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Abstract 

With the rise of the Internet and the emergence of social media, conditions of communication 

for both companies and the public have changed. Today, the audience is a co-creator of 

content and is an active participant, and through platforms such as Instagram, there is now a 

space where the audience and companies meet. It has developed new features and changed 

the structure of a so called  brand community, which is about how people gather around a 

shared interest of a brand. Based on this, we intend to investigate how the company 

NOCCO's communicative activities on Instagram involve consumers and what motivates 

them to participate. The study will answer the research questions through three focus group 

interviews with 3-4 informants in each group as well as a brief analysis of NOCCO's 

Instagram. We identified six themes of participating in our analysis: social aspect, personal 

gain, awareness and influence, information, identification and  trust. 

 

Keywords: brand community, social media, Instagram, qualitative, focus groups, 

participatory culture, NOCCO.  
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1. Inledning  

Utvecklingen av internet har resulterat i nya förutsättningar för företag att synas och höras 

och idag väljer allt fler att marknadsföra sig via sociala medier. Det har öppnat möjligheter 

för företag att med sin kommunikation nå ut till miljoner av människor som använder sociala 

medier dagligen (Habibi, Laroche & Richard 2014). Sociala medier förutsätter dessutom en 

kommunikation som inte är begränsad av tid eller geografisk plats där en användare kan nu 

dela ett meddelande till hela världen med bara ett knapptryck, vilket gör att varje individ har 

möjlighet att påverka. Material som sedan skapas av användare delas ofta in i någon form av 

community, alltså grupper som delar deras personliga intressen, hobbys eller varumärken. Det 

ger en ny viktig roll för användare online där de inte längre är enbart individer utan även del 

av ett community (van Dijck, 2009).  

 

Begreppet brand community diskuteras i tidigare forskning och handlar om hur människor 

samlas kring ett delat intresse för ett varumärke ( Muniz & O’guinn 2001) . Företag använder 

sig av sociala medier för att marknadsföra och sprida sin kommunikation och i samband med 

att användarna svarar och engagerar sig i varumärket uppstår dessa brand communities. 

Grunden till att upprätthålla ett brand community är medlemmar som engagerar sig, men bara 

för att användare har möjlighet att delta så innebär det inte att de väljer att vara aktiva 

deltagare eller medskapare. Utifrån det ligger vårt intresse i att undersöka företaget NOCCOs 

kommunikativa aktiviteter på Instagram och deras konsumenter.  Vi kommer först genomföra 

en beskrivande analys av NOCCOs Instagram och sedan utföra fokusgruppsintervjuer för att 

få en förståelse för vad som motiverar dem till att engagera sig och delta i ett brand 

community. 

1.1 Bakgrund  

Muniz och O’guinn (2001) som myntade begreppet brand community definierar det som “ett 

specialiserat icke-geografiskt bundet samhälle, baserat på en strukturerad uppsättning av 

sociala relationer mellan beundrare av ett varumärke” (Muniz och O’guinn 2001, s. 412) . I 

sin studie tillämpande de tre kriterier för vad som utgör ett community och utifrån det 

1 



 

 

definierade begreppet brand community. Studien resulterade i tre kriterier: delat medvetande , 

ritualer och traditioner  och en känsla av moraliskt ansvar . Deras definition och tre kriterier 

för ett brand community har lagt grunden för senare forskning och utgör en tydlig 

referensram för brand community som ett begrepp inom medie-och 

kommunikationsvetenskap. 

 

Internets utveckling har förändrat sättet att kommunicera och hur vi ser på kommunikation, 

vilket även har påverkat synen samt förutsättningar för ett brand community. McAlexander, 

Schouten och Koening (2002) beskriver hur brand communities gynnas av fysiska aktiviteter 

då de uppmuntrar social interaktion, skapar tillhörighet och personlig kontakt mellan 

deltagarna men även till företaget (McAlexander, Schouten och Koening 2002, s. 40). 

Tidigare utgjorde och upprätthölls ett brand community av främst fysiska aktiviteter och 

evenemang men idag existerar det i större utsträckning online. Användning av sociala medier 

ökar för varje år och utav Sveriges internetanvändare är det 65% som dagligen besöker 

sociala nätverksplatser som till exempel Facebook och Instagram (Svenskarochinternet.se 

2019). Instagram grundades 2010 och är idag världens näst största sociala nätverkstjänst efter 

Facebook och har över en miljard aktiva medlemmar (about.instagram.com 2019). Trots att 

Facebook har fler användare så menar Phua, Jin och Kim (2017) att brand communities som 

existerar på Instagram har störst engagemang bland medlemmarna. På Instagram kan 

användare skapa ett eget konto och publicera egenproducerat innehåll i form av bilder, filmer 

och bildtexter. Utöver det kan användare dessutom följa olika konton, antingen privata 

konton där de måste följa för att se kontots innehåll eller offentliga konton där användare inte 

måste följa utan kan fritt ta del av innehållet. Användare kan dessutom gilla eller kommentera 

samt tagga sina kompisar i det innehåll som publiceras på Instagram (Instagram.se 2019). 

 

Ett företag som är verksam och har uppnått stor framgång på Instagram är det svenska 

företaget NOCCO (No Carbs Company). Företaget inriktar sig på hälsa och träning, där de 

huvudsakligen säljer sockerfria energidrycker som de själva beskriver som funktionsdrycker 

(Nocco.com 2019). I jämförelse med konkurrerande företag som Celsius, Clean drink och 

Lohilo har NOCCO flest följare på Instagram med över 232 000 följare, där de även sköter 

stor del av sin marknadsföring (Instagram.se 2019). NOCCO lägger kontinuerligt ut bilder på 
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sina produkter och varierar sitt innehåll med att visa upp kända profiler som professionella 

idrottare och träningsaktiva influenser, de visar även upp nya smaker och produkter. De 

anordnar dessutom tävlingar på sitt konto där de uppmuntrar användarna att följa, gilla, 

kommentera, tagga vänner eller dela inlägget för att delta i tävlingen (Instagram.se 2019). 

Vårt intresse för att undersöka ett företag som säljer funktionsdrycker kommer från trenden 

kring hälsa och träning, där det finns en tydlig ökning i försäljningen av funktionsdrycker och 

andra typer av hälsodryck som utnämner sig vara hälsosamma (grandviewresearch.com 

2018).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur NOCCOs kommunikativa aktiviteter på Instagram involverar 

konsumenter och vad som motiverar dem att delta i NOCCOs brand community på 

Instagram. 

 

Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

F1: Vilka kommunikativa aktiviteter förekommer på NOCCOs Instagram?  

F2: Hur uppfattar och förhåller sig konsumenter till dessa aktiviteter?  

F3: Vad gör att konsumenter involverar sig eller inte gör det i NOCCOs kommunikation på 

Instagram? 

1.3 Avgränsningar  

Brand community är ett begrepp som tidigare används främst i marknadsföring, det har därför 

varit viktigt för oss att vara tydliga i vår studie och skilja den från marknadsföringsområdet. 

Studien ämnar att undersöka konsumenters deltagande i ett brand community men fokus 

ligger inte på företaget och syftet bakom deras aktivitetet. Vårt intresse ligger på 

kommunikationen via sociala medier och hur den skapar mening, detta gör att vi håller oss 

inom forskningsfältet medie och kommunikationsvetenskap. 

 

Tidigare studier har studerat sociala medier men främst Facebook då det är den plattformen 

som har flest användare. Phua, Jin och Kim (2017) studie visar att Instagram är den plattform 
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som har störst engagemang, statistik från Svenskarna och internet visar även att bland unga 

människor (16-25 år) är det 73% som använder Instagram dagligen (Svenskarochinternet.se 

2019). Därför har vi valt att avgränsa oss till Instagram. Trots Instagrams popularitet ser vi 

dock en tydlig avsaknad av studier som undersöker brand communities på denna plattform. 

Vi har valt att avgränsa oss till företaget NOCCO då vi finner en avsaknad av forskning kring 

liknande företag i nuvarande forskningsläge. Vi diskuterade att göra en jämförande studie och 

inkludera liknande företag som exempelvis Celsius. Vi valde att fokusera enbart på NOCCO 

för att få en djupare förståelse om deras kommunikativa aktiviteter och brand community. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en övergripande bild av forskningsområdet där vi har identifierat 

två återkommande teman:  sociala medier gynnar brand communities  och värde och 

deltagande. 

2.1 Övergripande bild av forskningsläget 

Brand community har tidigare studerats både kvalitativt och kvantitativt med enkätstudier, 

netnografi och djupgående intervjuer för att ta reda på hur och var brand communities 

förekommer. Som nämndes i inledningen var det Muniz och O’guinn (2001) som först 

presenterade begreppet, deras studie bidrog med tre kriterier för brand community som är: 

delat medvetande , ritualer och traditioner  och  en känsla av moraliskt ansvar . Delat 

medvetande handlar om hur gruppen upplever en “vi känsla” och känner starka känslor 

gentemot företaget men även till varandra inom communityt  ( Muniz & O’guinn 2001, s. 

418). Det andra kriteriet ritualer och traditioner  handlar om att gruppmedlemmarna deltar i 

en process av reproducering och överföring av olika typer av traditioner och ritualer. Syftet 

och utfallet av detta meningsskapande är att forma och upprätthålla en kultur inom 

communityt ( Muniz & O’guinn 2001, s. 421). En känsla av moraliskt ansvar  är det tredje och 

sista kriteriet vilket handlar om hur medlemmarna upplever en känsla av ansvar eller 

skyldighet inom communityt ( Muniz & O’guinn 2001, s. 413). Dessa grundar sig i 

definitionen av ett traditionellt community och återkommer i flera artiklar som använder de 
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tre kriterierna som en måttstock för att avgöra om det är ett brand community eller inte 

(Zaglia 2013; Habibi, Laroche & Richard 2014; Shang, Chen & Liao 2006). 

Tidigare forskning använder företagen Harley Davidson och Jeep som exempel när de ska 

jämföra olika brand communities (Muniz, O’guinn 2001; McAlexander, Schouten & Koenig 

2002) vilket har bidragit med en stadig grund för begreppet. Senare studier har behandlat fler 

studieobjekt som exempelvis Schau, Muniz och Arnould (2009) som bidrar med forskning 

om nio olika brand communities som jämförs och analyseras för att få en bredare uppslutning 

av empiriskt material. En intressant aspekt från studien är hur värdering och mening skapas 

av brand community, som även Shang, Chen och Liao (2006) diskuterar. 

I tidigare forskning framförs ytterligare ett begrepp som kallas  virtual brand community, som 

kan ses som en speciell form av brand community online (Royo-Vela & Casamassima 2011, 

ss. 518-519). Detta har sedan utvecklats till studier om brand community som verkar specifikt 

på sociala medier (Habibi, Laroche & Richard 2014; Royo-Vela & Casamassima 2011; Phua, 

Jin & Kim 2017; Zaglia 2013).  

2.2 Brand communities på sociala medier 

Flera studier undersöker brand communities och sociala medier och vad dessa två har för 

olika egenskaper. Habibi, Laroche och Richard (2014) förklarar dessa två begrepp separat, 

men framför allt undersöker om brand community på sociala medier kan ha unika aspekter 

som bör tas till hänsyn. Deras övergripande syfte är att undersöka skillnaden mellan brand 

communities på sociala medier jämfört med andra brand communities online och offline. De 

nämner user generated content och hur detta visar att konsumenter inte passivt tar emot 

innehåll, utan aktivt deltar i skapande och delande av innehåll. Även den personliga faktorn 

uppmärksammas. På sociala medier har människor egna personliga sidor och använder deras 

riktiga namn och information, vilket gör det lättare för deltagarna att ta kontakt med varandra. 

Dessa aspekter är unika för sociala medier och leder Habibi, Laroche och Richard (2014) till 

att undersöka om de unika aspekterna även påverkar brand community på sociala medier. 

Deras studie kommer fram till nya upptäckter och presenterar fem nya egenskaper för brand 

communities etablerade på sociala medier som är:  social kontext, struktur, omfattning, 

innehåll och  storytelling  samt mängden av s ammankopplade brand communities.  
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Med social kontext menas att deltagarna på sociala medier använder sin egen identitet och att 

det underlättar för människor att ta kontakt med varandra och ta reda på information om 

andra deltagare (Habibi, Laroche och Richard 2014, s. 128). De menar även att brand 

community på sociala medier har en platt struktur . Det saknas en tydlig struktur i brand 

communities på sociala medier eftersom det inte finns någon rankning av hur mycket 

deltagarna engagerar sig, som ett virtuellt brand community oftast har. Omfattning  handlar 

om att brand communities på sociala medier är mycket större än tidigare virtuella brand 

communities. Storleken på communityt gör att deltagarna inte vet så mycket om varandra, 

däremot kan omfattning relateras till social kontext som skapar möjligheten för deltagarna att 

hitta information om varandra eftersom de använder sin riktiga identitet. Innehåll och 

storytelling  skiljer sig på sociala medier då storytelling vanligtvis förekommer i text, men på 

sociala medier finns även möjlighet till video och bild. Även om text fortfarande är en del av 

hur deltagarna använder storytelling och utbyter historier om ett varumärke så blir bild och 

video den centrala delen för att dela med sig av innehåll (Habibi, Laroche & Richard 2014, s. 

129). Sammankopplade brand communities  är unikt för sociala medier och ofta finns det 

många grupper eller fanpage som blir undergrupper till företaget. Vem som helst har 

möjlighet att skapa ett community relaterat till företaget på sociala medier och det gör att det 

ofta går att finna flera communities kopplade till varandra (Habibi, Laroche & Richard 2014, 

s. 129). Studien påvisar att det kan finnas fler möjligheter än tidigare eftersom nya 

egenskaper har uppmärksammats och att brand communities på sociala medier kan ge 

positiva effekter både för konsument och varumärke. Dock uppmärksammar McAlexander, 

Schouten och Koening (2002) studie att ett brand community drar fördel av att ha fysiska 

aktiviteter där medlemmar kan delta och är mer kritiska gentemot digital kommunikation. 

Deras studie kritiserar det faktum att brand communities online är geografiskt oberoende och 

att det hindrar den sociala interaktionen, att det ger mer utrymme för misstolkningar när 

kommunikationen inte sker personligen och gör det svårare för människor att bygga upp ett 

förtroende (McAlexander, Schouten & Koening 2002, s. 40). Det är viktigt att påpeka att 

denna studie är från 2002 då dagens sociala medier inte existerade. Idag kommunicerar de 

flesta människorna via sociala medier vilket gynnar den sociala interaktionen snarare än att 
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hindra den. Samtidigt uttrycker de intressanta åsikter som bör tas till hänsyn när en 

undersöker sociala medier.  

 

Både Phua, Jin och Kim (2017) och Zaglia (2013) undersöker varför konsumenter deltar i 

brand communities på sociala medier och vad det kan få för följder. De skiljer sig något i 

metoden, Phua, Jin och Kim (2017) applicerar uses and gratifications teorin för att studera 

hur konsumenter följer varumärken på olika sociala medier (Facebook, Instagram, Snapchat 

och Twitter) samt hur de påverkar brand communities. Dels kom studien fram till att 

Instagram var den främsta kanalen av de fyra olika för att anförtro och engagera sig i brand 

communities. Dels att de konsumenter som är aktivt engagerade i brand communities och inte 

bara deltagare, stannar högst troligt kvar längre som trogen konsument till varumärket. Dessa 

tenderar att även besöka varumärkets sidor regelbundet och sprida word of mouth (WOM) 

med vilket menas informell, person till person kommunikation om en produkt eller 

varumärke (Phua, Jin & Kim 2017, s. 421). Det är något som även Royo-Vela och 

Casamassima (2011) instämmer med deras studie, om konsumenter tillhör ett brand 

community online så är det sannolikt att det leder till positiva känslor som sedan sprids 

genom WOM (Royo-Vela & Casamassima 2011, s. 533).  

 

Zaglia (2013) undersöker hur brand communities existerar på sociala nätverk genom att göra 

en netnografisk studie på Facebook. Då studien främst fokuserar på hur företag med fördel 

kan använda sig av brand communities för marknadsföring blir den mindre relevant för 

forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Däremot presenterar studien en 

intressant aspekt som kan vara värd att ha i åtanke när en undersöker brand communities, 

nämligen undergrupper (subgroups). Studien visar att med sociala nätverk uppstår 

undergrupper som fokuserar på speciella ämnen som exempelvis intressen eller projekt, som 

kan vara en fanpage eller grupp på Facebook. Med dessa vill Zaglia uppmärksamma att 

storleken på brand communities kan spela roll i hur konsumenter deltar och att vissa mindre 

grupper kanske inte visar några särskilda karaktärsdrag för ett brand community. Därför kan 

dessa så kallade undergrupper vara relevanta att ta hänsyn till när en ska studera olika brand 

communities på sociala medier (Zaglia 2013, s. 220).  
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2.3 Värde och deltagande 

Värdebyggande och meningsskapande inom brand communities är något som 

uppmärksammats i tidigare studier. De beskriver olika typer av värde som uppstår i ett brand 

community och hur medlemmarnas deltagande bidrar till att skapa värde och mening (Schau, 

Muniz & Arnould 2009, s. 41). Muniz och O’guinn (2001) introducerar begreppet delat 

medvetande som handlar om hur medlemmar i ett brand community upplever en form av “vi 

känsla”, det vill säga att de känner en tillhörighet inom gruppen och upplever ett speciellt 

band till varumärket och till de andra medlemmarna (Muniz & O’guinn 2001; Zaglia 2013). 

Habibi, Laroche och Richard (2014, s. 126) menar att en del medlemmar upplever en sådan 

stark gemenskap att de ser varandra som familj, där de har mycket starka känslor gentemot 

varandra och känner en skyldighet till gruppen. Schau, Muniz och Arnould (2009, s. 40) 

beskriver hur sådan gemenskap och kulturellt värde uppstår genom upprepningar. Habibi, 

Laroche och Richard (2014) utvecklar beskrivningen och menar att det upprätthålls av 

ritualer och storytelling. Samtliga studier ovan är mer eller mindre eniga att tillhörighet och 

känsla av gemenskap inom gruppen påverkar hur delaktiga och lojala medlemmarna är, där 

de beskriver hur storytelling och kulturellt värde är av betydelse i ett brand community. De 

beskriver dock inte hur dessa strukturer uppstår utan mer konstaterar att det förekommer i 

redan existerande stora brand communities som exempelvis Harley Davidson.  

 

Varför medlemmar är delaktiga inom ett brand community menar Shang, Chen och Liao 

(2006, s. 402) är för att de har gemensamma intressen, värderingar och bekymmer. En 

intressant aspekt lyfter Royo-Vela och Casamassima (2011, s. 538) i sin studie där de märkte 

att medlemmar i ett brand community kan vara lojala till företaget utan att nödvändigtvis vara 

aktiva deltagare. Phua, Jin och Kim (2017, s. 413) beskriver hur behov påverkar människors 

delaktighet, att medlemmar uppfyller olika behov genom att delta i särskilda brand 

communities. Det kan vara ett behov av information , ett socialt behov, fritidsbehov eller ett 

önskemål. Shang, Chen och Liao (2006) skiljer på de som söker information om företag eller 

dess produkter, och de som strävar efter ett mer symboliskt värde som kan stärka deras image 

(Shang, Chen & Liao 2006, s. 402). Att behov och deltagande hör ihop är inte förvånansvärt, 
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dock finner vi det intressant att diskutera utifrån konsumentens sida och om de kan identifiera 

ytterligare behov som inte nämnts ovan.  

 

Shang, Chen och Liao (2006, s. 412) diskuterar även medlemmarnas lojalitet till företag och 

dess brand community, de menar att bara för att en medlem är aktiv i företagets brand 

community så betyder det inte att de är lojala till företaget i sig. Dock säger Phua, Jin och 

Kim (2017, s. 415) att medlemmar som är engagerad i brand communities är mer troliga att 

delta i aktiviteter, posta inlägg och har en högre företagslojalitet. De medlemmarna har även 

en högre tendens att följa de regler och normer som förekommer inom en brand community. 

Royo-Vela och Casamassima (2011, s. 538) beskriver även hur medlemmar som tillhör ett 

brand community upplever en högre grad av tillfredsställelse, engagemang och positivt word 

of mouth. Shang, Chen och Liao (2006, s. 413) menar samtidigt att medlemmarnas 

deltagande inte nödvändigtvis utgår från en positiv syn, utan en del medlemmar är delaktiga i 

brand communities på grund av ett upplevt missnöje mot ett företag. För att undersöka utifrån 

konsumentens perspektiv är det även relevant att undersöka hur företaget skapar och vad de 

vill kommunicera med sina brand communities. Hur företag påverkar eller kontrollerar sina 

brand communities och om de kan påverka sitt community samt dess medlemmar.  

Trots försök till att hitta studier som undersöker brand communities på Instagram är utbudet 

begränsat och vi ser att flera studier använder sig av samma studieobjekt Jeep och Harley 

Davidson. Till skillnad från dessa företag så skapades NOCCO år 2014 när sociala medier 

redan existerade och de genomför större delen av sin marknadsföring på Instagram, vilket gör 

det relevant att studera hur detta påverkar deras brand community. Vi ser dessutom en tydlig 

avsaknad av studier som utgår från konsumentens perspektiv och här kan vår studie 

komplettera tidigare forskning genom att vi använder oss av metoden fokusgrupper för att 

undersöka deltagande i NOCCOs brand community. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenterar vi de teorier som är relevanta för vår studie och som kommer 

användas i analys av materialet. Våra teoretiska utgångspunkter är:  deltagarkultur , motiv för 

deltagande och user generated content . Dessa beskriver hur publiken idag har en roll som 

medskapare och ger oss en djupare förståelse av de motiv som uppmuntrar till deltagande.  

3.1 Deltagarkultur 

Utvecklingen av digitala medier har bidragit till en förändring av både innehåll, form och hur 

vi idag använder oss av medier (Bengtsson 2017, s. 192). Där traditionella medier och ny 

teknologi möts skapas en konvergens som har förändrat rollerna som medieproducent och 

mediekonsument och det har i sin tur skapat begreppet deltagarkultur. Till skillnad från 

tidigare har nu användare inte bara möjlighet till att få tillgång till information utan kan 

uttrycka sin åsikt, starta diskussioner och sprida kultur (Bengtsson 2017, s. 193). 

Deltagarkulturen utvecklas när det tillkommer nya sociala kanaler som exempelvis 

Instagram, som gör det möjligt för den vanliga konsumenten att dela, kommentera och gilla 

material på nya effektiva sätt. Det gör att medierna kommer allt längre ifrån tidigare struktur 

med traditionella medier som exempelvis TV då det var få producenter och flera deltagare, 

till en ny struktur som sociala medier där deltagarna har en mer aktiv roll i kulturen som 

skapas (Jenkins 2009, s. 12).  

 

Deltagarkulturen kan jämföras med brand community då Jenkins menar att deltagarkulturen 

innebär en uppmuntran till engagemang och support för att skapa och dela content online 

(Jenkins 2009, s. 5). Han menar att det viktigaste med ett community är inte att en deltar 

aktivt, utan att det ska bidra med en uppmuntran för kreativt uttryck.  Varje deltagare måste 

inte bidra med något för att vara en del av ett community, men de måste känna en känsla av 

att de faktiskt har möjlighet att bidra och att de kommer bli uppskattade för det (Jenkins 

2009, s. 6). Det är något som Bengtsson också håller med om då hon menar att publiken kan 

ses som deltagare på olika sätt och att det också kan innebära att de är involverad men kanske 

inte aktivt deltar (Bengtsson 2017, s. 179).  
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3.2 Motiv för deltagande 

Online communities beskrivs av Dholakia, Bagozzi & Pearo (2004) som grupper av 

konsumenter i olika storlekar som interagerar med varandra online för att uppnå personliga 

och delade mål med sina medlemmar. För att förstå deltagare i online communities använder 

Dholakia, Bagozzi och Pearo (2014) uses and gratification  teorin och menar att 

konsumenterna är målmedvetna när de uppsöker media och att det de har en uppsättning av 

motiv för att göra detta. De presenterar fem motiv för individen att delta i ett community 

online: information, självupptäckt, social integration, social förbättring  och underhållning 

(Dholakia, Bagozzi & Pearo 2004, s. 243). Första motivet syftar till att deltagaren söker 

information , det inkluderar att ge eller ta emot information genom att de deltar i ett online 

community. Självupptäckt  bygger på en förståelse om hur de framställer sig och agerar 

genom sociala interaktioner online. På olika plattformar har användarna möjlighet att 

presentera sig själv och identifiera sig med andra medlemmar. Motivet  social integration 

belyser de sociala fördelarna med att interagera med andra så som vänskap, socialt stöd och 

intimitet. Social förbättring  handlar om värdet i att få bekräftelse och acceptans från andra 

medlemmar och hur detta stärker deras självkänsla. Sista motivet för att delta i ett online 

community är underhållning , det vill säga att individer söker nöje och avkoppling i sin 

vardag och söker sig till spel eller interagering med andra (Dhalakia, Bagozzi & Pearo 2004, 

s. 244).  

3.3 User generated content 

En teori som utgår från deltagarkultur är user generated content,  som handlar om publikens 

nya roll av att vara medproducenter. I och med utvecklande av ny teknologi och uppkomsten 

av internet har det skapat ett utrymme för publiken att uttrycka sig och distribuera 

egenproducerat material (van Dijck 2009, ss. 42-43). Det digitaliserade samhället har 

förändrat sättet hur vi kommunicerar, genom användarvänliga plattformar som både publiken 

och företag kan ta del av gratis eller mot en mindre kostnad. Dessa plattformar ger möjlighet 

att kommunicera genom bild, video, ljud eller text vilket skapar ett nytt multimodalt språk. 

Ett exempel på en sådan är Instagram som uppmuntrar användarna att delta genom att skapa 
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eget material eller så kallat user generated content, för att sedan dela till deras följare (van 

Dijck 2009, ss. 43-44).  

 

Van Dijck beskriver hur användarna kan delas in i tre kategorier utifrån deras behov och 

motivation. Hon menar att användarnas deltagande motiveras av underhållning , karriär  eller 

familj. Hon menar att användare som producerar innehåll i form av underhållning är mer 

benägna av delta i user generated content aktiviteter (UGC), som sedan efterföljs av 

karriärsdrivna användare. Hon betonar att deras deltagande är beroende och avgörande av 

underhållningsvärdet, sjunker det så söker sig användaren vidare till en annan plattform eller 

kanal. Användare som drivs av motivationen familj är sådana som främst producerar innehåll 

i syfte att kommunicera och visa upp för sin familj (van Dijck 2009, ss. 50-51). 

 

Trots att samhället blir allt mer digitaliserat och skapar fler möjligheter för människor att 

skapa innehåll och ta plats så menar van Dijck (2009) att majoriteten av användarna är 

passiva åskådare och inaktiva deltagare. Att människor i större utsträckning tar del av det 

som finns online men inte väljer att producera och dela eget innehåll, vilket betyder att 

deltagande online inte nödvändigtvis innebär aktiva producenter och medskapare av innehåll 

(van Dijck 2009, s. 44). 

3.4 Sammanfattning 

Teorin om deltagarkultur beskriver en konvergens som skett av nya och gamla medier och 

hur det har skapat ett utrymme för publiken att inta en ny roll som aktiv deltagare och 

medskapare. Det är intressant då teorin betonar användarens roll och betydelse vilket är 

relevant för vår studie då vi utgår från konsumentens uppfattning och åsikter. Dholakia, 

Bagozzi & Pearo (2004) motiv för deltagande är även intressant då de beskriver communities 

online och hur det finns olika motiv som påverkar användarnas deltagande. Det är något som 

vi kan använda i vår analys för att se om det finns likheter eller skillnader. Instagram är en 

plattform som bygger på användarnas innehåll och vad de väljer att publicera, därför är det 

intressant med van Dijcks (2009) teori user generated content.  Teorin utgår från deltagarens 

perspektiv, där hon beskriver att det finns olika typer av behov som påverkar användarnas 

deltagande men även i vilken mån och vad de producerar. I vår studie kan vi därför undersöka 
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om vi kan identifiera samband mellan behov och deltagande samt om vi kan se skillnader 

mellan olika typer av behov.  

 

4. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den valda metoden, samt argument för hur metoden lämpar sig till 

vårt syfte och forskningsfrågor. Här presenteras även studiens deltagare, datainsamling och 

hur vi har gått tillväga. Slutligen kommer vi att diskutera fördelar och nackdelar med vald 

metod. 

4.1 Kvalitativ metod 

Vår studie handlar om att skapa en förståelse för varför NOCCOs konsumenter väljer att delta 

i deras kommunikativa aktiviteter på Instagram och vad som motiverar dem att engagera sig. 

Därför har vi valt att använda kvalitativ metod, vilket är en metod som styrs av deltagarnas 

perspektiv om vad som uppfattas som viktigt och betydelsefullt för dem  (Bryman 2018, s. 

487). Genom kvalitativ metod k an vi undersöka människors åsikter och uppfattning för att se 

hur världen ser ut genom andras ögon och hur de uppfattar den sociala verkligheten de lever i 

(Bryman 2018, s. 477). Då kan vi få en djupare förståelse för varför människor deltar och 

agerar som de gör (Alvesson & sköldberg 2017, s. 61) . Vår avsikt är inte att förstå hur mycket 

eller ofta deltagare engagerar sig i brand communities, för om så vore fallet hade vi valt 

kvantitativ metod för att få fram statistik.  

 

Vår studie knyter an till en hermeneutisk kunskapsteoretisk ståndpunkt som bygger på 

tolkning och har en subjektiv syn på vetenskapen (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 264). 

Vi har valt att använda oss av denna ståndpunkt då det handlar om att se bortom 

intervjusituationen och att inte fokusera enbart ord utan mer subjektivt tolka och ta hänsyn till 

situation och kontext, vilket lämpar sig då vår studie handlar om uppfattningar och åsikter 

Kvale & Brinkmann 2014, s. 74). 
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4.1.1 Fokusgruppsintervjuer  

Fokusgrupper är vanliga att använda inom medie och kommunikationsvetenskap när en 

undersöker människors åsikter och uppfattning kring ämnen som är svåra att undersöka i 

enskilda intervjuer och kräver en diskussion för att svara på studiens syfte (Wibeck 2010, s. 

22). Lindlof och Taylor (2002) beskriver dessutom hur gruppkontext och social stimulering 

gynnar diskussionen som uppstår i fokusgrupper. Att det finns svar som enbart uppstår i 

interaktion med andra, där informanterna stimuleras av de andras svar som bygger på 

upplevelse och ideer. Här påverkar gruppkontexten, som antingen bidrar med konsensus 

bland informanterna eller att de uttrycker åsikter som skiljer sig från de andra i gruppen 

(Lindlof & Taylor 2002, s. 182). Då vår studie undersöker communities online och hur 

människor samlas kring ett varumärke och interagerar med varandra, så anser vi att vi får mer 

relevanta svar genom en gruppdiskussion som kan representera en del av de community vi 

undersöker. Vi har därför valt att använda oss av metoden fokusgruppsintervju då vi anser att 

den är bäst lämpad för att besvara studiens syfte.  

 

Vilken storlek fokusgruppen har kan påverka diskussionen. Det optimala antalet deltagare i 

en fokusgruppsintervju diskuteras bland forskare, men den vanligaste gruppstorleken är sex 

till tio informanter i en grupp. Det finns fördelar och nackdelar med att ha färre antal 

informanter, i mindre grupper får de större utrymme att diskutera till skillnad från större 

grupper där det kan vara svårt att uttrycka sina åsikter och vara med i diskussionen. Det kan 

även vara svårt att få igång en diskussion om det är för många i en grupp likaså med en för 

liten grupp (Bryman 2018, ss. 609-610). Med detta i åtanke väljer vi att ha fyra till sex 

informanter i fokusgrupperna då vi upplever att fördelarna med en mindre grupp väger upp 

nackdelarna.  

 

Kvale och Brinkmann beskriver hur situation och val av plats vid intervjutillfälle kan påverka 

hur samtalet utspelar sig, att omgivning därför bör tas till hänsyn då det kan ha betydelse vid 

analysen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 137). Om fokusgruppen placeras i en miljö där 

informanterna känner sig främmande eller obekväma kan det påverka deras svar och hålla 

tillbaka diskussionen (Wibeck 2010, s. 33). Vårt urval består av studenter från Örebro 
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universitet och för att skapa en bekväm och naturlig miljö för informanterna väljer vi därför 

att boka ett grupprum på universitetet. Vi väljer ett grupprum som ligger avsides för att 

utesluta eventuella störningsmoment som kan uppstå på en offentlig plats eller hemma hos 

någon. För att inkludera alla och ge dem lika förutsättningar i diskussionen placerar vi borden 

i en cirkel så att ingen hamnar utanför och alla kan se varandra. 

 

Under fokusgrupperna är vi två som leder intervjun men enbart en av oss som agerar 

moderator och ställer frågor till informanterna, medans den andra antecknar. Moderatorn 

använder sig av en intervjuguide (se bilaga 1), där vi har samlat frågor som ska ställas till 

informanterna i fokusgruppen. Intervjuguiden har vi format utifrån Kruegers modell där fem 

olika typer av frågor är centrala: öppningsfrågor , introduktionsfrågor , övergångsfrågor , 

nyckelfrågor  samt avslutande frågor . Dessa har alla olika funktioner som ämnar att få igång 

diskussionen inför nyckelfrågorna som är de viktigaste för att svara på studiens syfte (Wibeck 

2010, ss. 73-74). För att få en så bra diskussion som möjligt har vi valt semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer där intervjuguiden kommer att följas, men i största möjliga mån 

kommer vi ge utrymme för informanterna att själva äga diskussionen. Fördelen med detta är 

att det finns större chans att hitta det som informanterna själva finner intressant och viktigt, 

och det kan spela stor roll för resultatet. Däremot så kan synpunkter dyka upp som är 

irrelevanta och risken finns att informanterna tar över ämnet. Då är det viktigt att moderatorn 

kan kontrollera konversationen för att inte komma allt för långt ifrån ämnet (Bryman 2018, s. 

611).  

 

Något som vi anser kan gynna diskussionen i fokusgrupperna är att använda oss av 

stimulusmaterial, speciellt då inte alla informanter i vår studie följer NOCCO på Instagram. 

Vi väljer därför att skriva ut de nio senaste bilderna från NOCCOs Instagram dagen då 

fokusgrupperna äger rum (2019-11-27), då dessa är de mest aktuella bilderna vid tillfället och 

de representerar NOCCOs olika aktiviteter som förekommer på Instagram (se bilaga 4). 

Antalet grundas i att det är vid första anblick nio bilder som användarna ser på NOCCOs 

Instagram och att det är oftast dessa bilder som avgör om användarna scrollar vidare på sidan 

eller inte. Wibeck (2010) menar att material som har anknytning till ämnet kan visas för 

fokusgruppen för att inleda en diskussion, därför väljer vi att visa bilderna i samband med 
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övergångsfrågorna i intervjuguiden. Detta är för att informanterna ska få en överblick av 

NOCCOs Instagram och exempel på deras kommunikativa aktiviteter.  

 

För att få informanterna att känna sig bekväma med att delta i fokusgruppen skapade vi en 

samtyckesblankett information till informanten  (se bilaga 2) där vi utgick ifrån 

Vetenskapsrådets råd vid behandling av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckesblanketten består av en mindre beskrivning om studien, där vi även informerar 

deltagarna att deras medverkan i studien är helt anonyma och att de får avbryta när de vill 

samt att materialet endast kommer användas i forskningssyfte för denna studie. På baksidan 

av dokumentet inkluderar vi även en kort bakgrundsinformation som informanterna får fylla 

i, för att vi ska få en bättre överblick av informanterna i gruppen. Informanterna får ge sitt 

samtycke och signera blanketten innan vi börjar spela in samtalet.  

4.1.2 Tillvägagångssätt för beskrivning av NOCCOs Instagram 

Studien kommer att kompletteras med en beskrivning av innehållet på NOCCOs officiella 

Instagram, vilket kommer användas för att definiera NOCCOs brand community på 

Instagram för att sedan jämföra med resultatet från fokusgrupperna. Det gör vi för att få 

ytterligare förståelse för deras kommunikativa aktiviteter på Instagram och hur konsumenter 

förhåller sig till dessa.  

 

Vi har främst hittat tidigare forskning som undersökt brand communities på Facebook där det 

finns tydlig struktur och grupperingar som exempelvis fanpage där användarna kan gilla och 

bli medlemmar i. Ett brand community på Instagram har inte lika tydlig struktur och 

grupperingar som vi kan undersöka och vi måste därför ta hänsyn till alla olika typer av 

kommunikativa aktiviteter som förekommer. Vi kommer därför inkludera inlägg från 

användarna där de har taggat NOCCOs konto. De behöver nödvändigtvis inte vara följare av 

NOCCOs Instagram men uttrycker fortfarande delaktighet och engagemang till företaget och 

bör således inte uteslutas utan snarare ses som deltagare i NOCCOs community. NOCCO har 

utöver sitt officiella Instagram konto dessutom flera mindre konton som utifrån Zaglia (2013) 

kan tolkas som undergrupper. Vi har valt att utesluta dessa då det är svårare att definiera ett 
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brand community i mindre grupper än vad det är i en större grupp (Zaglia 2013). Vi kommer 

därför enbart undersöka deras officiella Instagram konto då det har flest följare.  

 

Vi kommer applicera Muniz och O’guinns (2001) kriterier för ett brand community på 

NOCCOs Instagram och undersöka hur de använder Instagram för att genomföra sina 

kommunikativa aktiviteter och upprätthålla ett brand community. Vi kommer även ha i 

åtanke Habibi, Laroche och Richards (2014) egenskaper av ett brand community på sociala 

medier när vi beskriver NOCCOs community. De behandlas inte som kriterier utan snarare 

som aspekter som kan vara viktiga att uppmärksamma när vi beskriver deras Instagram. Vi 

har valt att utesluta Habibi. et al. (2014) femte egenskap om sammankopplade brand 

communities då vi inte undersöker subgrupper utan enbart kommer undersöka NOCCOs 

officiella Instagram.  

 

För att analysera NOCCOs kommunikativa aktiviteter gjorde vi ett urval av bilder från deras 

Instagram, vilket är detsamma som stimulusmaterialet från fokusgrupperna. Utifrån 

materialet av bilder har vi valt att lyfta tre bilder till diskussion som representerar de 

kommunikativa aktiviteter som NOCCO använder sig av på Instagram: produktbilder, kända 

profiler och tävlingar. I vår analys av NOCCOs brand community kommer vi istället att välja 

ut kommentarer utifrån Muniz och O’guinn (2001) tre kriterier. Vi har valt att använda oss av 

kommentarer och inte bilder då kommentarsfältet är den plats på Instagram där användarna 

kan kommunicera med företaget men även med varandra och det är där vi även kan 

identifiera och se exempel på community. De kommentarer vi har valt att lyfta i resultatet 

kommer dels från NOCCOs egna Instagramkonto och dels från användare som har taggat 

NOCCO i sina inlägg.  

4.2 Urval och material  

4.2.1 Fokusgrupp urval 

I denna studie använder vi oss av målstyrt urval vilket betyder att urvalet är baserat på och 

gjort i syfte att besvara studiens frågor, vilket är gynnsamt vid kvalitativa studier (Bryman 

2018, s. 498). Det är ett urval som är lämpligt vid en studie som denna, där ett 
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sannolikhetsurval inte hade fungerat då det riskerar att inkludera informanter som inte kan 

bidra till studien och svara på dess syfte (Bryman 2018, s. 504). 

 

Vårt urval av deltagare stöds av statistik från Svenskarna och internets rapport från 2019 som 

visar att de som mest använder Instagram dagligen är mellan åldrarna 16-25. Statistiken visar 

även att 82% av de som studerar använder Instagram (Svenskarochinternet.se 2019). Utifrån 

denna statistik och syftet med studien utvecklade vi tre kriterier för att rekrytera deltagare till 

våra fokusgrupper. De kriterier vi kommer grunda våra fokusgrupper på är: 

1. Informanterna är studenter vid Örebro universitet. 

2. Informanterna tillhör åldersgruppen 18-30 år. 

3. Informanterna måste dricka NOCCOs funktionsdrycker och ha kännedom om 

företaget. 

Vi har valt att rekrytera informanter från Facebookgruppen Dom kallar oss studenter. 

Facebookgruppen är skapad av Örebro universitet och riktar sig till studenter eller blivande 

studenter på universitetet (Facebook 2018). Vi är medvetna om att alla människor inte är 

medlemmar på Facebook vilket begränsar vårt urval, men eftersom vi undersöker sociala 

medier vill vi ha vana medieanvändare och därför valt att exkludera de som inte har 

Facebook. Då vår studie undersöker NOCCO var det även ett kriterium att informanterna 

dricker NOCCOs funktionsdrycker och har kännedom om företaget, det är för att vi ska 

kunna undersöka vårt syfte och besvara forskningsfrågorna. Vid rekrytering av informanter så 

publicerade vi ett inlägg i gruppen Dom kallar oss studenter där vi beskrev studien och 

kriterier ovan, tillsammans med tiden för fokusgruppen. För att öka chansen till fler 

ansökningar och uppmuntra studenter att anmäla sig utlovade vi fika vid intervjutillfället. Då 

vi fick för få anmälningar från vårt inlägg på Facebook valde vi att komplettera med 

snöbollsurval (Bryman 2018, s. 504). Vi frågade de som svarade på vårt inlägg om de kände 

någon som konsumerar NOCCO och även följer företaget på Instagram. Uppgav de ett namn 

så frågade vi även den personen samma fråga tills vi fick önskat antal av informanter.  

 

Vårt urval av informanter kan betraktas som homogena grupper, det betyder att 

gruppmedlemmarna har liknande ålder och gemensamma erfarenheter. Wibeck (2010) menar 
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att liknande demografiska variabler kan skapa en bättre tillhörighet till gruppen och kan leda 

till att informanterna känner sig mer avslappnade och vågar prata mer (Wibeck 2010, s. 63). 

Wibeck (2010) beskriver även hur det kan underlätta för gruppens interagerande om 

personerna har en liknande bakgrund och kunskap om ämnet som ska diskuteras. Vi strävade 

efter att dela in informanterna gruppvis utifrån deras nivå av deltagande och engagemang på 

NOCCOs Instagram. Vi ansåg att det var nödvändigt för att kunna undersöka vad som 

motiverar dem genom att uppmärksamma skillnader mellan fokusgrupperna samt identifiera 

eventuella mönster kring varför de deltar eller vad som gör att de inte deltar. För att få en så 

bra diskussion som möjligt, kunna besvara forskningsfrågorna och undersöka nivå av 

engagemang, valde vi att dela in informanterna i tre olika grupper utifrån följande 

beskrivning: 

1. De som dricker NOCCO och följer dem på Instagram. 

2. De som dricker NOCCO ofta men inte följer dem på Instagram. 

3. De som dricker NOCCO sällan och inte följer dem på Instagram.  

Eftersom vi inte ämnar att undersöka genus och skillnader mellan män och kvinnor så valde 

vi att inte separera dem i fokusgrupperna. Vi valde att ta med grupp tre med konsumenter 

med lågt engagemang som inte följer NOCCO på Instagram för att kunna besvara vår tredje 

frågeställning och få svar på varför konsumenter inte involverar sig i NOCCOs 

kommunikation på Instagram, då det kan ge lika intressanta svar som att ta reda på varför 

konsumenter involverar sig. Det resulterade i tre fokusgrupper som vi delade in utifrån 

beskrivningen ovan, alla deltagare är studenter och är mellan åldrarna 21-27. Samtliga 

intervjuer med fokusgrupperna varade i cirka 40-50 minuter. Våra tre fokusgrupper är: 

 

1. Grupp 1: 1-1 Kvinna 22 år, 1-2 Kvinna 23 år, 1-3 Kvinna 22 år, 1-4 Man 27 år. 

2. Grupp 2: 2-1 Man 26 år, 2-2 Man 21 år, 2-3 Kvinna 24 år, 2-4 Kvinna 21 år. 

3. Grupp 3: 3-1 Man 27 år, 3-2 Man 27 år, 3-3 Kvinna 21 år. 

 

Vid intervjun med fokusgrupperna märkte vi en del skillnader mellan hur de olika grupperna 

agerade. Grupp två och tre var utåtriktade och diskuterade mer med varandra. Informanterna i 

grupp ett var lite mer tillbakadragna och moderatorn fick driva på samtalet mer jämfört med 
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de övriga grupperna. Vi upplevde inte heller att någon informant var utanför diskussionen 

eftersom samtliga i grupperna var duktiga på att inkludera varandra.  

4.2.2 Tillvägagångssätt vid analys av fokusgrupperna 

För att dokumentera vad informanterna säger i fokusgrupperna valde vi att spela in 

konversationen. Det underlättar processen på flera sätt eftersom materialet kan avlyssnas fler 

gånger och underlättar att vi får med allt som sägs i gruppen. Ett viktigt första steg efter 

fokusgrupperna är att lyssna igenom materialet flera gånger, annars riskerar vi att tappa bort 

viktiga aspekter för analysen (Wibeck 2010, s. 97). För att kunna analysera materialet från 

fokusgrupperna så behöver vi transkribera. Det kan genomföras med olika nivåer av 

noggrannhet, beroende på vad som är syftet med studie. Vi har valt att göra en variant av 

transkribering där vi fokuserar på det huvudsakliga innehållet i vad som sägs och har inte 

som behov att analysera faktorer som talspråksformer, tvekljud och talstyrka (Wibeck 2010, 

s. 96) Vi kommer att transkribera samtalet ordagrant men inte ha med pauser, hummande och 

övriga ljud från informanterna. Lindlof och Taylor (2002) menar att forskaren kan göra den 

här typen av redigering när hen transkriberar för att göra det mer lättläst (Lindlof & Taylor 

2002, s. 206). Det kommer vi göra genom att korrigera ofullständiga meningar eller ändra ord 

som exempelvis “ja” till jag. Genom att läsa transkriberingen och söka efter eventuella 

mönster och teman för att kategorisera informanternas uttalanden kan vi koda materialet (se 

bilaga 3). Det gör vi genom att skriva ut transkriberingen och klippa ut intressanta meningar 

som vi sedan kategoriserar i teman. Genom denna process kan vi bryta ner, jämföra och 

undersöka data och hantera materialet på ett tydligt sätt.  

 

Vi diskuterade varje fokusgrupp för sig för att söka efter mönster och kom fram till sex teman 

från varje intervju som vi sedan jämförde med resterande fokusgrupper. Detta kallar Wibeck 

för vertikal innehållsanalys där en behandlar grupperna separat för att sedan kunna jämföra 

likheter och olikheter i resultatet (Wibeck 2010, s. 108). Det görs deskriptivt till en början, 

som vi sedan kan ta vidare på en teoretisk nivå (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 241-242). För 

att redovisa detta i resultatdelen kommer vi presentera de olika teman samt citat och utlåtande 

från informanterna, följt av diskussion och analys med stöd i våra valda teorier (Wibeck 

2010, ss. 100-101). 
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4.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

4.3.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet där Bryman skiljer på intern och extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om att forskarna tillsammans kommer överens om hur 

de ska tolka materialet (Bryman 2018, s. 465). Extern reliabilitet handlar istället om 

replikbarhet, att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat vid andra tidpunkter (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 295). Problematiken med fokusgrupper som metod är att det är svårt 

att uppnå samma resultat igen om studien skulle upprepas, detta på grund av att resultatet kan 

påverkas beroende på hur materialet analyseras och hur moderatorn ställer frågor. Detta är 

något som drar ner reliabiliteten i studien, däremot anser vi att fokusgrupper är mest 

gynnsamt för denna typ av studie eftersom syftet är att få en djupare förståelse av deltagarna i 

NOCCOs brand community. För att öka den externa reliabiliteten kommer vi presentera och 

redovisa vårt tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt och vara transparenta. Vi kommer 

dessutom ha samma moderator som leder de tre fokusgrupperna, det gör att frågorna ställs på 

samma sätt och minskar otydlighet om hur fokusgrupperna har genomförts (Wibeck 2010, s. 

143). Vi kommer dessutom öka den interna reliabiliteten genom att vara två som analyserar 

och går igenom materialet för att ytterligare försöka utesluta personliga tolkningar. 

4.3.2 Validitet  

Validitet handlar om forskarens trovärdighet och om studiens resultat är giltigt (Kvale & 

Brinkmann 2014, ss. 297-298). Validitet genomsyrar hela forskningsprocessen och fungerar 

som en ständig kontroll att forskaren är kritisk gentemot sig själv och sitt arbete för att 

motverka feltolkning (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298). Validitet är svårare att fastställa 

jämfört med reliabilitet, eftersom i kvalitativa humanistiska studier finns det inte alltid en 

konkret sanning av verkligheten. Det finns inte ett rätt eller fel utan det beror på kontext och 

forskarens tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 226-227). Kritik gentemot 

fokusgrupper är huruvida informanterna talar sanning eller inte under intervjutillfället och om 

deras svar blir påverkade (Kvale & Brinkmann 2014, s. 301). Genom att forskaren placerar 

fokusgruppen i en miljö där informanterna känner sig främmande eller obekväma kan i sin tur 
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påverka deras svar och därmed validiteten negativt. Vårt val av att hålla fokusgrupperna på 

universitetet kan stärka validiteten då våra informanter är studenter och förmodligen känner 

sig mer bekväma i en miljö de dagligen besöker. Något som även påverkar validiteten 

positivt är att åldern på moderatorn är ungefär samma som informanterna i studien. Vi anser 

att detta kommer bidra med en trygg atmosfär och att informanterna känner att de kan ärligt 

säga vad de tycker. På så sätt har vi försökt utesluta faktorer som kan påverka informanternas 

svar och öka resultatets trovärdighet (Wibeck 2010, s. 145).  

4.3.3 Generaliserbarhet  

Fokusgrupper bygger på informanternas uppfattning och tolkningar, på grund av detta är det 

svårt att kunna generalisera resultat från en fokusgrupp. Resultat från homogena grupper som 

bygger på liknande demografiska variabler kan variera mellan grupper och skilja sig 

beroende på vem du frågar. Wibeck (2010) menar dock att det inte är syftet med 

fokusgrupper att kunna dra generella och statistiska slutsatser om hela populationer och 

grupper, utan snarare få en djupare förståelse (Wibeck 2010, s. 147). Istället för 

generalisering handlar det mer om att kunskapen som produceras och studiens resultat ska 

kunna appliceras på liknande studier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 311). Wibeck beskriver 

däremot hur heterogena grupper kan ge resultat som kan generaliseras i större utsträckning, 

att om fokusgrupper med informanter från olika bakgrunder, ekonomi eller liknande 

skillnader säger samma sak så kan en typ av generalisering göras utifrån fokusgrupps-data 

(Wibeck 2010, s. 147). I vår studie baserade vi vårt urval på statistik och valde medvetet att 

inkludera mer homogena fokusgrupper men det hade varit intressant i vidare forskning att 

undersöka heterogena fokusgrupper och göra studien mer generaliserbar. 

4.4 Metodproblem 

Fokusgrupper bygger på informanternas uppfattning, tolkning, åsikter och tankar, det innebär 

att det är flera faktorer som spelar roll och kan påverka diskussionen. Det är därför av vikt att 

vi som forskare är medvetna om dessa för att kunna eliminera och förhindra eventuella 

faktorer som kan påverka informanterna och deras svar. Det kan vara inre faktorer inom 

gruppen eller hos informanterna själva som exempelvis roller eller personliga egenskaper, 

men även yttre faktorer som exempelvis att intervjun spelas in, vi som moderatorer, miljön 
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etcetera. Det innebär att vi måste betrakta vad informanterna säger men även vad de inte 

säger, samt vara kritiskt gentemot oss själva och inte göra egna personliga tolkningar. 

 

Storleken på fokusgruppen och antal samt val av informanter kan påverka diskussionen och 

resultatet. Vi upplevde svårigheter med att få folk att ställa upp i våra fokusgrupper, vilket 

gjorde att vi fick totalt fyra informanter i de två första grupperna men enbart tre informanter i 

den tredje och sista gruppen. Eftersom vi strävade efter att ha 4-6 informanter i varje grupp så 

hade vi önskat fler deltagare, trots detta upplevde vi ändå att informanterna fick igång en 

givande diskussion och hade en bra gruppdynamik. Den andra och tredje gruppen var mycket 

självgående och hade inga större problem med att föra diskussionen, till skillnad från den 

första gruppen där moderatorn fick i större utsträckning ställa följdfrågor. Att moderatorn 

behöver hjälpa till att föra diskussionen vidare med informanterna genom exempelvis 

följdfrågor är något som kan påverka resultatet. Här försökte vi ställa frågor och be 

informanterna utveckla sina svar istället för ledande frågor för att inte påverka informanternas 

svar. Grupp tre höll dessutom en mer humoristisk ton jämfört med de andra grupperna och 

hade svårigheter med att hålla sig till ämnet, de tenderade att driva iväg i samtalet vilket 

gjorde att moderatorn fick avbryta informanterna för att sedan återuppta intervjuguiden. 

 

Wibeck (2010) uppmärksammar även vikten av att inte sträva efter konsensus mellan 

informanternas åsikter, diskussion och argument uppmuntras och det blir svårt om alla tycker 

och tänker likadant (Wibeck 2010, s. 64). Vi upplevde att det inom samtliga grupper uppstod 

mycket konsensus vilken kan vara på grund av att det är en mer homogen grupp, dock var det 

nästan alltid en eller flera informanter som uppmärksammade en annan synvinkel och åsikt 

vilket gav en nyanserad diskussion. Trots att Wibeck (2010) beskriver fördelar med 

homogena grupper så finns det även nackdelar framförallt när en använder mindre och färre 

fokusgrupper. En mindre homogen fokusgrupp begränsar den totala mängden erfarenhet, 

uppfattning och åsikter vilket även begränsar diskussionen och resultatet av studien. Även om 

det är bra att se till att gruppen har något gemensamt så kan det ibland vara en fördel att ha 

heterogena grupper där åsikter och bakgrund kan skiljas, exempelvis när en ska studera 

deltagande. Vi är medvetna om detta men valde att istället använda oss av homogena grupper 

då vi anser att fördelarna väger tyngre i just denna studien. 
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I vår studie har vi valt studenter från ett relativt litet universitet, huruvida de känner varandra 

sen innan kan påverka vad de säger. Det kan vara positivt om de känner varandra då det kan 

underlätta diskussionen om de känner sig trygga med varandra, men även påverka negativt. 

Informanterna kanske inte vågar uttala sig om vad de tycker och tänker då det kan påverka 

deras position eller relationer. Samtliga i våra tre fokusgrupper tog liknande utrymme under 

intervjun där vi inte upplevde att de hade svårt att uttrycka åsikter, det kan vara för att alla är 

studenter och att vi utförde fokusgruppen på Örebro universitet som är en miljö de vistas i 

dagligen. Det kan även vara några i fokusgruppen som är mer introverta och kanske inte 

vågar yttra sig i diskussion, speciellt om hens åsikter går emot resten av gruppen. Det är 

problematiskt då diskussionen kan tolkas som att hela gruppen tycker likadant när det 

egentligen inte är så. Detta är dock något som är svårt att uttala sig om då vi inte vet vad som 

inte sades eller om någon av informanterna hade en åsikt de inte vågade yttra sig om. Det är 

en svårighet som förekommer i fokusgrupper och som vi försökte eliminera genom att skapa 

en trygg miljö. Inspelning av ljud i en fokusgrupp kan ytterligare påverka informanterna, att 

de exempelvis inte vågar prata eller svara ärligt, detta var dock inget vi märkte då grupperna 

upplevdes avslappnade och inte uppmärksammade inspelningen.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi presentera resultatet och analys av studien. Kapitlet börjar med en 

beskrivning av det de kommunikativa aktiviteterna på NOCCOs Instagram och fortsätter med 

en analys av deras brand community på Instagram. Efter det kommer resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna presenteras tillsammans med en analys av materialet. 

5.1 NOCCOs kommunikativa aktiviteter på Instagram 

I vårt urval av bilder från NOCCOs Instagram kan vi identifiera tre olika typer av 

kommunikativa aktiviteter: produktbilder, kända profiler och tävlingar på NOCCOs 

Instagram konto. Dessa tre aktiviteter används kontinuerligt av NOCCO, de används dels 
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separat men även i kombination med varandra och har som syfte att engagera deltagande 

vilket vi kan se i deras bildtexter. 

 

 

Figur 4.1 

 

I figur 4.1 ser vi hur NOCCO försöker involvera följarna genom att fråga vilken av dryckerna 

som är deras favorit. Bilden föreställer idrottsprofilen Therese Alshammar som även är ett 

exempel på hur de kombinerar en känd profil med en produktbild. De profiler de använder sig 

av på sin Instagram är aktiva människor som ofta är idrottsprofiler, men de har även kända 

artister och profiler inom e-sport. Det de har gemensamt är att de alltid förekommer i något 

sammanhang som har med träning eller aktiv livsstil att göra.  
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Figur 4.2 

 

Figur 4.2 är ett exempel som återkommer på NOCCOs Instagram där de regelbundet 

anordnar tävlingar och utlottningar. De tävlar främst ut deras funktionsdrycker men 

inkluderar även diverse produkter med deras logga på, som kepsen på bilden. Dessa 

produkter är exklusiva från NOCCO och går inte att köpa på deras hemsida eller i butik. I 

bildtexten ser vi dessutom hur NOCCO uppmanar följarna att gilla och publicera NOCCOs 

produkter på deras egna konto på Instagram för att få en chans att vinna tävlingen. Utöver 

deras egna tävlingar så uppmanar de även följarna att gå in på de profiler som representerar 

NOCCO, där även de tävlar ut NOCCOs produkter på sina Instagram konton. 

 

 

Figur 4.3 
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Figur 4.3 är ett exempel på en produktbild som NOCCO använder sig av upprepade gånger 

på sin Instagram. Bilden föreställer en animation av NOCCOs funktionsdryck som kläms 

ihop och bildtexten uppmanar konsumenterna till att panta och återvinna sina burkar, de ber 

även följarna att dela sina bilder och använda deras hashtagg “#noccohero”. De produktbilder 

som NOCCO publicerar på sitt konto varierar mellan enskilda produktbilder som i figur 4.3 

eller bilder som innehåller mängder av samma produkt i en bild (se bilaga 4.6).  

5.1.1 NOCCOs brand community på Instagram 

Nedan kommer vi analysera NOCCOs Instagram utifrån från Muniz och O’guinn (2001) tre 

kriterier för ett brand community: delat medvetande , ritualer och traditioner  och en känsla av 

moraliskt ansvar . Eftersom vi undersöker Instagram kommer vi även komplettera med 

Habibi, Laroche och Richard (2014) fyra av fem egenskaper: social kontext, struktur, 

omfattning och  content och storytelling . Vi kommer använda dessa för att definiera NOCCOs 

brand community på Instagram.  

 

Muniz och O’guinns första kriterium som handlar om hur medlemmarna upplever ett delat 

medvetande syns både i NOCCOs bilder och i deras bildbeskrivning.  

 

 

Figur 5.1 

 

I figur 5.1 ser vi exempel på hur följaren anser sig vara en del i NOCCOs brand community. 

Kommentaren visar hur följaren känner delaktig i brand communityt och uttrycker en “vi 

känsla” till företaget. De kan vi se i hur följaren beskriver hur hen är en del av teamet och 

använder dessutom NOCCOs egna hashtags. 
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Figur 5.2 

 

I figur 5.2 se vi hur en annan följare skriver kommentaren “5 år med kärlek”, där vi kan se att 

hen uttrycker kärlek till NOCCO genom att infoga ett hjärta. Här ser vi även ett exempel på 

att företaget bygger en relation med följaren genom att svara på kommentaren i 

kommentarsfältet. Vi ser flera gånger i NOCCOs kommentarsfält och i konsumenternas 

inlägg att de använder sig av blå hjärtan, där symbolen representerar känslan och färgen 

NOCCOs blå varumärke. Hjärtat blir som en symbol för deras relation till varandra och 

varumärket. Det är något som även Schau, Muniz och Arnould (2009) instämmer med, att 

gemenskap uppstår genom upprepningar av symboler. 

 

De vanligast återkommande hashtaggarna inom NOCCOs community är “#stillnoccoenough” 

och “#areyounoccoenough”. Ett exempel på detta är kommentaren nedan (se figur 5.3) där 

följaren använder sig av flera olika hashtaggar och även NOCCOs slogan.  

 

Figur 5.3 

 

Kommentaren i figur 5.3 visar att följaren kommunicerar genom att använda NOCCOs 

hashtaggar, vilket tyder på att det finns ett gemensamt språk. Det gemensamma språket 
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framgår genom att hen skriver NOCCOs slogan “#areyounoccoenough”, samt kopplar sitt 

land och sig själv med NOCCO genom att skriva “#noccoserbia” och “#noccoathlete”. Dessa 

är exempel på de olika hashtaggarna som finns inom NOCCOs community och som används 

av följarna. Genom att använda “#nocco” följt av olika kombinationer kan konsumenterna 

uttrycka olika typer av tillhörighet, som exempelvis “#noccoserbia” där hen uttrycker sig som 

en del av NOCCOs brand community i Serbien. Genom att följarna och företaget upprepar 

dessa hashtaggar skapas ett gemensamt språk som bekräftar Muniz & O’guinn (2001) andra 

kriterium ritualer och traditioner. Det formar och upprätthåller en kultur inom NOCCOs 

brand community som medlemmarna förhåller sig till och ökar tillhörigheten mellan 

medlemmarna i communityt. 

 

När vi sökte igenom NOCCOs Instagram hittade vi ytterst få kommentarer som stöd för 

Muniz & O’guinns (2001) tredje kriterium moraliskt ansvar. Det kan upplevas som att 

NOCCO har ett brand community som är positivt och sammanhållande eller att det är någon 

som raderar de kritiska kommentarerna. Det är intressant att vi inte finner några negativa 

kommentarer eller kritik på NOCCOs Instagram då det ofta skrivs nyhetsartiklar om att 

funktionsdrycker är dåliga för hälsan. 

  

Figur 5.4 
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     Figur  5.5 

 

Vi hittade flera exempel på Habibi, Laroche & Richards (2014) egenskap om innehåll och 

storytelling, som de två exemplen ovan (se figur 5.4 och 5.5). Då det inte riktigt kan liknas 

med ett moraliskt ansvar så blir storytelling ändå ett förhållningssätt till hur och varför de 

dricker NOCCO. Deras historia om företaget eller produkten kan inspirera och påverka andra 

konsumenter till att imitera och reproducera liknande handlingar. En förklaring till att vi har 

svårare att bekräfta Muniz och O’guinns kriterium moraliskt ansvar kan vara som Habibi, 

Laroche & Richard (2014) nämner att brand community på sociala medier har en annorlunda 

struktur jämfört med mer traditionella brand communities och att det finns unika aspekter 

med sociala medier som kan spela roll för dess community.  

5.2 Motivation bakom deltagande 

Här presenterar vi vårt resultat från fokusgrupperna, där vi i samtliga grupper identifierade 

sex återkommande teman bakom deltagande i NOCCOs Instagram. Dessa teman är social 

aspekt, personlig vinning , medvetande och påverkan , information , identifiering  och 

förtroende.  

5.2.1 Sociala aspekter 

I vår analys identifierade vi olika sociala aspekter som påverkade informanternas deltagande i 

NOCCOs brand community. De beskrev gemenskap  bland sina vänner som en viktig aspekt, 

där de deltog i syfte att kommunicera med vänner och inte till ett företag i sig. En annan 

social aspekt var social påverkan  och vilken betydelse det hade att deltagandet sker offentligt 

där alla och framförallt deras vänner ser vad de gör. Det som diskuterades mest i grupp ett var 
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den sociala aspekten gemenskap och hur det spelar stor roll för varför de väljer att 

kommentera eller inte.  

 

Alla informanter i grupp ett var eniga om att en stor anledning till varför de skulle 

kommentera på NOCCOs Instagram är för att tagga någon vän, antingen för att ta del av en 

tävling eller för att för att visa att det har kommit en ny produkt. 

 

Det blir kanske inte så mycket att man gör det för att skriva till NOCCO i sig utan det 

blir väl mer typ, tagga kompisar eller ja men typ att man använder Instagram eller 

deras Instagram för att prata med sina kompisar om just det dom lägger ut. Det blir 

världens omväg om man ska skriva typ messenger istället, alltså det blir kommentera 

för att tagga snabbt typ.  

(Kvinna 22 år, informant 1-1) 

 

I citatet ovan beskriver informant 1-1 hur hon använder Instagram för att prata med sina 

kompisar och skriver kommenterar endast för att tagga sina vänner. Motivet Dholakia, 

Bagozzi & Pearo (2014) benämner som social integration kan liknas med det informanterna 

säger om gemenskap och att det kan vara ett motiv bakom deltagande. Informanterna 

kommunicerar med andra användare i NOCCOs community och tar upp ett flertal gånger att 

de gärna taggar vänner i NOCCOs kommentarsfält. Som en informant även uttryckte så 

kunde hon tänka sig att delta i olika aktiviteter för att ge support och stödja sina vänner. En 

annan informant i grupp ett säger följande: 

 

Ja jag känner ju inte såhär att jag skulle sätta mig och skriva en kommentar till 

NOCCO liksom på Instagram, utan det är ju som du säger att man skriver till andra. 

(Kvinna 22 år, informant 1-3) 

 

Resten av gruppen instämmer till detta, att de endast använder kommentarsfältet för att tagga 

eller skriva till andra som inte är företaget NOCCO, vilket är intressant då Muniz och 

O’guinns kriterium om delat medvetande handlar om att deltagarna i ett community upplever 

en “vi känsla” till varandra inom community men även till företaget. Våra informanter 
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beskriver gemenskap men menar att de inte upplever någon samhörighet med företaget. 

Grupp tre diskuterade inte så mycket om gemenskap men uppmärksammade samtidigt att de 

sällan kommenterar och gillar inlägg på Instagram. Dock var alla inom gruppen överens om 

att den största anledningen till att kommentera eller gilla ett inlägg är om de känner den som 

har lagt upp inlägget eller om det är någon person de finner intressant. Informant 3-1 

beskriver det i nedan citat: 

 

Det ska mycket till för att jag ska kommentera på någonting överhuvudtaget på 

sociala medier, som inte är typ nån sån här som en kompis som lagt upp liksom.  

(Man 27 år, informant 3-1) 

 

Social påverkan diskuterar grupp två där de upplever en medvetenhet av att allt de gör på 

Instagram syns av omgivningen, vilket gör att informanterna tänker en extra gång innan de 

delar eller kommenterar ett inlägg. Grupp två diskuterar de kommunikativa aktiviteter som 

NOCCO har på sin Instagram, men främst tävlingar och hur de skulle engagera sig i sådana 

aktiviteter. 

 

Ska jag vara med i en tävling då skulle jag vilja vara helt anonym, näst intill i alla 

fall, så att inte alla mina kompisar ser eller typ mamma ser att jag vill vinna det här. 

(Kvinna 21 år, informant 2-4)  

 

Informant 2-2 instämmer med informant 2-4 och menar på att han inte vill att alla sina följare 

ska se exakt vad han gör på Instagram, samt att han själv är dömande mot andra såna inlägg 

där de delar eller kommenterar en tävling, och inte vill att andra ska döma honom på samma 

sätt. Något som är unikt för sociala medier är som Habibi, Laroche & Richard (2014) tar upp 

att användarna på sociala medier har egna personliga sidor, deras riktiga namn och 

information. Något som informanterna belyser, dock menar de att det påverkar deras 

deltagande negativt. Informanterna beskriver hur de inte vill kommentera NOCCOs bilder 

eller delta i tävlingar eftersom deras kompisar kan se det och identifiera dem för att sedan 

döma dem för sitt beteende. Det är något som vi kopplar till Dholakia, Bagozzi & Pearo 
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(2014) motiv social förbättring, att användare söker bekräftelse från andra, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till varför våra deltagare strävar efter anonymitet i sitt deltagande.  

 

Det blir mer anonymt, att liksom, att jag lägger mitt namn i en skål, det vet ju liksom 

inte någon annan att jag har gjort förutom dom som arrangerar, att jag ska lägga ut 

på min egen Instagram där alla mina följare ser att, vad jag gör. 

(Man 26 år, informant 2-1) 

 

Grupp två pratar en del om att vilja vara mer anonyma på Instagram och informant 2-1 

nämner att han hellre deltar i en fysisk tävling än online där han inte är lika exponerad. Det är 

intressant att informanterna uppmärksammar detta eftersom McAlexander et al. beskriver hur 

ett brand community drar fördel av att ha fysiska evenemang. Trots att informanterna 

dagligen spenderar tid på Instagram så efterfrågar de fortfarande fysiska aktiviteter. Dock 

beskriver han att om han skulle bli taggad av en vän i en tävling på NOCCOs Instagram så 

skulle han gå in för att se vad han blev taggad i, och när han likväl var där skulle han själv 

kanske tagga någon. 

5.2.2 Personlig vinning 

Personlig vinning  handlar här om hur informanterna kräver något i utbyte för sitt deltagande, 

det kan vara av objektivt värde som pengar eller att det finns ett personligt intresse hos 

deltagaren. Informanterna i samtliga tre fokusgrupper uppmärksammade hur personlig 

vinning var ett genomgående tema och motiv bakom deras deltagande och att de kunde delta i 

NOCCOs kommunikativa aktiviteter på Instagram men enbart om de själva fick något i 

utbyte.  Informant i grupp två beskrev det som följande: 

 

Ja men det blir så, man får ju nånstans göra en värdering av ens egen behov eller 

motivation av att vinna kontra vad man tvingas ge upp, höll jag på att säga haha. men 

vad man liksom själv behöver göra för att delta. Ah men såhär en like är mindre värd 

än för mig än att själv behöva lägga ut någonting.  

(Man 21 år, informant 2-2) 
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Här beskriver informanten hur han överväger sitt deltagande och jämför vad han får i utbyte 

mot vad han ger, han beskriver även hur de olika användar-funktionerna på Instagram har 

olika värden vilket är något som återkommer i de andra fokusgrupperna. Samtliga 

informanter beskrev dessa värden, exempelvis menade informanterna hur en gillning av en 

bild ansågs ha minst värde som de kunde göra utan större eftertanke samt att det var något de 

inte reflekterade över.  

 

Jag känner väl inget behov av att kommentera heller utan det är väl mer liksom att man 

ba sitter och scrollar igenom flödet och så blir det bara att man lajkar allt eftersom, 

ibland kan man knappt veta såhär vad man likeat eller inte, bara för att man har suttit 

och scrollat.  

(Kvinna 23 år, informant 1-2) 

 

Informanterna applicerade samma låga värde på taggningar, de beskrev hur de gärna kunde 

tagga vänner i bilder eller dela NOCCOs inlägg personligen till en kompis. Medan en 

kommentar på Instagram ansågs vara mer ansträngande och därmed ha ett högre värde. 

Informanterna ansåg att en kommentar kräver en mycket större personlig vinning för att de 

överhuvudtaget ska överväga att delta. Samtliga informanter i alla tre fokusgrupperna 

uttryckte en stark motvilja i att delta vid aktiviteter som krävde någon större ansträngning 

från användaren, informant 2-4 beskrev ett exempel från NOCCOs Instagram där de hade en 

tävling som länkade vidare till ett annat konto, där användaren var tvungen att klicka sig 

vidare för att delta. Informanten upplevde det som en extra ansträngning och ytterligare ett 

steg som enligt henne hade påverkat hennes deltagande negativt. 

 

Ah det beror väl på, ju bättre pris, desto mer skulle väl jag kunna tänka mig att göra, 

men det är sällan jag skulle delta i någonting om det kräver att jag lägger upp 

någonting själv. Utan det är oftast att det liksom, det krävs en mindre insats av mig 

typ gilla eller följa eller kommentera.  

(Man 21 år, informant 2-2) 
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Informanter i grupp ett och två berättade att vid tävlingar kunde de i större utsträckning 

skriva en kommentar för att få en chans att vinna, där de får ut något av att delta. Det är något 

som Shang, Chen & Liao (2006) även diskuterar och beskriver att en del människor är 

“exchange oriented”, att de deltar för de vill ha något senare. Informanternas diskussion om 

personlig vinning handlar om vad de själva får i utbyte av att delta som exempelvis vid en 

tävling, och att det är något som starkt påverkar deras deltagande.  

 

Informant 2-3 beskrev hur tävlingar var det som initialt fångade hennes intresse, det faktum 

att det fanns något som hon kunde vinna. Dock påpekade informant 2-4 att ett av inläggen på 

NOCCOs Instagram har över 5000 gillningar och att chansen att vinna är mycket liten och 

därför väljer hon att inte delta. Informant 3-1 sa samma sak, att det inte är så stor chans att 

vinna men att han kan tänka sig att delta om det är något han verkligen behöver och vill ha. 

Här ser vi ett exempel på hur storlek på ett brand community kan påverka deltagandet 

negativt, Habibi, Laroche & Richard (2014) beskriver hur brand communities på sociala 

medier är mycket större än tidigare virtuella brand communities. Informanterna upplever ett 

så högt deltagande att de inte ser någon mening med att delta eftersom chansen att vinna är 

enligt dem mycket liten. 

 

Det som skiljde grupp tre från de andra två var att de uppmärksammade en ytterligare aspekt 

och vinkel av personlig vinning. De beskrev hur de kunde delta i aktiviteter på Instagram 

men inte för sig själv utan för att det skulle gynna någon annan. Informant 3-3 beskrev hur 

hon kunde tänka sig att följa ett konto om en kompis till henne jobbade för det företaget, men 

inte heller bara för hennes vänners skull utan även för att stötta andra: 

 

Jag tror att asså om det skulle vara nåt annat företag som man kanske, asså antingen 

något mindre lokalt företag som man faktiskt vill stötta så kanske man hellre lägger ut 

nån slags. det blir ändå gratis marknadsföring då kanske man hellre vill stötta det 

företaget om det är någonting man tycker om och vill att andra ska få ta del av. 

(Kvinna 21 år, informant 3-3). 
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Hon ansåg dessutom att NOCCO är ett sånt stort företag vilket är en ytterligare aspekt som 

påverkar hennes val av deltagande. Hon menar att de redan får sådan stor spridning men att 

det gynnar bara dom, där användaren enligt henne inte får något tillbaka. Utifrån vad 

informanterna har uttryckt om personlig vinning så kan vi konstatera att för att skapa 

involvering i NOCCOs brand community och fånga konsumenterna behöver det finnas någon 

form av personlig vinning för deltagarna. Det behöver inte vara ett pris utan kan vara 

personliga intressen som tillgodoses. 

5.2.3 Medvetande och påverkan 

Ett intressant tema som vi uppmärksammade i intervjuerna är vad vi kallar för medvetande. 

Här menar vi att informanterna har en större förståelse för sitt deltagande på Instagram och är 

medvetna om hur företag som NOCCO använder Instagram i marknadsföringssyfte. Vi 

identifierade ytterligare ett tema som vi kallar för påverkan , där vi märkte att informanterna 

upplevde att deras deltagande har betydelse och menar att de har makt att influera företag, 

men även att de är medvetna om hur NOCCO påverkar dem tillbaka. Med det menar vi att 

användarna inte ska betraktas som passiva mottagare utan ses mer som medvetna 

konsumenter och Instagram användare.  

 

Informant 2-4 beskriver hur NOCCO använder sig mycket av influencers och andra 

samarbetspartner, som de enligt henne skickar på event för att ta bilder i 

marknadsföringssyfte. Informant 1-4 menar dessutom att några av dessa influencers inte får 

betalt utan att för dem räcker det att få NOCCOs produkter i utbyte. Här uppmärksammar 

informanterna de sponsorsamarbeten som NOCCO använder sig av och visar att de är 

medvetna om hur de jobbar och att profilerna på NOCCOs konto får något i utbyte för att 

visa upp NOCCOs produkter. I andra teman har informanterna även diskuterat influencers 

vilket de uttrycker en positiv inställning till och menar att det kan påverka deras deltagande 

positivt. Dock beskriver informant 3-1 att han inte väljer att delta i NOCCOs kommunikativa 

aktiviteter på Instagram eftersom han menar att det bara är reklam och att det är något som 

användarna idag vet om. Detta är intressant då informanterna på ett håll uttrycker en 

medvetenhet om hur influencers och samarbeten används i marknadsföringssyfte samt deras 

förakt för reklam men trots denna kunskap så ställer sig informanterna mer positiva till 
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influencers som konkret också är reklam. Informanterna 3-1 och 3-2 diskuterar även hur 

algoritmer påverkar deras deltagande, att de medvetet väljer att inte gilla särskilda inlägg på 

Instagram som inte stämmer överens med deras intresse för att inte riskera att liknande inlägg 

dyker upp i deras flöde. Det är något som kan liknas med Phua et al. (2017) som beskriver 

hur konsumenter är målinriktade, att de vet vad de vill och aktivt söker den informationen, 

vilket även pekar på ett särskilt typ av medvetande hos konsumenten. Medvetande är en 

intressant ny aspekt som vi inte har funnit i tidigare studier, det kan bero på att vi hittat få 

studier som utgått från konsumentens perspektiv. Det kan även bero på att vi idag har tillgång 

till information om hur sociala medier fungerar exempelvis algoritmer, vilket vi inte har haft 

tidigare samt att konsumenter kräver att företag är mer transparenta i sin kommunikation och 

hur de sköter sin marknadsföring.  

 

Även informant 3-3 uttrycker ett medvetande när hon beskriver hur bra det går för NOCCO. 

Här ser vi dessutom exempel på påverkan, hur informanten upplever att hennes deltagande 

har betydelse och att hon inte behöver hjälpa NOCCO genom att engagera och involvera sig i 

deras aktiviteter, att hon istället väljer att hjälpa mindre företag. 

 

Men det går ju redan bra för NOCCO, de är ju inte i behov av att egentligen att, det 

är väl klart att de vill bli större självklart men de behöver inte kanske på andra sätt, 

på samma sätt som andra mindre företag gör och då känner inte jag heller att jag 

behöver eh hjälpa dom eller.  

( Kvinna 21 år, informant 3-3) 

 

Grupp ett tog även upp hur de kände att de kunde påverka företag genom att delta i deras 

kommunikativa aktiviteter på Instagram, de uppmärksammar även att de är medvetna om hur 

NOCCO påverkar dem. De pratar om att de tycker NOCCO är duktiga på att involvera 

publiken och att de ofta ställer frågor till sina följare istället för att bara presentera en produkt. 

Något som informant 1-1, 1-3 och 1-4 diskuterar, de säger att de har en känsla av att kunna 

påverka genom att skriva en kommentar som exempelvis svara på ett inlägg där NOCCO 

frågar följarna om deras favoritsmak. Informant 1-4 pratar dessutom om att de också blir 

påverkade av företaget och inte bara tvärtom, där han får en positiv bild av att NOCCO 
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verkar blanda in publiken.  

 

Sen blir det väl också att dom påverkar eller blandar in oss också om dom visar upp 

en profil som här, då finns väl säkert det ganska mycket NOCCO bilder på hennes 

Instagram också, det öppnar upp jaha vem är det här och det kanske är nån man inte 

känner igen och sen kommer man där och bygger vidare på nåt vis.  

(Man 27 år, informant 1-4)  

 

Citatet ovan återspeglar det faktum att informanterna är medvetna om hur NOCCO fungerar 

som företag, men även att de känner att de har en möjlighet att påverka genom att delta i 

deras kommunikation. Jenkins (2009) menar att i en deltagarkultur är det inte viktigt att varje 

deltagare måste aktivt bidra med något för att vara en del av ett community, men de måste ha 

en känsla av att de har möjlighet att bidra och att de kommer bli uppskattade för det. Här ser 

vi att om informanterna upplever att de har möjlighet att påverka så är det mer troligt att de 

väljer att delta, något som är viktigt i upprätthållandet av ett brand community eftersom det 

kan vara avgörande. 

5.2.4 Information  

Information  diskuterades bland informanterna och ses som ett behov som kan avgöra deras 

deltagande i NOCCOs brand community. Med det menar vi att informanterna söker sig till 

NOCCOs Instagram för att få information från företaget eller communityt. Endast i grupp två 

och tre diskuterade informanterna behovet av information och hur det kan spela roll för deras 

deltagande på Instagram. 

 

Alltså det jag tänkte på också är alltså om dom presenterar nya smaker, nya 

produkter, om man skulle få höra om det, vill veta mer liksom. Så skulle jag nog 

kunna gå in och kolla för att ta reda på vad det är som, vad det är för ny produkt .  

(Man 21 år, informant 2-2) 

 

Citatet ovan är ett svar på frågan vad som skulle påverka dem att börja följa NOCCO. Flera i 

grupp två nämner information som en viktig anledning till varför de skulle följa varumärket 
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på Instagram och informant 2-3 liknar det med att hon följer någon klädbutik på Instagram 

där hon får uppdateringar om nya plagg. Däremot menar hon att kläder intresserar henne mer 

än vad nya smaker av NOCCOs funktionsdrycker gör.  

 

Jag skulle kunna tänka mig som exempel på bild nr 8, just därför att om de skulle 

vara ett scenario att jag dricker väldigt mycket NOCCO och så, skulle jag älska 

deras, nån av de där, att just se att när kommer dom tillbaka i butik . 

(Kvinna 21 år, informant 2-4) 

 

Här beskriver informant 2-4 vad som skulle få henne att följa NOCCO på Instagram. Hon 

nämner även att eftersom NOCCO har ett öppet Instagram konto så ser hon ingen anledning 

till att följa varumärket, eftersom hon alltid har tillgång till informationen. Däremot beskriver 

hon hur det hade varit annorlunda om de hade haft ett privatkonto där hon tappar kontrollen 

av att själv styra tillgången till information. Det kan vara en anledning till varför hon skulle 

följa deras konto på Instagram och sedan bli en del av NOCCOs brand community. Dholakia, 

Bagozzi & Pearo (2014) nämner information som motiv för deltagande i ett brand 

community, men de menar att användarna vänder sig till communityt för information. Till 

skillnad från våra informanterna som vänder sig till företaget för denna information och inte 

söker sig till NOCCOs community. Grupp tre pratar också om behovet av information och 

informant 3-3 säger att hon föredrar att söka upp information om företagets produkter på 

NOCCOs Instagram istället för Google.  

 

Om man har druckit någon som man tyckte var god men inte kommer ihåg vad den 

hette så går jag ju alltså mer sannolikt in på deras Instagram än söka på Google. 

(Kvinna 21 år, informant 3-3) 

 

Citatet svarade på frågan om det finns någon anledning till att de skulle gå in på NOCCOs 

Instagram trots att de inte följde varumärket. Informant 3-3 menar då på att hon skulle gå in 

på deras Instagram för att ta reda på någonting som hon undrade, men resten av 

informanterna i gruppen höll inte med. De övriga informanterna i gruppen menade på att det 

kanske hade att göra med att hon var yngre än de andra och att de andra skulle söka på 
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Google.se istället.  Samtliga informanter i grupp tre uppgav att att de skulle gå in på NOCCOs 

Instagram om det hade varit någon skandal eller kris för att se vad som händer och hur de 

hanterar det. Något som Shang, Chen och Liao (2006) även nämner, att medlemmar i ett 

brand community inte nödvändigtvis behöver utgå från en positiv syn för att vara delaktiga. 

5.2.5 Identifiering 

Identifiering med ett företag och det som publiceras på företagets kanaler har enligt våra 

informanter stor påverkan på huruvida de väljer att delta eller inte. Identifiering som tema 

menas med att informanterna känner koppling till företaget och dess brand community genom 

att de kan identifiera sig till dessa. Identifiering ses här som exempelvis ett delat intresse eller 

att en identifierar sig med samma livsstil, och kan gälla både med företaget eller profiler de 

använder sig av. Samtliga informanter upplever att NOCCO riktar sig mot en yngre målgrupp 

som lever en hälsosam och aktiv livsstil. Till vilken grad NOCCOs konsumenter passar in i 

målgruppen kan vara en förklaring av deras deltagande.  

 

Informant 1-3 förklarade att när hon först blev introducerad för NOCCO upplevde hon det 

som att deras funktionsdrycker enbart var till för de som går på gymmet, att hon därför inte 

konsumerade deras drycker eftersom hon inte kände sig inkluderad. Trots att majoriteten 

identifierade sig som en del av NOCCOs målgrupp, så upplevde de inte sig själva som aktiva 

deltagare eller tillhörande den grupp på sociala medier som aktivt deltar. Informant 3-1 

beskriver att det finns användare som inte förstår hur sociala medier fungerar som exempelvis 

den äldre generationen, informant 3-2 instämmer och menar att hans föräldrar är ett exempel 

på dessa. Likaså informant 1-1 upplevde att hennes föräldrar och den generationen var mer 

benägna att delta och kommentera. Däremot ansåg informant 2-4 att det var en annan 

målgrupp än hennes egen som svarade på kommentarer och engagerade sig i inlägg från 

NOCCOs Instagramkonto, men till skillnad från grupp tre och ett så menade informant 2-4 att 

det var en yngre målgrupp som i större utsträckning deltog i sådana kommunikativa 

aktiviteter.  

 

Det finns dock fler orsaker som påverkar nivå av deltagande och inte enbart till vilken grad 

som NOCCOs konsumenter stämmer överens med målgruppen. Informant 3-2 beskrev att 
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även om han tränar och dricker NOCCO regelbundet så skulle han ändå inte följa dem på 

Instagram. Han förklarar att han är mycket selektiv med vad han följer på sociala medier och 

fortsätter med att beskriva hur hans intressen styr vad han följer. Informant 3-1 instämmer 

och menar att hans intressen måste stämma överens med företaget för att han ska delta. Det är 

något som även Shang, Chen och Liao (2006) beskriver och menar att motivering bakom 

deltagande är för att användarna har gemensamma intressen och värderingar. Om de kan 

identifiera sig med företagen de följer så skapar det dessutom ett högre värde för användaren, 

där hen kan anstränga sig mer för att delta och vara aktiv eftersom de ser fördelarna.  

 

Identifiering med individerna som porträtteras på NOCCOs Instagram kan stärka brand 

community. Informant 3-2 beskriver hur han uppskattar bilder på sitt Instagram flöde som 

innehåller personer jämfört med enbart produkter. Dock beskriver han att hur personen 

framställs påverkar huruvida han är mer mottaglig för bilden. Informanten pekar på bild fyra 

(se bilaga 4.5) som föreställer atleten Linus Bresander i en gymmiljö och beskriver hur han 

upplever den mer autentisk och därför föredrar den. Till skillnad från bild nio (se bilaga 4.9) 

på influencern Denise Moberg som sitter på golvet i hemmamiljö och poserar, som han 

upplever tillrättalagd och inte genuin. Informant 1-1 föredrog två bilder (se bilaga 4.1, 4.9) 

som föreställer atleten Therese Alshammar och influencern Denise Moberg. Informanten 

menade att hon hade gått in på dessa bilder då de föreställer kvinnor, vilket kan vara för att 

hon är kvinna själv och identifieras sig i profilerna. Användandet av influencers och 

sponsorer är återkommande på NOCCOs Instagram, vilket även informanterna i grupp tre 

upplevde som positivt. Informant 3-2 uppmärksammade bilden med Therese Alshammar och 

upplevde den tilltalande. Informant 3-3 beskriver att hon dessutom kan tänka sig gå in på 

NOCCOs Instagram om en influencer som hon följer gör ett samarbete med dem.  

 

Ja exakt om man har hört att någon specifik person, jag vet inte vem ah men om 

Angelica blick då kanske, om man hörde att hon va med eller sponsrad så vill man väl 

bara gå in och kolla.  

(Kvinna 21 år, informant 3-3) 
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Informanterna i grupp 3 diskuterade även kring de som följer NOCCO på Instagram och vad 

som får de att vilja aktivt delta i kommunikativa aktiviteter. De menade att följarna deltar för 

att de är eller vill vara som de personerna som porträtteras på NOCCOs konto.  

 

Ja men typ, asså för sig själv delvis för andra också men framförallt för sig själv är 

det jag menar. asså jag genom att dricka NOCCO och liksom va med i det här online 

community så blir jag en sån person som som gör det nån sorts självuppfyllande grej.  

(Man 27 år, informant 3-2) 

 

Informant 3-2 beskriver hur han har en förståelse för personer som deltar i NOCCOs brand 

community och menar att deras deltagande är det som gör att de blir en del av communityt 

och påverkar hur de ser sig själv. Det är en ytterligare aspekt av identifiering som liknar 

Dholakia, Bagozzi & Pearo (2014) motiv självupptäckt, vilket  handlar om att deltagarna har 

en förståelse för hur de framställer sig och hur det sedan påverkas i interaktion med andra. 

Informant 1-2 och 1-4 beskrev även hur deras egna Instagramkonto och bildflöde påverkar. 

De menar att om de uppdaterade sin Instagram regelbundet med inlägg och hade ett flöde av 

bilder så hade de i större utsträckning kunnat tänkt sig att delta. Informant 1-1 beskrev även 

att en användare på Instagram kan ha en särskild inriktning på deras konto som exempelvis 

träning eller hälsa och att då NOCCOs inlägg hade passat in.  

 

Informant 3-1 uppmärksammade dessutom att han såg NOCCO som ett ansiktslöst företag 

som använder sig av flera olika profiler som han inte kan relatera till, som på så sätt skulle 

kunna exludera informanten från NOCCOs community. På så sätt kan vi se hur identifiering 

är en viktig del i upprätthållandet av NOCCOs brand community och hur det även kan stärka 

det; att om informanterna kan identifiera sig med företaget och de profiler som NOCCO 

använder så upplever de sig mer inkluderade och får en starkare vilja att delta.  

5.2.6 Förtroende 

Samtliga informanter i fokusgrupperna pratar om förtroende i större eller mindre 

utsträckning. Med förtroende menar vi att informanterna upplever förtroende till företaget, 

dess produkter eller till de personer som förespråkar NOCCO. Det är förtroende som kan 
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avgöra huruvida informanterna väljer att delta i NOCCOs brand community. Samtliga 

informanter menar att förtroende till företaget är viktigt och att de håller med om vad det står 

för och vad företaget representerar. Informanterna fick se en bild från NOCCOs Instagram på 

en burk som pantas och de båda grupperna uppfattar den här bilden som väldigt positiv. Både 

grupp ett och grupp två tar upp miljömedvetenhet som något som ger förtroende för företaget, 

eftersom de då vet att NOCCO står för något bra och har ett klimattänk. Förtroende för 

företaget har vi inte sett som ett motiv i Dholakia, Bagozzi & Pearo (2014) studie och inte 

heller uppmärksammats i tidigare forskning. Det kan vara som Jenkins nämner att vi blir mer 

medvetna medieanvändare i takt med att sociala medier utvecklas och deltagarna får en mer 

aktiv roll än tidigare (Jenkins 2009, 12). En roll som gör att vi efterfrågar mer kunskap för att 

kunna delta i ett brand community. Informanterna vill veta vad företaget står för, så att de kan 

stå bakom deras kommunikation.  Informant 1-2 menar att ingredienserna i produkten ger 

henne förtroende för företaget. När hon fick frågan om varför hon började dricka NOCCO 

beskriver hon följande:  

 

Jag har väl mer en, hade en mer positiv syn på NOCCO i och med att det inte var 

varken taurin, aspartan eller kolhydrater i. I och med det heter väl No Carbs 

Company? Så jag tyckte nog att det var, att jag var mindre avskräckt till att dricka 

NOCCO . 

(Kvinna 23 år, informant 1-2)  

 

Något både grupp ett och grupp två nämner ofta är förtroendet för personer som representerar 

NOCCO. Användning av kända profiler för att stärka förtroendet till företaget kan ses som en 

del av Muniz och O’guinn (2001) kriterium delat medvetande, då dessa ofta har ett speciellt 

band till varumärket men även till andra deltagare som kanske följer dem på andra sociala 

kanaler. Dessa kända profiler kan knyta ihop deltagarna med företaget och skapa ett 

förtroende och tillhörighet i NOCCOs brand community. Atleten Therese Alshammar (se 

bilaga 5.5) kändes igen av samtliga grupper, speciellt i grupp två där informanterna 

uppmärksammade hur hennes framgång och kändisskap påverkade deras förtroende samt 

deras tillit till företaget och dess produkter. Detta nämns även om bilden på Heaton (se bilaga 
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5.7) som även är en känd profil. Att dessa ökar deras förtroende till NOCCO är något som 

kan bidra till att upprätthålla NOCCOs brand community.  

 

NOCCO använder sig inte enbart av atleter och större influencers utan även personer som har 

ett mindre antal följare. Dessa kan betraktas som aktiva deltagare i NOCCOs brand 

community och kan liknas med Phua, Jin och Kim (2017) som menar att medlemmar som är 

engagerade i brand communities är mer troliga att ha en högre företagslojalitet. Här kan dessa 

aktiva deltagare ha som funktion att förmedla deras lojalitet för företaget till resten av 

communityt . Grupp ett diskuterar personer som förespråkar NOCCO och informant 1-1 

nämner som ovan att förtroendet för en person som säger att en produkt är bra ökar 

förtroendet till företaget. 

 

Ja eller nja en typ så här person på Instagram som typ jag litar på deras omdöme typ 

att om dom säger att den här produkten är bra och jag har ett väldigt stort förtroende 

för den här personen då skulle jag nog kunna delta i tävlingen faktiskt.  

(Kvinna 22 år, informant 1-1)  

 

Informant 1-1 beskriver hur hennes känslor till företaget och dess produkter påverkar, om 

dessa är positiva så ökar förtroendet. Informant 1-3 uppmärksammar även att hon skulle 

uppleva ett större förtroende om information kom direkt från NOCCOs egna sida istället från 

en influencer och att det känns mer trovärdigt. Till skillnad från grupp ett och två så 

diskuterar grupp tre väldigt kortfattat om förtroende till NOCCO, vilket kan vara för att ingen 

av informanterna har någon större relation till företaget. Efter frågan vad som skulle få dem 

att gilla en bild på NOCCOs Instagram nämner de dock att relationen till företaget spelar roll 

för vilka bilder de skulle gilla, men att de fortfarande är väldigt selektiva med vilka bilder de 

gillar på Instagram. Här ser vi att förtroende har påverkan på deltagande, oavsett hur aktiva 

deltagarna anser sig vara. 
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6. Slutsats 

I vår studie har vi undersökt NOCCOs kommunikativa aktiviteter och vad som får 

konsumenter att engagera sig och delta i dessa. Under analysen av NOCCOs Instagram 

utmärkte sig en del aktiviteter mer än andra. Produktbilder, kända profiler och tävlingar i 

samband med bildtexter där NOCCO uppmuntrar följarna till att kommentera deras bilder 

återkommer frekvent på deras Instagramkonto. Dessa kommunikativa aktiviteter uppfattar 

informanterna som positiva och att de kan anstränga sig mer och vara med i tävlingar där de 

får något i utbyte för sitt deltagande. Informanterna är även positiva till att NOCCO använder 

sig av profiler som de känner igen och kan identifiera sig med. Däremot uppmärksammade 

informanterna att de upplever att NOCCOs Instagram kan vara exkluderande, att deras 

innehåll och bildtexter är riktade till en viss typ av människa och målgrupp, som de inte alltid 

känner sig inkluderande i. Det är något som kan motverka upprätthållandet av ett brand 

community då de tappar potentiella medlemmar men samtidigt kan det genom exklusivitet 

stärka gemenskapen inom communityt. 

 

Det som främst påverkar informanternas deltagande i NOCCOs Instagram är de sociala 

aspekterna. Informanterna beskrev hur de använder kommentarsfältet för att kommunicera 

med vänner samt andra användare på Instagram och hur deras umgängeskrets påverkar, att 

om deras vänner deltar i NOCCOs kommunikativa aktiviteter så kan de även själva göra det. 

De uppmärksammar dessutom att de använder ett personligt konto på Instagram och måste 

därför kunna stå för vad de gillar eller publicerar, att de annars blir dömda för deras beteende 

på Instagram. Med det sagt finner vi att de sociala aspekterna snarare hindrar informanternas 

deltagande än främjar det. Det kan bero på att informanterna är medvetna om hur Instagram 

används idag, att det som publiceras på plattformen är offentligt och att de därför strävar efter 

att vara mer privata. När sociala medier slog igenom fanns inte samma medvetande om 

synlighet som informanterna beskriver och vi menar att det kan vara en anledning till varför 

deras deltagande på Instagram är i lägre grad jämfört med tidigare studier. Som Jenkins 

(2009) beskriver så lever vi i en deltagarkultur där publiken är medproducenter av innehåll 

och aktiva deltagare. Det är inget nytt idag utan användare är medvetna om att de kan delta 
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och tar det snarare för givet. Användare kräver i större utsträckning någon form av 

motivation för att delta, något som uppmärksammas i tidigare forskning och i denna studie. 

De teman vi har presenterat i resultatet är exempel på detta och vi finner att sannolikheten för 

deltagande ökar om flera av dessa teman förekommer.  

 

När vi analyserade NOCCOs Instagram kunde vi se exempel på deltagande bland deras 

följare och identifiera ett brand community men i vårt resultat fann vi att informanterna är 

tveksamma till delta i NOCCOs kommunikation på Instagram, trots att de använder sig av 

Instagram dagligen och är konsumenter av NOCCO. Det kan vara som Van Dijk (2009) 

beskriver att användare kan i stor utsträckning ta del av det som finns online utan att behöva 

producera eget innehåll och aktivt delta, vilket kan vara en förklaring till varför 

informanterna inte väljer att engagera sig mer än vad som krävs av dem. Eftersom våra 

informanter inte anser sig vara aktiva deltagare kan vi inte säga att de är en del av NOCCOs 

brand community, däremot ger informanterna fortfarande intressanta åsikter som ger oss en 

bättre förståelse för vad som kan engagerar och motiverar dem till att delta i ett brand 

community. Vi upplevde dessutom att Muniz och O’guinns kriterier för ett brand community 

är svåra att applicera på Instagram då kriterierna är från 2001, från en tid där dagens sociala 

medier inte existerade. Det gäller även studiens ämne eftersom sociala medier utvecklas och 

människors attityder förändras, det som är gjort för ett år sedan är inte lika relevant idag. Vår 

studie går inte att generalisera men den uppmärksammar fortfarande ett intressant resultat 

som öppnar upp för fortsatt forskning om deltagande i brand community på Instagram.  

 

I framtida forskning hade det varit intressant att undersöka följare från NOCCOs Instagram 

som potentiellt är mer delaktiga i deras brand community, för att få en djupare förståelse om 

varför aktiva deltagare väljer att delta. Det hade även varit intressant att inkludera 

konsumenter som är sponsrade av NOCCO, då dessa troligen upplever att de har större 

förtroende och påverkan till företaget, något som vi inte upplevde att informanterna hade.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Forskningsfrågor:  

F1 Vilka kommunikativa aktiviteter förekommer på NOCCOs Instagram?  

F2: Hur uppfattar och förhåller sig konsumenter till dessa aktiviteter?  

F3: Vad gör att konsumenter involverar sig i NOCCOs kommunikation på Instagram? 

 

Moderatorn ber informanterna presentera sig. 

 

Öppningsfrågor: Generellt om Instagram och NOCCO. 

● Hur ofta brukar ni dricka funktionsdrycker (sockerfria energidrycker)?  

● Vad tycker ni om NOCCO?  

● Berätta om när ni dricker NOCCO? Hur ofta? Vilka tillfällen? 

● Varför konsumerar ni NOCCO? 

 

Introduktionsfrågor: Om NOCCO. 

● Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med NOCCO?  

● Vad vet ni om företaget NOCCO och deras produkter? 

Moderatorn går vidare på Instagram.  

● Hur ofta använder ni Instagram? 

● Vad för konton följer ni på Instagram/hur ser ert flöde ut? 

 

Övergångsfrågor: Moderatorn visar Noccos Instagram och nio bilder därifrån. 

● Vad tänker ni när ni ser dessa bilder/vad får ni för känsla? 

● Hittar ni något gemensamt i bilderna? 

● Är det någon bild som tilltalar dig mer eller mindre? 

● Vilka tror ni NOCCOs målgrupp är, vilka de riktar sig till? 

 

Nyckelfrågor: Om engagemang och deltagande: 



● Varför skulle du gå in på NOCCOs Instagram? 

● Vad får dig att följa/inte följa NOCCO på Instagram? 

● Vad får dig att gilla eller kommentera NOCCOs bilder?  

● Har du deltagit i en kampanj som NOCCO har marknadsfört/drivit på Instagram?  

● Vad motiverar dig att delta/inte delta i aktiviteter på Instagram? 

 

Avslutningsfrågor:  

● Vill ni tillägga något eller har frågor? 

 

Moderatorn tackar för medverkan.  
 



Bilaga 2. Information till Informanten 

 



 



Bilaga 3. Kodningsschema 

Dessa teman presenteras som olika anledningar informanterna gav till att delta i NOCCOs 

kommunikativa aktiviteter på Instagram. 

Fokusgrupp 1  

Social aspekt 

Gemenskap och Social påverkan, syfte att kommunicera med vänner och inte till ett företag i 

sig och vilken betydelse det har att deltagandet sker offentligt där alla och framförallt deras 

vänner ser vad de gör.  

Medvetenhet 

Informanterna har en större förståelse för sitt deltagande på Instagram och är medvetna om 

hur företag som NOCCO använder Instagram i marknadsföringssyfte. 

Förtroende  

Informanterna upplever förtroende till företaget, dess produkter eller till de personer som 

förespråkar NOCCO. 

Identifiering  

Informanterna känner koppling till företaget och dess brand community genom att de kan 

identifiera sig till dessa. 

Påverkan  

Informanterna upplevde att deras deltagande har betydelse och menar att de har makt att 

influera företag, men även att de är medvetna om hur NOCCO påverkar dem tillbaka. 

Personlig vinning 

Informanterna kräver något i utbyte för sitt deltagande, det kan vara av objektivt värde som 

pengar eller att det finns ett personligt intresse hos deltagaren. 

 

Fokusgrupp 2  

Social aspekt 

Gemenskap och Social påverkan, syfte att kommunicera med vänner och inte till ett företag i 

sig och vilken betydelse det har att deltagandet sker offentligt där alla och framförallt deras 



vänner ser vad de gör.  

Medvetenhet 

Informanterna har en större förståelse för sitt deltagande på Instagram och är medvetna om 

hur företag som NOCCO använder Instagram i marknadsföringssyfte. 

Förtroende  

Informanterna upplever förtroende till företaget, dess produkter eller till de personer som 

förespråkar NOCCO.  

Identifiering  

Informanterna känner koppling till företaget och dess brand community genom att de kan 

identifiera sig till dessa. 

Information  

Informanterna söker sig till NOCCOs Instagram för att få information från företaget eller 

communityt.  

Personlig vinning 

Informanterna kräver något i utbyte för sitt deltagande, det kan vara av objektivt värde som 

pengar eller att det finns ett personligt intresse hos deltagaren. 

 

Fokusgrupp 3  

Social aspekt 

Gemenskap och Social påverkan, syfte att kommunicera med vänner och inte till ett företag i 

sig och vilken betydelse det har att deltagandet sker offentligt där alla och framförallt deras 

vänner ser vad de gör.  

Medvetenhet  

Informanterna har en större förståelse för sitt deltagande på Instagram och är medvetna om 

hur företag som NOCCO använder Instagram i marknadsföringssyfte..  

Förtroende  

Informanterna upplever förtroende till företaget, dess produkter eller till de personer som 

förespråkar NOCCO.  

Identifiering  



Informanterna känner koppling till företaget och dess brand community genom att de kan 

identifiera sig till dessa. 

Information  

Informanterna söker sig till NOCCOs Instagram för att få information från företaget eller 

communityt.  

Personlig vinning 

Informanterna kräver något i utbyte för sitt deltagande, det kan vara av objektivt värde som 

pengar eller att det finns ett personligt intresse hos deltagaren. 

 

  



Bilaga 4. Bilder från NOCCOs Instagram 

Figur 4.1 Therese Alshammar (idrottsprofil) och produktbild.  

 

 

Figur 4.2 Produktbild och tävling. 

 

 

  



Figur 4.3 Bildanimation och bildtext om återvinning. 

  

 

Figur 4.4 Produktbild. 

 

 

  



Figur 4.5 Linus Bresander (crossfit atlet).  

 

 

Figur 4.6 Produktbild. 

 

 

  



Figur 4.7 Heaton (profil inom e-sport), produktbild och tävling.  

 

 

Figur 4.8 Produktbild. 

 

 

  



Figur 4.9 Denice Moberg (influenser), produktbild och tävling.  

 

  



Bilaga 5. Kommentarer från NOCCOs Instagram  

Figur 5.1 Still NOCCO enough. 

 

Figur 5.2 Fem år med kärlek. 

 

Figur 5.3 Are you NOCCO enough. 

 

 

 

 



Figur 5.4 Närmaste pantställe. 

 

Figur 5.5 Buy it in Coop. 

 

 


