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Sammanfattning 

Titel: En studie av socialt kapital bland svenska gymnasieelever 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Andreas Thunman & Gustav Molin 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2018 - Maj.  

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att med hjälp av Williams (2006) analysmodell för 

socialt kapital analysera hur trovärdighet (credence) på Instagram påverkar svenska 

gymnasieelevers vilja att bruka detta sociala medium.  

  

Metod: Denna studie har genomförts med en kvantitativ ansats. Urvalsgruppen för 

detta arbete har varit svenska gymnasieelever. Tidigare teori inom området ligger till 

grund för arbetet för att sedan mynnat ut i en enkätundersökning för datainsamling. 

Förfrågningar om deltagande i enkätundersökningen skickades till ett flertal 

gymnasieskolor via onlineplattformar för att sedan distribueras genom deras interna 

nätverk. Resultaten från enkätundersökningen har bearbetats och analyserats med ett 

flertal analyser genom det statistiska analysprogrammet SPSS och därefter resulterat i 

arbetets slutsats.  

 

Resultat & slutsats: Slutsatsen av denna undersökning är att svenska 

gymnasieungdomar trovärdighet till det sociala nätverket Instagram inte påverkar 

deras vilja att bruka detta. Det påverkar dock sättet de brukar mediet.  

  

Examensarbetets bidrag: Studiens bidrag till forskningsområdet 

företagsekonomi och marknadsföring är att svenska gymnasieungdomars tilltro till 
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Instagram inte påverkar deras vilja att bruka mediet. Detta arbete visar dock att 

trovärdigheten till det sociala mediet påverkar hur gymnasieeleverna väljer att 

använda det. Undersökningen visar också att svenska gymnasieelever använder 

Instagram för att bredda sitt sociala kapital och underhålla redan existerande 

relationer.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan genomföras med hjälp 

av vår använda grundmall, inriktat på såväl andra sociala medier som andra 

urvalsgrupper. Det är även möjligt att undersöka andra målgrupper på Instagram.  

 

Nyckelord: Word-Of-Mouth (WOM), Electronic-word-of-mouth (EWOM), 

credence (goods/services), trovärdighet, socialt kapital. 
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Abstract 

 

Title: Instagram, a study of social capital among swedish highschool students  

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration  

 

Author: Andreas Thunman & Gustav Molin 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2018 - May.  

 

Aim: The purpose of this study is to investigate weather credence is a factor, among 

swedish highschool students, that has impact on the will of using the social network 

Instagram.   

 

Method: This study has been conducted with a quantitative approach. The selection 

group for this work has each Swedish high school student. Previous theory in the 

field has been analyzed as the basis for the work and then poured into a survey for 

data collection. Requests for participation in the survey were sent to a number of 

secondary schools via online platforms and then distributed through their internal 

networks. The results of the survey have been processed and analyzed by a number of 

analyzes through the statistical analysis program SPSS and subsequently resulted in 

the conclusion of the work. 

 

Result & Conclusions: The conclusion of this survey is that to Swedish high 

school students credibility to the Instagram social network does not affect their 

willingness to use it. However, it affects the way that they use the medium. 
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Contribution of the thesis: The contribution of the study to the field of 

business administration and marketing is that the Swedish High School's level of 

credence towards Instagram does not affect their willingness to use the media. 

However, this work shows that the credibility of the social media affects how high 

school students choose to use it. The survey also shows that Swedish high school 

students use Instagram to broaden their social capital and maintain existing 

relationships. 

  

Suggestions for future research: Future research can be carried out using our 

basic template, focusing on other selection groups. It is also possible to investigate 

other target groups on other social networking sites. 



Andreas Thunman        Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle 

Gustav Molin    2018-05-30 

 
 

 

 

 

Innehållsförteckning: 
Sammanfattning ............................................................................................................ 3 

Abstract ......................................................................................................................... 5 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 
1.2 Problemformulering ............................................................................................... 4 
1.3 Syfte ........................................................................................................................ 7 

1.4 Avgränsning ........................................................................................................... 7 
1.5 Nyckelord ............................................................................................................... 7 
1.6 Disposition .............................................................................................................. 8 

2. Teoretisk Referensram .................................................................................................. 9 

2.1 Word-of-mouth (WOM) ......................................................................................... 9 
2.2 Electronic word-of-mouth (E-WOM) ................................................................... 11 
2.3 Credence/Trovärdighet ......................................................................................... 13 

2.4 Socialt kapital och Internet Social Capital Scales (ISCS) .................................... 14 
2.5 Mäta socialt kapital ............................................................................................... 16 
2.6 Sammanfattning teoretisk referensram ................................................................. 18 

3. Metod .......................................................................................................................... 19 

3.1 Forskningsansats ................................................................................................... 19 
3.2 Forskningsdesign .................................................................................................. 20 

3.3 Forskningsstrategi ................................................................................................. 20 
3.4 Kvalitetskriterier: Reliabilitet och Validitet ......................................................... 21 
3.5 Datainsamling ....................................................................................................... 23 

3.5.1 Primärdata ...................................................................................................... 23 

3.5.2 Population ...................................................................................................... 23 

3.5.3 Urval .............................................................................................................. 23 
3.5.4 Utformning av enkät ...................................................................................... 24 

3.5.5 Pilotstudie ...................................................................................................... 25 
3.5.6 Utformning av frågor ..................................................................................... 25 
3.5.7. Etik ............................................................................................................... 26 

3.6 Källor och källkritik ............................................................................................. 27 

3.7 Analysmetod ......................................................................................................... 27 
3.8 Metodkritik ........................................................................................................... 28 
3.9 Bortfall .................................................................................................................. 29 

4. Resultat och Diskussion ............................................................................................. 32 

5. Slutsats ........................................................................................................................ 45 

5.1. Allmänt bidrag ..................................................................................................... 46 

5.2 Teoretiskt bidrag ................................................................................................... 46 

5.3 Praktiskt bidrag ..................................................................................................... 46 
5.4 Framtida forskning ............................................................................................... 47 

6. Källförteckning ........................................................................................................... 49 
6.1 Vetenskapliga artiklar ........................................................................................... 49 
6.2 Böcker ................................................................................................................... 55 
6.3 Hemsidor .............................................................................................................. 56 

7. Bihang ......................................................................................................................... 57 



Andreas Thunman        Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle 

Gustav Molin    2018-05-30 

 
 

 

 

7.1 Bilagor .................................................................................................................. 57 
7.1.1 Williams frågor för de olika dimensionerna (2006) ...................................... 57 
7.1.2 Hur “bridging capital” och “bonding capital” skapas (Liu et al. 2016) ........ 58 
7.1.3 Pinhos (2013) frågeformulär vid hans undersökning om socialt kapital ....... 59 
7.1.4 Mail 1: Utskick, förfrågan (egen) .................................................................. 60 

7.1.5 Mail 2: Påminnelse till ett antal skolor som ej besvarat vår förfrågan (egen) 61 
7.1.6 Mail 3: Utskick till eleverna på skolorna (egen) som ansvariga rektorer och 

lärare skickade ut till elevernas mailadresser eller lade ut på interna anslagstavlor

 ................................................................................................................................ 61 
7.1.7 Pilotundersökningen som genomfördes, inklusive feedback från ................. 62 

7.1.8 Den slutgiltiga undersökningens samtliga frågor .......................................... 68 
7.1.9 Deskriptiv Statistik frånn SPSS (egen) .......................................................... 73 
7.1.10 Total variance explained från SPSS-analysen ............................................. 74 

7.1.11 Klusteranalys, SPSS (egen) ......................................................................... 75 



Andreas Thunman        Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle 

Gustav Molin    2018-05-30 

 
 

1 

 

1. Inledning  
I detta inledande avsnitt introduceras läsaren till ämnesområdet samt erhåller en 

förklaring av bakgrunden till den forskningsfrågan vi ämnar beforska.  

 

1.1 Bakgrund 
Att berätta historier är en universell och grundläggande mänsklig aktivitet som sträcker 

sig långt tillbaka i människans utveckling. Genom historier översätter och tolkar vi våra 

erfarenheter, både för att själva förstå dem och för att kommunicera dem till andra 

(Schank & Abelson, 1995). Word Of Mouth (WOM) är en vanlig typ av berättande som 

omfattar kommunikation sinsemellan konsumenter om sina konsumtionserfarenheter 

(Godes, Mayzlin, Chen, Das, Dellarocas, Pfeiffer, Libai, Sen, Shi & Verlegh, 2005).  

 

WOM är ett fenomen som har diskuterats under flera årtionden, varav dess tidigaste 

teorier utformades under en tid utan internet. Traditionell WOM har skett ansikte-mot-

ansikte mellan två personer, medan dagens WOM även kan ske från en person till en 

större mängd individer samtidigt genom kommunikation via elektroniska medier och 

kanaler (Godes et al., 2005).  

 

Internet är den största informationsbäraren och sändaren som någonsin existerat genom 

tiderna, och dess utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de 

senaste två decennierna (Svenskarna och internet, 2017). Tillkomsten av internet har 

fött en konkurrenskraftig plattform för onlinehandel och marknadsföring för alla företag 

och organisationer. Det är beräknat att antalet internetanvändare överstiger 900 miljoner 

runt om i världen medans informationstrafiken fördubblas varje 1 - 1,5 år (Kaynar & 

Amichai-Hamburger, 2008).  

 

I mitten av 2017 var antalet internetanvändare över hela världen på väg att överstiga 

drygt 3,8 miljarder användare (Internet World Stats, 2017). Utveckling av Internets 

tillgänglighet, räckvidd och transparens har ändrat förutsättningarna för hur WOM 

fungerar idag och hur företag praktiserar sin marknadsföring inom fenomenet (Kozinets, 

Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). SNS som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 

m.fl. har blivit ett globalt fenomen i vår kommunikation och interaktion. Mer än en 

miljard individer är globalt anslutna via virtuella communities dagligen för att 
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exempelvis interagera med sina vänner och arbetskollegor, få aktuella nyheter eller för 

att utbyta värdefull kunskap samtidigt som de kontinuerligt exponeras för ett eller flera 

varumärken genom användandet av tjänsterna.  

 

Med den ökande användningen av digitala medier från konsumenter använder fler 

företag digital marknadsföring för att nå sina målmarknader. Instagram är ett 

praktexempel på denna framväxt, användandet har vuxit till 800 miljoner användare, 

varav 500 miljoner är aktiva dagligen. 80 % av alla privata konton följer minst ett 

företag på Instagram och deras företagsgemenskap har vuxit till 25 miljoner 

företagskonton, en ökning från 15 miljoner i juli 2017, samt till två miljoner annonsörer 

varje månad, en ökning från en miljon annonsörer i mars 2017 (Instagram Business 

Blog, 2018).  

 

Företag och organisationer har blivit intresserade av att utnyttja konsumentgenererat 

innehåll som ett värdefullt digitalt marknadsföringsverktyg. Företagen försöker 

proaktivt att inducera konsumenterna att sprida ryktet om sina produkter. Det har blivit 

ett företagande i sig för att ge konsumenterna en plattform för att uttrycka sina åsikter. I 

motsats till konsumentgenererat innehåll betalar vissa organisationer pengar, ger poäng 

eller ger någon annan form av erkännande för deras produkter samt konsumentens 

bidrag, vilket då gör konsumentens medverkande till sponsrat innehåll (Chatterjee, 

2001). Detta gör att företagen kan spara en enorm mängd tid och får dem att 

omplacera/omprioritera sina resurser i marknadsföringsbudgetar jämfört med tidigare.  

 

Användningen av det sociala nätverket Instagram har ökat konstant i Sverige sedan det 

lanserades år 2010. Idag är mer än hälften (53%) av alla internetanvändare medlemmar 

av Instagram, varav en knapp tredjedel (31%) använder nätverket dagligen. De senaste 

åren har användningen har ökat i samtliga åldersgrupper och de största ökningarna har 

förekommit bland de äldre åldersgrupperna, där användningen till och med fördubblats 

på ett år i vissa åldrar (IIS). 
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Diagram 1 - Användning utav Instagram inom Sverige (IIS).  

 

Det finns ett distinkt samband mellan ålder och användningen av SNS:et Instagram. 

Företaget har även sett att den största andelen användare av Instagram finns i de yngsta 

åldersgrupperna. Bland ungdomar mellan 12 och 15 år finns det största procentuella 

antalet användare, där hela 86 procent använder nätverket varav 70 procent gör det på 

daglig basis (IIS). Ser vi till könsskillnader så är användningen störst bland tjejer inom 

åldersgruppen 12 till 15 år, där extrema 97 procent använder Instagram varav 89 procent 

på daglig basis.  

 

I åldersgruppen 16-25 år så använder 81% nätverket dagligen och den procentuella 

användningen bland åldersgrupperna sjunker därefter åldern i nedåtstigande led. 

Intressant är också att andelen kvinnor som använder Instagram (62%) är större än 

andelen män som använder Instagram (45%), en skillnad som är genomgående i alla 

åldersgrupper (IIS). Med anledning av detta är det i synnerhet intressant och relevant att 

undersöka gymnasieelever och hur deras sociala kapital ser ut.  

 

Trots den ökande betydelsen av SNS är det befintlig relativt lite empiriskt forskning 

tillgänglig för att adressera olika mätskalor härrörande från denna nya typ av 

kommunikation och interaktion. Inför detta arbete har ett antal META-artiklar studerats 

för att komma i fas med den daterade samt aktuella forskningen och för att se vilka 

forskningsgap som existerar inom området. Barger, Peltier och Shultz (2016) beskriver i 

sin artikel “Social media and consumer engagement: a review and research agenda” ett 

forskningsgap de identifierat efter en META-analys inriktad på Williams (2006) 
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forskning kring “consumer engagement” online. Barger et al. (2016) låter också påskina 

att det inte ännu finns tillräckligt med forskning inom detta område.  

 

Sociala medier är som Barger et al. (2016) Williams (2006) och Liu et al. (2016) anser 

är ett dagsaktuellt ämne i frågan om hur dessa plattformar kan användas för att skapa 

socialt kapital. Williams (2006) menar att olika nätverk påverkar en individs sociala 

kapital på olika sätt. Vidare menar ovan nämnd forskare (2006) att det sociala kapitalet 

hos en individ stärks av ökat engagemang och användande av sociala medier.  

 

Vi ställer oss frågande till hur individens sociala kapital online påverkas av användning 

av det sociala mediet Instagram. Detta arbete ämnar även undersöka huruvida 

trovärdigheten för detta medium spelar roll för användandet av det. Hur ser detta ut i de 

förhållanden som idag råder på marknaden Sverige? 

 

1.2 Problemformulering 
Socialt kapital är i likhet med finansiellt kapital, en tillgång. På samma sätt som 

finansiellt kapital fungerar, där du investerar dina pengar för att se dem växa, fungerar 

det sociala kapitalet. Människor skapar nya relationer och bygger på gamla med hjälp av 

sociala interaktioner av olika slag. Detta görs ofta i syfte att bredda individens 

kontaktnät. Att nyttja de fördelar som ett socialt kontaktnät medbringar kan liknas vid 

det finansiella kapitalets avkastning. (Williams, 2006) 

 

För att bygga socialt kapital behöver individen interagera med andra människor på olika 

vis. För att nämna några sätt så kan detta ske vid tillställningar som exempelvis mässor, 

mingel, företagsevent eller över en middag med vänners vänner. Williams (2006) menar 

att det finns flera arenor där det är möjligt att bygga socialt kapital. Av de olika 

arenorna för att bygga socialt kapital pekar Williams (2006) ut vad han anser är de två 

mest relevanta arenorna: Offline och Online.  

 

Williams (2006) har i sin forskning byggt vidare på en modell av Putnam (2000) för att 

mäta socialt kapital online. Forskaren har valt att undersöka hur socialt kapital online 

skapas på det sociala nätverket LinkedIn. Vidare menar Williams i den interpersonella 

kontakten som funnits (personlig kommunikation, 2018-02-12) att hans modell är 
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modifierbar för att undersöka andra plattformar (sociala nätverk) och aspekter kring 

socialt kapital, både online och offline.  

 

Att interagera med andra personer online, menar Liu, Baumeister och Ainsworth (2016) 

är ett effektivt sätt för att utöka sitt sociala kapital online och även offline. Forskarna 

(Liu et al., 2016) menar att dessa två arenor (online och offline) är i viss mån 

sammanlänkade och det ena kan dra nytta av det andra. Williams (2006) menar att 

möjligheten till att interagera online gör byggnationen av socialt kapital enklare och mer 

effektivare än det var på tiden före internet. Det är enkelt att hålla kontakten och förbli 

uppdaterad om sina vänners intressen eller nya jobb. Innan internet så krävdes det att 

individer möttes ansikte mot ansikte för att ha möjligheten att bygga en relation. Vid 

interaktion online lyfter forskare (Williams, 2006) huvudsakligen fram sociala medier 

som det bästa mediala verktyget idag för att bredda sitt sociala kontaktnät (socialt 

kapital). 

 

Att interaktion på sociala medier utökar en individs möjligheter att bredda sitt sociala 

kapital online och offline är flera forskare eniga om (Liu et al., 2016; Williams, 2006). 

Nätverk som Facebook, LinkedIn och Instagram menar vi underlättar för individer att 

hålla kontakten med sina vänner och bekanta. Dessa nätverk är även effektiva för att 

skapa nya kontakter genom exempelvis vänners vänner, eller gemensamma intressen 

som individer kan ha. Hanteras detta rätt är Williams (2006) samt Liu et al. (2016) 

överens om att sociala medier är ett effektivt verktyg för att underhålla sitt sociala 

kapital och även för att bygga på det.  

 

Det finns dock skiljelinjer mellan de sociala nätverken likväl som det finns olika syften 

med kommunikationen. Vi tror exempelvis inte att individer på LinkedIn agerar ut 

samma budskap och relationsbyggande som de gör på Instagram. Vi menar med det 

uttalandet inte nödvändigtvis att Instagram är en sämre plattform än Facebook eller 

LinkedIn för att bygga socialt kapital med hjälp av.  

 

Hur uppfattas då olika sociala medier i en konsuments ögon? Var vill en individ bygga 

sitt sociala kontaktnät någonstans? Hur vill individer att deras budskap tas emot och 

uppfattas av motparten beroende på vilken kanal av social media som brukas? Hur 
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trovärdig anses en individ vara som lägger ut sig själv som jobbsökande på Instagram 

eller som semesterfirare på LinkedIn? Uppfattas Instagram av dess konsumenter som ett 

nätverk där brukarna endast förmedlar en viss kommunikation (semesterbilder och nöje 

exempelvis) eller går det även att skapa nya kontakter där som exempelvis kan 

rekommendera dig för ett jobb i framtiden?  

 

Att bygga ett socialt kontaktnät är något som vi anser ytterst relevant i våra egna liv. Att 

ha någon att vända sig till när du är arbetssökande eller när en bara behöver motta social 

bekräftelse. Vi menar även att dagens samhälle i viss mån kräver att du som individ 

finns tillgänglig på sociala medier, redo att interagera. Mycket av vår sociala kontakt 

byggs idag via de sociala medierna vi brukar. När en träffar nya bekanta i sitt privatliv 

förväntas vi ofta att börja följa varandra på Instagram och träffar vi nya människor i 

arbetslivet så får vi förmodligen istället en ny kontaktförfrågan på vår LinkedIn-sida. 

Det är alltså i högsta grad relevant för individen att vårda och bygga på dessa relationer 

för att bredda sitt sociala kapital. 

 

Som tidigare nämnt är användningen av det sociala nätverket Instagram stor bland 

elever i gymnasieålder (15-20). Det är viktigt för en person att redan i den här åldern 

veta hur de hanterar sociala medier. Med detta innebär alltså hur du beter dig mot andra 

användare och således hur du bygger eller förbättrar en relation med någon. Vi undrar 

om sättet att använda Instagram skiljer sig från hur gymnasieelever använder det och 

vår uppfattning om hur det bör användas. Som tidigare nämnt påtalar flertalet forskare, 

bland dem Barger et al. (2016) Williams (2006) och Liu et al. (2016), att forskning 

kring hur sociala medier användas för att skapa socialt kapital behövs. Williams 

(personlig kommunikation, 2018-02-12) menar att hans analysmodell för att mäta 

socialt kapital även kan användas på flertalet sociala medier, exempelvis Instagram.  

 

Detta arbete ämnar att med hjälp av en modifierad version av Williams (2006) modell 

för mätning av socialt kapital analysera kopplingarna mellan hur ett socialt nätverk 

uppfattas, dess trovärdighet (credence), och effekten det har på konsumenternas 

brukande av det i syfte att bredda sitt sociala kapital online. Väljer konsumenter bort 

sociala medium som anses oseriösa eller irrelevanta? Mer specifikt vill denna 

undersökning ta reda på vad svenska gymnasieelever anser om trovärdigheten till det 
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sociala nätverket Instagram. Detta kommer att undersökas genom att fråga aktiva 

brukare hur de uppfattar nätverket och hur de interagerar på den arenan. Vad anser 

svenska gymnasieelever att Instagram i huvudsak används till och hur trovärdiga anses 

andra brukare av detta sociala medium vara? Påverkar individens syn på trovärdigheten 

till detta sociala medium viljan att bruka det? Barger et al. (2016) menar att det finns ett 

forskningsgap i ämnet kring hur sociala medier påverkar en konsuments engagemang. 

Även Williams (personlig kommunikation, 2018-02-12) menar att det ännu inte finns 

forskning på hur faktorer som trovärdighet (credence) och socialt kapital påverkar en 

konsuments engagemang på Instagram. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med detta arbete är att med hjälp av Williams (2006) analysmodell för socialt 

kapital analysera hur trovärdighet (credence) på Instagram påverkar svenska 

gymnasieelevers vilja att bruka detta sociala medium.  

 

1.4 Avgränsning 
Enligt ovanstående problemformulering kommer arbetet bygga vidare på denna 

forskning. Detta gör att avgränsningar görs till målgruppen: användare av Instagram. 

Vidare kommer målgruppen för vår undersökning att vara konsumenter av detta 

medium som går i gymnasiet (ca. 15-20 år gamla).  

 

Nyckelorden som brukas i arbetet har avgränsats till de definitioner som vi har funnit är 

senast publicerade, ifall dessa förändrats väsentligt. I de fall där nyckelorden inte fått en 

annan definition med åren har de mest relevanta artiklarna , de som beskriver dessa ord 

på ett bäst för läsaren, valts ut. Exempelvis brukas Williams definition från av “socialt 

kapital” från år 2006. Detta arbete är riktat mot studenter på avancerad nivå samt 

professorer och yrkesprofessionella inom akademin. Detta innebär att språket och 

upplägget är anpassat för läsare med viss kunskap inom ämnet.  

 

1.5 Nyckelord 
Word-of-mouth (WOM), Electronic-word-of-mouth (E-WOM), credence 

(goods/services), trovärdighet, socialt kapital.  
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1.6 Disposition 
I arbetets teoretiska referensram presenteras den existerade och aktuella forskningen 

som finns inom ämnet socialt kapital på sociala medier. Metodavsnittet beskriver hur 

undersökningen har gått till. Där redovisas både specifika och övergripande metodval. 

Läsaren får även ta del av hur data har samlats in. Här beskrivs även vårt val av 

forskningsdesign i studien. Detta avsnitt tar slutligen upp de kvalitetskriterier som 

metoden byggs utifrån. Metodavsnittet efterföljs av studiens resultat där resultaten från 

de utförda SPSS-analyserna (IBM SPSS Statistics 24.0) presenteras i form av diagram 

och tabeller. Vidare i avsnittet diskussion så analyseras informationen som erhållits 

genom den utförda undersökningen och reflekterar över vad dessa får för betydelser. 

Därefter presenteras arbetets slutsats där syftet besvaras. Det ges även förslag till vidare 

forskning inom området.  
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 2. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel lyfts de nyckelord som uppsatsen är uppbyggd runt. Varje begrepp 

förklaras med hänvisning till tidigare forskning. Det ges också en förklaring av de 

teorier som används i arbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den aktuella 

forskningen inom området.  

 

2.1 Word-of-mouth (WOM) 
Word-of-mouth (WOM) är en av de mest inflytelserika källorna när det gäller 

information om produkter och tjänster mellan konsumenter (Risselada, Verhoef & 

Bijmolt, 2014). WOM påverkar vårt köpbeteende. Det skapar alltså även medvetenhet 

kring produkter och tjänster (Buttle, 1998). Detta eftersom vid muntlig kommunikation 

så kommer människor att utbyta erfarenheter med varandra, samt berätta vad de anser är 

bra och dåligt med just den tjänsten eller produkten (Hennig-Thuaru, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004). WOM kan även skapa intresse för oss att uppleva nya tjänster, 

exempelvis kan vi upptäcka sociala nätverk vi inte brukat förut (Berger, 2014). Det kan 

också få konsumenter att tala om de sociala nätverk de redan använder, varför det är bra 

och på vilka sätt det inte fungerar bra (Berger, 2014).  

 

Ett positivt WOM är ett billigt marknadsföringsverktyg som når ut till en bred publik. 

Detta är direkt nödvändigt för att ett företag ska nå en stabil tillväxt på lång sikt 

(Haenlein & Libai, 2017). Författarna menar dock att mäta effekterna av WOM inte 

alltid är lätt, eller rättvisande (2017). Företagare och marknadsförare är medvetna om 

den positiva effekt WOM kan ha på deras försäljning. Detta driver vissa företag till att 

skapa kampanjer utformade på ett sådant sätt att positivt WOM skapas (Haenlein & 

Libai, 2017). Markovic, Iglesias, Singh och Sierra ( refererad till i Story & Hess, 2010) 

hävdar att det även ligger i ett företags intresse att projicera en bild av sig själva som 

etiska och ansvarstagande. Detta styrks även av Kesavan, Bernacchi och Mascarenhas 

(2010) som menar att CSR (corporate social responsibility) är en viktig faktor i dagens 

marknadsföring, både via sociala medier (E-WOM) och konsumenter emellan (WOM).  

 

 

Forskarna Haenlein och Libai (2017) menar att positivt WOM fortfarande än idag är 

mer värt än ett positivt E-WOM. De anser att ett positivt WOM genererar dubbelt så 

mycket försäljning som dess digitala motsvarigheter i dagsläget gör (2017). Tidigare 
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nämnda forskare menar att företagare tjänar på att ha koll på det WOM som omgärdar 

dem. Haenlein och Libai (2017) menar vidare att det kan vara en bra strategi att utforma 

olika program och marknadsföringstekniker med syfte att generera positivt WOM hos 

konsumenterna. Forskarna Eisingerich, Chun, Liu, Jia och Bell (2015) har 

genomfört en undersökning som visar att konsumenter föredrar att bruka WOM framför 

E-WOM för att tycka till om produkter. Detta illustrerar att WOM än idag är en viktig 

faktor att ta hänsyn till även för ett socialt medium, exempelvis Instagram, där 

kommunikation och marknadsföring mestadels sker via internet.  

 

Genom att med olika marknadsföringsverktyg skapa detta positiva WOM har ett företag 

möjlighet att hos sina konsumenter bygga vad Haenlein och Libai (2017) kallar för 

CLV, “customer lifetime value”. Detta påverkar även företagets “customer equity” 

(2017). Godfrey, Seiders och Voss (2011) menar att företag i dagens 

marknadsföringsklimat är i behov av att skapa ett positivt E-WOM och WOM kring sig 

själva genom att finnas tillgängliga genom alla kanaler. Att finnas tillgänglig på alla 

kanaler av sociala medier är något vi även anser går att relatera till privatpersoner. 

Trender om vilka sociala medier vi ska använda kommer och går ständigt. Såväl 

bekanta som arbetsgivare förväntar sig att du ska finnas där, redo att agera, redo att 

kommentera.  

 

Forskare beskriver vad de kallar för “negative word-of-mouth”, NWOM (Andersson, 

1998). Detta är baksidan med WOM, som annars kan vara ett effektivt sätt att sprida 

kännedom om ditt företag och dina produkter. Hornik, Satchi, Cesareo och Pastori 

(2015) menar att NWOM sprids snabbare än någon annan slags E-WOM. Hu, Chen, 

Alden och He (2017) har undersökt kundnöjdhet och WOM i servicebranschen. Hu et 

als (2017) analys bygger på fyra experiment och belyser vikten av butikspersonalens 

sociala närvaro i närheten av kunder, som ett sätt för att undvika NWOM (2017). 

NWOM är också ett fenomen som förekommer på den digitala arenan via E-WOM 

(Zorbach & Carly, 2013). Företag som utsätts för NWOM på nätet löper risk att förlora 

varumärkeskapital som ackumulerats under åren och därmed tappa trovärdighet hos 

konsumenterna (Dellarocas, 2003).  
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Instagram är ett socialt nätverk där WOM är centralt. Alltså behövs det ett positivt 

WOM för att marknadsföra nätverket till nya användare. Även E-WOM behövs. 

Instagram är ett företag och socialt nätverk som i dagsläget marknadsför sig på nätet 

med annonser (Instagram). Ifall du använder dig av Facebook är du inte många klick 

från att ha skapat ett Instagramkonto och kopplat samman dessa för att visa upp dina 

upplevelser för vännerna. När en konsument brukar Instagram för att exempelvis tycka 

till om en produkt är detta ett exempel på E-WOM (Wang, Yeh, Chen & Tsydypov, 

2016). Även när du på exempelvis Facebook eller Twitter yttrar dig om vad du anser 

om den senaste uppdateringen till Instagram så kallas detta för ett slags E-WOM. Wang 

et al. (2016) menar att E-WOM av detta nyss nämnda slag kan skapa ett slags “buzz” 

(buzz marketing) online som kan hjälpa till att göra ett nätverk eller en privatperson mer 

känd.   

 

2.2 Electronic word-of-mouth (E-WOM) 
Electronic word-of-mouth (E-WOM) beskriver Lis och Nebler (2013) som 

kommunikation via nätet. Det berör med andra ord en myriad av olika 

kommunikationskanaler. Bland dessa återfinns e-mail, webbsidor och sociala nätverk 

som exempelvis Instagram (Lis & Nebler, 2013). Författarna menar att E-WOM är av 

yttersta vikt i det klimat som råder idag kring Web 2.0 (2013). Lee, Rogers och Kim 

(2015) menar att det är viktigt för företag att recensioner och rykten om dem online är 

positiva. Cantallops och Salvi (2013) identifierar de huvudsakliga skillnaderna mellan 

WOM och E-WOM som möjligheten att nå ut till fler personer snabbare samt att 

recensioner för produkter, tjänster (exempelvis sociala nätverk) kan nå ut till fler 

personer.  

 

Lis och Nebler (2013) menar att positivt E-WOM, exempelvis recensioner, har en direkt 

påverkan på företags framgång att förmedla sina produkter. Även Pauwels, Aksehirli 

och Lackman (2016) instämmer i detta påstående och poängterar vikten av E-WOM och 

effekten det har på ett företags framgång. Positiva och negativa kommentarer på 

Instagram kan utgöra en påverkansfaktor för företag, så kallade 

“influencers”(privatpersoner som visar upp och marknadsför produkter via sina konton 

på sociala medier) och privatpersoner. En influencer med en majoritet av positiva 

kommentarer på sina publiceringar kommer enligt Lis och Neblers (2013) resonemang 
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att skapa sig ett bättre rykte. Denne kommer även på ett mer framgångsrikt sätt bidra till 

en ökad försäljning av de produkter som marknadsförs i inläggen. Samma princip gäller 

för privatpersoner när det kommer till att de marknadsför sig själva.  

 

Alla användare av Instagram visar på ett eller annat sätt upp sin aktivitet för sina följare. 

Hur konsumenterna agerar på Instagram kan få konsekvenser för hur andra personer 

väljer att se på dem. Konsumenterna är alltså också beroende av bra feedback från sina 

följare eller andra personer som de kommunicerar med på nätverket. Ifall en användare 

exempelvis yttrar sig kränkande i ett kommentarsfält eller lägger upp material som 

stödjer kontroversiella ideologier så kan detta med hjälp av E-WOM och WOM spridas. 

Din chef på jobbet kan exempelvis få reda på att du på Instagram aktivt stöttar 

kontroversiella organisationer och således kan du som användare av detta medium 

komma att ställas till svars för detta.  

 

Cheung och Lee (2012) menar att konsumenter av social media drivs av att dela sina 

åsikter och annan information online, av olika anledningar. Forskarna (2012) menar att 

konsumenter kan dela med sig av information till andra i både egoistiska syften eller för 

att gynna den grupp informationen kommuniceras mot. Vi menar att det går att 

ifrågasätta de olika syften som konsumenter av Instagram har vid publicering av 

material, samt kommentarer på andra individer eller företags inlägg.  

 

I enlighet med Cheung och Lee (2012) menar vi att en individs syfte med en kommentar 

på ett inlägg på Instagram kan göras i ett egoistiskt syfte. Syftet kan exempelvis vara att 

individen ämnar framstå på ett visst sätt gentemot sina följare. Ifall en användare av 

Instagram väljer att endast kommentera på bilder från konton som tillhör stora 

hjälporganisationer som räddar många liv, så kan konsekvensen bli att denna person 

uppfattas på ett visst sätt. Med stöd av Cheung och Lees (2012) så menar vi att denna 

typ av E-WOM som skapas av sådana aktioner kan bidra till att skapa en viss image åt 

en Instagram-användare. Andra typer av aktiviteter på Instagram kan alltså bidra till att 

en användare får en annan image och blir uppfattad på ett annat sätt.  

 

E-WOM kan förekomma i flera olika former, av olika anledningar. När det kommer till 

att handla produkter online menar Doh och Hwang (2009) att konsumenter utvärderar 
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denna elektroniska kommunikation olika. Forskarna menar att ett överskott av positiva 

kommentarer kring en produkt kan få konsumenten att bli misstänksam (2009). De 

menar till och med att ett mindre antal negativa kommentarer kan gynna produktens 

försäljning, då konsumenterna väljer att betrakta de övriga recensionerna och 

rekommendationerna som mer trovärdiga (2009).  

 

Vi menar att detta resonemang om trovärdighet och viljan att visa upp sig för andra 

även är applicerbart på en konsuments agerande på Instagram. Detta påstås då både 

WOM och E-WOM har skapat hur en person idag framstår. Men också för att en person 

som brukar Instagram har en viss grad av trovärdighet hos sina följare. Denna 

konsument har i sin tur en en uppfattning om hur trovärdigt denna anser nätverket 

Instagram vara. Att känna tilltro till Instagram kan vara en påverkansfaktor till en 

individs vilja att bruka detta sociala medium.  

 

2.3 Credence/Trovärdighet 
“Credence” översätts på svenska till trovärdighet eller tilltro. I detta arbete brukas 

“Trovärdighet” som översättning i detta arbete. Trovärdighet är ett begrepp som kan 

användas i många olika situationer och som forskare väljer att applicera på exempelvis 

varor (credence goods) och tjänster (credence services). Mortimer och Pressey (2013) 

beskriver “credence-tjänster” som en tjänst där det inte är fastställt eller är svårt att 

bevisa vad du får ut för faktiskt värde av produkten. Exempel på sådana produkter 

menar tidigare nämna forskare (2013) kan vara vitamintillskott eller utbildning. De 

menar att denna typ av tjänster engagerar konsumenterna i större utsträckning än andra 

tjänster. Flera forskare befäster denna definition av begreppet, bland annat 

Kerschbamer, Sutter och Dulleck (2015).  

 

Detta arbete ämnar undersöka huruvida Instagram är en “credence-tjänst”. Vi menar att 

detta är applicerbart på vår undersökning och ifall trovärdigheten hos Instagram 

påverkas, så finns det belägg våra antaganden. Kan Instagrams användare med fördel 

kallas för “credence-konsumenter”? Får Instagrams användare någon avkastning på sin 

tidsinvestering i form av socialt kapital?  
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2.4 Socialt kapital och Internet Social Capital Scales (ISCS) 
Williams (2006) beskriver termen socialt kapital som omtvistad. Forskaren menar att 

det finns många likheter mellan socialt kapital och finansiellt kapital (Williams, 2006). 

Socialt kapital innebär att skapa personliga relationer med andra människor, och nyttja 

fördelarna som detta medbringar. Anheier, Gerhards och Romo (1995) instämmer i 

denna definition och ser en agents kontakter som den huvudsakliga valutan i socialt 

kapital. Likt finansiellt kapital investerar en person sina pengar för möjligheten att se 

dem växa. Detta gör att du sedan kan bygga vidare på dessa relationer och träffa nya 

människor som kan komma att inkluderas i ditt kontaktnät, sociala kapital (Williams, 

2006).  

 

Brown och Duguid (2001) menar att strävan efter social kontakt och viljan att hävda sig 

själv är motivation till att skapa sociala kontakter. Anheier et al. (1995) menar att den 

mest likvida formen av kapital är pengar. Forskaren (1995) skriver vidare att socialt 

kapital inte är en fullt lika likvid form av kapital som just pengar är. Anheier et al. 

(1995) menar att det är lättare för en agent att göra om pengar till socialt kapital än det 

är att genomföra raka motsatsen. Forskarna anser även att socialt kapital inte 

nödvändigtvis lika viktigt i alla kulturella samhällsskikt (1995).  

 

Jung, Gray, Lampe och Ellison (2013) håller inte med Anheier et al. (1995) utan menar 

att nyttan av ett socialt kapital inte behöver vara avgränsat till ett speciellt 

samhällsskikt. Exempelvis kan den förhållandevis enkla processen av att fråga en 

kontakt på Facebook om en mindre tjänst vara ett exempel på att bruka sitt sociala 

kapital. Detta är något som de flesta människor i dagsläget kan göra med enkelhet (Jung 

et al., 2013). En undersökning genomförd av forskarna Stefanone, Kwon och Lackaff 

(2012) visar att sociala medier som exempelvis Facebook kan användas för både intima 

djupa relationer men även för att skapa och bygga vidare på relationer som är mindre 

intima och mer ytliga.  

 

Williams (2006) använder i sin artikel vad som av forskaren Putnam (2000) kallas för 

ISCS, internet social capital scales (skala för socialt kapital på nätet). Mätmetoden ISCS 

innehåller två dimensioner, “bridging-” och “bonding social capital”. Detta mäter alltså 

vad Putnam (2000) benämner som två olika typer av socialt kapital. I den 
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enkätundersökning som ska genomföras kommer båda dessa dimensioner att beaktas 

och undersökas. Williams (personlig kommunikation, 2018-02-12) menar att i dagens 

forskningsklimat bör nya forskare bortse från den tidigare skiljelinjen att mäta socialt 

kapital online och offline för sig. Företrädesvis bör detta istället undersökas som en 

enhet, socialt kapital (Williams, personlig kommunikation, 2018-02-12).  

 

Williams (2006) menar att olika sätt att bygga socialt kapital på olika arenor kan variera 

i effektivitet. Forskaren (2006) skriver att bygga upp ett socialt kapital online, skiljer sig 

från tillvägagångssättet att bygga relationer genom fysiska sociala engagemang. 

Forskaren menar att det finns ett större “djup” i att bygga relationer vid sociala 

engagemang, men att det kan finnas en otrolig bredd i att bygga dem online (2006). 

Med stöd av detta resonemang så menar vi att Instagram är en plattform som kan 

användas för att bygga socialt kapital. Alternativt expandera det sociala kapital du som 

konsument redan har. Även då Williams (2006) menar att användarna inte når något 

exceptionellt djup i det sociala kapitalet ger Instagram dess användare en plattform för 

att fostra relationer och bygga socialt kapital.  

 

Liu, Baumeister och Ainsworth (2016) befäster Williams (2006) synsätt på att socialt 

kapital även kan byggas effektivt online. Liu et al. (2016) skriver i sin META-studie att 

stora nätverk med ytliga kontakter medbringar en individ flera sociala fördelar. 

Individen behöver inte heller vårda dessa ytliga relationer på samma sätt som de vårdar 

relationerna med exempelvis sina familjemedlemmar (Liu et al., 2016). Även Ellison, 

Vitak, Gray och Lampe (2014) anser att det finns en direkt koppling mellan användande 

av sociala medier och en individs sociala kapital. Ellison och Gray (2014) visar i en 

undersökning att agenter som använder sitt sociala kapital på Facebook för att be andra 

användare om tjänster lyckades bra med detta och fick en hög grad av respons på sina 

förfrågningar.  

 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) beskriver även att socialt kapital 

online är något som är nödvändigt för företag också, inte endast privatpersoner. 

Forskarna menar att företagen idag kan välja att satsa fullt ut på kommunikation via 

sociala medier och skapa sig en social identitet på dessa plattformar, eller fortsätta att 

undvika detta. Vad företagen än väljer, menar forskarna att det kommer ha avsevärd 
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effekt (Kietzmann et al., 2011). Liu et al. (2016) menar dock att SNS (social networking 

sites) inte är det ultimata verktyget i alla former av sociala relationer. Exempelvis anser 

de inte att Facebook eller Instagram är plattformar där konsumenterna kan agera intimt 

med varandra på samma sätt som de kan göra vid sociala arrangemang. Dessa 

plattformar, menar forskarna, passar för en viss typ av relationsbyggande och 

kommunikation, inte all kontakt (2016).  

 

2.5 Mäta socialt kapital   
Williams (2006) har i sin undersökning använt sig av en egenhändigt skapad matris som 

hjälpmedel för att förklara hur socialt kapital mäts. Den ser ut på följande vis:  

 

Figur 1. Matris för mätning av socialt kapital (Williams, 2006).  

Med denna modell ämnar Williams (2006) förklara olika parametrar för att mäta sätt att 

skapa socialt kapital, “bridging” kontra “bonding” samt “online” kontra “offline”. Dessa 

skalor har från början skapats av forskaren Putnam (2000) varefter Williams (2006) har 

byggt vidare på dessa. Williams (2006) använder ett trettiotal olika frågor för “bridging 

capital” och “bonding capital”. Williams landar i resultatet av sin undersökning i tio 

frågor han anser bäst lämpade för att mäta “bridging capital” och tio frågor som berör 

“bonding capital”. Dessa totalt 20 frågor har valts ut att användas som grund för vår 

undersökning om socialt kapital på Instagram.  

 

I den undersökningen vi ämnar genomföra med Williams artikel (2006) som grund så 

kommer vi, som tidigare nämnt, ej att dela upp socialt kapital i dimensionerna “online” 

och “offline”. Med stöd av Williams (personlig kommunikation 2018-02-12) menar vi 

att den aspekt av socialt kapital som kommer att undersökas berör båda dimensioner och 

således behöver de inte särskiljas. Williams (personlig kommunikation 2018-02-12) 

menar också att i och med nyare forskning så har dessa två dimensioner kommit att 

bindas samman mer och mer till en.  
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Williams (2006) och Putnam (2000) är dock inte de enda författarna som forskat kring 

socialt kapital. Tidigare nämnda forskarna Liu, Baumeister och Ainsworth (2016) har 

författat en meta-artikel på ämnet som bland annat inkluderar Williams (2006) och 

Putnams (2000) verk men även många fler. Dessa författare menar att deras forskning 

bekräftar att SNS-engagemang är ett framgångsrikt sätt för att bygga socialt kapital 

(2016). Forskningsobjekten i denna studie uppvisade en större mängd “bridging 

capital”, alltså desto mer socialt kapital (r = 0.32, p < 100). Forskarna fann att personer 

som konsumerar Facebook har ett större “briding capital” än “bonding capital”, vilket 

även bekräftade deras hypotes (2016). Lampe, Vitak och Ellison (2015) befäster Liu et 

als (2016) forskningsresultat genom att i en egen studie erhålla snarlika 

forskningsresultat och landa i samma slutsats.  

 

 

Forskningen visar dock att olika plattformar för SNS har olika stor effekt på socialt 

kapital (Liu et al., 2016). Dessa forskare (2016) menar vidare menar att tre 

huvudaktiviteter sticker ut med sin effekt skapandet av det sociala kapitalet. Samtliga 

ageranden och effekter återfinns på Instagram. Den första aktiviteten är “self-

disclosure” (själv-utnämnande, en slags bekräftelse). Detta innebär att konsumenten 

lägger upp bilder eller statusuppdateringar om sig själv (Liu et al., 2016).  

 

Den andra aktiviteten Liu et al. (2016) nämner är att aktivt interagera med andra 

konsumenter. Exempelvis att gilla bilder och följa personer. Även att kommentera på 

bilder och statusuppdateringar. På så sätt skapa vidare konversation med en motpart och 

på så vis bygga en relation. Den tredje faktorn är att söka upp personer via ett SNS för 

att få mer information om dessa personer. Därefter bygger användarna relationer när de 

träffas eller interagerar baserat på att de vet mer om varandra, och således menar 

författarna att konversationerna blir mer givande. Detta skapar socialt kapital (Liu et al., 

2016).  

 

Forskarna menar dock att den viktigaste faktorn i byggnadsprocessen av socialt kapital 

är den interaktionen som sker utanför sociala medier (2016). Liu et al. (2016) har i 

samband med sin meta-analys skapat en modell (Bilaga 2) för hur socialt kapital 

uppstår. Denna tar upp ovan nämnda tre effekter och sammanfattar dessa visuellt.  



Andreas Thunman        Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle 

Gustav Molin    2018-05-30 

 
 

18 

 

2.6 Sammanfattning teoretisk referensram 
Den befintliga forskningen visar på ett samband mellan användandet av sociala medier 

och en individs sociala kapital. Det finns belägg för att sociala medier bidrar till att 

skapa en image av såväl företag som privatpersoner. Forskningen visar även på 

signifikanta effekter av WOM såväl som E-WOM.  

 

Tidigare forskning ger oss belägg för att konstatera att trovärdighet är viktigt för både 

privatpersoner och företag online. Hur framstår en individ som trovärdig på sociala 

medier? Hur framstår ett socialt nätverk som trovärdigt inför sina konsumenter? 

Påverkas Instagrams nuvarande och potentiella konsumenter av huruvida de ser på 

nätverket som trovärdigt eller inte?  

 

Forskningen har gett oss verktyg för att mäta graden av socialt kapital. Med hjälp av 

Williams (2006) undersökning som grund ämnar detta arbete undersöka trovärdighet till 

SNS:et Instagram påverkar en svensk gymnasieelevs vilja att bruka detta medium. För 

att genomföra detta kommer en enkätundersökning att genomföras. Denna kommer vara 

av kvantitativ ansats och genomföras digitalt på ett flertal gymnasieskolor runt om i 

landet.  
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3. Metod 
Detta avsnitt redogör för vårt val av metoder, tillvägagångssätt och analysverktyg. Här 

beskrivs även studiens forskningsdesign samt hur den insamlade datan har analyserats. 

Det redogörs även för kvalitetskriterier och käll- samt metodkritik.  

 

3.1 Forskningsansats 
Denna studie är baserad på den positivistiska forskningsansatsen, huvudsakligen 

eftersom att den är baserad på kunskap genom mätning och redovisning av siffror. Inom 

kvantitativ forskning är positivismen vanligen förekommande eftersom dess 

forskningsansats är generaliserbar och har möjligheten till att vara fri från individuella 

samt interpersonella värderingar (Bryman & Bell, 2017). Positivismen har sin grund i 

naturvetenskapen med målet att eftersträva säker kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Den hermeneutiska forskningsansatsen som brukats innebär till skillnad från 

positivismen att man vill studera individers uppfattningar om realiteten (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Istället för att formulera hypoteser som forskare inte ovanligen gör i 

positiviska ansatser så är målet i denna uppsats att skapa en uppfattning om en 

populations åsikter och användningsmönster på Instagram.  

 

Forskarna menar att det existerar två säkra källor för att individen skall uppnå kunskap 

enligt den positivistiska forskningsansatsen; det denne kan iaktta med sina sinnen och 

det denne kan räkna ut med sin logik (Patel & Davidsson, 2011). Undersökningar som 

denna med en positivistisk ansats är traditionellt sett enklare att replikera eftersom att 

det vanligtvis innefattar en stor mängd data som analyseras och som ger ett resultat. 

Detta är tydligt eftersom att studien replikerar och modifierar en tidigare studies modell 

till grund för detta arbete samt våra observationer.  

 

Uppsatsens strategi grundar sig vidare i en deduktiv ansats. Deduktiv teori representerar 

den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen ser ut, och att forskaren, vid användandet av ett deduktivt synsätt, 

utgår från teorin och utifrån denna härleds hypoteser och idéer vid användande av en 

deduktiv ansats (Saunders et al., 2012). Forskaren sammanställer därefter resultat från 

sin empiriska datainsamling, accepterar eller utmönstrar sina potentiella hypoteser och 

omformulerar slutligen teorin i dennes slutsats.  
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Valet av en deduktiv ansats förutsätter således att vi redan har studerat en rad olika 

teorier redan innan datainsamlingen påbörjades, och således har vi skapat möjligheten 

att få insikt i de olika teorierna som förklarar och definierar socialt kapital. Vi har 

noggrant valt relevant publicerad teori vilken förklarar de olika sambanden mellan 

påverkande variabler och socialt kapital på en SNS genom det deduktiva 

tillvägagångssättet. En deduktiv ansats innebär således för oss att vi, med hjälp av 

befintlig teori, undersöker de allmänt accepterade variabler som anses påverka socialt 

kapital, och om de även kan appliceras inom mediet Instagram.  

 

3.2 Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som brukats i denna studie är en tvärsnittsdesign i form av en 

enkätundersökning. Forskningsdesignen går ut på att samla in information vid en viss 

tidpunkt för att se över flera variabler som sedan analyseras under en viss tidsperiod för 

att utmönstra existerande sambands- och variationsmönster (Saunders et al., 2012). 

Utvalda respondenter fyllde i en enkät vid ett tillfälle varpå den insamlade datan 

därefter analyserades för att eftersöka olika sambandsmönster mellan de olika 

variablerna. Med hänvisning till syftet menar vi att denna forskningsdesign den mest 

tillämpliga för studiens art. Vidare är denna studies resultat ämnade till att även kunna 

användas i andra syften vid framtida forskning.  

 

3.3 Forskningsstrategi  
Patel och Davidson (2011) menar att hur arbetets problemformulering är uppställd det 

som är avgörande för ifall forskaren i huvudsak ska använda sig av ett kvantitativt eller 

kvalitativt tillvägagångssätt i sin forskningsmetod. I denna studie brukas en kvantitativ 

forskningsmetod med en deduktiv ansats. Kvantitativ forskningsmetod betonar 

kvantifiering vid insamling och analys av data i kontrast till kvalitativ forskning där ord 

och innehåll är centralt (Bryman & Bell, 2017). Kvantitativ metod används framförallt 

när det finns behov och/eller önskan om att generalisera resultatet och dra slutsatser som 

rör en hel population (Saunders et al., 2012), vilket stämmer in bra på den typ av studie 

som genomförts.  

 

I den kvantitativa forskningsstudien utformas teorin efter insamling av data, och 

informationen kodas samt omvandlas så att den sedan kan analyseras enligt vald 

forskningsstrategi. Mätningen utgör grunden för en mer precis studie, i syfte att 
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utmönstra existerande samband och förhållanden mellan variabler. Sohlberg och 

Sohlberg (2009) skriver att kvantitativ forskningsmetod ökar sannolikheten för forskare 

att hitta den informationen som eftersöks. Bryman och Bell (2017) beskriver att en 

kvantitativ metod analyserar data istället för att analysera ord till skillnad från en 

kvalitativ studie, vilket gör att studier av kvantitativ art blir mer precisa än studier av 

kvalitativ art, och därför passar kvantitativ metod bäst för studiens syfte och art.  

 

Deduktiv teori representerar den sedvanliga föreställningen om hur förhållandet mellan 

teori och praktik ser ut inom samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2017). Eftersom en 

kvantitativ forskningsstrategi tillämpas så använder brukas även av ett deduktivt synsätt. 

Ett deduktivt tillvägagångssätt använder allmänna principer och befintliga teorier som 

utgångspunkt för att utmönstra vilken särskild information som ska insamlas. De 

eventuella hypoteser som ska härledas som grundar sig ur redan existerande teori och 

som slutligen kommer att rannsakas empiriskt då den aktuella händelsen i 

undersökningen inträffar. Avslutningsvis beskrivs hur resultatet ska sammankopplas till 

existerande teorin (Patel & Davidson, 2011).  

 

Slutligen sammanställs resultaten från den empiriska datainsamlingen, och forskarna 

godtar eller förkastar eventuella hypoteser och omformulerar avslutningsvis teorin i 

arbetets slutsats. Därav måste forskningsgruppen redan i sina förstudier insatt sig i ett 

flertal diverse teorier innan datainsamlingen påbörjas när de valt att använda sig av en 

deduktiv ansats. Denna forskningsstrategi blir givetvis den mest lämpliga för vår valda 

typ av studie eftersom att syftet med den är att hitta kausala samband och skillnader 

mellan de selekterade variabler som testas. 

 

3.4 Kvalitetskriterier: Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet innebär huruvida en forskningsgrupp kan replikera sin studie utan att 

resultatet förändras väsentligt, det vill säga om det existerar någonting i studien som har 

påverkat dess slutliga resultat (Saunders et al., 2012). För att studien ska vara reliabel 

måste liknande resultat uppstå då undersökningen reproduceras vid senare tillfällen 

och/eller av andra forskare. Den studie som genomförts är av tvärsnittsdesign då 

Bryman och Bell (2017) anser att denna typ av metod ger en generell hög replikerbarhet 

i undersökningen. Detta säkerställs genom att tillvägagångssättet redovisas utförligt 
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under hela studiens gång. Vilket i sin tur säkerställs genom att det presenteras hur datan 

som är till grund för analys har insamlats, hur den analyserats samt vilka 

forskningsinstrument som tillämpats i studien (Bryman & Bell, 2017).  

 

Validitet innebär huruvida de indikatorer som studerats mäter det som var avsikten att 

studera i realiteten, och kan även formuleras som korrelationen mellan den teoretiska 

definitionen och den operationella definitionen (Bryman & Bell, 2017). Vid studier med 

tvärsnittsdesign är det generellt sett komplicerat att fastställa en viss orsaksriktning, 

vilket resulterar i att den interna validiteten får anses vara låg för vår studie. och 

forskningsdesignen resulterar vanligtvis i kopplingar och samvariationer vilket gör att 

det kan bli svårt att få fram kausala slutsatser (Bryman & Bell, 2017). Den externa 

validiteten anses vara hög vid tvärsnittsdesign eftersom att urvalet ur den valda 

populationen i normalfallet har skett slumpmässigt (Bryman & Bell, 2017). I fallet med 

denna studie existerar en selekterad population med ett slumpmässigt urval vilket inte 

påverkar vår externa validitet. Den externa validiteten kan dock ha påverkats utifall att 

respondenterna uppfattat frågor och begrepp på ett annat sätt än vad som var syftet med 

dessa. Detta har vi, efter feedback från vår pilotstudie, tagit i beaktande genom att 

omformulera frågorna så att gymnasieeleverna kan uppfatta dem på ett så självklart sätt 

som möjligt, och de svåra begreppen som har funnits i flertalet frågor har även 

omformulerats för att undvika att behöva ge en alltför ingående förklaring av dessa 

vilket antagningsvis skulle skapat en ännu större förvirring. Williams (2006) validitets-

testade samtliga av sina frågor emot den tidigare teorin då han fastställde ISCS (skala 

för socialt kapital), och resultat från testet indikerade att de slutliga 10-punktsskalorna 

använt oss av är valida och hade stark reliabilitet (Williams, 2006). Aspekten av såväl 

reliabilitet som validitet har haft en utmärkande betydelse för vår kvantitativa studie.  

 

Vi ämnar genomföra en studie som bygger på noggranna mätningar i syfte att studien 

ska uppfattas som såväl tillförlitlig som användbar för framtida forskning i 

forskningsområdet. Därför har särskilda åtgärder vidtagits som att exempelvis använda 

oss av en pilotstudie innan den riktiga undersökningen med enkät utdelades och 

genomfördes, och likaså har andrahandskällor undvikits och i de fall dessa skulle ha 

försämrat studiens resultat. Av de samtliga andrahandskällorna som använts är samtliga 

vetenskapliga artiklar som reviderats och godkänts av flertalet forskare innan de 



Andreas Thunman        Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle 

Gustav Molin    2018-05-30 

 
 

23 

 

offentliggjorts. Med detta arbete så eftersträvas replikerbarhet samt ett underlag för 

framtida forskning, och arbetet uppnår en starkare reliabilitet och en högre validitet för 

vår studie genom användandet av en kvantitativ metod än vid användandet av en 

kvalitativ forskningsmetod.   

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primärdata  

Vid användandet av en surveyundersökning finns det två dominerande sätt att samla in 

data, vilka är enkäter och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017). De främsta 

anledningarna till vårt val att bruka en enkät är att det är tidseffektivt och enkelt att 

hantera (Bryman & Bell, 2017) vilket underlättar vår insamling av data. Hagevi och 

Viscovi (2016) menar att digitala enkäter är det bästa valet genom att det är ekonomiskt, 

tidseffektivt samt noggrant. Det som är positivt med webbaserade enkäter är att 

informationen registreras i datorn direkt när respondenten skickat in sina svar, vilket 

sparar tid (Hultén et al., 2007). Utöver sparad tid leder detta även till mindre risk för 

felregistrering av oss och vi har därmed större mängd korrekt data (Bryman & Bell, 

2017). 

3.5.2 Population  

En population avser den större begränsande gruppen som studien har för avsikt att 

undersöka (Patel & Davidsson, 2011). Kvantitativa studier bör skapa ett urval utifrån 

den totala populationen för att konstruera en generaliserande bild (Bryman & Bell, 

2017). Populationen för vår studie ska representera alla individer som studerar på 

gymnasienivå i Sverige. Dessa personer är mellan 15-20 år gamla. Höstterminen år 

2016 var 343 900 elever inskrivna i den svenska gymnasieskolan (Skolverket, 2017).  

 

3.5.3 Urval   

Patel och Davidsson (2011) belyser vidare att en totalundersökning bör omfatta en hel 

population, vilket för vår studies syfte och art det inte fanns tillräckliga resurser till. 

Med hänsyn till att alla skolor inte tackade ja till vår förfrågan om att distribuera vår 

enkät till sina elever vart urvalet endast riktat mot de som tackade ja. Totalt kontaktades 

227 stycken skolor och 8 accepterade vår förfrågan. Slutligen erhölls 422 svar varav 394 

av dessa var möjliga att analysera. De övriga var respondenter som inte svarat seriöst på 
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enkäten. Bryman och Bell (2017) menar att det inte finns endast ett råd till forskarna om 

hur stort urvalet i en undersökning bör vara. Vi menar att de gymnasieelever som 

svarade kan generaliseras till hela populationen av svenska gymnasieelever i åldern 15-

20 år.   

 

3.5.4 Utformning av enkät  

Enkäten är utformad med grund i forskaren Williams undersökning från år 2006. 

Utformningen har anpassats för gymnasieelever som målgrupp. Frågorna är även 

uppställda i strategisk ordning efter deras dimensioner (Williams, 2006) för på ett så 

effektivt sätt som möjligt ge oss mätbara resultat. Det innebär bland annat att vissa 

frågor har kastats om för att inte komma precis efter varandra och inbringa rutinmässiga 

svar, utan tanken är att respondenten får tänka till och svara ärligt. 

 

Undersökningen har utformats och genomförts i “Google Forms” som är ett webbaserat 

program för enkätundersökningar över internet (Google, 2018). Vårt val föll på detta 

undersökningsverktyg då kostnaderna för undersökningen hålls låga. Att kunna 

distribuera en enkät via mail eller ett skolforum ger oss en god möjlighet att nå ut till ett 

större antal potentiella respondenter än om undersökningen skulle ske med fysiskt 

närvarande respondenter. Det blir således mindre tidskrävande att genomföra.  

 

Utskicket på gymnasieskolorna som accepterat enkäten skedde tillsammans med en kort 

beskrivning om oss, vilka vi är och vad vi vill undersöka för något (Bilaga 4). Väl inne i 

frågeformuläret valde vi att placera ytterligare en beskrivning som berättar för 

studenterna att deras svar kommer att hanteras anonymt. För att undvika och minska 

antalet oseriösa respondenter har vi sett till att samtliga frågor i enkäten är obligatoriska 

att svara på och även satt in en kontrollfråga för att avlägsna eventuella troll från 

enkäten (Trost, 2007). Bortsett från de inledande demografiska frågorna om elevernas 

kön och daglig spenderad tid på Instagram så är majoriteten av frågorna uppställda i 

skalform. För att motivera respondenterna till deltagande i undersökningen så lottade vi 

ut två stycken presentkort på SF-bio. 
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3.5.5 Pilotstudie 

När den preliminära undersökningsenkäten var färdigställd och utformning var bestämd 

så ämnades undersöka hur den upplevs av individer som ej varit inblandade i själva 

utformningen av enkäten. För att se hur enkätfrågorna framstod och uppfattades i 

realiteten samt hur hela enkäten uppfattades i praktiken så praktiserades en pilotstudie. 

Bryman och Bell (2017) menar att med hjälp utav en pilotstudie kan identifiera problem 

med enkäten och således få ett förbehåll att kunna förändra upptäckta brister i denna 

innan den slutgiltiga enkäten skickas ut.  

 

Bryman och Bell (2017) förklarar vidare att en pilotstudie innebär att en grupp individer 

som är uteslutna i urvalet men ändå kan likställas med individerna i urvalet får svara på 

enkäten i försökssyfte. Enkäten skickades ut till 12 individer som inte var med i 

urvalsgruppen men som kunde likställas vid individerna i urvalet för att säkerställa 

generaliserbarhet. Dessa individer valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. För att få 

tag på respondenter så snabbt som möjligt kontaktades bekanta med förfrågningarna om 

att ställa upp på att besvara vår pilotundersökning. Respons erhölls från respondenterna 

i pilotundersökningen (Bilaga 7) i form av förslag på omformulering av vissa frågor 

samt andra förbättringsaspekter av språket. Feedbacken från pilotundersökningen gjorde 

att en del av frågorna omformulerades. Språket anpassades noggrannare till 

målgruppen: gymnasieelever (Bilaga 8). 

 

3.5.6 Utformning av frågor  

Enkätfrågorna i denna undersökning har sin grund i Williams (2006) forskning om 

socialt kapital, där forskaren i metodkapitlet presenterar hur han skapade sitt 

frågeformulär. Översättningen av frågorna från engelska till svenska gjordes för att 

möjliggöra en enkätundersökning för just vår målgrupp. Översättningarna har noga 

kontrollerats för att i största möjliga mån kunna ställa samma frågor som Williams 

(2006) ställt, fast på svenska. Det ska nämnas att det finns svårigheter med att översätta 

denna typ av frågor och behålla samma betydelse.  

 

I den genomförda pilotundersökningen (Bilaga 7) brukades hela Pinhos (2013) 

frågeformulär, som är en påbyggnad av Williams (2006) modell för att mäta socialt 

kapital. Den respons som erhölls från respondenterna i pilotundersökningen (Bilaga 7) 
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var att Pinhos (2013) frågor var svåra att förstå. Dessa frågor ansågs inte heller var 

relevanta för vårt syfte att gå vidare med. För att säkerställa att respondenterna i den 

slutgiltiga undersökningen förstod frågorna anpassades alltså språket (Bilaga 8). 

Anpassning av språket gjordes tillsammans med en nuvarande gymnasieelev (personlig 

kommunikation, 2018-03-02) och Instagram-användare som gav oss feedback på 

samtliga frågor gällande svårighetsgrad på språket och vissa formuleringar. Enkäten 

innehöll även demografiska frågor för att kunna se bland annat respondenternas ålder, 

vilken årskurs de går i samt kön. 

 

3.5.7. Etik  

Enkätundersökningen i fråga har varit frivillig för respondenter att genomföra. Detta i 

enlighet med Ruanes (2006) grundläggande etiska riktlinjer för en enkät. Det existerar 

undersökningsformer där undersökningsobjekten inte vet att de blir observerade eller 

deltar i en undersökning, det är något vi velat undvika i denna undersökning. I 

enkätundersökningar är det ofta bättre att göra data anonym genom att rapportera 

resultaten på ett sätt så att enskilda individer inte kan identifieras (Bryman & Bell, 

2017), och det gäller att respektera de etiska aspekterna samt de ställningstaganden som 

behöver göras för respondenterna. De ämnen som oftast berörs då är integritet, 

anonymitet och konfidentialitet (Bryman & Bell, 2017). I enkätstudien har anonymitet 

tillämpats, där de samtliga svaren behandlas anonymt och respondenterna får en 

möjlighet till val om att lämna sin mailadress för att delta i utlottningen av biobiljetter 

vilket skedde helt frivilligt. Mailadressen separerades från det enskilda svaret direkt 

efter inlämningen och raderades så fort insamlingen av enkäter var avslutad vinnarna 

var utsedda. Detta är för att värna om respondenternas integritet och trygghet samt för 

att de ska känna att de kan vara ärliga med sina svar. 

 

Det ansågs kritiskt att erbjuda och att informera om anonymitet för att uppnå så 

sanningsenliga svar som möjligt från respondenterna och även för att uppfylla kraven 

för en etisk frågeställning i forskningsstudien (Bryman & Bell, 2017), vilka är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de samtliga respondenterna. 

Enkätundersökningens resultat behandlades konfidentiellt och ingen obehörig kommer 

ha tillgång till svaren. Dessutom kommer dessa redovisas på aggregerad nivå, så att 

inget enskilt resultat kan spåras tillbaka till individnivån.  
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3.6 Källor och källkritik 
I detta arbete har huvudsakligen vetenskapliga artiklar brukats, men även böcker och ett 

fåtal webbsidor. Fördelen med publicerade vetenskapliga artiklar är att dessa är 

granskade av ett flertal forskare innan de får lov att publiceras och kallas för forskning. 

Företrädesvis har förstahandskällor använts. Eriksson (2012) menar att detta säkerställer 

en bättre kvalitet på uppsatsen. Användandet av förstahandskällor är viktigt då det gör 

att andra forskare inte skrivit om eller tolkat forskningen annorlunda. På de ställen där 

det ändå brukats en andrahandskälla beror det på att vi inte haft möjlighet att få tillgång 

till huvudartikeln. Vi har dock ansett att informationen är rimlig och relevant för att 

kunna användas i arbetet. Andrahandskällorna som brukats är också publicerade 

vetenskapliga artiklar som godkänts av andra forskare innan de kommit att publiceras.  

 

I detta arbete har totalt 43 artiklar och 7 böcker publicerade mellan åren 1995 och 2018 

brukats. Vi har företrädesvis valt att använda oss av artiklar som är publicerade närmast 

oss i tiden. De artiklar som datumstämplas till längre bak i tiden har vi valt att ta med 

eftersom vi anser informationen i dessa fortfarande är relevant. Artiklarna är 

publicerade i 32 stycken olika journaler.  

 

3.7 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss av programvaran Statistical Package of Social Science (IBM 

SPSS Statistics 24.0) för våra statistiska beräkningar i syfte att kunna bearbeta och 

analysera den insamlade empiriska datan. Statistical Package of Social Science, som 

vidare i arbetet kommer att referera till med hjälp utv akronymen SPSS, är en 

programvara för statistisk analys. Bryman och Bell (2017) belyser att den mest använda 

mjukvaran för analys av kvantitativa data och kodning är Statistical Package for the 

Social Science (SPSS). De analyser som genomfördes via SPSS var av deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys, faktoranalys, klusteranalys och total variance explained.  

 

I denna studie har vi förhållit oss till diskreta kvantitativa variabler eftersom att vi 

endast antar heltalsvärden från ett till fem i frågorna. Däremot har kategoriska variabler 

förekommit i de inledande frågorna om kön, ålder, bostadsort samt daglig tid spenderad 

på SNS:et. Vi har alltså varit tvungna att omformatera svaren till våra enkätfrågor och 

beteckna dessa numeriskt med olika siffror. Majoriteten av frågorna i vår 

enkätundersökning är påståenden i form av en 5-punkts Likert skala (Bryman & Bell, 
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2017). Respondenternas svar har kodats från ett till fem genom “instämmer helt’’ till 

“instämmer inte alls’’ enligt nedan:  

 

Figur 2 - Likertskala (Enkätundersökningen i Google Forms) 

 

I enkäten anges det även specificerat på samtliga sidor vad siffrorna betyder, detta enligt 

nedan: 

1.  Håller inte med alls 

2. Håller inte med helt  

3. Varken eller  

4. Håller med till viss del  

5. Håller med helt  

 

I studiens fall har en intervallskala använts i majoriteten av enkätens frågor.  

Denna intervallskala valdes dels för att replikera Williams (2006) modell och 

tillvägagångssätt i tidigare studie, och dels eftersom att korrelationsanalysen kräver en 

sådan skala så att det kan rankas och utläsas en skillnad eller likhet mellan variablerna. 

De svarsalternativ som använts har varit slutna och i samtliga våra enkätfrågor med 

undantag för frågan om “Dagligen spenderad tid på Instagram’’, vilket har underlättat 

såväl omkodningen som analysen i SPSS.  

 

3.8 Metodkritik 
Studien omfattar 8 skolor och 4894 stycken potentiella respondenter, vilka är utvalda på 

grund av att de är gymnasieelever i årskurs 1-3 och bor i Sverige. Detta innebär att 

studien har styrts i syfte att uppnå en hög reliabilitet. Vi har eftersträvat att förhålla oss 

till källor som är vetenskapligt granskade till större delen för att säkerställa en hög grad 

av relevans och pålitlighet. Det är även värt att påpeka att vår metod har landat i en 

relativt låg svarsfrekvens då det är svårt att få tag på samtliga gymnasieelever i Sverige. 

Detta är en fördel för representativiteten i undersökningen att de tillfrågade 
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gymnasieskolorna finns på olika ställen i landet. Detta ger ett mer positivt urval än ifall 

endast gymnasieelever i Gävle skulle undersökts.  

Eliasson (2013) menar att forskare som genomför kvantitativa undersökningar bör 

beakta att när resultaten av den kvantitativa undersökningen ska tolkas och dras 

slutsatser kring så är det möjligt att olika forskare tolkar resultaten på olika sätt.  

 

Metoden att endast tillfråga gymnasieelever som idag brukar Instagram gör att vi inte 

fångar upp de användare som tidigare använt sig av mediet. Dessa användare kan ha 

slutat använda Instagram av olika anledningar, en skulle kunna vara att de inte anser 

mediet var trovärdigt nog.  

Till arbetets nackdel kan anses vara att det endast brukats en forskningsmetod. Bryman 

och Bell (2017) menar på att ifall det brukats både kvantitativ och kvalitativ metod i 

denna studie kunde det erhållits ett ännu mer trovärdigt forskningsresultat. Då flera 

forskningsmetoder kombinerar så ökar den interna validiteten. I denna studie föll valet 

på en begränsnings till en forskningsmetod då även tidsintervallet var relativt begränsat 

(10 veckor).   

 

3.9 Bortfall  
Bortfall innebär den procentuella andelen av urvalet i studien som slutligen har valt att 

inte delta i undersökningen enligt Bryman och Bell (2017), och de menar även att 

bortfallet är komplicerat eftersom att forskningsgruppen behöver iaktta fler faktorer till 

sin hänsyn än bara antalet individer som icke besvarade enkäten. Ett flertal av Bryman 

och Bells (2017) råd har applicerats för att minimera bortfallet i utförandet av 

enkätstudien. Exempelvis inkluderas ett introduktionsmeddelande med förklaring av 

syftet av undersökningen och utlovat en garanti om konfidentiell hantering av alla 

enkätsvar i själva enkätutskicket, och även haft en längre sådan beskrivning i 

introduktionen av den faktiska enkätundersökningen. Ytterligare en åtgärd som vidtagits 

i denna undersökning är att skicka påminnelser till de skolor som inte svarat på vår 

initiala enkätförfrågan för att maximera det slutgiltiga antal enkätsvar.  

 

En faktor som behöver ses över när bortfallet beräknas är om det på ett uppenbart sätt 

går att se om en respondent inte har tagit enkäten på allvar. I detta fall har vi funnit ett 

antal sådana bland våra respondenter, närmare 28 stycken, som eliminerades innan 
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analysen började genomföras vilket gav oss 394 användbara enkätsvar. Svarsfrekvensen 

består av den procentandel av urvalet som slutligen besvarar enkäten. Vi dividerade 

antalet användbara enkäter med (det totala urvalet minus medlemmar av urvalet som 

inte passade eller som inte gick att få tag på) multiplicerat med 100 för att få fram den 

slutliga svarsfrekvensen. Nedan följer samtliga skolorna som accepterade att bidra till 

undersökningen och som vi skickade ut enkäten till följt av elevantal: 

- Bessemerskolan i Sandviken - 819 st elever 

- Bladins Gymnasium - 203 st elever 

- Drottning Blankas Gymnasieskola - 135 st elever 

- Gislaveds gymnasium - 1100 st elever 

- Praktiska gymnasiet i Örebro - 182 st elever 

- Sundstagymnasiet - 892 elever 

- Tycho Braheskolan - 545 st elever 

- Thoren Business School Gävle - 230 st elever 

- Thoren Business School Stockholm - ca 788 st elever 

= 4894 st elever 

Källa: Personlig kontakt via mail med rektorer eller annan administrativ personal på 

de respektive skolorna.  

 

Enkätförfrågningar skickades ut till totalt 227 skolor, varpå ett flertal av dem svarade 

oss att de avböjde och en del ignorerade både den inledande kontakten samt 

påminnelsen. Nio stycken skolor svarade att de ville delta i undersökningen och 

skickade ut enkätundersökningen inom deras interna nätverk. Detta resulterade slutligen 

i 422 svar. Av dessa svar gjordes bedömningen att 394 st var från seriösa respondenter.  

 

Beräkningen av svarsfrekvensen fick följande utfall: 

394 / 4894 * 100 = 8.05% 

En godtagbar svarsfrekvens är mellan 60 % och 70 % enligt Bryman och Bell (2017).  

Detta innebär alltså att vår studie enligt litteraturen har en ej godtagbar svarsfrekvens. 

Detta är något som vi i var medvetna om och att det skulle bli svårt att uppnå en hög 

svarsfrekvens. Vår uppfattning är att just gymnasieelever är en målgrupp som 

visserligen har tiden men inte någon större motivation till att svara på enkäter eftersom 

de kan anses som komplicerade och tråkiga. Ännu en orsak till den låga svarsfrekvensen 
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kan vara att vi inte var på plats när själva enkäten genomfördes. Hade vi istället valt en 

population som vi hade kunnat besökt och berättat om enkäten blir det lättare att 

kontrollera så att fler respondenter hade svarat på den.  

 

Bryman och Bell (2017) belyser vikten i att vara medveten om konsekvenserna med en 

låg svarsfrekvens. Vi hade således inte heller någon kontroll kring hur utskicket 

skickades ut utöver den mallen vi föreslog. Vi menar därför att en svarsprocent uppemot 

60 % är otroligt svårt att nå för vårt urval. Bryman och Bell (2017) menar dock även att 

det inte går att ange en svarsfrekvens som lämplig för alla typer av undersökningar. 

Forskarna menar att helheten bör ses över för att forskarna som genomför 

undersökningen ska kunna göra en rimlig bedömning av vilken svarsfrekvens som kan 

skildra en rättvisande bild (Bryman & Bell, 2017). Vi menar att trots vår låga 

svarsfrekvens går det att generalisera de gymnasieskolor och elever som svarade på 

enkäten till hela vår population.   
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4. Resultat och Diskussion  
I detta avsnitt presenteras resultaten från den genomförda SPSS-analysen. Dessa 

resultat ackompanjeras av korta beskrivningar och diskuteras sedan och analyseras 

med koppling till aktuell forskning.  

 

Först presenteras flera beskrivande analyser som illustrerar bruksmönstren hos de 

gymnasieelever som undersöktes i denna studie. Samtliga av ungdomarna som svarade 

på enkäten var användare av Instagram-användare. Medelåldern för respondenterna var 

17.20 (Figur 3) alltså cirka 17 år. Andelen slutgiltiga respondenter utgjordes till en 

majoritet av kvinnor, varav 275 av de slutgiltiga svaren var från kvinnor och 119 

stycken från män. Dessa siffror i stycket ovan är liknande de senaste publicerade 

nationella medeltalen (IIS) samt de könsskillnader som presenteras i rapporten. Som 

tidigare nämnt är det en större andel av kvinnor än män som använder Instagram 

genomgående i alla åldersgrupper och enkätsvaren i denna undersökning styrker passivt 

detta. Instagram används idag av mer än hälften av alla internetanvändare. Det är 

betydligt fler yngre än äldre som använder Instagram, framförallt tjejer (IIS). 

Medelvärdet i frågan kring bostadsort var 2.02 (Tabell 3), vilket innebär att majoriteten 

av gymnasieeleverna i undersökningen var bosatta i en större ort.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik (SPSS).  

 

Det undersöktes också mönster av hur mycket tid ungdomarna tillbringade i SNSs:et 

Instagram. Den genomsnittliga tiden våra respondenter har angett att de spenderar på 

Instagram varje dag är 111.83 minuter (ungefär 112 minuter eller 1.86 timmar) med en 

standardavvikelse på 86 minuter (Tabell 1). Med hänsyn till antalet respondenter bör 

detta vara ett relativt korrekt antagande även om det finns en risk för självskattning som 

är lägre eller högre än tiden som spenderas i realiteten. Medelvärdet för antal aktiva 

konton som en gymnasieelev använder sig av är 1.73 (Tabell 1). En majoritet av 

respondenterna har minst två Instagramkonton där de är aktiva (51.7%). Detta indikerar 

att individen har i åtanke vad denne publicerar på Instagram, och även specifikt på 

vilket konto (Tabell 1). Detta är en viktig faktor som illustrerar att det finns en misstro 

hos svenska gymnasieelever till nätverket Instagram och även gentemot de andra 

användarna. Att aktivt skapa multipla konton för att samtliga följare inte ska kunna se 

allt du publicerar anser vi i enlighet med Lis och Nebler (2013) även tyder på att dessa 

användare vill framstå på ett visst sätt. De vill bygga sitt varumärke på ett visst sätt mot 

en viss målgrupp.  

 

Gällande frågan om individen är trygg att lägga upp vilka bilder som helst på sitt 

offentliga konto har det erhållits ett medelvärde på 3.03 (Tabell 1). I frågan om eleverna 

känner sig trygga att lägga upp material på sitt privata konto så erhölls ett medelvärde 

på 3.99 (Tabell 1) vilket tyder på att det finns en större trygghet, hos de användare med 

fler konton, att dela material på sitt privata konto. Vi tolkar detta som att användarna 

vill vara selektiva med vad de väljer att dela med sig av. Killar anser sig vara tryggare 

än tjejer. Detta anser vi delvis har med tilltron till mediet (Instagrams 

trovärdighet/credence) att göra. Elever är selektiva med vad de publicerar och dessutom 

skapar flera konton för att hindra åtkomst från samtliga följare på det offentliga kontot.  

 

Resultaten visade även att killar i vår målgrupp anser sig mer benägna att stödja 

kampanjer för rättvisa som exempelvis “#metoo” (Tabell 2). I enlighet med Cheung och 

Lee (2012) menar vi att ställningstaganden som detta kan göras i ett egoistiskt syfte av 

en användare. Det ska göras klart att vi inte inte på något sätt antar att killarna eller 

tjejerna har svarat detta för att framstå på ett visst sätt. Detta är dock ett exempel på en 
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kampanj för rättvisa på Instagram som har haft stor spridning och där budskapet kan 

användas av en användare i sådana syften som Cheung och Lee (2012) beskriver.  

 

På frågan ifall användning av Instagram gör att individen hela tiden kommer i kontakt 

med nya människor så erhölls ett medelvärde på 2.62 (Tabell 1). Samma värde erhölls 

även på den efterföljande frågan som berörde huruvida användningen av Instagram ger 

individen fler personer att prata med. Dessa frågor uppvisar enligt analysen (Tabell 2) 

en positiv korrelation (0.345). Av detta tolkar vi att det finns användare på Instagram 

som hela tiden breddar sitt sociala kapital genom användandet av Instagram, men det är 

inte den stora massan av konsumenterna. Medelvärdet är dock övervägande (över 2.5) 

till att användare faktiskt breddar sitt sociala kapital aktivt. Som vi tidigare med stöd av 

bland annat forskarna Kwon och Lakaff (2012) misstänkt används Instagram av elever 

för att bredda det sociala kapitalet. Detta görs på Instagram genom kommentarer, 

gillamarkeringar, inlägg och direktmeddelanden (Liu et al., 2016).  
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Tabell 2 - Korrelationsanalys.  
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Enkätsvaren visar ett medelvärde på 2.74 (Tabell 1) vid frågan om huruvida du som 

Instagram-användare kan vända dig till en annan användare för råd i viktiga beslut. 

Detta medelvärde ska även sättas i relation till efterföljande fråga som lyder” Det finns 

ingen på Instagram som jag känner mig bekväm att prata med om intima personliga 

problem”. Enkätsvaren på denna fråga uppvisade ett medelvärde på 3.34 (Tabell 1). Vad 

som kan utläsas av detta är att det inte är självklart för gymnasieelever i Sverige att 

Instagram är ett socialt nätverk där de kan nå ut till bekanta för råd i viktiga beslut. Vi 

menar att även detta har att göra med tilltro till nätverket och hur man väljer att bruka 

det. Det kan även utläsas att för många elever så finns det ingen som de kan nå ut till för 

att prata om personliga problem. Dessa två frågor uppvisar en positiv korrelation med 

ett värde av 0.249 (Tabell 2).  
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Tabell 3 - Faktorsanalys.  

 

Den beroende variabeln i denna studie är socialt kapital, och bakom denna så finns det 

bakomliggande faktorer som påverkar flera av de beroende variablerna. Bridging, 

bonding, deskriptiva samt våra egna frågor är exempel på dimensioner som är 

bakomliggande faktorer i dessa frågeställningar (Tabell 3). I detta arbete har Internet 

Social Capital Scales (ISCS) använts för att härleda en mätningsmetod för socialt 

kapital (Williams, 2006). Tjugo frågor modifierades från de skalor som undersöker 

bridging- och bonding social capital (Bilaga 1) och 17 nya frågor lades till (Bilaga 8). 

Dessa nya frågor är, som tidigare nämnts, skapade för att mäta socialt kapital. Dessa 

frågor har sin teoretiska koppling i aktuell forskning om faktorer som “socialt kapital” 

(Bilaga 8). I faktoranalysen ovan (Tabell 3) illustreras med färgskalor vilka av 

enkätfrågorna som relateras till vilken typ av dimension.  
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När faktoranalysen genomfördes var målet att se hur samvariationen mellan variablerna 

såg ut i realiteten genom att mäta deras olika bakomliggande teman. Utefter de tre 

dimensioner som tagits i anspråk till vår undersökning så kan det utläsas att dessa frågor 

inte går att kategorisera efter deras dimensioner vid en faktoranalys. Sökningen tog fram 

åtta stycken olika variabler som separerade frågorna i Williams modell liksom de frågor 

som lagts till från deras egentliga dimension in till åtta stycken bakomliggande 

variabelgrupper för frågorna (Tabell 3).  

 

Resultaten från undersökningen visar att Williams (2006) analysmodell inte följer de 

exakta mönster som forskaren erhållit i sin tidigare undersökning. Vi menar att det har 

orsakats av ett flertal olika anledningar. Bland annat har frågorna översatts från 

engelska till svenska för att sedan språk anpassas till en annan målgrupp än den 

Williams (2006) undersökte. Dessutom har vi valt att utöka antalet undersökningsfrågor 

och addera ytterligare en dimension (trovärdighet/credence) till vårt arbete vilket sedan 

påverkat resultatet från dataanalysen.  

 

Resultaten visar att trovärdigheten till det sociala mediet inte spelar samma roll som vi 

hade förväntat oss när detta arbete påbörjades. Vi förväntade oss att en bristande 

trovärdighet till ett socialt medium som Instagram skulle få flera personer att exkludera 

ett sådant socialt nätverk. Istället syns det att 81% av personer mellan 16-25 använder 

Instagram dagligen (IIS). Detta menar vi tyder på att Instagram är användbart i vissa 

hänseenden. Vår undersökning visar att svenska gymnasieelever använder mediet för att 

hålla kontakten med sina bekanta och även utvecklas samt bygga nya relationer. En 

slags bearbetning av socialt kapital menar vi, i enlighet med Williams (2006).  

 

Baserat på resultaten i vår genomförda undersökning menar vi att detta sätt att mäta 

socialt kapital på inte är felfritt eller nödvändigtvis är bäst anpassat för just målgruppen: 

svenska gymnasieelever. Detta kan delvis bero på att frågorna som ställdes i 

undersökningen har omformulerats för att bli mer lättförståeliga för målgruppen (Bilaga 

8). När Williams (2006) genomförde sin undersökning om socialt kapital med dessa 

grundmodeller var frågorna ställda med ett helt annat språk och en annan målgrupp i 

åtanke (Bilaga 1).  
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Trovärdigheten påverkar inte viljan att använda, men det påverkar sättet konsumenten 

använder det på. Vi reserverar oss för att vi endast undersökt personer som angett att de 

konsumerar ett medium. Vi har inte ämnat kontakta personer som medvetet slutat 

använda Instagram för att trovärdigheten till mediet är för låg. Detta arbete tittar istället 

på ifall användningen i tid påverkas eller ifall det lyckas fånga upp konsumenter som 

brukar mediet men som eventuellt är missnöjda.   
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5. Slutsats 
I detta avslutande kapitel redogörs för vår slutsats samt studiens teoretiska och 

praktiska bidrag. Avslutningsvis lämnas förslag på vidare forskning.  

 

Undersökningen visar att svenska gymnasieelever som brukar Instagram inte känner full 

tilltro till det sociala nätverket. Trots att Instagram använder sig av ett system som gör 

det möjligt att välja vilka personer som ska få tillåtelse att följa dig så kan vi se att 

majoriteten användare har multipla konton (51.7%, diagram 1) med ett medelvärde på 

1.73 (Tabell 1). De personer som innehar flertalet aktiva konton har även i stor mån 

angivit att de inte känner sig trygga att lägga upp vad de vill där. Trots detta använder 

de Instagram aktivt, och i snitt närmare två timmar om dagen. Denna undersökning 

visar att användare alltså inte behöver uppleva en fullständig tilltro för att använda 

Instagram regelbundet. Även om användaren inte har en total tilltro till nätverket så kan 

svenska gymnasieelever som brukar Instagram nå ut till andra människor för att bygga 

relationer och socialt kapital. Trovärdigheten som Instagram har hos konsumenterna 

inte påverkar vederbörandes vilja att bruka detta sociala medium. Konsumenten ändrar 

istället sina konsumtionsmönster genom att göra sitt konto “privat”, skapa fler konton 

eller helt enkelt att inte välja att dela viss information om sig själv. Trovärdigheten 

påverkar alltså hur en svensk gymnasieelev använder Instagram.  

 

Detta arbete bidrar till en ökad förståelse av de involverade parametrarna som påverkar 

gymnasieungdomars användande av Instagram. Företag och organisationer kan dra nytta 

av detta på ett företagsekonomiskt plan då undersökningen visar faktorer som påverkar 

konsumenterna och var någonstans företag kan kommunicera information mot svenska 

gymnasieungdomar, exempelvis för att marknadsföra produkter och tjänster. 

Förslagsvis kan en organisation som Högskolan i Gävle marknadsföra sig mot 

gymnasieungdomar landet över då det enligt denna undersökning finns en god chans att 

denna grupp använder Instagram dagligen. De kan även specialisera sina kampanjer mot 

bakgrund av gymnasieungdomars åsikter kring mediets trovärdighet.  
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5.1. Allmänt bidrag 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka huruvida gymnasieelevers tilltro 

till det sociala nätverket Instagram påverkade ifall de valde att bruka Instagram. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en av oss modifierad version av Williams 

(2006) analysmodell för socialt kapital. Resultaten visade att tilltron till nätverket 

Instagram hade en inverkan på användandet. Inverkan var dock den att 

gymnasieeleverna inte valde att sluta använda Instagram, utan istället förändrade hur de 

använder Instagram. Då eleverna inte känner sig trygga med att publicera vad de vill på 

sin Instagram-sida valde de istället bort att publicera vissa saker. Det visade sig även att 

en betydande del elever skapade fler än ett Instagram-konto. Denna undersökning visar 

på att Instagram används av svenska gymnasieelever för att nå ut till vänner och bekanta 

i syfte att bredda och vårda sitt sociala kapital.  

 

5.2 Teoretiskt bidrag 
Denna studie bidrar till teorin inom företagsekonomi och marknadsföringsområdet 

genom att belysa det enligt Barger et al. (2016) Williams (2006) och Liu et al. (2016), 

outforskade forskningsområdet kring gymnasieelevers användande av det sociala mediet 

Instagram och huruvida trovärdighet samt socialt kapital spelar en roll i detta. Studien 

visar att en genomsnittlig svensk gymnasieungdom ser en inverkan på sitt sociala 

kapital genom användningen av Instagram. Det framkommer även att brist på 

trovärdighet till det sociala mediet spelar roll, men att detta inte gör att individen slutar 

använda Instagram, utan istället förändrar hur de väljer att bruka mediet. På ett 

företagsekonomisk plan kan företag och organisationer (exempelvis lärosäten) använda 

sig av informationen kring svenska gymnasieelevers beteendemönster på Instagram.  

 

5.3 Praktiskt bidrag 
Det resultat som presenterats i studien visar att det finns ett flertal samband mellan 

trovärdighet på Instagram och gymnasieelevers vilja att bruka detta sociala medium. 

Detta resultat gör det möjligt att lämna ett praktiskt bidrag till framtida forskare som är 

intresserad av gymnasieelevers sociala kapital i Sverige. Det praktiska bidraget denna 

studie ger är en bättre bild av vad som påverkar gymnasieelevers användande av det 

sociala mediet Instagram. Resultaten belyser även att det är möjligt att använda 

Instagram för att knyta kontakter, samt vårda sina befintliga relationer med vänner och 

bekanta genom användning. Vi ser även att den knappa majoriteten i undersökningen 
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(Tabell 1) anger att de blir nyfikna på att upptäcka nya platser i världen genom sitt 

Instagram-användande.  

 

5.4 Framtida forskning  
Framtida forskning skulle kunna utföras med samma grundmall från Williams (2006) 

undersökning (alternativt vår mall med frågor) för att undersöka samma parametrar på 

andra sociala nätverk. Exempelvis skulle det vara intressant att se en liknande 

undersökning på Facebook då vi anser att det är socialt nätverk där användningsområdet 

kan vara väldigt varierat bland olika konsumenter och det är svårt att anta huruvida det 

sker relationsbyggande och breddning av socialt kapital även på detta SNS.  

 

I detta arbete har målgruppen svenska gymnasieelever undersökts. Det vore också 

intressant att se mätningar med samma skalor av socialt kapital på andra målgrupper, 

exempelvis medelålders- eller äldre användare av Instagram. Skillnaderna mellan de 

yngre och äldre åldersgrupperna kan vara märkbar vad gäller socialt kapital och hur de 

brukar särskilda SNS. Det kan också vara mycket annorlunda än från tidigare resultat i 

tidigare forskning då dessa arbeten inte haft Sverige som population. Framtida 

forskning bör utvidga denna forskning genom att undersöka skillnader i socialt kapital 

mellan flera generationer inom Sverige eller andra länder. Att undersöka flera 

nationaliteter i samma studie kan också vara av stort intresse, liksom ett stort antal andra 

demografiska parametrar. Skillnader i förhållningssätt mellan individer med olika ålder, 

social bakgrund och etnicitet.   

 

Ett ytterligare förslag till framtida undersökning är att studera skillnaden mellan 

företagssponsrade “Influencers” och konsumenters sociala kapital. Millennials är 

ungdomar idag, dessa är framtidens konsumenter och opinionsbildare som vuxit upp 

under en digital revolution, och därför en av de mest intressanta grupperna för 

marknadsförare där många företag strävar efter att nå dessa som målgrupp (Parment, 

2013). Dessa är köpkraftiga, självupptagna, och vana vid en överbelastning av 

information och vill därför bestämma när, var och hur företag kommunicerar med dem 

(Parment, 2013). Marknadsföring genom så kallade “Influencers” har blivit en reaktion 

av detta där folk med hög social status och trovärdighet kan marknadsföra produkter 

genom sponsrade inlägg åt företagen, och har således blivit den moderna reklampelaren 
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för att nå just denna målgrupp. Därför är dessa också särskilt intressanta att undersöka 

hur de som faktiskt livnär sig på mediets sociala kapital ser ut samt deras bruksmönster 

jämfört med de som brukar mediet för den sociala interaktionen.  

 

Vidare så vore det intressant att se mätning av socialt kapital på nya sociala medier som 

konsumenter precis börjat använda sig av. Finns det någon plattform som sticker ut som 

det nya nätverket som en konsument måste ha för att vara uppdaterad kring sina vänner? 

Det vore även intressant att se vidare forskning på vad mer det finns för faktorer som 

motiverar konsumenter att bruka ett visst medium? Vad får konsumenterna att hålla sig 

borta? Vad får dem att flockas?   
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7. Bihang 
7.1 Bilagor  

7.1.1 Williams frågor för de olika dimensionerna (2006)  
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7.1.2 Hur “bridging capital” och “bonding capital” skapas (Liu et al. 2016) 
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7.1.3 Pinhos (2013) frågeformulär vid hans undersökning om socialt kapital 
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7.1.4 Mail 1: Utskick, förfrågan (egen)  

‘’Hejsan X! 

 

Andreas Thunman och Gustav Molin här. Vi är två ekonomistudenter från Högskolan i 

Gävle som för närvarande arbetar med vårt examensarbete i 

företagsekonomi/marknadsföring med hjälp av vår handledare Jonas Kågström. Vi 

studerar hur ungdomar bygger ”socialt kapital” på Sociala Nätverkssidor (SNS). I vår 

studie är den SNS vi studerar Instagram då tidigare forskning pekat på att denna SNS 

ofta skapar nära band mellan användarna och bygger upp just det sociala kapitalet hos 

användarna. Den enkät vi önskar få elever att besvara bygger på tidigare forskning inom 

området och innehåller ungefär 30 st frågor. Dessa besvaras digitalt via Google Forms 

och tar endast cirka 5 minuter att svara på. 

 

Enkätstudiens resultat behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer ha tillgång 

till svaren, som dessutom endast kommer redovisas på aggregerad nivå, så att inget 

enskilt resultat kan spåras till individnivån. För att uppmuntra eleverna att medverka i 

studien så har denne chansen att vinna ett presentkort på SF Bio laddat med härlig 

upplevelse, och de deltar i utlottningen genom att lämna sin email-adress vilket 

självklart är helt frivilligt. Mailadressen separeras från det enskilda svaret direkt efter 

inlämningen och raderas så fort vinnarna är utsedda. Detta är för att värna om era 

studenters integritet och trygghet, för att de som respondenter ska känna att de kan vara 

ärliga med sina svar. 

 

Vi skulle uppskatta det väldigt mycket om ni kunde göra ett utskick genom era interna 

nätverk till samtliga studenter i 1:an 2:an & 3:an. Om ni samtycker och vill hjälpa oss 

med utskicket så skickar vi en mall till er med förslag på hur utskicket bör se ut för att 

inte påverka forskningen i sig.  

 

Vi kommer givetvis att skicka ut det färdiga examensarbetet till alla skolor som deltar. 

Vår förhoppning är att det kan tjäna som ett underlag för era diskussioner med eleverna 

om hur de agerar på sociala medier för att skapa sociala gemenskaper och mångfald. 

Tveka inte att höra av er om ni vill ha någon mer information eller om ni har några 

frågor eller funderingar. Vi ser fram emot att höra tillbaka från er! 
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Bästa hälsningar från 

Andreas Thunman & Gustav Molin 

Högskolan i Gävle’’ 

7.1.5 Mail 2: Påminnelse till ett antal skolor som ej besvarat vår förfrågan (egen)  

“Hejsan X! 

Andreas & Gustav från Högskolan i Gävle här igen. 

Vi kontaktade er via mail härom veckan angående en studie vi genomför till vårt 

examensarbete utan att höra tillbaka från er, och vi vill därför bara skicka en påminnelse 

och kolla er status då vi vill höra era tankegångar kring ert potentiella medverkande. 

 

Enkätundersökningen som vi genomför tar endast ca 5 minuter för era elever att göra 

och ert deltagande betyder oerhört mycket för oss. Vi kommer givetvis att skicka ut det 

färdiga examensarbetet till alla skolor som deltar och våran förhoppning är att det ska 

kunna tjäna som ett underlag för era diskussioner med eleverna om hur de agerar på 

sociala medier för att skapa sociala gemenskaper och mångfald. Era elever har dessutom 

chansen att vinna flera stycken biokort för sina insatser. 

 

Vi bifogar en kopia utav tidigare skickat mail nedan utifall att ni missat det. 

Vi har ett utskick redo för er skola redan nu, så låt oss veta hur ni ställer er till ett 

deltagande. 

Tveka inte att höra av er om ni har några som helst frågor eller funderingar. 

Vi ser fram emot att höra ifrån er! 

 

Stort tack på förhand 

- Andreas och Gustav” 

7.1.6 Mail 3: Utskick till eleverna på skolorna (egen) som ansvariga rektorer och 

lärare skickade ut till elevernas mailadresser eller lade ut på interna anslagstavlor  

‘’Hej igen X! 

Vad kul att höra, det skulle vara toppen! Ett sådant inlägg funkar också jättebra. 

Alla svar vi kan få in är av stor betydelse, både för oss och för den framtida forskningen 

inom området, och vi är mycket tacksamma för att ni ställer upp på att hjälpa oss med 

arbetet.  

Utskicket bör se ut någonting i stil med skriften nedan: 

 

‘’Hej! 
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Två studenter vid Högskolan i Gävle vill undersöka gymnasieelevers användande av 

sociala nätverkssidor i en enkätundersökning och frågorna i enkäten berör 

användandet utav Instagram och hur gymnasieelever använder mediet. Enkäten tar 

endast ca 5 minuter att genomföra och sker helt anonymt. Genom deltagande så har 

flera personer chansen att vinna presentkort på SF Bio laddade med 200kr. Man deltar 

i utlottningen genom att lämna sin email-adress vilket självklart är helt frivilligt. Email-

adressen separeras från det enskilda svaret direkt efter inlämningen och raderas så fort 

vinnarna är utsedda. 

 

Länk till enkäten finner ni nedan: 

https://goo.gl/forms/4mImz8AmHMveLFyQ2 

 

Stort tack på förhand! :) 

- Andreas & Gustav’’ 

 

Fördelaktigt för oss är om ni genomför utskicket snarast möjligt, men rent praktiskt så 

är det helt upp till er vilken tid ni vill genomföra det. Ge gärna oss en kort bekräftelse 

när ni gjort utskicket! 

Vi tackar avslutningsvis hjärtligast för att ni väljer att hjälpa oss med utskicket, det 

betyder väldigt mycket för oss! Som tidigare nämnt så kommer vi att erbjuda er 

fullversion utav arbetet så snart det är klart såvida ni inte önskar annat och tveka inte att 

höra av er till någon utav oss om ni har några som helst frågor eller funderingar. 

Vi önskar dig en fortsatt trevlig vecka! 

- Andreas & Gustav’’ 

 

7.1.7 Pilotundersökningen som genomfördes, inklusive feedback från 

respondenterna 

Kolumnen längst till vänster innehåller den feedback vi erhöll kring frågorna. 

Kolumnen i mitten innehåller frågorna vi ställde. Slutligen kolumnen längst till höger 

innehåller vilken forskning som frågan relateras till.  

 

 

 

https://goo.gl/forms/4mImz8AmHMveLFyQ2
https://goo.gl/forms/4mImz8AmHMveLFyQ2
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NR & Feedback     | Modern översättning    | Akademisk Fråga         |  Förklaring 

 

1.  Min identitet på 

Instagram är liknande 

som andra 

medlemmars i denna 

gemenskap. 

Kognitiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

2. 

- “Svårförståelig fråga, 

hade önskat mer konkret 

vad ni är ute efter.” 

 Min identitet 

överensstämmer med 

gemenskapens tema 

på Instagram. 

Kognitiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

3. 

- “Gissade att det betydde 

"hur väl stämmer ditt liv 

överens med vad du 

lägger upp på 

Instagram?" Undrade 

öven vad en "normal" 

Instagramanvändare 

betyder. Vad är det 

normala? Även detta en 

fråga man går gissa sig 

till.” 

 

 Min självbild 

överensstämmer med 

samhällets bild av en 

Instagram-användare. 

Kognitiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

4.  Jag är en viktig 

medlem av det sociala 

nätverket Instagram. 

Utvärderande dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

5.  Jag är en värdefull 

medlem av det sociala 

nätverket Instagram. 

 

Utvärderande dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

6.  Jag kan imponera på 

andra medlemmar på 

Instagram. 

Utvärderande dimension (social 

identitet). Williams (2006). 

7.  Jag har en känsla av 

stark tillhörighet till 

den gemenskap som 

existerar på 

Instagram. 

Affektiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 
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8.  Jag tror att jag är en 

del av gemenskapen 

Instagram. 

Affektiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

9.  Jag är starkt knuten 

till Instagram. 

Affektiv dimension (social 

identitet). Pinho (2013). 

10.  Interaktion med 

personer på Instagram 

gör mig intresserad av 

saker som händer 

utanför min egen 

stad. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

11.  Att interagera med 

personer på Instagram 

gör att jag vill prova 

nya saker. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

12.  Att interagera med 

personer på Instagram 

gör mig intresserad av 

vad människor som 

skiljer sig från mig. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

13.  Att prata med 

människor på mina 

Instagram gör mig 

nyfiken på andra 

platser i världen. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

14.  Att interagera med 

personer på Instagram 

får mig att känna mig 

som en del av ett 

större samhälle. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

15.  Att interagera med 

personer på Instagram 

får mig att känna mig 

kopplad till den större 

bilden. 

 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

16.  Att interagera med 

personer på Instagram 

påminner mig om att 

alla i världen är 

anslutna. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 
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17.  17 Jag är villig att 

spendera tid för att 

stödja generellt mina 

Instagram-aktiviteter. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

18.  Att samverka med 

personer på Instagram 

ger mig nya 

människor att prata 

med. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

19.  Jag kommer hela 

tiden i kontakt med 

nya människor på 

Instagram. 

Bridging / Structural. Williams 

(2006). 

20.  Det finns flera 

medlemmar på 

Instagram jag litar på 

att hjälpa till att lösa 

problem jag har. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

21.  Det finns en eller 

flera medlemmar på 

Instagram jag kan 

vända mig till för råd 

gällande viktiga 

beslut. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

22.  Det finns ingen på 

Instagram som jag 

känner mig bekväm 

att prata med om 

intima personliga 

problem. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

23.  När jag känner mig 

ensam, finns det 

medlemmar i 

Instagram som jag 

kan prata med. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

24. Williams (2006) använder 

5000 kr som exempel, vi har 

anpassat summan till vå 

målgrupp då vi anser att 500 kr 

är mer rimligt för en 

gymnasieelev. 

 Om jag behövde ett 

nödlån på 500 kr, 

känner jag till någon 

på Instagram kan jag 

vända mig till. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 
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25.  De människor jag 

interagerar med på 

Instagram skulle 

ställa sitt eget rykte 

på prov för att intyga 

mina kompetenser- 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

26.  De människor jag 

interagerar med på 

Instagram skulle ge 

bra jobbreferenser åt 

mig. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

27.  De människor jag 

interagerar med på 

Instagram skulle dela 

sin sista krona med 

mig. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

28.  Jag känner inte folk 

på Instagram 

tillräckligt bra för att 

få dem att göra 

någonting viktigt. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

29.  De människor jag 

interagerar med på 

Instagram skulle 

hjälpa mig att, 

exempelvis via en 

kampanj, bekämpa en 

orättvisa. 

Bonding-förhållande. Williams 

(2006). 

30.  Tycker du det är svårt 

att se skillnad på 

sponsrat innehåll och 

icke då det rör en 

produkt? 

 

Socialt kapital. Sashi (2012). 

31.  Jag känner mig trygg 

att lägga upp vad jag 

vill på mitt offentliga 

konto. 

Socialt kapital. Sashi (2012). 

32.  Tycker du det är svårt 

att se skillnad på 

sponsrat innehåll och 

icke då det rör en 

produkt? 

Socialt kapital. Sashi (2012). 
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33.  Hur vanligt anser du 

det är att influencers 

är relaterade till 

företagsverksamhet? 

Socialt kapital. Sashi (2012). 

34.  Jag tycker det är 

irriterande då jag 

utsätts för dold 

marknadsföring. 

 

Socialt kapital. Sashi (2012). 

35.  Använder du 

Instagram för att 

medvetet bredda ditt 

sociala nätverk? 

Socialt kapital. Liu et al. (2016). 

36.  Reflekterar du över 

hur ditt användande 

av Instagram 

påverkar ditt rykte 

hos dina bekanta? 

Socialt kapital. Liu et al. (2016) 

och även Williams (2006), förslag 

på vidare forskning. 

37.  Kommenterar du på 

andra användares 

inlägg i syfte att 

synas med dina 

kommentarer? 

Socialt kapital. Sashi (2012). 
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7.1.8 Den slutgiltiga undersökningens samtliga frågor  

 

Kön  ● Man 

● Kvinna 

Årskurs (1-3) ● 1 

● 2 

● 3 

Hur gammal är du?  ● 15 

● 16 

● 17 

● 18 

● 19 

● 20 

● 21 

Bostadsort ● Mindre ort (<20 000 

invånare)  

● Större ort (20 001 - 60 

000 invånare) 

● Mindre stad (60 001 - 

200 000 invånare),  

● Större stad (200 001 + ) 

Dagligen spenderad tid på 

Instagram 

Ange tid:  

Timmar (H) och minuter (MIN)  

Hur många Instagram-

konton använder du aktivt?  

● 1 konto  

● 2 konton 

● 3 konton 

● 4 konton 

● 5 eller fler konton 
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1.  Det finns flera medlemmar på 

Instagram jag litar på att 

hjälpa till att lösa personliga 

problem jag har 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

2. Det finns en eller flera på 

Instagram jag skulle kunna 

vända mig till för att få hjälp 

(exempelvis att få råd för att 

ta ett viktigt beslut) 

Det finns en eller flera 

medlemmar på Instagram jag 

kan vända mig till för råd 

gällande viktiga beslut 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

3. Det finns ingen på Instagram 

som jag känner mig bekväm 

att prata med om intima 

personliga problem (T.ex. 

Relationsproblem)  

Det finns ingen på Instagram 

som jag känner mig bekväm 

att prata med om intima 

personliga problem 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

4. När jag känner mig ensam, 

finns det flera personer på 

Instagram som jag kan chatta 

med 

När jag känner mig ensam, 

finns det flera medlemmar på 

Instagram som jag kan prata 

med 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

5. Vi har ändrat till 500 

kr. Detta eftersom vi 

anser 5000 kr är för 

mycket pengar för en 

gymnasieelev. Vi 

anpassar alltså denna 

fråga till vår målgrupp.  

Om jag behöver låna 500 kr 

så finns det alltid någon jag 

kan vända mig till på 

Instagram.  

Om jag behövde ett nödlån på 

5000 kr, känner jag till någon 

på Instagram kan jag vända 

mig till 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

6. De personer jag hänger med 

på Instagram skulle lätt 

kunna hjälpa mig även ifall 

det skulle skada deras eget 

rykte.  

De människor jag interagerar 

med på Instagram skulle 

ställa sitt eget rykte på prov 

för (att intyga mina 

kompetenser) 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

7. De människor jag pratar med 

på Instagram skulle kunna 

rekommendera mig för ett 

sommarjobb eller extrajobb 

De människor jag interagerar 

med på Instagram skulle vara 

bra jobbreferenser för mig 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

8. De människor jag pratar med 

på Instagram skulle dela sina 

sista kronor med mig  

De människor jag interagerar 

med på Instagram skulle dela 

sina sista kronor med mig 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

9.   Jag känner inte folk på 

Instagram tillräckligt bra för 

att få dem att göra någonting 

viktigt åt mig 

 Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 
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10.  De människor jag pratar med 

på Instagram skulle hjälpa 

mig att bekämpa en orättvisa 

(exempelvis #metoo) 

De människor jag interagerar 

med på Instagram skulle 

hjälpa mig att bekämpa en 

orättvisa (exempelvis via en 

kampanj) 

Bonding-förhållande. 

Williams (2006). 

11. Jag kan lätt göra inlägg på 

Instagram som imponerar på 

mina följare.  

Jag kan imponera på andra 

medlemmar på Instagram 

Utvärderande dimension 

(social identitet). Williams 

(2006). 

12. Samverka (likes, 

kommentarer, 

direktmeddelanden e.t.c.) 

med personer på Instagram 

gör mig intresserad av saker 

som händer utanför min egen 

stad 

Interaktion med personer på 

Instagram gör mig intresserad 

av saker som händer utanför 

min egen stad 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

13. Att samverka (likea bilder, 

kommentera, 

direktmeddelanden e.t.c.) 

med personer på Instagram 

gör att jag vill prova nya 

saker 

Att interagera med personer 

på Instagram gör att jag vill 

prova nya saker 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

14. Att samverka (likea bilder, 

kommentera, 

direktmeddelanden e.t.c.) 

med andra personer på 

Instagram gör mig intresserad 

av andra människor.  

Att interagera med personer 

på Instagram gör mig 

intresserad av vad människor 

som skiljer sig från mig 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

15. Att (likea bilder, 

kommentera, 

direktmeddelanden e.t.c.) 

med människor på Instagram 

gör mig nyfiken på andra 

platser i världen 

Att interagera med människor 

på Instagram gör mig nyfiken 

på andra platser i världen 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

16. Att interagera med personer 

på Instagram får mig att 

känna mig som en del av ett 

större nätverk/något större 

Att interagera med personer 

på Instagram får mig att 

känna mig som en del av ett 

större samhälle 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

17.  Att interagera med personer 

på Instagram får mig att 

känna mig kopplad till den 

större bilden 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 
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18. Att använda Instagram 

påminner mig om att alla i 

världen är 

anslutna/uppkopplade  

Att interagera med personer 

på Instagram påminner mig 

om att alla i världen är 

anslutna 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

19. “Skriv gärna ett 

exempel på vad detta 

innebär. Kanske : 

Exempelvis kan jag åka 

till en plats för att ta en 

bild där att posta på 

Instagram.”  

Jag är villig att lägga tid på 

att få till det perfekta 

Instagram-inlägget 

(Exempelvis kan jag åka till 

en speciell plats för att ta en 

bild där och posta till min 

Instagram). 

Jag är villig att spendera tid 

för att stödja generellt mina 

Instagram-aktiviteter.  

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

Modifiering av 

efterkommande fråga 

(Egen fråga.) 

20. Jag är villig att spendera tid 

för att stödja  

välgörenhetskampanjer på 

Instagram. Exempelvis 

Operation dagsverke eller 

Rädda barnen.  

Jag är villig att spendera tid 

för att stödja 

välgörenhetsfrämjande 

aktiviteter.  

Bridging / Structural. 

Williams (2006).  

21. “Kan man istället 

skriva: Hjälper mig att 

hitta nya kompisar?” 

Att använda Instagram ger 

mig nya personer att prata 

med.  

Att samverka med personer 

på Instagram ger mig nya 

människor att prata med 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

22.  Jag kommer hela tiden i 

kontakt med nya människor 

på Instagram 

Bridging / Structural. 

Williams (2006). 

23. Jag tycker att det är svårt att 

se skillnad på sponsrat 

innehåll och icke-sponsrat 

innehåll.  

Tycker du det är svårt att se 

skillnad på sponsrat innehåll 

och icke då det rör en 

produkt? 

 

Socialt kapital. Sashi 

(2012).  

24. Jag känner mig trygg att 

lägga upp vad jag vill på mitt 

publika (öppna) konto 

Jag känner mig trygg att 

lägga upp vad jag vill på mitt 

offentliga konto.  

Socialt kapital. Sashi 

(2012).  

25.  Jag känner mig trygg att 

lägga upp vad jag vill på mitt 

privata konto 

Jag känner mig trygg att 

lägga upp vad jag vill på mitt 

privata konto.  

Socialt kapital. Sashi 

(2012).  

26. Det är viktigt för min image 

att jag följer vissa 

influencers.  

Det är viktigt för mitt sociala 

kapital att jag följer vissa 

influencers.  

Socialt Kapital. Sashi 

(2012).  

27. Det är viktigt för mig att 

mina kompisar ser vad jag 

följer för influencers och 

kommenterar på för grejer. 

Det är viktigt för mig att mina 

kompisar ser vad jag följer 

för influencers och 

kommenterar på för grejer. 

Socialt Kapital. Sashi 

(2012).  
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28. Jag använder Instagram för 

att skaffa mig fler kompisar.  

Använder du Instagram för 

att medvetet bredda ditt 

sociala nätverk? 

Socialt kapital. Liu et al. 

(2016). 

29. Funderar du över hur ditt 

användande av Instagram 

påverkar ditt rykte hos dina 

bekanta?  

 

Reflekterar du över hur ditt 

användande av Instagram 

påverkar ditt rykte hos dina 

bekanta? 

Socialt kapital. Liu et al. 

(2016) och även Williams, 

(2006), förslag på vidare 

forskning. Socialt kapital.  

30.  Kommenterar du på andra 

användares inlägg i syfte att 

synas med dina 

kommentarer? 

Socialt kapital. Sashi 

(2012).  

31.   De människor jag interagerar 

med på Instagram skulle 

kunna bjuda med mig på 

fester  

Egen fråga efter Williams 

(2006) om socialt kapital. 

Vår anpassning till 

Instagram.  
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7.1.9 Deskriptiv Statistik frånn SPSS (egen) 
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7.1.10 Total variance explained från SPSS-analysen  
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7.1.11 Klusteranalys, SPSS (egen) 

 

 

 


