläggande             
forskningsfrågor och problemformulering är formulerad. På grund av detta ägnades det           
mycket tid på att få dessa delar färdiga innan processen gick vidare. Genom att göra på det                 
viset undvek vi att empirin skulle bli irrelevant inför belysningen av våra forskningsfrågor             
vilket Bryman & Bell (2013) även rekommenderar. Inför våra två fokusgruppsintervjuer           
förberedde vi en intervjuguide som skulle komma att vägleda oss i genom hela diskussionen.  
Vi valde att ställa öppna frågor då vi som forskare inte ville leda eller påverka deltagarnas                
tankar. Bryman & Bell (2013) skriver att den ursprungliga idén med fokusgrupper som metod              
är att människor med en viss erfarenhet kunde intervjuas på ett förhållandevis ostrukturerat             
sätt om denna erfarenhet. Därför ville vi inte att intervjun skulle bli för strukturerad. De enda                
reglerna vi satte var att intervjun skulle delas upp i två delar för att undvika förvirring samt att                  
alla frågor skulle bli besvarade. Med andra ord blev vår intervjuguide snarare ett stöd och en                
riktlinje än en förbestämd ordningsguide.  
 
Vi bestämde oss för att genomföra fokusgruppsintervjuerna tillsammans dels för att underlätta            
och stödja varandra men också för att vi båda skulle få lika mycket inblick i det som                 
deltagarna diskuterade kring. Inför intervjuerna gjorde vi oss bekanta med den           
inspelningsteknik vi skulle använda oss utav för att säkerställa att ingen information gick             
förlorad. Genom att använda oss utav inspelningar var det inte heller nödvändigt för oss att               
anteckna hela intervjuförloppet vilket gav oss en känsla av stark närvaro och engagemang.  
De första minuterna började med att vi presenterade oss själva, berättade att vi studerade              
Event Management på Högskolan i Borås och att syftet med intervjun var att ta reda på vilka                 
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attityder de har kring produktplacering på Instagram och om opinionsledare påverkar dem i             
detta. Vi började intervjun med att placera ut sötsaker och dricka och kort därefter ställa               
allmänna frågor för att skapa en trygg och bekväm miljö. Sedan började vi prata om               
nyckelfrågorna och den verkliga diskussionen startade. Under denna tid var det viktigt för oss              
att inte avbryta eller lägga oss i samtalet. Däremot uppkom det tillfällen där vi var tvungna att                 
ställa följdfrågor samt be om förtydliganden om personen i fråga hamnade för långt ut på fel                
spår.  
 
Efter genomförandet satte vi oss ner med varsin intervju för att transkribera. Vi valde att göra                
detta så snart som möjligt för att komma ihåg detaljer och kunna göra en bra analys. Bryman                 
& Bell (2013) beskriver att genom att spela in och transkribera öppnar det även möjligheter               
för forskaren att göra upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar. 

 

3.4 Urval  
 

Ett målstyrt bekvämlighetsurval passade bäst för studien då vi hade en redan förutbestämd             
målgrupp. Det var relevant att strategiskt välja ut deltagare som tillhörde åldersgruppen            
Generation Z och där alla har gemensamt att de använder applikationen Instagram. I och med               
att skrivandet sker i Sverige valde vi även att avgränsa oss till svenska deltagare samt svenska                
instagramkonton.  
 
Urvalet genomfördes genom att vi kontaktade lärare på två gymnasieskolor i Västra            
Götalands kommun och förklarade syftet med studien, vad en fokusgruppsintervju går ut på             
samt ungefärlig tidsåtgång. Eftersom att vi har intervjuat deltagare under 18 års ålder var det               
viktigt för oss att gå via lärare för att urvalet skulle gå till på rätt sätt. I studien kommer                   
deltagarna endast att benämnas med “deltagare” och ålder då vi sedan innan kommit överens              
med intervjupersonerna att de skulle vara anonyma. Vi tog detta beslutet eftersom att de              
uttryckte sina personliga åsikter vilket annars kan vara känsligt att dela med sig av.  
Åldern skrivs ut för att ge en tydlig bild av att vi valt ut personer som ingår i åldersgruppen                   
Generation Z. 
 
I den första fokusgruppen hade samtliga deltagare bestämda åsikter kring ämnet och stod sig              
oberoende till de andra deltagarnas åsikter när de inte höll med om något. Denna grupp               
uppfattade vi vara kunniga och mycket reflekterande kring sociala medier och Instagram. De             
var även mycket självgående och hade mod att uttrycka sin åsikt, ifrågasätta andra och              
utveckla sina svar.  
 
Anmärkningsvärt från den andra fokusgruppen var att deltagarna var mer tillbakadragna och            
undvek först att svara på frågor självgående. De hade också ofta kortare svar och vi fick                
många gånger be dem att utveckla. Efter att vi vägledde dem förstod de innebörden av frågan                
och gjorde således större utläggningar självmant och därefter kunde vi som moderatorer            
återgå till en mer passiv roll.  
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3.5 Urval av Instagrambilder 
 
Då bilder är en innefattande och viktig del av Instagram valde vi ut sex bilder med                
produktplacering från svenska opinionsledares Instagramkonton. Valen av opinionsledare var         
många och därför valdes de opinionsledare ut som ansågs vara intressanta för målgruppen och              
som har en större räckvidd med ett följarantal på mellan 29 000 till 1,2 miljoner på Instagram.  
De personer som valdes ut var Jonna Lundell, Ben Mitkus, Daniel Redgert, Matilda Djerf,              
Angelica Blick och Jon Olsson för att deras personligheter och deras sätt att produktplacera              
var mycket olika. Gemensamt för alla bilder var att opinionsledarna hade på sig någon typ av                
produkt och uttryckte i sin bildtext att det handlade om ett företagssamarbete.  
Anledningen till att vi valt just dessa personer är för att vi hade kontakt med en social-media                 
coordinator som är påläst inom sociala medier. Personen rekommenderade oss att använda            
bilderna från dessa opinionsledare då de är populära för ungdomar idag. Vi hittade sedan              
bilderna genom att söka i våra privata Instagram-applikationer.  
 
Det beslutades att endast bilder utan text skulle visas under fokusgruppsintervjuerna just för             
att Instagram enligt Lee et al. (2015) anses vara mer utav en visuell kommunikationskanal.  
I samband med detta var det också mycket intressant för oss att se om opinionsledaren som                
person hade någon enskild påverkan utan att deltagarna fick ta del av den text som tillhörde.                
Vi tyckte även att det var möjligt att klassificera de sex bilder som visades som emotionella,                
medel emotionella och icke emotionella utifrån det sätt opinionsledaren valt att utforma sin             
produktplacering. Bild 1 och 2 (se i empiri 4.5) klassificerar vi som icke emotionella då               
bilderna är färgsvaga, är av sämre kvalitet och är tagen i en vardaglig miljö. Bild 5 och 6 (se i                    
empiri 4.5) klassificerar vi som emotionella då de är färgstarka, har en tydlig kvalitet och är                
tagen i en kreativ miljö. Bild 3 och 4 (se i empiri 4.5) klassificerar vi som medel-emotionella                 
då bilderna är en mellanting av det ovanstående.  
 

3.6 Metodreflektion  
 
För denna studie är en kvalitativ metod mer passande än en kvantitativ metod. Bryman & Bell                
(2017) berättar att kvalitativa forskare använder sig av ord vid presentation av sina analyser.              
Detta är väsentligt för denna studie eftersom den ämnar att studera mottagarens bild och              
personliga syn på produktplacering. Det hade varit betydligt svårare att presentera           
fokusgruppernas resultat och deltagarnas inre bild av deras egen verklighet med siffror vilket             
gjorde att en kvalitativ studie var ett självklart val. 
  
En kvalitativ forskare eftersträvar även en nära relation till de personer som studeras för att se                
världen med deras ögon (Bryman & Bell 2017). Att få tillgång till fördjupade svar var av stor                 
vikt eftersom att det annars försvårar åtkomst till deltagarnas inre tankar. Det var väsentligt              
att förstå och se på ämnet ur deltagarnas synvinkel och samtidigt kunna ställa följdfrågor om               
det var något som var otydligt. På så vis hade det genom en kvantitativ studie varit svårt att få                   
en förståelse för deltagarnas attityder. Kvalitativa studier är självklart inte helt fläckfria utan             
för med sig nackdelar som bör uppmärksammas. Att kvalitativ forskning har en tendens att bli               
för subjektiv kan vara ett utav problemen då studien i stor utsträckning bygger på forskarnas               
ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell             
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2017). Det var därför viktigt studien inte föll ner i denna fälla genom att låta egna                
uppfattningar och värderingar komma i vägen. För att undvika detta var vi tidiga med utforma               
tydliga frågor och presenterade även dessa på ett sätt som kunde minimera risken för              
misstolkning.  
  
Valet av fokusgrupper gav oss en möjlighet till en öppen och ostrukturerad diskussion kring              
ämnet. Detta var viktigt då det skulle diskuteras fritt utan att deltagarna ska känna sig               
begränsade. Det var sedan innan känt att fokusgrupper kommer med en del utmaningar.             
Exempel på detta är att det kan finnas en person som tar över samtalet och att de andra inte                   
får utrymme till att uttrycka sig. Det tar också mycket tid och resurser till att transkribera                
materialet efter att intervjun är gjord (Bryman & Bell 2017). Trots dessa faktum vägde den               
positiva delen upp. Eftersom att vi som kvalitativa forskare vill åt deltagarnas perspektiv och              
synsätt var fokusgrupper den insamlingsmetod som passade bäst. 
  
För att få tag på deltagarna var ett målstyrt bekvämlighetsurval det tillvägagångssätt som             
snabbast skulle ge oss tillgång till dessa människor. Bryman & Bell (2017) beskriver att ett               
sannolikhetsurval kräver mycket energi och resurser då det kan vara svårt att hitta den rätta               
målgruppen till en specifik studie. Därför var istället valet av ett målstyrt bekvämlighetsurval             
ett bättre alternativ för att på bästa sätt kunna besvara våra forskningsfrågor.  
 

3.7 Etiska principer  
 
Bryman & Bell (2013) beskriver att det finns etiska principer som gäller för personer som är                
direkt inblandade i forskningen. Författarna antyder att det finns särskilda krav som forskaren             
bör följa för att studien skall bli etisk godkänd. Ett utav kraven berör den information som                
deltagarna har rätt att ta del av innan undersökningen genomförs. Vi informerade våra             
deltagare innan fokusgruppintervjun tog plats och beskrev syftet med vår studie samt de             
moment som ingår. Här var det viktigt för oss att vara mycket tydliga så att deltagarna inte                 
missförstått syftet, att vi uttryckt oss på ett felaktigt eller missvisande sätt. Genom att göra så                
förberedde vi deltagarna samtidigt som de fick ta ställning till om de ville medverka eller inte.                
Eftersom att vi var tydliga med att intervjun även var frivillig fick deltagarna chansen att               
avbryta om de så skulle önska, vilket tydde på att vi uppfyllt ännu ett krav. Vi underströk i                  
samband med detta att intervjun skulle ske anonymt. Den information vi samlat in behandlas              
med största konfidentialitet där ingen obehörig kan få tillgång till datan. Sist men inte minst               
berättade vi att det som sägs under intervjun inte kommer att användas till någon annat               
ändamål än vårt forskningsarbete. 

    

3.8 Trovärdighet och äkthet 
 
Inom kvalitativ forskning finns två viktiga kriterier, reliabilitet och validitet. Dessa begrepp            
motsvarar trovärdighet och äkthet i den kvalitativa forskningen och finns till för att säkra              
kvaliteten i en studie (Bryman & Bell 2013).  

 
Bryman & Bell (2013) skriver att om det finns olika förklaringar på en social verklighet är det                 
trovärdigheten i texten som forskaren kommer fram till som avgör om tolkningen blir             
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accepterad i andras ögon. Trovärdigheten motsvarar fyra mått vilka innefattar tillförlitlighet,           
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2013). För att            
skapa en hög trovärdighet har vi som forskare följt de regler som finns vid en kvalitativ                
studie, samt varit noggranna med att intervjudeltagarna skulle vara införstådda i den            
uppfattning av verklighet som studien var grundad i. Genom att ställa följdfrågor under             
fokusgruppsintervjuerna fick vi också försäkrat att vi förstått det deltagarna berättat på rätt             
sätt. Vi har även varit mycket precisa med vår transkribering för exempelvis undvika att              
missa information som spelade stor roll för våra forskningsfrågor.  
 
Pålitligheten handlar enligt Bryman & Bell (2013) om att vi som forskare även skall komma               
överens om hur vi ska tolka det material vi samlat in vilket vi också kom fram till                 
tillsammans. Däremot har vi i kodningen först arbetat själva och sedan träffats för att              
tydliggöra och diskutera vad vi kommit fram till. Vi tycker att detta tillvägagångssätt var              
gynnsamt då risken för att bli påverkade av varandras värderingar minimeras och pålitligheten             
höjs.  
 
Det kan enligt Bryman & Bell (2013) även vara svårt att generalisera en kvalitativ studie               
utöver den situation i vilket den producerades. Eftersom att vi valt att göra två ostrukturerade               
fokusgruppsintervjuer med ett litet antal individer från åldersgruppen kan det vara svårt att             
generalisera våra resultat till hela Generation Z. Konsekvensen av detta blir att äktheten till              
viss del skadas då resultatet inte kan tala för hela generationen. Överförbarheten kan även ta               
skada en aning då vårt fokus hela tiden legat på det som Bryman & Bell (2013) beskriver som                  
det kontextuellt unika, meningen eller betydelsen av den specifika verklighet som studerats.            
Utifrån denna grund har vi trots allt strävat efter att nå en så rättvis bild som möjligt genom                  
att intervjua rätt personer för studien. Vi har också försökt att hålla en fullständig objektivitet               
och agerat i god tro genom att hålla oss borta ifrån att ställa ledande frågor och blanda in våra                   
personliga värderingar vilket i slutändan gjort att vår studie har en relativt hög trovärdighet.  
 

4 Empiri  
  
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de mest betydelsefulla delarna av det             
resultat som framkom vid två fokusgruppsintervjuer. (Intervjuguiden återfinns i bilagor).          
Samtliga personer som deltog i intervjuerna kommer endast nämnas som “deltagare” samt            
ålder då en anonymitet sedan tidigare var bestämd.     

 

4.1 Reklam 
  

Majoriteten av den första fokusgruppen ser på reklam i allmänhet som en naturlig del av det                
rådande medielandskapet. Flera deltagare förklarar att de har en förståelse för att många             
människor jobbar med reklam och behöver generera en inkomst, men att det samtidigt inte får               
bli ett överflöd av annonsering. 
  
En deltagare ur den första fokusgruppen förklarar vad hen tycker är fördelar och nackdelar              
med reklam på sociala medier: 
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‘’Lägger personen upp reklam som är lika de själva och lägger till exempelvis en rabattkod 
för kläder kan det ju gynna en själv också. Då är det gött att veta att man får det. Men om de 
inte lägger upp kläder vanligtvis blir det inte relevant för det har inget med dem att göra’’ - 

Deltagare, 18 år 
  
Fokusgrupp två har en genomgående negativ syn på reklam. 
  
‘’Ah nej jag gillar ingen reklam, det stör mig fruktansvärt, det är liksom mer reklam än                
underhållning’’ - Deltagare, 16 år 
  
Bägge fokusgrupperna konstaterar också att reklam behöver balanseras i hur frekvent det            
visas och att acceptansen för reklam ökar om det är något som målgruppen tycker är               
intressant. 
  
Fokusgrupperna diskuterar sedan om hur de tror sig påverkas av reklam. I den första gruppen               
anser alla att de tror att de blir påverkade om de från början är intresserade av det som visas i                    
reklamen. De är därefter tydliga med att det som inte är betydande för dem själva, snabbt                
sorteras bort. En utav deltagarna, 17 år, beskriver även att hens självbild kan bli påverkad av                
olika typer av reklam. Hen exemplifierar med att tala om kroppsfixering och hur fort reklam               
kan skapa hets kring hur människor betraktar sig själva och att man bör ta detta med                
försiktighet. Ytterligare en deltagare, 16 år, i samma grupp håller med och berättar att även               
hen kan känna sig emotionellt påverkad av viss reklam. I den andra fokusgruppen känner              
samtliga deltagare att de blir påverkade när reklamen visar produkter som ligger inom deras              
intresse. 
  
Sammanfattningsvis ser deltagarna reklam som något störande så länge det inte ligger inom             
deras intressen eller fördel. De kan också känna sig emotionellt påverkade av det reklam              
förmedlar, speciellt när det kommer till utseendefixering.  
 

4.2 Instagram som marknadsföringskanal 
 
När intervjun går vidare till att diskutera Instagram som marknadsföringskanal är de mycket             
skeptiska till den marknadsföring som sker på applikationen. De berättar att de använder             
applikationen dagligen och att dem ogillar att bli utsatta för reklam i samband med detta.  
De vill däremot påpeka att även om de föredrar ett reklamfritt Instagram är det skillnad i om                 
de gjort ett aktivt val att följa en specifik person som ibland lägger ut reklam och på reklam                  
som bara dyker upp i flödet. Ett krav är dock att reklamen måste vara relevant och passa ihop                  
med profilen som publicerar, annars blir det bara, som de kallar det, ”sellouts” . 
  

’’Följer man något är det okej, man gör ett aktivt val att följa. Men att det kommer upp i 
flödet och det är irrelevant, liksom fasen ibland får jag upp reklam om tofsar, då blir man 

bara irriterad. Man ba va, vad ska jag göra med det liksom’’ -  Deltagare, 19 år 
 
Båda grupperna visar också stor medvetenhet i att fler och fler profiler publicerar sponsrade              
bilder på Instagram och förstår att det är ett sätt för dem att tjäna pengar vilket gör dem                  
accepterande.  
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Samtalet gick sedan vidare och mer specifikt in på deras spontana reaktioner när de stöter på                
en marknadsförd Instagrambild. Här var deltagarnas reaktioner likartade med de attityder de            
hade till Instagram som marknadsföringskanal, alltså tämligen negativa. Däremot kommer          
båda grupperna fram till att om det återigen skett ett aktivt val i att följa en person som lägger                   
upp sponsrade bilder är det mer okej. De påpekar dock att Instagram-profilen bör akta sig för                
att endast lägga upp reklambilder då det tillslut kan beröva profilens personlighet. Det kan i               
sin tur vara en anledning till att deltagarna avföljer profilen.  
 
Tydligheten kring vad som är sponsrat eller inte varierade en del mellan de två grupperna.               
Den första fokusgruppen tycker att det är mycket viktigt med tydlighet då de inte vill känna                
sig lurade eller bli påverkade ofrivilligt. Den andra fokusgruppen har en annan inriktning och              
menar att de inte vill se om bilden är publicerad i ett lönsamt syfte just för att det känns mer                    
äkta när det är dolt, “de pratar från hjärtat då” - Deltagare, 16 år 
  
Nästkommande frågor rörde kommunikativa budskap och orsaker till att budskap eventuellt           
inte når fram till deltagarna. Ett tidigare exempel från den första fokusgruppen som rörde              
irrelevans kring tofsar dyker här upp igen. De antyder att reklam som inte berör deras               
intressen eller som inte passar ihop med Instagram-profilens personlighet kan bidra till att             
budskapet inte når fram till dem. Den första fokusgruppen fortsätter att diskutera kring att              
budskapet oftast når fram bättre när de även känner att det är en seriös Instagram-profil som                
publicerar. Om Instagram-profilen följer en röd tråd samt representerar sina egna åsikter när             
de vill få fram ett budskap, blir det mer genuint och trovärdigt. Den andra fokusgruppen anser                
att bilden också spelar stor roll i om budskapet når fram. Om det är en färglös och tråkig bild                   
blir det svårt att ens reflektera kring bilden och då väljer dem hellre att bläddra förbi. 
  
De sammanfattade attityderna till Instagram som marknadsföringskanal är förhållandevis         
dåliga då de känner att de utsätts för reklam varje gång de besöker plattformen.  
Irritationen uppstår på grund av att syftet med deras användning av Instagram inte är för att ta                 
del av reklam. De har dock samtidigt en förståelse för att många Instagram-profiler tjänar              
pengar på att marknadsföra då de vet att de måste ha en inkomst. De berättar också att dem                  
tycker att detta nya marknadsföringssätt är en naturlig del av utvecklingen inom            
marknadsföring. Grupperna värdesätter sedan relevansen av vad profilerna marknadsför då          
det som marknadsförs måste matcha profilen och att detta inte får ske för frekvent.              
Fokusgrupperna har däremot olika åsikter kring hur tydlig reklamen bör vara utformad i             
bilden. Den första gruppen tycker att budskapet skall visas tydligt för att undvika att känna sig                
lurade och den andra gruppen anser att budskapet bör vara mer inbakat och diskret då dem                
tycker att detta känns mer äkta. Vad som kan få budskapet att inte nå fram till dem beror på                   
hur bilderna är utformade samt professionaliteten av personen som publicerar. 
 

4.3 Produktplacering  
  
När fokusgrupperna diskuterar kring produktplacering och vad det innebär svarar de att det är              
en slags gömd reklam som de inte tänker på. Dock är de medvetna om att det numera finns en                   
skyldighet att skriva ut om bilden är publicerad i ett lönsamt syfte vilket gör att               
produktplaceringen blir mer tydlig. Några deltagare anger därefter några konkreta exempel på            
när de lagt märke till produktplacering på Instagram. Bland annat gav de exempel på när               
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klädkedjan NAKD lägger upp bilder i ‘’betalt samarbete med…’’ och en medföljande            
rabattkod. Ett annat exempel berör när en Instagram-profil rekommenderar en energidryck. 
  
Den första fokusgruppen är mycket förstående till produktplacering på Instagram. Så länge            
profilen står helhjärtat för produkten är det accepterat, men om profilen egentligen inte tycker              
om produkten bör de undvika att samarbeta med företaget. Deltagarna berättar att om någon              
endast produktplacerar för pengarnas skull, blir det inte heller trovärdigt. Den andra gruppen             
instämmer med den första och berättar produktplaceringen måste reflektera profilen vilket de            
också kan se om den gör genom att bläddra i profilens flöde. De tillägger även att                
produktplaceringen inte får bli allt för frekvent då det inte heller känns särskilt trovärdigt. 
  

Kommer det liksom bilder med produktplacering hela tiden blir det tillslut tråkigt och följa 
det kontot. Det kan också kan vara en anledning till att man slutar följa kontot.  

- Deltagare, 16 år 
  
Med frekvensen menar dem på att om en opinionsledare publicerar produktplacerade bilder            
bör det vara max två gånger i månaden för att det fortfarande ska kännas trovärdigt och                
personligt. Om det sker tre till fyra gånger i veckan blir det tillslut jobbigt och irriterande.                
Produktplacerade bilder, precis som all marknadsföring på Instagram, måste vara utformat på            
ett personligt, estetiskt snyggt och färgglatt sätt som väcker intresse för att deltagarna ska              
känna acceptans till dessa typer av bilder. 
  
Fokusgrupp ett och fokusgrupp två anser att produktplacering är en marknadsföringsstrategi           
som fungerar och som faktiskt påverkar deras attityder många gånger. Följer profilerna            
deltagarnas krav på en estetiskt snyggt utformning av produktplacering i samband med ett             
delat intresse kan deras attityder gentemot produkten påverkas. Detta kan i vissa fall             
exempelvis leda till att deltagarna också köper det som visats på bilden, speciellt om det finns                
en rabattkod med. 
  
Sammanfattningsvis anser fokusgrupperna att produktplacering på Instagram i praktiken är en           
slags inbakad reklam som många gånger påverkar dem. Grupperna anser dock att det är              
viktigt att personen som arbetar med produktplacering står helhjärtat för produkten och att             
produktplaceringen måste stämma överens med profilen i helhet. Fokusgrupperna menar att           
om profilen är intressant, trovärdig och att om exempelvis en rabattkod finns att ta del av, kan                 
det också leda till att dem köper det som visats på bilden. Denna typ av               
marknadsföringsaktiviteter får däremot inte ske för frekvent då detta istället kan skapa            
irritation och leda till att deltagarna tappar intresse.  
  

4.4 Opinionsledare på Instagram 
  
När diskussionen kring vad en opinionsledare betyder för deltagarna, varierade svaren mellan            
de två fokusgrupperna. I den första fokusgruppen svarar en utav deltagarna att en             
opinionsledare endast representerar en jobbig person, medans en annan berättar att en            
opinionsledare är en person som har ett roligt och influerande liv som denne också vill               
efterlikna. Grupperna har alltså olika inställningar till hur dem ser på vissa opinionsledare.  
De negativa perspektiven som diskuteras av båda fokusgrupperna rör hur profiler ofta            
försöker måla upp en falsk bild av det ‘’perfekta livet’’. Med det menar dem att utåt sett ser                  
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det ut som att de gör roliga aktiviteter på regelbunden basis och ibland utnyttjar kändisskapet               
vilket inte speglar deltagarnas verklighet. Detta får deltagarna att känna att vissa av             
opinionsledarna är falska och skrytsamma. 
  
 Så fort en opinionsledare sover eller typ surfar måste den ha en kamera med sig, hur kul och 

äkta är det egentligen? - Deltagare , 18 år 
  
Det som enligt båda grupperna är positivt är när opinionsledare använder sin makt till att               
influera till något gott. De menar exempelvis att om någon tar upp viktiga samhällsfrågor i ett                
gott syfte. När det handlar om att hjälpa andra och sprida kunskap så tycker deltagarna att är                 
det bra att dem finns.  
  
Gemensamt kännetecknar grupperna en opinionsledare på Instagram som en person som har            
många följare, når ut till många och har ett tema/intresse som är centralt för deras flöde.  
De exemplifierar dessa teman/intressen med sport, mode, eller liknande som i sin tur influerar              
dem i deras vardag. De tänker inte på en opinionsledare på Instagram som en reklampelare               
utan mer som en vanlig person som dem ser upp till. De känner dock att de ändå blivit                  
påverkade av en opinionsledare någon gång på Instagram då det finns tillfällen där de              
uppmärksammat eller till och med köpt en produkt som marknadsförts utav en            
opinionsledare. 
  

Det var såhära, jättepopulära ridtights som var inne. Och så var det en tjej som jag följde 
som samarbetade med dem och sen köpte jag ett par! *skratt* - Deltagare, 16 år 

  
Trots att de inte ser en opinionsledare som en reklampelare berättar deltagarna att deras              
attityder och uppfattning kring produkter kan påverka om en opinionsledare de ser upp till              
uttryckt sig positivt kring produkten. Den 16 åriga deltagaren som inhandlat ridtights efter att              
hen sett dem på Instagram berättar exempelvis att hen inte hade köpt dem om den               
opinionsledaren inte hade marknadsfört dem. De beskriver också att en opinionsledare kan            
påverka deras åsikter trots att de tyckte annorlunda innan opinionsledarens yttrande sig.  
Med andra ord kan opinionsledaren inte bara föra dem till konsumtion, men även till nya               
värderingar och åsikter. Den första gruppen tror att anledningen till att de ibland känner sig               
påverkade handlar om den auktoritet opinionsledare ofta har. De pratar även om att de tror att                
de vill känna gemenskap till något den tycker om samt intresserar sig av och vill också kunna                 
identifiera sig med det.  
  
För att opinionsledaren skall kännas genuin tycker grupperna gemensamt att opinionsledare           
behöver vara personliga och utgå från egna erfarenheter och egna åsikter. En deltagare 18 år,               
från den första fokusgruppen berättar att det är liten sannolikhet att hen tar till sig vad en                 
opinionsledare säger om opinionsledaren helt plötsligt byter bana från exempelvis mode till            
psykisk ohälsa utan något sammanhang. Det måste alltid finnas en röd tråd till det              
opinionsledaren publicerar. Ytterligare en aspekt som skulle kunna förstärka genuiniteten hos           
en opinionsledare är om de ibland också vågar vara negativa till produkter och uttrycka sig på                
ett så ärligt sätt som möjligt.  
  

En opinionsledare kan exempelvis säga att den här produkten kanske inte satt bra på mig 
men det kanske passar bättre på någon annan. - Deltagare, 17 år 
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Fokusgruppernas sammanfattade uppfattning och tankar kring opinionsledare är att en          
opinionsledare är en person med många följare som har lätt att influera dem. De kan föra med                 
sig både en positiv och en negativ påverkan på deltagarnas attityder. När opinionsledaren             
publicerar något i ett gott syfte och på ett genuint och trovärdigt sätt ser grupperna detta som                 
en positiv påverkan. Den negativa påverkan sker när opinionsledaren försöker bygga upp en             
skev bild av verkligheten eller viker av från att följa sin röda tråd. 
För att opinionsledaren skall kännas trovärdig bör den uttrycka sig personligt med största             
möjliga ärlighet även om det kan innebära tvister med de företag de samarbetar med.  

 
4.5 Diskussion kring utvalda Instagrambilder 
Det sista momentet innefattar betraktning av sex verkligt produktplacerade Instagrambilder.          
Grupperna fick i detta skede diskutera fritt om vad det var i bilden som fångade deras                
uppmärksamhet, vad de trodde att bilden vill kommunicera/ få dem att känna, vad dem              
egentligen kände samt vilken av bilderna som stack ut mest. De var under tiden medvetna om                
att bilderna handlade om produktplacering, men inte vilken typ av produkt som fokuserades.             
Vi ville inte att deltagarna skulle vara medvetna om detta för att vi fann en risk i att deras                   
attityder kunde påverkas om de hade denna vetskap. Texten till bilderna visades inte heller              
upp under intervjuerna då det var av intresse att se om endast opinionsledaren som egen               
person kunde påverka deltagarnas attityder samt hur utformningen av deras bilder spelade roll             
för att väcka intresse hos deltagarna.  
 
 
Bild 1- “Icke-emotionell” Jonna Lundell (sessano 2016) har 690.000 följare på Instagram. På             
bilden poserar hon i ett köpcentrum och produktplacerar en jacka från Beauty Queens.  

 
Det första deltagarna lägger märke till i bilden vad         
jackan med den stora pälsen. Därefter riktar de sin         
uppmärksamhet till Jonna som individ då alla är        
medvetna om vem hon är. De berättar att bilden speglar          
henne som person eftersom hon är trendig och bär en          
trendig jacka, vilket gör att bilden känns genuin. De tror          
att bilden vill kommunicera jackan eftersom den tar upp         
så stor plats. Det dem tror att bilden vill få dem att känna             
är enligt en deltagare 16 år: ‘’kolla vad bra hon har det,            
vad snygg hon är, jag vill också ha en sån’’ .  
Däremot anser resten av gruppen att bilden är stökig,         
men att det ändå representerar hennes liv på något sätt          
eftersom hon många gånger gör stökiga aktiviteter.  
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Bild 2- “Icke-emotionell” Ben Mitkus (benmintkus94 2017) har 337.000 följare på           
Instagram. På bilden sitter han i en säng där han produktplacerar kläder från stylet.se. 

 
Återigen är deltagarna medvetna om opinionsledaren på       
bilden och därför uppmärksammar de honom allra först. Det         
som deltagarna tittar på därnäst är sängen och därefter tröjan.          
De berättar att de tycker att bilden är tråkig och att det som             
visas inte tilltalar dem. Bilden är alldeles för mörk och          
ointressant och inget som de skulle stanna upp vid och kolla           
vidare på. De berättar att de inte förstår vad meningen med           
bilden är vilket gör att intresset sinar. De trodde däremot att           
Ben produktplacerar tröjan han bär och vill kommunicera        
bekvämlighet eftersom han sitter i en säng. Deltagare, 18 år,          
sade att om bilden hade varit ljusare och mer kreativ hade           
den antagligen varit mer intresseväckande. Ingen av de två         

grupperna kände att bilden gjorde dem varken glada eller intresserade.  
 
 
 
Bild 3- “Medel-emotionell” Matilda Djerf (matildadjerf 2018) har 293.000 följare på           
Instagram. På bilden poserar hon med en häst och produktplacerar en tröja från nelly.com.  

 
I denna bild tycker deltagarna att det är främst hästen som tar            
mest fokus. Deltagarna uppskattar även den miljö bilden är         
tagen i då dem tycker att den känns härlig.  
Grupperna diskuterar också kring vem personen är på bilden         
då de inte känner igen henne och berättar att detta bidrar till            
att de inte heller känner sig särskilt intresserade.  
I diskussionen kring vad bilden vill kommunicera berättar de         
att de tror att det handlar om tröjan och att den ska få dem att               
känna sig snygga om de skulle bära den. Dock känner          
deltagarna att bilden inte påverkar dem på ett positivt sätt          
eftersom budskapet är otydligt och för att dem inte har          
tillräcklig kännedom om personen på bilden.  
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Bild 4- “Medel-emotionell” Daniel Redgert (danielredgert 2017) har 29.000 följare på           
Instagram. På bilden produktplacerar han kläder från nlyman.com.  

 
Det första som deltagarna lägger sina ögon på är den vita hatten            
och att det är Daniel som har den på huvudet.  
De fokuserar främst på detta eftersom den är en stor kontrast till            
det annars omgivande mörkret i bilden. Under diskussionen        
kring vad de tror att bilden vill kommunicera berättar dem att det            
handlar om att bilden vill visa upp en outfit och att det ska leda              
deras tankar till ‘’ fash’’ fashion och ‘’ köp dessa kläder” . Denna          
gång påverkar bilden dem en aning då de tycker att bilden var            
gjord på ett tillfredsställande estetiskt vis samtidigt som den         
hade ett tydligt budskap eftersom hatten är mycket tydlig.  
De antyder även att det inte heller är allt för uppenbart att bilden             
har med produktplacering att göra vilket dem tycker känns         
trovärdigt. Det som gör att de tycker om bilden är Daniel som            

person, hands avslappnade position samt den mystik som berör det hela. 
 
 
 

Bild 5- “Emotionell” Angelica Blick (angelicablick 2017) har 1,2 miljoner följare på            
Instagram. På bilden poserar hon med en vespa och produktplacerar kläder från Calzedonia. 

 
Till skillnad från de tidigare bilderna är grupperna        
genomgående positiva till denna bild. Deras uppmärksamhet       
riktas här till olika delar i bilden då det finns mycket som            
fångar deras intresse. Några av deltagarna lägger märke till         
Angelica först medans några andra fastnar för omgivningen        
eller den blåa vespan. De tror att bilden vill kommunicera          
känslor av ‘’ perfektion ’ och ’ äventyr’ . Den färgstarka och        
kontrastrika utformningen av bilden gör dem intresserade av        
att fortsätta bläddra på Angelicas instagramkonto för att hitta         
mer inspiration. De tycker att bilden känns genuin och         
trovärdig och skulle gärna vilja byta plats med Angelica i          
hennes position. 
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Bild 6- “Emotionell” Jon Olsson (jonolsson1 2017) har 981.000 följare på Instagram.  
På bilden hoppar han mellan berg och produktplacerar kläder från Gymshark.  

 
Likt föregående bild riktar deltagarna sin uppmärksamhet åt        
flera håll när Jons bild visas. En del ser först och främst en             
person som hoppar, en annan fastnar för miljön och en tredje           
intresserar sig för de bekväma kläderna. Anledningen till att         
några uppmärksammade personen först är att den befinner sig i          
centrum av bilden medans andra påpekar att miljön spelar en          
stor roll då den ser mycket lockande ut. Deltagarna tror att           
bilden vill kommunicera resor, äventyrlighet och att de ska få          
känslan att de också vill hoppa på det berget i de bekväma            
kläderna. Till en början vet inte deltagarna vem personen på          
bilden är vilket påverkar deras attityder på ett negativt sätt. De           
tycker på grund av detta att bilden känns diffus. När de sedan            

får reda på att det är Jon Olsson på bilden ändrar sig deras inställning en aning eftersom de är                   
medvetna om vem han är och vilka aktiviteter han sysslar med. De berättar att deras attityder                
gentemot bilden nu blir mer positiva då det passar in på hans personlighet. Till sist berättar                
dem att de gärna vill resa dit Jon är och äventyra i de bekväma kläderna han har på sig.  
 
När fokusgrupperna slutligen får välja ut den bild som tilltalar dem mest svarar fyra deltagare               
i den första fokusgruppen Bild 5 Angelica Blick och tre deltagare Bild 6 Jon Olsson. I den                 
andra fokusgruppen svarar tre deltagare Bild 3 Matilda Djerf och två deltagare Bild 4 Daniel               
Redgert. 
 
Fyra deltagare i den första fokusgruppen föredrar bilden på Angelica Blick för att dem tycker               
att den känns ‘’helt perfekt’’ och de hade gärna också varit i hennes skor. De tycker även att                  
bilden är utformad på ett genuint och trovärdigt sätt och kan därför också relatera till den.                
Kvaliteten på bilden är mycket bra och det finns många färger i den som väcker               
uppmärksamhet och intresse. De tre andra deltagarna från samma grupp väljer bilden på Jon              
Olsson och anser att bilden säger något mer än en vanlig bild. Dem tycker att den                
representerar en stark upplevelse och i och med att den är tagen i ett snabbt ögonblick vilket i                  
sin tur ger den en ‘’nice’’ känsla. Gemensamt för alla i första gruppen är att de väljer ut deras                   
favoritbild baserat på vem opinionsledaren är, de färgkoder som finns och att en omslutande              
upplevelsekänsla existerar i den. De kommer även fram till att det finns en länk mellan vad                
som visas i bilden och det liv som opinionsledaren faktiskt lever. I sin tur leder detta till att                  
gruppen blir mer accepterande gentemot bilden i ett marknadsföringsperspektiv eftersom att           
det som visas hänger ihop med opinionsledarens personlighet.  
  
I den andra fokusgruppen väljer tre deltagare ut Matilda Djerfs bild. De berättar att de väljer                
bilden på grund av de fina färgerna och kontrasterna. Detta är en bild som de anser att de                  
själva skulle stanna upp vid. Speciellt eftersom de är intresserade utav hästar. Bilden får dem               
generellt sätt att känna sig glada, både för sin egen skull och för opinionsledarens skull.               
Resterande deltagare i den första fokusgruppen väljer Daniel Redgerts bild för att kläderna är              
tydligt framhävda och att det är bra bild som har ett lugn i sig. De understryker att de gillar                   
hur produktplaceringen är utformad eftersom att den inte är för säljande eller påtvingade.  
I och med detta känner dem att suget till att inhandla en likadan ‘’outfit’’ stiger. 
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Gemensamt för samtliga deltagare är att de baserar sitt val av bild på det dem är intresserade                 
av samt den estetiska utformningen.  
  
Efter avslutad diskussion kring Instagrambilder anser de båda fokusgrupperna att          
produktplacerade bilder är bra i lagom mängd. Det måste däremot kännas trovärdigt och det              
måste finnas en koppling mellan det som produktplaceras och opinionsledarens personlighet.           
Avslutningsvis borde opinionsledaren endast arbeta med produktplacerade bilder om         
produkten är något dem står för och om bilden är utformad på ett estetiskt snyggt sätt.  
 

5 Analys 
 
Nedan presenteras analysen utifrån en tematisk analys. Då studien syftar till att undersöka             
attityder behöver vi få förståelse för varje enskild deltagares uppfattning och känslor kring             
produktplacering på Instagram. Utifrån empirin kommer det urskiljas teman som rör           
deltagarnas attityder för att i ett senare skede slutligen redovisa en slutsats. Följande analys är               
baserad på Ekström et al. (2017) bok och Daniel Katz attitydfunktioner till kommunikation.             
Nedan presenteras “Attidyer till kommunikation” (kommunaikationsprocessen,      
kommunikation på sociala medier, produktplacering) och “Påverkan” (Tvåstegshypotesen -         
Opinionsledares påverkan).  
 

5.1 Attityder till kommunikation 

5.1.1 Kommunikationsprocessen  
 
Deltagarna har generellt en negativ inställning till reklam men har samtidigt en förståelse till              
varför det existerar. Att de tillhör en generation som har det enkelt att bläddra förbi reklam                
framkommer tydligt med tanke på hur de uttrycker sig kring sina förväntningar om             
anpassning. Detta bekräftar även Liu, Chou & Liao (2014) teori om att det är svårt för                
företagen att komma fram med sina budskap eftersom att deras målgrupper idag filtrerar bort              
reklam som inte är av deras intressen. I denna kontext är deltagarnas attityder grundade i det                
som Ekström, Ottosson & Parment (2017) kallar för nyttofunktionen. Anledningen till att det             
kan knytas an till nyttofunktionen är för att reklamen måste kunna kopplas till något av               
deltagarnas intressen eller behov för att dem ska finna det tilltalande. En deltagare berättar              
exempelvis att reklam kring tofsar inte fångar hens uppmärksamhet eftersom hen saknar det             
behovet. Många utav de andra deltagarna instämmer vilket tyder på att de också har samma               
förväntningar på skräddarsydda erbjudanden. Precis som Lidman (2016) pratar om är det idag             
lättare att nå ut än att nå in bekräftar deltagarna att budskapet inte når fram om de inte ser                   
någon nytta i den.  
Zhang & Yi Hsin (2015) berättar också att interaktion på sociala medier har gett alla               
användare lika stor möjlighet att bidra till, skapa och sprida budskap till varandra. Det kan               
förstås att detta också är en bidragande faktor till att ett överflöd av reklam cirkulerar i                
deltagarnas vardag. Även om Zhang & Yi Hsin (2015) menar att denna interaktion är mer               
konsument-centrerad kräver deltagarna ytterligare anpassning av reklamen vilket tyder på att           
företagen fortfarande måste lära känna sina målgrupper på ett djupare plan.  
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Det finns en möjlighet att deltagarnas negativa inställning till reklam skulle också kunna             
grunda sig i attityder rörande Ekström et al. (2017) egoförsvarsfunktion. Här handlar det om              
att personerna i fråga vill skydda sig från yttre hot men också inre känslor. Eftersom att                
deltagarna är skeptiska till reklam kan det bero på att dem känner att dem inte passar in i det                   
ideal som reklamen förmedlar. Den deltagaren som exempelvis inte var intresserad av tofsar             
kanske i själva verket drömmer om att ha långt hår och längtar efter att få använda tofsar, men                  
eftersom att det inte finns möjlighet till att uppnå det i nuläget väljer denne istället att ställa                 
sig negativt till det. Eftersom en del reklam även förmedlar orealistiska ideal och att              
Generation Z enligt Wood (2013) är flyktiga från verkligheten kan de påverkas mycket             
känslomässigt av detta vilket kan vara en orsak till denna inställning. Kotler, Armstrong &              
Parment (2013) beskriver också att alla kunder är olika och företagen måste lära känna sin               
målgrupp på djupet. Om företagen är medvetna om deras målgrupp innersta känslor kan det              
också minimera risken för att målgruppen hamnar i egoförsvarsfunktionen. Företagen          
behöver alltså som Kotler et al. (2013) säger anpassa sin kodningsprocess till deltagarnas             
avkodningsprocess för att ha en chans att nå fram med sitt budskap på rätt sätt.  
 
En annan aspekt målgruppen nämner är att intresset för reklamen kan påverkas av vem det är                
som publicerar bilden. Dem berättar att om det exempelvis är en seriös Instagram-profil som              
håller en röd tråd genom sina bilder och som dem också kan relatera till är chansen större att                  
dem vill ta del av budskapet. Deltagarna eftersträvar många gånger att vara som sina              
förebilder och därför blir det också lättare för dem att ta till sig budskap som förmedlas av                 
dessa. I detta fall skiftar deras inställning till reklam till det positiva då det publiceras i                
samband med någon de ser upp till. Detta är en mycket intressant aspekt med tanke på att dem                  
vid andra tillfällen betraktar reklam som ett störmoment. Djafarova & Rushworth (2017)            
menar på att dessa profiler generellt sätt har en benägenhet att addera värde till reklam vilket                
kan kopplas ihop och förstås genom att deltagarnas inställning i detta läge blev mer              
entusiastisk. En viktig aspekt dem däremot vill understryka är att förebilden alltid bör             
uttrycka sina personliga åsikter kring det den marknadsför trots att ärligheten kan föra med              
sig konsekvenser. Med konsekvenser menas det att företaget kanske inte samtycker i det som              
opinionsledaren ärligt förmedlar.  
 
Både nyttofunktion och egoförsvarsfunktionen kan ha betydande roller i deltagarnas attityder,           
men det som vägde tyngst verkar vara Ekström et al. (2017) värdeuttrycksfunktion.            
Deltagarna ställer krav på att deras förebilder måste vara ärliga och personliga då dem tycker               
det är viktigt att kunna relatera till dem. Genom att förebilderna uppfyller detta krav menar               
deltagarna också att det är enklare för dem att vara mottagliga för budskap. Återigen kan               
vikten i Kotler et al. (2013) teori kring att företagen behöver anpassa sin kodningsprocess till               
deltagarnas avkodningsprocess understrykas men istället appliceras på hur förebilderna         
uttrycker sig för att nå deltagarna. Själva utformningen av reklamen måste också stämma             
överens med hur deltagarnas ser på sin sociala identitet då de menar att det är svårt för dem                  
att relatera till tråkiga, mörka och icke emotionella bilder. Ben Mitkus icke emotionella             
instagrambild (bild 2) är exempelvis ingen bild som får dem att känna sig intresserade              
eftersom dem beskriver den som mörk, otydlig och tagen i en tråkig miljö. De har därför svårt                 
att relatera till Bens roll i bilden och deltagarna bläddrar hellre förbi. Det som inspirerar dem                
är istället färg och kontraster. Angelica Blicks emotionella bild (bild 5) eller Matilda Djerfs              
medel-emotionella bild (bild 3) gör exempelvis att deltagarna känner sig mer positiva och             
inspirerande. De berättar att de tycker att det omkringliggande landskapet får dem att vilja              
resa och att färgerna i bilden framhäver känslor av frihet och lycka. Det kan märkas att denna                 
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bild stämmer bättre överens med hur deltagarnas vill se sig själva eftersom dem uttrycker att               
de skulle vilja byta plats med henne. Baserat på deltagarnas åsikter finns det alltså en större                
chans att gruppen också tar till sig budskapet i Angelica Blicks eller Matilda Djerfs bild än i                 
Ben Mitkus bild. Det som slutligen framkommer är att det är viktigt att företagen lär känna                
sin målgrupp på djupet samt väljer att arbeta med profiler som uttrycker sig på ett personligt                
och färgglatt sätt för att på så sätt få fram sina budskap till sina målgrupper.  
 

5.1.2 Kommunikation på sociala medier  
 
Både Meredith (2012) och Olsson (2017) anser att marknadsföring på sociala medier är ett              
värdefullt kommunikationsverktyg idag vilket deltagarna har lagt märke till på grund av den             
mängd marknadsföring dem utsätts för varje dag. Det har gjort att deltagarna har en negativ               
inställning till att Instagram används som en marknadsföringskanal. De menar att det inte             
uppskattar den mängd marknadsaktiviteter som plattformen innefattar eftersom deras         
huvudsakliga syfte med att besöka Instagram inte är för att utsättas för reklam.  
 
Olsson (2017) skriver att det är självproducerade inlägg på sociala medier som företagen             
främst använder i sin kommunikation för att generera inkomster vilket deltagarna ser i             
samband med de konton som de följer. På grund av det tycker dem att Instagram förser dem                 
för ett överflöd med reklam som dem helst vill bläddra förbi. För att deltagarna inte ska vilja                 
bläddra förbi menar dem att det är nödvändigt att reklamen är anpassad efter deras intressen,               
vilket även här länkar deras attityder till nyttofunktionen av Ekström et al. (2017). Vidare              
mäter även företag budskapens respons från användarna på sociala medier genom att använda             
funktioner som gillande och ogillande. Olsson (2017) menar att om företaget exempelvis fått             
mycket gillande kan detta stimuleras vidare genom att uppmuntra användare att dela inlägg             
eller prenumerera på konton. Beroende på om budskapet skänker oss glädje eller missnöje ser              
användarna också nytta eller onytta. Deltagarna berättar exempelvis att de är mer            
accepterande till den marknadsföring som uppkommer på konton som de aktivt valt att följa              
vilket i sin tur kan ge dem en nytta i form av exempelvis rabattkoder eller inspiration.  
Olsson (2017) berättar också att funktioner som gillande och ogillande kan väcka            
engagemang och kan leda till att användare tillslut börjar identifiera sig med antingen             
profilen eller andra användare som antydde samma typ av reaktion. Eftersom att deltagarna             
tidigare nämnt att det är viktigt att budskapen ska gå att relatera till och kännas äkta märks det                  
att det finns ett engagemang som exempelvis skulle kunna bero på deltagarnas gillande eller              
ogillande. De vill däremot förtydliga att det måste finnas en balans då för mycket              
marknadsföring från samma profil kan beröva det personliga vilket resulterar i att det kan              
vara svårt att fortsätta identifiera sig med denne. Här börjar deltagarnas attityder knytas till              
värdeuttrycksfunktionen eftersom det är den som ligger till grund för deras personliga            
värderingar, önskad sociala identitet samt intressen vilket i sin tur avgör vilka konton de              
finner nytta i att följa.  
 
Även om deltagarna egentligen föredrar ett reklamfritt Instagram har dem ändå en förståelse             
för varför det sker så pass mycket marknadsföring på applikationen och accepterar att             
personer faktiskt har detta som sitt yrke. Då deltagarna tillhör den åldersgrupp som Jain,              
Vatsa & Jagani (2014) kallar för “digitala infödingar” är det förståeligt att detta nya              
marknadsföringssätt känns naturligt för dem. Deras åsikter kring hur tydlig marknadsföringen           
skall vara på Instagram skiljer sig däremot åt. Den ena gruppen vill att det ska finnas en                 
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tydlighet i vilka bilder det är som innefattar reklam och vilka som inte gör det. Eftersom att                 
det idag är obligatoriskt att det måste uttryckas om bilder är publicerat i ett kommersiellt               
syfte, tolkas detta som att de vill ha ytterligare tydlighet i hur bilden och texten är utformad.                 
De berättar att grunden till detta ligger i att de inte tycker om att bli omedvetet påverkade. Det                  
som kan förstås i detta sammanhang är att denna gruppen av deltagarna har sina attityder               
förankrade i kunskapsfuktionen av Ekström et al. (2017). De vill se en tydlig ordning, struktur               
och mening i den reklamen de utsätts för och värderar tydlighet högt. Den andra gruppen               
föredrar dock en mer diskret reklam för att det på så sätt känns mer genuint och mindre                 
uppenbart. De menar att det inte får kännas för kommersiellt utan det hela måste stå på en                 
personlig grund. I deras fall är alltså majoriteten av deras attityder grundade i             
värdeuttrycksfunktionen och kunskapsfunktionen tar desto mindre plats på grund av deras           
ointresse för upplysning.  
 
Trots dessa olikheter är båda grupperna överens om är att Instagram-profilen som väljer att              
arbeta med företagssamarbeten aldrig bör publicera reklam till en överdrift då det till följd              
istället skulle betraktas som “sellouts”. Blir det för mycket kan det leda till att deltagarna               
slutar att följa kontot.  
 
 
5.1.3 Produktplacering 
 
Fokusgrupperna är medvetna om vad produktplacering är och att det på sociala medier till              
största del handlar om ett utskrivet samarbete mellan företag och opinionsledare. Precis som             
Wenner (2004) beskriver är de också medvetna om att produktplacering fungerar som en             
slags inbakad reklam som antingen används i praktiken eller som är placerad som en del av                
det naturligt kringliggande miljön. Eftersom det idag är lätt att filtrera bort reklam ökar              
produktplacering i popularitet då det är ett sätt för marknadsförare att nå dessa typer av               
målgrupper samtidigt som de kan bilda starka känslomässiga kopplingar till produkten           
(Maeng, Schweidel & O'Guinn 2010). I diskussionen kring vad fokusgrupperna tycker om            
produktplacering på Instagram visar sig majoriteten positiva om en produkt visas i samband             
med något dem är intresserade av eller tycker om, precis som dem tidigare beskrivit under               
diskussionen kring kommunikation på sociala medier.  
 
De berättar att opinionsledaren bör vara genuina i sina budskap när de produktplacerar och att               
dem endast bör “prata från hjärtat” i sina samarbeten. De menar på att detta gäller vare sig det                  
handlar om det Liu, Chou & Liao (2014) beskriver som framträdande placering där produkten              
används eller subtil placering där produkten är placerad i bakgrunden. Eftersom att de också              
pratar om att det är okej för en opinionsledare att visa ett negativt omdöme på en produkt, kan                  
det förstås att det är äktheten som lockar dem och väcker intresse. Dem menar på att om                 
budskapet alltid är positivt tappar dem tillsist förtroende för det som sägs och reklamen              
värderas som opålitligt. De flesta attityderna ligger på så sätt fortfarande förankrade i             
värdeuttrycksfunktionen eftersom att genuiniteten hos opinionsledaren fortfarande är en         
avgörande faktor för att de ska kunna relatera till och lita på denne. Deltagarna berättar att om                 
det inte känns personligt blir det svårt att känna en koppling till produkten och deras               
engagemang går förlorat.  
 
Liu, Chou & Liao (2014) poängterar i sin teori om vikten av relevans mellan bilden som                
publiceras och det kommersiella budskapet. Detta tycks deltagarna hålla med om då de,             
förutom genuinitet, vill se en röd tråd mellan alla de produkter som marknadsförs. De menar               
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att om en opinionsledare exempelvis betonar mode på sin instagram profil och plötsligt             
publicerar bilder om psykisk ohälsa utan något som helst sammanhang försvinner den röda             
tråden och trovärdigheten tappas. I detta skede har attityderna övergått till           
kunskapsfunktionen eftersom att de föredrar att se struktur och mening i opinionsledarens            
flöde för att förstå och lita på det som marknadsförs. Om bilden har en anknytning till ett eller                  
flera av deras intressen kan detta också informera dem och väcka nyfikenhet hos en ny               
produkt. Deltagarna pratar vid flera tillfällen om att de föredrar bilder där något dem tycker               
om också finns med i bilden. Tre ridintresserade deltagare argumenterar exempelvis för att de              
valt Matilda Djerfs bild (bild 3) på grund av att en häst även fanns med i bilden. På grund av                    
att de uppmärksammade bilden kan också ett vidare intresse för blusen som produktplaceras             
väckas.  
 
Trots att det kan urskiljas en del skillnader i vilken typ av produktplacering deltagarna              
föredrar av den visuella delen i den tredimensionella produktplaceringsskalan av (Russel           
1998) så är det framträdande placering och tydlighet som de värderar i Daniel Redgerts bild               
(bild 4) och den subtila placeringen som de värderar i Jon Olssons (bild 6) och Angelica                
Blicks (bild 5) bilder. Sammanställt utgår majoriteten fortfarande från att det hela måste             
kunna knytas ihop med opinionsledarens personlighet som en form av plot connection i             
produktplaceringens tredimensionella skala av Russel (1998). Gör opinionsledaren inte detta          
finns det en risk att deltagarna istället vänder sig emot det som produktplaceras. Detta är en                
mycket intressant aspekt som företagen kan ta hjälp av när det ska välja vilket opinionsledare               
de vill samarbeta med. De måste enligt deltagarna sätta sig in i vad opinionsledaren              
intresserar sig av och har för personlighet, annars riskerar de att istället investera pengar på               
opålitlig och störande reklam som inte når ut.  
 

5.2 Påverkan 

5.2.1 Tvåstegshypotesen- Opinionsledares påverkan 
 
En opinionsledare kännetecknas av personligt engagemang och produktkännedom (Carr &          
Hayes 2014). De ses även som trovärdiga och pålästa angående specifika ämnen och har en               
tendens att vidareföra åsikter och information för att influera andra medlemmar i sociala             
grupper. Deltagarna instämmer med denna beskrivning men tillägger också att dessa personer            
verkar har ett roligt liv och vill som tidigare nämnts, många gånger efterlikna dem. Precis               
som i samtliga tidigare stycken verkar det som att deltagarna anser det vara viktigt att kunna                
identifiera sig med opinionsledarna för att finna dem trovärdiga. De Veirman et al. (2017)              
beskriver också att opinionsledare bland annat är lätta att förhålla sig till vilket även              
möjliggör deltagarnas önskan att kunna identifiera sig med dem. Här väger återigen            
värdeuttrycksfunktionen allra tyngst eftersom att de har en vilja om att deras sociala identitet              
skall stämma överens med deras förebilders. Därför blir också genuiniteten hos           
opinionsledarna som individer återigen betydelsefull. Dem tycker exempelvis att det är           
orimligt att opinionsledaren alltid ska tycka om det den marknadsför då det anses vara              
onaturligt i det verkliga livet. Risselada, Verhoef & Bijmolt (2016) menar också på att den               
röda tråden bör följas då graden av centralitet spelar stor roll för att inte tappa effektivitet.                
Deltagarna instämmer med Risselada et al. (2016) och understryker att om opinionsledaren            
ständigt byter riktning och tappar den röda tråden får det dem att känna att personen inte är                 
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sig själv vilket försämrar trovärdigheten. De tycker inte heller att opinionsledaren bör byta             
åsikter bara för att ett företag betalar dem för det.  
 
När en opinionsledare vunnit trovärdighet är det förstått att deltagarna ser upp till och vill               
efterlikna dem. Ett citat hämtas från empirin: 

 
Det var såhära, jättepopulära ridtights som var inne. Och så var det en tjej som jag följde 

som samarbetade med dem och sen köpte jag ett par! *skratt* - Deltagare, 16 år 
 
Hen nämnde även att hen antagligen inte hade konsumerat ridbyxorna om opinionsledaren            
inte hade produktplacerat detta på sin profil. Detta visar på att opinionsledare har en indirekt               
påverkan på deltagarna fastän de inte reflekterat över detta innan.  
 
Grupperna nämnde även att det inte endast handlar om påverkan kopplat till konsumtion eller              
uppmärksammande till en produkt utan att deras åsikter även kan påverkas av en             
opinionsledare. Om en opinionsledare har en viss åsikt kan deltagarnas grundläggande åsikt i             
slutändan ändras till det opinionsledaren tycker. Denna förändring av deltagarnas åsikter           
stämmer också överens med De Veirman et al. (2017) beskrivning att opinionsledares relation             
med mottagare kan skapa en illusion av närhet vilket i sin tur kan påverka hur dem tänker                 
kring vissa ämnen. Eftersom att deltagarna följer olika opinionsledares liv på Instagram            
dagligen skapas denna närhet vilket i vissa fall kan påverka deras åsikter. Detta har sin grund                
i kunskapsfunktionen eftersom att opinionsledarens upplysningar ibland präglar vad         
deltagarna tycker. Deltagarna menar att anledningen till varför de känner sig påverkade beror             
förutom en önskan om efterliknelse, på att opinionsledare ofta har en auktoritet och ett              
inflytande som leder till att många håller med om vad denne säger. Detta kan också kopplas                
till det författarna De Veirman, Cauberghe & Hudders (2017) beskriver när de pekar på att               
personliga bilder kan ha en övertygande makt på sina åskådare. En mix av opinionsledarens              
auktoritet och personlighet är alltså anledningen till varför deltagarna ofta känner sig            
påverkade. De menar däremot att det kan finnas både positivt och negativt i att bli påverkad                
av någon som influerar dem. Positivt är när opinionsledaren står för något fint så som               
uppmärksammade av viktiga samhällsfrågor och när dem sprider vidare kunskap i ett gott             
syfte. Det negativa är när opinionsledaren använder sin makt för att måla upp en falsk bild av                 
det ‘’perfekta livet’’, utnyttjar sitt kändisskap på ett skrytsamt sätt eller förmedlar orealistiska             
ideal.  
 
När deltagarna sedan fick diskutera kring de bilder som visades kunde det urskiljas att              
opinionsledaren spelade en stor roll då detta var det första som samtliga deltagare             
uppmärksammade i alla bilder. Det är också mycket märkbart att de lägger sina värderingar i               
det som produktplaceras utifrån vad de visste om personen sedan innan. Med andra ord har               
opinionsledarens personlighet ett stort inverkan på vad deltagarna tycker om det som visas             
upp på bilden. Tycker deltagarna om personen sedan innan får dem också en bättre syn på                
produkten och vice versa. I detta sammanhang kan det återigen förstås att det finns en               
koppling till värdeuttrycksfunktionen där opinionsledarens personlighet måste stämma        
överens med deltagarnas värderingar.  
 
 

34 



 

6 Slutsats  
 
Med en teoretisk grund i teorier om kommunikation, påverkan och attityder ville vi undersöka              
hur ungdomar ställer sig till produktplacering på Instagram. Vår studie styrker tidigare            
forskning om att ungdomar inom Generation Z är mycket kritiska och krävande till all typ av                
reklam vilket tydliggör vikten av att finna nya sätt att kommunicera med dem. Opinionsledare              
visade sig ha en betydande roll i hur produktplacering på Instagram uppfattas av den orsaken               
att reaktionerna varierar beroende på vem det är som syns på bilden och vilka associationer de                
har till personen sedan innan. Finns det redan en positiv bild av personen kan det innebära att                 
budskapet de förmedlar också blir positivt, eller tvärtom vid negativ inställning.           
Opinionsledaren kan på så sätt ha en stark påverkan på åldersgruppens attityder så länge de är                
upplysta om vem den är. Genuinitet och centralitet värderas också mycket högt eftersom det,              
för åldersgruppen, är grundläggande för opinionsledarens trovärdighet. Trovärdigheten är         
alltså mycket viktigt om produktplacerade bilder ska påverka åldersgruppen. Om          
opinionsledaren visar sig personlig i sin marknadsföring blir åldersgruppens kritiska tänkande           
även mindre framträdande och dem kan dessutom identifiera sig med opinionsledarens           
åsikter, vilket är något som de strävar efter. Då har det kommunikativa budskapet en större               
chans att nå dem på ett effektivt sätt. De ställer sig även mer positivt till om bilder som rör                   
produktplacering på Instagram är utformade på ett estetiskt medel-emotionellt till emotionellt           
sätt. Det vill säga, färgglada och ljusa bilder då jämförelsevis mörka och icke-emotionella             
bilder inte stämmer in på åldersgruppens självbild. Majoriteten av åldersgruppens attityder           
grundar sig slutligen i värdeuttrycksfunktionen av den orsak att de vill kunna koppla både              
opinionsledaren och det som produktplaceras till deras sociala identitet och personliga           
värderingar.  
 
Vidare finns det krav på att produktplacering på Instagram måste vara utformad efter deras              
behov eller intressen.  
Trots att åldersgruppens åsikter skiljer sig åt i hur framträdande eller subtil            
produktplaceringen ska vara inom den visuella skalan, förväntar de sig ändå skräddarsydda            
erbjudanden, personlighet och relevant innehåll i bilden. Plot connection är också något de             
värderar högt eftersom dem vill se en röd tråd mellan opinionsledaren och produkten.  
De är också mer accepterande till produktplacering på konton som de själva väljer att följa än                
till kringliggande ofrivillig reklam. Frekvensen av dessa aktiviteter måste däremot hållas           
relativt låg för att åldersgruppen ska vilja fortsätta följa kontot. Nyttofunktionen har i detta              
sammanhang också en stark anknytning till åldersgruppens attityder på grund av de krav de              
har på att produktplaceringen ska vara till deras fördel eller användning för att inte filtreras               
bort.  
 
Trots att åldersgruppen vid några tillfällen har en tendens att grunda sina attityder i              
kunskapsfunktionen eller egoförsvarsfunktionen är det värdeutttycksfunktionen och       
nyttofunktionen som har störst betydelse i detta kontext. De uttrycker tydligt att            
opinionsledaren måste uttrycka sig från hjärtat, publicera medel-emotionella till emotionella          
bilder och förstå det grundläggande behovet av sin målgrupp för att produktplaceringen skall             
bli accepterad och mottaglig.  
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Denna slutsats kan komma till nytta för företag som vill produktplacera via opinionsledare på              
Instagram. Genom att ta del av denna studie kan företagen lättare anpassa sina val av               
opinionsledare för att budskapet i produktplaceringen skall nå fram på ett effektivt sätt till sin               
målgrupp. Ämnar dem att rikta sig till åldersgrupper inom Generation Z rekommenderas det             
att vara införstådd i vem opinionsledaren är och vad den står för sedan innan, att det är viktigt                  
med färgstarka och medel-emotionella till emotionella bilder samt veta att produktplacering           
på opinionsledarens konto inte sker för frekvent för således kunna väcka intresse från             
åldersgruppen.  
 

7 Förslag till vidare forskning 
Det vi bidragit med i denna studie är att ge förståelse för hur ungdomar inom Generation Z                 
ser på produktplacering på Instagram och om opinionsledare har en påverkan på deras             
attityder. I framtida forskning hade det varit intressant att undersöka detta ämne utifrån en              
kvantitativ undersökningsmetod för att kunna ta del av ett större urval. Eftersom denna studie              
endast samlat in empiri från två fokusgrupper är det svårt att generalisera resultatet till alla               
ungdomar inom Generation Z. På så sätt kommer det ge en djupare inblick i hur fler                
ungdomar ställer sig till produktplacering på Instagram och således också hjälpa företag i hur              
de ska anpassa sin produktplacering på Instagram så att deras budskap når yngre             
konsumenter.  
Eftersom att applikationen Instagram ständigt utvecklas vore det intressant att göra denna            
undersökning lite längre fram i tiden för att urskilja de skillnader som uppstått under åren.  
Det vore även intressant att göra samma studie på andra sociala medier som exempelvis              
Youtube.  
 
Om vi hade haft mer tid och resurser hade det också varit intressant att utföra experiment i                 
samarbete med en specifik opinionsledare där denne skulle publicera olika typer av bilder för              
att se vilka bilder som ger bäst respons. Detta skulle kunna ge en tydligare uppfattning kring                
hur bilder skall utformas för att väcka intresse hos ungdomar.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 
 
Öppningsfrågor  

● Låt gruppmedlemmarna presentera sig själva: namn, ålder, sysselsättning, intressen 
● Fråga lite om de har gjort en intervju som denna innan 

 
Introduktionsfrågor  
 

Instagram och vanor  

1. Känner ni till applikationen Instagram, och isåfall använder ni den? 
2. Varför använder ni respektive använder inte Instagram? 
3. Hur är era Instagramvanor och vad använder ni Instagam till?  
4. Vilken typ av Instagramkonton följer ni -  varför? 
5. Berätta om en möjlig anledning till varför man slutar följa ett konto på Instagram 

 
Övergångsfrågor 
 
Reklam 

1. Vad tycker ni om reklam? 
2. Hur tror ni att ni påverkas av reklam? 

 
 

DEL 1 - Nyckelfrågor 
 
Instagram som marknadsföringskanal  

1. Hur ställer ni er till marknadsföring på Instagram (kanalen)? 
2. Vilka är era spontana reaktioner när ni ser en marknadsförd Instagrambild?(allmänt) 
3. Hur ställer ni er till att ett bild är publicerat i ett kommersiellt syfte? 
4. Vad tror ni att det är som kan störa att ett budskap inte kommer fram till er? 

 
Opinionsledare på Instagram 

1. Vad är en opinionsledare för dig? 
2. Hur ställer ni er till olika typer av opinionsledare? 
3. Hur inspirerar opinionsledare er i er vardag? 
4. Hur bör en opinionsledare uttrycka sig för att ni ska finna det trovärdigt? Vad känns 

äkta/oäkta? 
 
 
Produktplacering  

1. Vad innebär produktplacering för er? 
2. Ge ett exempel på en produktplacerad bild som du sett på Instagram 
3. Hur ställer ni er till produktplacering på de konton ni följer på Instagram? 
4. Tror ni att produktplacering fungerar? 
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Konsumentpåverkan 

1. Har en opinionsledare någonsin påverkat er (Ge exempel) 
2. På vilket sätt har opinionsbildaren påverkat er? 
3. Hur kommer det sig att ni kände er påverkade?  

 
    

DEL 2 - Instagram Bilder  
 
(Här visas en bild i taget) 
Berätta om det första ni ser i bilden? 
Hur kommer det sig att ni riktar din uppmärksamhet på det? 
Vad tror du att bilden vill kommunicera? Vad tror du att bilden vill få dig att känna? 
Tycker du att bilden påverkar er? Vad får den dig att känna? 
 
(Här visas alla bilder samtidigt) 
Om du måste välja en utav dessa bilder, vilken föredrar du? 
Hur kommer det sig att du valde den bilden? 
Vad får denna bild dig att känna? 
Vad är det som skiljer denna bilden från de andra bilderna? 
 
Nu när ni sett alla bilder, vad tycker ni om produktplacerade bilder? 
 
 
Avslutande frågor 

 
1. Är det något som inte har blivit sagt idag?  
2. Vad var det viktigaste som ni pratade om idag? 
 
- Uppföljning: Var någon kommentar en särskild ögonöppnare? Aha-upplevelse?  
Något särskilt smart som sagts?  
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