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Abstract
Social media is today a large and important part of most people's everyday lives. The
combination of the high user frequency, ready availability and cost efficiency makes social
media an attractive marketing channel. Instagram is one of the largest players on the Swedish
market and it is based on visual content. Because of the focus on visual content, Instagram is a
more complex service to analyze and therefore research on this service is still limited.

We have chosen to examine the service Instagram from a marketing perspective in order to
identify which factors make individuals choose to follow and interact with companies on
Instagram. This was done through a combination of quantitative- and qualitative data in the form
of a questionnaire and semi-structured interviews. The study showed that it is common that
individuals follow companies on Instagram but that they are selective regarding which
companies they choose to follow. They need to gain some sort of value from the account in order
to continue to follow and interact with the company on Instagram. For a company to be
interesting to follow and interact with on Instagram it is required that the company meet a
number of parameters which are presented in the study. Most common was a continually updated
stream of visually appealing and inspiring images and videos. The study also shows that there is
a majority who feel they have a better relationship with companies they follow on Instagram
compared to the companies that they don’t follow on Instagram but do follow on other social
media.

Based on the conclusions of this study companies that are active on Instagram and therefore
communicate mainly through visual content have a lot to gain. By using this study companies
can develop a strategy to optimize their presence on the Instagram in order to get people to
interact with them, to expand the knowledge of the company on the market, strengthen
relationships and to increase the company's sales.
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Sammanfattning
Sociala medier är idag en stor och viktig del av de flesta människors vardag. Kombinationen av
den höga användarfrekvensen, dess lättillgänglighet och kostnadseffektivitet gör sociala medier
till attraktiva marknadsföringskanaler. Tjänsten Instagram hör till de största aktörerna på den
Svenska marknaden och är baserad på visuellt innehåll. Det visuella innehållet gör Instagram till
en mer komplex tjänst att analysera och forskningen kring denna tjänst är därmed begränsad.

Med detta som grund valde vi att i denna studie undersöka tjänsten Instagram ur ett
marknadsföringsperspektiv i syfte att identifiera vilka faktorer som gör att individer väljer att
följa och interagera med företag på Instagram. Studien baserades på en kombination av
kvantitativa- och kvalitativa data i form av en enkätstudie samt semistrukturerade intervjuer.

Resultatet från studien visar på att det är vanligt att individer följer företag på Instagram men att
de är selektiva i vilka de väljer att följa samt att det krävs att individen känner att de får ut något
av att följa företaget. För att ett företag ska vara intressant att följa samt interagera med krävs det
att företagets Instagramkonto uppfyller en rad parametrar vilka presenteras i studien. Mest
förekommande var att företag bör erbjuda ett kontinuerligt uppdaterat flöde av visuellt tilltalande
och inspirerande bilder och videor. Studien visade även att majoriteten upplever att de får en
bättre relation till företag de följer på Instagram jämfört med företag som de inte följer på
Instagram men som de valt att följa på andra sociala medier.

Utifrån studiens slutsatser har företag som är aktiva på Instagram och som därmed har valt att
kommunicera främst via visuellt innehåll mycket att vinna på detta. Utifrån studiens resultat kan
en tydlig strategi för hur företag ska optimera sin närvaro på tjänsten tas fram. En strategi som
kan hjälpa företag att sprida sitt varumärke, stärka relationer, få ökad interaktion med
konsumenter samt öka företagets försäljning.

Nyckelord: Instagram, Sociala Medier, Marknadsföring, Interaktion
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1. Introduktion
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till studien, vars syfte är att identifiera vilka faktorer som
ligger till grund för att individer väljer att följa företag på Instagram samt vad det är som gör att de
väljer att interagera med företagen på tjänsten. I kapitlet presenteras studiens problembakgrund,
problemdiskussion, tidigare forskning, studiens forskningsfråga, syfte, avgränsningar samt definitioner
av termer och begrepp som är relevanta för studien.

Sociala medier är idag en stor och viktig del av de flesta människors vardag (Statistikdatabasen, 2014).
Tjänster som Facebook, Twitter och Instagram gör det möjligt att på ett enkelt och tidseffektivt sätt hålla
kontakten med vänner och bekanta, hålla sig uppdaterad om vad andra gör, nätverka samt följa och
individer som man finner intressanta (Peters, 2012; Bergström, Bäckman, 2013).

De flesta sociala medier kan nås både via datorer samt att det finns speciella applikationer som
tillhandahålls för mobila enheter så som smartphones och surfplatta. Enligt en undersökning utförd av
Statistiska centralbyrån år 2014 använde totalt 4 992 400 stycken individer i Sverige mobiltelefon med
internetanslutning (SCB, 2014). Detta visar på att det är många som idag har tillgång till sociala medier
hela tiden och oavsett var de befinner sig. Denna möjlighet till att ständigt kunna vara uppkopplad och
tillgänglig resulterar i att man oupphörligen delar information och innehåll med andra (Peters, 2012).
Den årliga rapporten ”Svenskarna och internet” som ges ut av stiftelsen för internetinfrastruktur visade
att svenska folkets användande av sociala medier ökar och att 72 procent av de svenska invånarna vid
rapportens tidpunkt använde sociala medier (Findahl, 2014).

Det är den höga användarfrekvensen i kombination med dess lättillgänglighet och kostnadseffektivitet
som gör sociala medier till attraktiva marknadsföringskanaler (Kietzmann et al., 2011). Mangold och
Faulds går så pass långt att de till och med kallar sociala medier för den nya delen i
marknadsföringsmixen (Mangold, Faulds, 2009). Detta resulterar i att samtliga företag idag på ett eller
annat sätt behöver ta ställning till sin närvaro, alternativt frånvaro, på sociala medier (Qualman, 2009).
Idag väljer dock de flesta företag att använda sig av sociala medier som marknadsföringskanal och en
undersökning gjord av SEBs företagarpanel visade på en stadig ökning av andelen små- och medelstora
företag i Sverige som upptäckt affärsnyttan i användandet av sociala medier. Undersökningen visar även
att företagen kan använda sociala medier vid utförandet av omvärldsanalyser, för att verka
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varumärkesbyggande samt vid rekrytering. ”Från att ha uppfattas mest som en privat bisyssla kommer
nu användningen av sociala medier starkt som ett redskap för bättre affärer”, säger Ingela Hemming,
SEB:s Företagarekonom. (Sebgroup, 2012).

Affärsnyttan för företag vid användandet av sociala medier visade sig redan år 2011 i den amerikanska
årliga undersökningen, ”2011 Social Media Marketing Industry Report” i vilken 3342 stycken
marknadsförare från olika företag deltog. I undersökningen presenterades data som visade att 48 procent
av de medverkande kunde koppla ökad försäljning till aktivitet i sociala medier samt att 58 procent
uppgav att genom användande av sociala medier hade minskade kostnader för marknadskommunikation
(Stelzner, 2011). Genom att följa dessa årliga rapporter kan man tydligt se att användandet av sociala
medier ökar, då det 2014 var 92 procent av de 2800 stycken marknadsförare som deltog i ”2014 Social
Media Marketing Industry Report” som ansåg att sociala medier är viktigt för företagets verksamhet. 42
procent angav även att de under år 2014 planerade att öka sin användning av Instagram. I samma
undersökning angav de 49 procent av de medverkande marknadsförare som redan använde Instagram
som ett verktyg för att nå ut till sina kunder, att de planerade att öka sin användning av tjänsten. 42
procent av de medverkande i undersökningen angav även att de vill lära sig mer om Instagram.
(Stelzner, 2014). Av de fler än 3700 stycken marknadsförare som deltog i 2015 års upplaga av rapporten
så svarade den övervägande majoriteten på 96 procent att de använder sociala medier för att
marknadsföra sina företag (Stelzner, 2015). Dessutom ansåg drygt två tredjedelar av alla chefer som
deltog i en undersökning som presenterades i Dagens nyheter “... att de företag som anammar sociala
medier kommer att växa snabbare än de företag som vänder dem ryggen.” (Zenou, 2012).

Som tidigare nämnts använder inte företag sociala medier enbart som ett verktyg för marknadsföring av
företaget och dess tjänster och produkter, utan även i arbetet med att utveckla företagets bild utåt (SCB,
2012; SCB, 2014). Samtidigt utgör Instagram även en kanal för “utbyte av synpunkter, åsikter eller
kunskaper inom företaget” (SCB, 2013, s 1). Detta visar en undersökning från år 2013 som utfördes av
Statistiska centralbyrån. Vid undersökning framgick även att cirka hälften av alla de större företagen
som deltog i undersökningen har en formell policy för hur de använder sociala medier. tt som företag
berätta om vem man är och vad man gör är viktigt då varumärket är summan av all kommunikation om
företaget eller produkten/ tjänsten som kommuniceras ut till konsumenter (Herskovitz och Crystal,
2010). Att som företag kommunicera med konsumenter är därför viktigt och för att lyckas med detta
krävs det att man som företagare arbetar holistiskt, då konsumenter idag köper varumärket och inte
enbart produkten (Lagergren, 1998).
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På dagens marknad blir produkter alltmer homogena samtidigt som urvalet blir allt större därför utgörs
en essentiell del av dagens marknadsföring av utvecklandet av strategier för att lyckas fånga
konsumenters uppmärksamhet. För att ha framgång med detta måste företags varumärke produkt och/
eller tjänst sticka ut bland konkurrenternas och företagen måste kunna erbjuda konsumenten ett så kallat
mervärde (Dennisdotter, Axenbrant, 2008). Den hårdnande konkurrensens har lett till att mervärde har
gått från att ha varit ett sätt att differentiera en produkt eller en tjänst på till att bli helt avgörande för
konsumentens val av produkt och tjänst (Barnes, 2000). Detta då konsumenter idag inte bara vill köpa
en produkt eller tjänst utan även vill kunna inspireras av och identifiera sig med företaget, vilket i sin tur
gör att efterfrågan på mervärde idag större än någonsin (Fog et al., 2010). Ett mervärde kan definieras
som något som erbjuds konsumenten via en produkt eller en tjänst för att få konsumenten att uppleva att
produkten eller tjänsten är bättre än konkurrenternas (Grönroos och Rubinstein, 1986). Detta mervärde
kan vara i form av en tilläggsprodukt eller liknande, men det kan även vara immateriellt i form av till
exempel produktens/ tjänstens ursprungsland (Grefberg et al., 2011), eller genom att företaget
kommunicerar med konsumenter på sociala medier för att exempelvis ge dem information samt
underlättar köpprocessen etcetera (Wadelius, 2015). Förutom att konsumenten väljer att köpa produkten
eller tjänsten så leder det upplevda mervärdet till att konsumenten får ett positivt intryck och därmed blir
välvilligt inställd till företaget och dess produkter eller tjänster. Detta leder i sin tur till att konsumenten
rekommenderar företaget till andra och därmed sprider ett gott rykte om företaget. (Zeithaml, Bitner,
2003). Mervärde kan vara något som adderas till det som fanns från början (Naumann, 1995) eller
något som skapas i konsumentens medvetande genom att något antingen adderas eller genom att något
som konsumenten upplever som negativt tas bort (Barnes, 2000). I och med detta kan alltså företag
använda sig av sociala medier för att som företag kommunicera, inspirera och utveckla relationer med
sina följare och kunder (Wadelius, 2015). Ett socialt medie som idag används frekvent utav såväl
företag som privatpersoner är Instagram som är en kostnadsfri tjänst där vem som helst har möjlighet att
skapa ett konto. På Instagram läggs bilder och videor som man vill dela med sig av upp (Instagram,
2015). Genom Instagram kan man som företag skapa relationer, känslor och anknytning till sina följare.
Att skapa dessa känslor är viktigt då de ökar konsumentens uppmärksamhet och samtidigt skapar ett
starkt intresse och ett levande minne av varumärket (Spear, Roper, 2013). På dagens konkurrenskraftiga
och globala marknad är det som tidigare nämnts just uppmärksamhet som företag måste lyckas väcka
hos konsumenter för att lyckas nå ut till dem (Dennisdotter, Axenbrant, 2008).

Instagram må vara kostnadsfritt (Instagram, 2015) men ett företagskonto på Instagram kräver mycket
underhåll i form av personal som administrerar kontot, lägger upp bilder/ videor, skriver bild-/
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videotexter samt svarar på frågor i kommentarsfältet under bilderna/ videorna etcetera. För att företaget
ska kunna optimera sitt användande av Instagram på ett sätt som gynnar företaget på bästa sätt så blir all
data som berör området viktig. För att kunna lägga upp en strategi för effektivisering och optimering av
användandet krävs det att företaget har inblick i vad som tilltalar konsumenter, hur de ska agera för att
få följare, få följare att dela vidare deras poster, använda företagets hashtags, tagga andra användare i
kommentarsfält eller på annat sätt få följare att intressera sig för deras konto. (Miles, 2014).

1.1 Problembakgrund
Av de olika sociala medier som idag används frekvent av både privatpersoner och företag så är de
största och mest använda i Sverige Facebook, Twitter och Instagram (Findahl, 2014; Facebook, 2015;
Twitter, 2015; Instagram, 2015). Det har tidigare gjorts omfattande undersökningar om Facebook
(Owyang et al. 2010; Maurer, Wiegmann, 2011), och Twitter (Bulearca, Bulearca. 2010; Burton,
Soboleva, 2011). Gemensamt för dessa två tjänster är att de fokuserar på textbaserat innehåll med
eventuella inslag av bilder och videor. Instagram däremot fokuserar främst på det visuella innehållet
(Instagram, 2015) vilket har visat sig vara mer komplext att undersöka (Highfield, Leaver, 2015). Detta i
kombination med att Instagram är ett yngre medie (Instagram, 2015) gör att det ännu inte finns lika
mycket data om tjänsten jämfört med de tjänster som fokuserar på textbaserat innehåll. (Constantinides,
2014). Dock har forskning kring och om Instagram genomförts, bland annat gällande cybermobbing på
Instagram (Hosseinmardi et al., 2014; Hansen, Palmborg, 2014), fotojournalisters användande av
Instagram (Alper, 2013) och om Instagrams program och gränssnitt (Abbott et al., 2013). Läs mer om
detta under tidigare forskning som även det ligger i introduktionskapitlet. Då forskning kring hur företag
på bästa sätt kan utnyttja det sociala mediet Instagram är begränsat så har vi i denna studie valt att
undersöka vilka parametrar som gör att individer väljer att följa samt interagera med företag på
Instagram. Detta i syfte att identifiera vilka faktorer som företag bör ta hänsyn till i samband med att de
utvecklar sina strategier för användandet av sociala medier i allmänhet och det visuella mediet
Instagram i synnerhet.

1.2 Problemdiskussion
Teknikens framsteg har gett företag ökade möjligheter att bland annat via sociala medier nå ut och
interagera med sina befintliga- och potentiella kunder och vice versa. Denna interaktion mellan
konsument och företag har visat sig vara viktig för företag då en bra kommunikation mellan företag och
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konsumenter kan ge företag många fördelar på marknaden. (Ramani, Kumar, 2008; Wikström, 2010). I
takt med att denna teknik utvecklats så har även konsumenternas krav på interaktion mellan dem och
företag ökat (Wikström, 2010).

Instagram är en av de tjänster som företag kan använda sig av för att som företag nå ut till befintliga
kunder samt för att få dessa att interagera med företaget. Det utgör även en möjlighet för företagen att nå
ut och synas hos andra individer. (Chang, 2014). Instagram är också en tjänst som vid rätt användande
kan ge det mervärde som krävs för att konsumenter ska välja att handla från just ditt företag (Barnes,
2000). Ett exempel på detta är om en konsument väljer att antingen dela vidare en bild eller video från
ett företag i sitt eget flöde och på så sätt delar företagets bild med alla sina egna följare, alternativt
taggar en annan individ i företagets bild eller video. Detta resulterar i vad man kallar för "electronicWord-of -Mouth marketing" (eWOM) (Lee, Youn, 2009; Hennig-Thurau et al., 2004). vilket är ett
vidareutveckling av teorin Word-of-Mouth-marketing (WOM). Teorin eWOM är precis som WOM ett
väldigt effektivt marknadsföringssätt där en konsument för vidare ett budskap och tipsar en annan
individ. Både WOM och eWOM är tekniker som inom marknadsföring och PR har kommit att bli allt
mer viktiga. (Kozinets et al., 2010).

Det höga användaravtalet gör sociala medier till populära marknadsföringskanaler (Kietzmann et al.,
2011) och utgör ett nytt sätt för företag att nå ut till konsumenter (Mangold, Faulds, 2009). Detta är
något som alla företag idag måste ta ställning till (Qualman, 2009) då det på dagens konkurrenskraftig
marknad finns många företag som slåss om konsumenters uppmärksamhet och då företagen därmed har
högre krav på sig att leverera. Kunder idag vill nämligen inte bara ha en produkt eller tjänst utan de vill
dessutom känna något för produkten/ tjänsten eller företaget som tillhandahåller dem (Fog et al., 2010).
Därför är som tidigare nämnts alltmer viktigt att som företag att erbjuda ett så kallat mervärde
(Dennisdotter, Axenbrant, 2008). Ett upplevt mervärde kan vara i form av att få lära känna ett företag
bättre på Instagram samt att kommunicera visuellt med konsumenter kan bidra till att konsumenter
känner anknytning till företaget och därmed skapar en relation till företaget (Spear, Roper, 2013). Detta
kan i sin tur hjälpa företag att väcka den uppmärksamhet (Dennisdotter, Axenbrant, 2008) och det
intresse (Spear, Roper, 2013) som behövs för att som företag lyckas på dagens marknad (Dennisdotter,
Axenbrant, 2008; Spear, Roper, 2013).

Som tidigare nämnts så är det framförallt sociala medier med fokus på textinnehåll som undersökts, i
synnerhet då storskaliga analyser har utförts. En av anledningarna till detta är att både insamling och
bearbetning av text är lättare att utföra jämfört med bilder och videor. (Highfield, Leaver, 2015).
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Undersökning av sociala medier med visuellt innehåll är svårare men det är likväl en viktig aspekt inom
området och det finns ett behov av ökad forskning inom detta område (Constantinides, 2014).

Kombinationen av att Instagram är ett av de sociala medier som flest använder sig av i Sverige (Findahl,
2014) tillsammans och att det endast finns begränsad forskning att tillgå kring tjänsten gör att vi vill
undersöka tjänsten närmare utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta i syfte att kartlägga vad företag
kan få ut av att använda Instagram och hur de kan få individer att följa och interagera med dem på
tjänsten. För att få fram data om detta och för att kunna identifiera vilka faktorer det är som gör att
individer aktivt väljer att följa och interagera med företag via sina Instagramkonton så har vi valt att
fokusera på privatpersoner, deras användande av Instagram och hur de förhåller sig till olika företag
samt det visuella innehåll som de publicerar via tjänsten.

Med detta som grund samt då Instagram är ett av de sociala medier som flest använder i Sverige anser vi
det vara intressant att undersöka Instagram ur en marknadsföringssynpunkt och fokusera på vad som får
individer att följa och interagera med företag på Instagram.

1.3 Det sociala mediet Instagram
Instagram är ett kostnadsfritt socialt medie på vilket man kan dela bilder och videor med dem som man
valt får följa ens konto, samt om man valt att ha ett öppet konto, även med övriga användare. Instagram
grundades av Kevin Systrom och Mike Krieger år 2010, och lanserades för allmänheten den sjätte
oktober samma år. Instagram är tillgängligt via smartphones, datorer samt surfplattor och har idag fler
än 300 miljoner aktiva användare. Varje dag delas det delas över 70 miljoner videos, bilder, vilket
genererar ett snitt på 2,5 miljarder likes per dag. (Instagram, 2015). Den nionde april år 2012 köptes
Instagram upp av Facebook för nära fem miljarder kronor (Jeffrey, 2013).

1.4 Tidigare forskning
Omfattande studier om sociala medier har bedrivits men trots att Instagram är en av de större aktörerna
såväl i Sverige som internationellt så är data kring denna tjänst ännu begränsad. Detta kan som tidigare
nämnts bero på en kombination av att det är ett av de yngre sociala medierna samt att det är en tjänst
som fokuserar på visuellt innehåll i form av bilder och videor vilket är mer komplex data att behandla
och analysera jämfört med text.
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Den forskning som bedrivits specifikt kring Instagram har bland annat fokuserat på hur Instagram
tillsammans med andra medier används vid cybermobbing och det har även bedrivits studier om hur
Instagram, precis som annan media, kan påverka individers självkänsla och då speciellt yngre tjejer
(Hosseinmardi et al., 2014; Hansen, Palmborg, 2014). Det har även gjorts studier gällande den debatt
som pågår kring fotojournalisters användande av Instagram som ett verktyg för visuell dokumentation.
Diskursen om mobila applikationer väcker en rad frågor vilka berör skillnaden mellan illustration och
fotografi, fotografering och bildjournalistik samt skillnaden mellan professionella och amatörer. (Alper,
2013).

Andra studier som bedrivits om Instagram innefattar en undersökning av hur strukturen för hur
Instagrams program och gränssnitt påverkar användarnas förståelse och användning av tjänsten. Det har
också undersökts hur bilder med visuella underskrifter kan användas vid beräkningsanalys i motsats till
att ladda upp datum, platser, taggar samt annan metadata vid forskningen av sociala och kulturella
mönster. (Hochman, Manovich, 2013). Universitetsbiblioteket Bond i Australien har använt sig av
Instagram vid ett experiment med syftet att koppla samman fysiska och digitala utrymmen som ett sätt
att interagera med kunder samt i reklam- och marknadsföringssyfte. Vid detta experiment användes
bibliotekets egna Instagramkonto. (Abbott et al., 2013).

Då forskningen kring Instagram är bristfällig har vi även tittat på tidigare forskning om kunders relation
till företag på sociala medier samt vilka parametrar som kan få dem att engagera sig i, och interagera
med företag. Vi har även sökt information om hur företag på ett effektivt sätt kan kommunicera med
följare och användare genom att använda sig av sociala nätverk (Benedikt, Werner, 2012).

1.5 Forskningsfråga
Vilka fördelar kan företag få av att använda Instagram och hur kan företag få individer att följa dem
samt att interagera med dem på Instagram?
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1.6 Syfte
Syftet med denna studie är att urskilja vilka faktorer som ligger till grund för att individer aktivt väljer
att följa företag på Instagram samt att identifiera vad det är som gör att de väljer att interagera med
företag på Instagram. Detta för att klarlägga vilka fördelar och vilken avans företag kan få av att
använda Instagram och hur företag ska gå tillväga för att få individer att följa dem och interagera med
dem på tjänsten.

1.7 Avgränsningar
Eftersom att det redan finns gedigen forskning om sociala medier med fokus på textinnehåll samtidigt
som det finns ett behov av ökad forskning på sociala medier med fokus på visuellt innehåll så kommer
denna undersökning att avgränsa sig till tjänsten Instagram (Constantinides, 2014). Detta då det är en
tjänst med fokus på visuellt innehåll i form av en bild alternativt en video. Då studiens syfte är att
identifiera vad det är som får kunder och individer att aktivt välja att följa företag samt även interagera
med dem på Instagram så kommer undersökningen att fokusera på individer som använder sig av
tjänsten Instagram.

Då vi inte har medel att genomföra en undersökning som skulle vara representativ för Sverige så har vi
valt att avgränsa studien till Stockholm (Bryman, Bell, 2003). I Stockholm har vi dessutom ett brett
kontaktnät vilket effektiviserar processen av att både samla in data via enkätundersökningen men
framförallt vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna.

Vi avgränsade även undersökningen till att de medverkande måste vara 16 år fyllda. Detta på grund av
att man först vid 16 års ålder har man rätt att ingå vissa avtal så som att köpa produkter och tjänster för
egna ihoptjänade pengar (Allt om Avtal, 2015).
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1.8 Definitioner
Definitioner av de ord, termer och begrepp som är relevanta för studien.

Applikation:
En applikation till en smartphone är tillämpningsprogram avsett för mobila enheter så som surfplattor
och smartphones. Det finns applikationer för det mesta, exempelvis kontaktbok, telefon, kalender,
webbläsare, e-postklienter, spel samt för sociala medier så som Instagram, Facebook och Twitter.

Flöde:
På Instagram kan man i sitt flöde ta del av alla de bilder och videor som laddas upp från de
Instagramkonton som man valt att följa. I flödet syns den senaste uppladdade bilden eller videon först.

Följa en individ eller ett företag
Genom att trycka på “följ” på en individ eller ett företags Instagramkonto så innebär detta att man följer
kontot och därmed får man kontinuerligt uppdateringar av de bilder och videor som laddas upp på
kontot. Dessa bilder och videor syns i ens flöde.

Hashtag/ hashtags/ hashtaggat:
Ordet hashtag kommer från engelskans ord för symbolen # som heter just hashtag. Hashtags är en
klassificeringsmetod som innebär att man märker (taggar) något med en kategoriserande term, ett
begrepp eller ett ord. Kategoriseringen på bilder och videor underlätta för besökare att hitta fler liknande
bilder. Många reklamkampanjer, tävlingar etcetera innefattar hashtaggande. (Instagrammers, 2015).

Instagram:
Socialt medie och tjänst på vilken man kan skapa ett konto och därefter ladda upp bilder och videor på
kontot. Man kan även följa andra Instagramkonton.

Instagramkonto:
Det egna kontot som ett företag eller en individ har, där dennes uppladdade bilder och videor samlas.
Bilderna och videorna visas i datumordning med den senaste uppladdade först.
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Like/ Like:a/ Like:at/ Like:ar:
Kommer från det engelska ordet like vilket på svenska betyder gilla. För att visa att man gillar en bild
eller video så kan man “like:a” uppladdningen genom att dubbelklicka på bilden, alternativt klicka på ett
hjärta beläget under bilden.

Uppladdning/ Inlägg:
När en bild eller en video, publiceras på Instagram så kallas detta för att det gjorts en uppladdning eller
att det gjorts ett inlägg.

Repost/ Reposta:
Termen kommer från engelskan och innebär på svenska att återge. På Instagram kan man återge en
redan publicerad bild eller video genom att via sitt eget konto lägga upp denna och på så sätt dela bilden
eller videon vidare. Det finns speciella applikationer för detta så som ”Repost for Instagram” och
”Instarepost”. Vid repostning läggs ibland en repost-symbol till och/ eller en repost-hashtag. (XLNT
Post, 2013)

Smartphone:
En smartphone är en mobiltelefon som också har ett tangentbord, vilket gör det till en kombinerad
telefon och handdator.

Surfplattor:
Ordet surfplatta kommer från det engelska ordet tablet computer. En surfplatta är en tunn handdator med
multi-touch vilket innebär att det är en pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna. Synonymer till
surfplatta som förekommer är padda, pekplatta, smartplatta, datorplatta och platta.

Tagga:
Att tagga ett Instagramkonto innebär att man benämner Instagramkontot i kommentarsfältet under en
uppladdad bild eller video. När man gör detta får den som blivit taggad en notifikation om detta och kan
då ta del av bilden eller videon.

Visuell kommunikation/ Visuellt innehåll:
Kommunikation och innehåll i form av visuella hjälpmedel som bilder och videor.
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2. Metod
I detta kapitel ges läsaren en introduktion till studiens vetenskapliga utgångspunkt samt den
kunskapsteori som studien utgått från. Här ges även en kortare presentation av kvantitativ- samt
kvalitativmetod och för att studien ska vara replikerbar presenteras tillvägagångssättet punkt för punkt
(Körner, Wahlgren, 2005). Avslutningsvis diskuteras metoden samt utförandet under metodkritik.

2.1 Vetenskapssyn
Denna studie baseras på en kombination av både kvantitativ och en kvalitativ data. Samtliga frågor i den
kvantitativa och den kvalitativa undersökningen har utgått från att kunna besvara studiens
forskningsfråga och har därmed en induktiv ansats. Studiens insamlade data analyserades utifrån för
studien valda teorier genom att en deduktiv innehållsanalys genomfördes. På så sätt kunde data
diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv. (Isaksson, 2010).
Genom att använda både en kvalitativ och kvantitativ metod ökar datainsamlings träffsäkerhet genom att
resultaten från de två olika metoderna kan kontrolleras mot varandra (Denscombe, 1998). Studiens
ontologiska- och epistemologiska inriktning varierar beroende på om den data som bearbetas är
kvantitativ eller kvalitativ.
Ontologi, “vad som finns”, är en teori om arten av sociala företeelser och delas upp i de två synsätten
objektivism och konstruktionism. Objektivism menar på att “vi möter sociala företeelser i form av fakta
som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka” (Bryman, Bell, 2003, s. 33). Objektivism
handlar även om de sociala företeelserna, de kategorier som vi använder i vår vardag samt dess existens
som är oberoende av aktörerna. Konstruktionism innebär att de sociala aktörerna uppfattar kategorierna
organisation och kultur som en yttre verklighet som de inte kan påverka. Det innefattar även ett
ifrågasättande om åsikten av att dessa kategorier är på förhand givna enheter. (Bryman, Bell, 2003).

Epistemologi är en teori om vad kunskap egentligen är. Den tar upp frågan om den sociala verkligheten
kan studeras utifrån samma metoder, verklighetsbild och principer som tillämpas inom naturvetenskapen
och om den i så fall bör behandlas på det sättet. Teorin behandlar även vad vi inom ett specifikt
ämnesområde kan betrakta och acceptera som godtagbar kunskap. (Bryman, Bell, 2003).
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2.2 Insamling av empiri

2.2.1 Kvantitativ data
Kvantitativa data samlades in genom en enkätundersökning vilket är en naturvetenskaplig metod.
Eftersom att studien undersöker hur den sociala verkligheten ser ut när det kommer till individers
användande av Instagram och interagerande med företag på Instagram så har vi använt oss av den
naturvetenskapligt inriktade kunskapsteorin positivism. Positivism är en epistemologisk frågeställning
vilken handlar om vad som är, eller kan, betraktas som accepterad kunskap inom ett visst område. Till
exempel om den sociala verkligheten bör studeras utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild
som dem som tillämpas inom naturvetenskapen. (Bryman, Bell, 2003). Frågorna i enkätundersökningen
utgick från att kunna besvara studiens forskningsfråga och hade därmed en induktiv ansats. Efter att data
samlats in genomfördes en deduktiv innehållsanalys där data analyserades enligt för studien valda
teorier (Isaksson, 2010).

2.2.2 Kvalitativ data
Studiens kvalitativa data har samlats in genom en induktiv process och har behandlats utifrån ett
Interpretivistiskt perspektiv. Interpretivism är ett tolkande synsätt som är baserad på den
epistemologiska kunskapsteorin. För att fånga de subjektiva upplevelser och åsikter som varje informant
hade rörande området för studien, det vill sägande gällande att följa samt interagera med företag på
Instagram, så användes semistrukturerade intervjuer. (Bryman, Bell, 2003). Denna metod valdes då den
gjorde det möjligt att ställa följdfrågor till informanten samt för att den innebar att vi kunde
förtydliganden och utveckla frågorna i de fall det behövdes. Valet att genomföra semistrukturerade
intervjuer istället för att genomföra en annan form av intervjuer valdes då denna form av intervju
möjliggör att intervjuerna får struktur på vilka teman som ska beröras. Detta möjliggör i sin tur kontroll
av att alla väsentliga teman täcks samt att de för studien väsentliga frågor besvaras. De
semistrukturerade intervjuer gör även att informanten får chansen att svara fritt då denne har en stor
frihet att formulera sina svar på sitt eget sätt. Metoden tillåter och innebär även en flexibilitet då
intervjuaren kan lägga till följdfrågor samt andra frågor än de som ingick i intervjuguiden. (Bryman,
Bell, 2003).

12

Data som genererades från de semistrukturerade intervjuerna behandlades ur det ontologiska synsättet
konstruktionism. Detta eftersom att Instagram är en tjänst där socialt samspel sker genom interagerandet
mellan olika konton (både privata individer och företag). (Bryman, Bell, 2003). Detta samspel skapar
inte enbart olika sociala företeelser utan befinner sig även under ständig revidering av användarna. Ett
exempel på detta är om en individ inte längre finner det intressant eller givande att följa ett företag på
Instagram så kommer denne troligtvis att välja att sluta följa företaget. Likt den kvantitativa
undersökningen så genomfördes en deduktiv innehållsanalys av de data som samlats inom genom den
kvalitativa undersökningen. Där data analyserades enligt för studien valda teorier (Isaksson, 2010).

2.3 Val av metod
Studien utgår ifrån en induktiv ansats och baseras på en kombination av kvantitativ- samt kvalitativ data.
Denna kombination valdes då de två tillvägagångssätten inte är ömsesidigt uteslutande (Denscombe,
1998) och då samhällsforskning sällan om ens någonsin bygger på “... enbart det ena eller det andra
tillvägagångssättet.” (Denscombe, 1998, s. 319). Denscombe (1998) menar med detta att bra
samhällsvetenskaplig forskning använder båda tillvägagångssätten.
Att data valdes att samlas in med en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning är på grund av att
det kvantitativa tillvägagångssättet har ett fokus på att mäta företeelser som kan omvandlas och
analyseras i siffor. Detta ger i sin tur en möjlighet att analysera data med hjälp av statistiska metoder.
Dessutom är siffor mer lämpade för att genomföra och utläsa mätbara samband och jämförelser. Vi ville
genomföra en kvantitativ enkätundersökning med minst 100 respondenter för att statistiskt kunna
undersöka insamlade data. Detta då statistik ofta ger mer pålitliga svar samt att kvantitativ forskning ofta
möjliggör insamling av ett större antal data som i sin tur gör forskningen mer tillförlitlig. (Denscombe,
1998). Enkätundersökning utfördes under två dagar och totalt deltog 113 respondenter. Elva av
respondenterna föll bort efter de inledande frågorna vilka säkerställde att respondenten ingick i
undersökningens urval. De respondenter som inte bodde i Stockholm och/eller inte använde Instagram
så skickades då direkt till slutet av enkäten. I och med detta var det totalt 102 respondenter som
slutförde hela enkäten.

För att även få möjlighet att gå djupare in på ämnesområdet så användes ett kvalitativt tillvägagångssätt
i form av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa forskare kan “... förmedla komplexiteten i
situationer” (Denscombe, 1998, s. 321) då det kvalitativa tillvägagångsättet tillskillnad från det
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kvantitativa lägger fokus på ord istället för siffror. Vid de semistrukturerade intervjuerna var kriteriet att
samtliga informanter både tillhörde studiens urval samt att de följer företag på Instagram. Detta för att
kunna undersöka relationen mellan individer och företag på Instagram närmre. Tolv stycken
semistrukturerade intervjuer genomfördes.
Sammanfattningsvis så valde vi att använda båda tillvägagångsätten för att vi anser att kombinationen
gjorde att vi fick både djup samt mycket data att falla tillbaka på. Det kvalitativa tillvägagångssättet
valdes för att studien skulle kunna inbegripa både datamaterial som var rikhaltigt, detaljerat
(Denscombe, 1998) och som möjliggör den djupare förståelse som kan fås via intervjuer och följdfrågor.
Anledningen till att vi valt att använda oss av det kvantitativa tillvägagångsättet var att man genom detta
kan samla in en större mängd data vilket ger ett bra underlag. (Bryman, Bell, 2003). Dessutom ges
studien en ökad trovärdighet genom de statistiska testerna för signifikans. (Denscombe, 1998). Samtlig
data har behandlats enligt både ontologiska och epistemologiska teorier.

2.4 Population
Studiens population består av individer som är bosatta i Sverige och som använder sig av Instagram.

2.5 Urval
Studien baseras på ett bekvämlighetsurval bestående av individer bosatta i Stockholm. Ett
bekvämlighets urval består av individer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman,
Bell, 2003). Samtliga deltagare i studien är 16 år och uppåt och använder Instagram. Vi valde denna
avgränsning gällande ålder då studien till viss del undersöker om följande av företag på Instagram kan
leda till att individer köper produkter/ tjänster och då man som tidigare nämnts innan 16 år fyllda saknar
rätten att ingå avtal. Från 16 års ålder har man däremot rätt att ingå i vissa avtal i form av att man till
exempelvis får köpa produkter och tjänster för egna ihoptjänade pengar. (Allt om Avtal, 2015).
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2.6 Pilotundersökningar

2.6.1 Pilotundersökning - enkät
Innan vi skickade ut den reella enkätundersökningen genomfördes en pilotundersökning med syfte att få
respons och kritik på enkätens samtliga frågor samt på enkätens användarvänlighet. Enkätens frågor
utformades induktivt med ändamål att besvara studiens frågeställning. Pilotundersökningen
genomfördes på en grupp bestående av 16 stycken individer (Bryman, Bell, 2003, s. 191).
Respondenterna i pilotundersökningen bidrog med värdefull kritik och utifrån den valde vi att dela upp
frågorna så att frågor av samma karaktär fanns samlade på samma sida istället för att ha en sida per
fråga som vi hade på pilotundersökningen. Detta för att enkäten skulle uppfattas som koncis,
strukturerad och tidseffektiv. Vi valde även att ta bort två stycken frågor då de inte bidrog med ny data.
Detta resulterade i att antalet frågor minskade från 22 stycken till 20 stycken. Respondenterna
uppskattade att de, i de fall då de inte ingick i undersökningens urval, skickades till enkätens slut redan
efter de första frågorna. I övrigt uppfattade respondenterna i pilotundersökningen enkäten som tydlig,
lättnavigerad och lättillgänglig. De ansåg att frågorna var välformulerade och lätta att förstå. Flera av
respondenterna i pilotundersökningen uppskattade möjligheten att få fylla i individuella svar på utvalda
frågor.

2.6.2 Pilotundersökning - semistrukturerade intervjuer
Inför de semistrukturerade intervjuerna kontaktade vi fem stycken individer ur studiens urval och
intervjuade dem i syfte att få konstruktiv kritik på utförandet och frågorna. Frågorna till intervjuerna
utformades även här induktivt i syfte att besvara studiens forskningsfråga. Vi utgick även från ett
induktivt förhållningssätt under intervjun då vi anser att detta ger utrymme för ett mer fritt berättande.
Innan intervjuerna ägde rum mottog informanterna ett informationsblad där förutsättningar samt vad
intervjun skulle behandla återgavs. Detta gav oss även möjlighet att själva utvärdera vårt
tillvägagångssätt för att kunna genomföra förbättringar inför de tolv planerade intervjuerna.

Samtliga informanter i pilotundersökningen ansåg att informationsbladet inför intervjun var tydlig och
de uppskattade möjligheten att kunna förbereda sig inför intervjun. De ansåg att frågorna var tydliga och
relevanta för området av studien och uppskattade möjligheten att kunna utveckla sina svar. En av fem
respondenter upplevde att det kändes obekvämt att intervjun spelades in och de andra fyra ansåg att det
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var ett effektivt sätt att samla in data då de kunde prata fritt utan att vänta på att anteckningar skulle
göras. Dessa fyra upplevde att inspelningen bidrog till att intervjuaren var mer delaktig istället för
upptagen med att anteckna samt att intervjun i och med detta kändes mer avslappnad. Då majoriteten
ansåg det positivt att intervjuerna spelades in så valde vi att utföra de skarpa intervjuerna på samma sätt.
Vi var även noga med att informera samtliga informanter om att all data behandlas enligt
personuppgiftslagen samt att informanterna i studien får vara anonyma, detta för att föregå att någon
skulle känna sig obekväm (datainspektionen, 2015).

2.7 Genomförande - enkätundersökning
Syftet med enkätundersökningen var att samla in en större mängd data då det gör det möjligt att se
frekvens, samband och mönster i svaren på enkätundersökningens frågor.
Enkätundersökningen skapades via webbsidan Toluna Quick Surveys (2015) och delades via
skribenternas privata Facebook-konton under en period på två dagar. Respondenterna kontaktades via
Facebook då detta för oss var ett enkelt sätt att kommunicera med respondenterna på. Efter dessa två
dagar avslutades enkäten och länken till enkäten togs därmed ur bruk. På Facebook delades enkäten
genom Facebooks egna meddelande-tjänst ”Messenger” som fungerar likt ett vanligt mail fast inom
Facebook. Enkäten skickades till 200 individer. Målet var att få in svar från 100 stycken respondenter
och efter att denna siffra uppnåtts skulle undersökningen avslutas (Trost, 2010). Totalt hann 113
respondenter besvara enkäten inom dessa två dagar. Elva sållades bort under de första frågorna som var
av dikotom karaktär, det vill säga att de kunde anta två värden. Dessa frågor säkerställde om
respondenten uppfyllde de specifika kriterier som krävdes för att ingå i undersökningens urval eller inte.
De två frågorna behandlade huruvida respondenterna var bosatta i Stockholm och om de använder
Instagram. Att svara ja på båda dessa frågor var ett kriterium för att kunna delta i enkätundersökningen
då respondenten annars inte tillhörde studiens urval. Om respondenterna svarade nej på någon av dessa
två frågor skickades respondenten direkt till enkätens slut. På så sätt säkerställdes det att endast data
relevant för undersökningen samlades in.
För att säkerhetsställa att vårt resultat inte innefattade ett överhängande antal av samma kön eller att det
exempelvis endast var 16 åringar som besvarat enkäten så hade vi med två frågor där respondenterna
fick ange ålder och kön. Slutligen antog vi försiktighetsåtgärden att välja inställningen som gjorde att
enkäten inte gick att besvara mer än en gång från samma webbläsare i syfte att säkerhetsställa att inte
samma respondent genomförde enkätundersökningen mer än en gång.

16

Enkätundersökningen bestod utav 20 stycken frågor (se bilaga 10.1) vilka som tidigare nämnts utformats
genom en induktiv ansats. För att få in så ärliga svar som möjligt på frågorna så behövde ingen av
respondenterna ange sitt namn för att besvara enkäten. Dock vet vi vilka som gavs möjligheten att
besvara enkäten, då vi valt ut de 200 individer som via Facebook ”Messenger” mottog länken till
enkäten. Vi vet att 113 av de 200 som mottog länken valde och hann besvara enkäten under de två dagar
den var aktiv men vi kan inte veta vilka dessa 113 respondenter var.
Efter de inledande frågorna följde ett antal större frågor i syfte att få in så mycket information som
möjligt från varje respondent. Ett flertal frågor innehöll flera svarsalternativ där respondenten gavs
möjlighet att välja flera av alternativen. (Bryman, Bell, 2003). Detta för att respondenten inte skulle
behöva välja ut endast ett svarsalternativ på en fråga där det fanns fler alternativ som stämde in på
respondenten. På så sätt genererade undersökningen en större mängd data som också var mer relevant
jämfört med vad den annars hade gjort.

För att säkerställa att vi som skapare av enkäten och de deltagande respondenterna hade samma bild av
verkligheten så använde vi oss av deltagarvalidering genom att det innan enkätens början gavs
förklaring av samtliga termer och begrepp som förekom i enkätundersökningens frågor. (Bryman, Bell,
2003). För att se enkätsvaren se bilaga 10.4.

2.8 Genomförande - semistrukturerade intervjuer
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor och totalt intervjuades
tolv individer (Trost, 2012). Informanterna valdes ut i ett bekvämlighetsurval genom att vi kontaktade
20 individer som vi trodde tillhörde studiens urval det vill säga, de bor i Stockholm och använder
Instagram. Vi valde att lägga till kriteriet att informanterna tillskillnad från respondenterna var tvungna
att följa företag på Instagram för att för att få medverka i studien. Detta då vi ville intervjua individer
som förhoppningsvis även interagerar med företag. Informanter som följer företag men inte interagerar
med företag fick dock medverka i studien då det även för studien är intressant att undersöka vad som
skulle kunna få dessa informanter att börja interagera med företag. Av de 20 individer som kontaktades
så var det fyra stycken som inte ville medverka i studien och därmed tackade nej till en intervju. Det var
även fyra som inte följde företag på Instagram och därför inte kunde medverka.
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Samtliga informanterna kontaktades via telefon och efter att de tackat ja till att medverka skickades ett
informationsmail (se bilaga 10.2) ut med information om avtalat datum och tid för intervjun samt var
den skulle ta plats. Informanten fick även i informationsmailet ytterligare information om vad som
skulle komma att diskuteras under intervjun för att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Dock
bifogades ingen lista över samtliga frågor på grund av att vi ville få möjlighet att ta del av
informanternas spontana reaktion och första tankar kring en del av frågorna. I informationsmailet
framgick även att samtalet skulle spelas in samt att all insamlad data från intervjun skulle registreras
anonymt och att samtlig data behandlades i enlighet med personuppgiftslagen (datainspektionen, 2015).
Detta för att informanterna skulle känna sig trygga och bekväma under intervjun samt för att de skulle
känna att de kunde svara ärligt på samtliga frågor. Samtliga intervjuer utgick från en intervjuguide (se
bilaga 10.2) som baserades på en lista över förhållandevis specifika teman som berördes under varje
intervju. Längden på intervjuerna varierade med ett genomsnitt på cirka 30 minuter. Intervjuerna
genomfördes på olika platser anpassade utifrån var informanterna befunnit sig det vill säga där dessa
arbetar och/ eller bor. Vid samtliga intervjuer har det funnits tillgång till mötesrum eller likvärdigt
alternativ där intervjun har genomförts. På så sätt har ingen utomstående haft möjlighet att höra samtalet
vilket hade kunnat påverka informantens svar och informanten har heller inte påverkats av en
distraherande omgivning. Intervjuerna transkriberades i syfte att vi som intervjuare inte skulle tolka
svaren och därmed läsa in något felaktigt. Därefter valde vi dock att sammanfatta intervjusvaren i
kortare citat för att göra data mer lätthanterlig vid analys. Dessa sammanfattningar skickades därefter till
informanterna för att de skulle få validera att våra sammanfattningar av deras svar var korrekta och att
dessa citat kunde representera det som stämde bäst in på deras åsikt i frågan. Deltagarvalideringen
genomfördes i syfte undvika att vi skrev om deras längre svar, tolkade dem fel eller läste in felaktiga
undermeningar i deras uttalanden. Citat kategoriserades för att underlätta analys av data, därefter gjordes
Excel-ark och diagram för att svaren skulle bli mer överskådliga samt lättare att jämföra.

2.9 Bortfallsanalys
Begreppet bortfall innebär en ”… felkälla som inte rör själva urvalsprocessen…” (Bryman, Bell, 2003,
s. 111). Denna felkälla kan till exempel uppstå i form av att en informant som vi ska intervjua inte dyker
upp, att en av respondent/ informant inte besvarar våra frågor eller att en tillfrågad individ avstår från att
besvara enkätundersökningen (Bryman, Bell, 2003).
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2.9.1 Bortfallsanalys – Enkätundersökning
Vi valde att dela vår enkätundersökning via Facebooks egna meddelande-tjänst ”Messenger” i ett
bekvämlighetsurval. Enkäten skickades ut till 200 individer och det var sammanlagt 113 av dessa 200
som valde att besvara enkäten. Detta innebär ett bortfall på 87 individer som antingen inte hann besvara
enkäten eller som valde att inte besvara enkäten under de två dagar som enkäten var aktiv.

På fyra frågor i enkäten ombads respondenter som svarat på ett visst sätt att svara på nästkommande
fråga medan de respondenter som inte svarat på detta sätt ombads gå vidare till frågan därefter. Dessa
respondenter innefattades av dem som svarat att de inte följer företag och som därför ombads ange
anledningen till detta. De respondenter som angett att de interagerar (kommenterar, like:ar, hashtaggar)
med företag på Instagram ombads besvara hur de interagerar. De respondenter som svarade ja på att det
fanns företag vars Instagramkonto de velat följa, men som de ändå avstått från att följa ombads ange
anledningen till detta. Den sista av denna typ av fråga var att de respondenter som svarat ja på att det
fanns bilder och videor som företag lagt upp som de velat like:a men som de ändå avstått från att like:a
ombads ange anledningen till detta. Dessa så kallade följdfrågor som avsedda för de respondenter som
svarat på ett visst sätt och som därmed ombads besvara en följdfråga kring detta var dessutom
flervalsfrågor. Flervalsfrågor innebär att respondenten gavs möjligheten att välja ett eller flera
svarsalternativ. Vi har i dessa följdfrågor svårt att kontrollera att det är de som ombads besvara frågan
som verkligen gjorde det. Detta då frågan var öppen att besvaras av samtliga, men bara avsågs besvaras
av vissa. Därför finns det en sannolikhet att det vid dessa frågor kan ha har skett bortfall. Då möjligheten
att svara fanns även för dem som inte kvalificerat sig till att besvara dessa frågor att innebär detta även
att vi inte heller med säkerhet kan veta att det är rätt respondenter som svarat. Vi anser därför att dessa
frågor inte har lika hög reliabilitet samt validitet som övriga frågor.

2.9.2 Bortfallsanalys – Semistrukturerade intervjuer
Det var 20 stycken individer som kontaktades med förfrågan om att medverka i studien genom att ställa
upp på en intervju. Fyra av dessa 20 avböjde detta erbjudande och tillhör därmed studiens bortfall.
Bland de tolv individer som tackade ja till att bli intervjuade och därmed tackade ja till att medverka i
studien skedde inget bortfall. Detta då samtliga tolv informanter infann sig på utsatt tid och plats för att
delta i intervjuerna. Ingen av informanterna hade heller problem med att besvara frågorna. Det som
skulle kunna ses som ett bortfall i de semistrukturerade intervjuerna var de informanter som vid ett eller
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flera tillfällen uppgav att de inte hade någon uppfattning i frågan. Men då vi anser att uttrycka sin brist
på åsikt i en fråga även det är att uttrycka sin åsikt, har vi valt att inte räkna med detta som ett bortfall.

2.10 Studiens kvalitet

2.10.1 Ontologiska autenticitet
Gällande studiens ontologiska autenticitet, vilket är ett begrepp som mäter om studien hjälper de som
medverkat i studien till en bättre förståelse av den sociala verklighet som de lever i (Bryman, Bell,
2003). I vår studie fick vi efter såväl intervjuerna samt efter kontakt med en del av respondenterna insikt
om att vår undersökning väckt en hel del tankar, men framförallt så hade de medverkande kommit fram
till en mängd olika saker som de ansåg att företag bör ändra och förbättra, saker som de innan
medverkan i studien ansåg att de inte hade tänkt på. Därmed anser vi att vår studie innehar ontologisk
autenticitet då den bidragit till att hjälpa de medverkande att förstå sin sociala verklighet gällande det
behandlade området bättre än vad de gjorde tidigare, innan de medverkade studien.

2.11 Den kvalitativa studiens kvalitet
För att mäta en kvalitativ studies kvalitet används begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet
och konfirmering (Bryman och Bell, 2005).

2.11.1 Tillförlitligheten
Begreppet tillförlitlighet hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är konsekvent vid upprepad
användning samt om det är neutralt i sin verkan (Denscombe, 1998). Tillförlitlighet innefattar även att
rapportera resultat till de som är en del av den sociala verklighet som forskaren undersökt i syfte att få
dessa resultat konfirmerade (Bryman, Bell, 2003). För att kontrollera insamlad datas giltighet så
skickades efter varje avslutad intervju en sammanfattning av intervjun ut till respektive informanten.
Detta för att informanten skulle kunna granska den data som informanten delgett oss under intervjun
samt för att intyga att vi uppfattat denna korrekt eller för att rapportera eventuellt felaktiga tolkningar.
Denna form av deltagarvalidering säkerställer tillförlitligheten på de data som insamlandes under
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intervjuerna. För att öka datas tillförlitlighet och för att kunna undersöka relationen mellan individer och
företag närmre var kriteriet att informanterna förutom tillhöra studiens urval var tvungna att följa företag
på Instagram. Dessutom så ökades studiens tillförlitlighet genom att det innan intervjun bekräftades att
informanterna själva ansåg att studieområdet var något som de själva ansåg sig kunna besvara frågor
kring. Informanterna hade dessutom vid förfrågan angett att de förutom att följa företag på Instagram
har ett stort intresse av såväl Instagram samt för företag och marknadsföring. Detta bör anses vara
tillförlitligt då studiens syfte är att undersöka varför individer som använder Instagram följer företag
samt varför de interagerar med företag, vilket respondenterna i egenskap av att vara individer som
använder Instagram bör besitta kunskap om. Då ett informationsblad gällande den kommande intervjun
skickades till informanten minst två dagar innan det att intervjun skulle äga rum så fick informanten
ungefärligt veta vilka frågor som skulle behandlas samt gavs möjlighet att förbereda sig inför intervjun.
Detta stärker i sin tur studiens tillförlitlighet. Dock var det en informant som inte hade hunnit gå igenom
informationsbladet, detta resulterade i att denne inte var lika förbered som övriga informanter, vilket
sänker studiens tillförlitlighet.

2.11.2 Överförbarhet
Då majoritet av informanterna var i åldern 25 – 35 år med en medelålder på 31 år så kan detta innebära
att resultatet blir svårt att överföra till en annan grupp med ett annat åldersspann. Då endast tolv
intervjuer genomfördes och då ett flertal av informanterna dessutom var sysselsatta inom
hälsobranschen kan detta medföra att studiens resultat inte kan överföras till en grupp individer med
annan sysselsättning. Då informanterna dessutom är individer som vi känner och har en liknande
socialdemografisk profil som vi har, detta gör det svårare att överföra resultatet till en annan grupp
vilket minskar studiens överförbarhet.

2.11.3 Pålitlighet
För att bedöma en studies pålitlighet bör genomförandet av denna studie finnas väldokumenterad samt
väl redogjord för, detta för att studien i framtiden ska kunna upprepas med likartat resultat (Bryman,
Bell, 2003). För att säkerhetsställa intervjuernas pålitlighet så har vi i studiens metod kapitel valt att ha
uttömmande information och redogörelse av hur forskningen har gått till, hur informanterna valts ut,
kontaktats och intervjuats etcetera. Vi även haft vår handledare Lars Vigerland samt våra opponenter
Michaela Bergman och Anna Karlsson som kontinuerligt granskat forskningen. Huruvida en studie i
framtiden skulle kunna ge liknande resultat är dock svårt att svara på då sociala medier är i ständig
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utveckling. Detta kan i sin tur leda till att interagerande på sociala medier i framtiden kan komma att
förändrats och utvecklas.
Den informant som inte hade läst igenom informationsbladet innan intervjun, hade kanske svarat
annorlunda om denne hade gjort det. Detta då informanten hade varit mer förbered då denne då hade
haft mer tid att tänka igenom och fundera ut sina svar. Att informanten kanske skulle ha svarat
annorlunda om denne läst informationsbladet minskar studiens pålitlighet gällande denna specifika
informant som utgör en del av vår insamlade data.

2.11.4 Konfirmering
När det gäller vår möjlighet att styrka och bekräfta vår forskning och våra resultat innebär detta att vi
som forskare och skribenter har agerat i god tro (Bryman, Bell, 2003). Det vill säga vi har under denna
studie inte medvetet låtit våra personliga teoretiska inriktningar eller personliga värderingar påverka
forskningens utförande eller studiens resultat.

2.12 Den kvantitativa studiens kvalitet
För att validera en kvantitativ studies data och kvalitet används begreppen reliabilitet, replikation och
validitet (Bryman och Bell, 2005).

2.12.1 Reliabilitet
Studiens reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida studiens resultat skulle bli detsamma om
studien gjordes om (Bryman, Bell, 2003).
Studien har genomförts med hjälp av både ett kvantitativt- och kvalitativt tillvägagångssätt där de två
datainsamlingarna varit skilda från varandra men ändå påvisat väldigt likartade, nära inpå samma
resultat. Denna metodtriangulering där de olika metodresultaten ställs mot varandra och då båda påvisar
samma resultat ökar studiens reliabilitet. Då de data som samlats in dessutom visade på att majoriteten
var eniga i sina svar ökar även detta studiens reliabilitet. Men för att studien ska kunna genomföras på
nytt med liknande resultat krävs samma förutsättningar, det vill säga att studien genomförs i Stockholm
samt att en majoritet av respondenterna är i åldersspannet 26 – 30 år gamla.
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2.12.2 Replikation
För att en studie ska vara replikerbar innebär det att den ska kunna genomföras på nytt (Bryman, Bell,
2003). I vår studie finns alla förutsättningar för att studien ska kunna upprepas då tillvägagångssättet vid
enkätundersökningen beskrivs ingående i metod kapitlet.

2.12.3 Validitet
Att mäta en studies validitet kan enkelt uttryckt beskrivas som att mäta om studien verkligen mäter det
som studien avsett att mäta (Denscombe, 1998). Genom vår pilotstudie var studiens validitet i fokus, då
vi bad de medverkande i pilotstudien att komma med kritik samt råd om hur studien skulle genomföras
för att mäta det den var avsedd att mäta, vilket vi anser ökar studiens validitet. Vi har i studien även
använt oss av metodologisk triangulering där de två olika metoderna kunde verka som kontrasterande
datakällor i syfte att öka tilliten till att data är förenlig med den sociala verkligheten. Då resultaten från
enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna därmed kunde kontrolleras mot varandra,
anser vi att detta ökar studiens validitet.

2.13 Metod- och Resultatkritik
I metoden för denna undersökning användes både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Även om
denna kombination av data utgjorde en bra grund för undersökningen så fanns det även nackdelar med
båda metoderna. Kvantitativa undersökningar “rymmer en artificiell och något falsk känsla av precision
och riktighet” och ett exempel på detta är att enkäten var utformad på ett sätt som förutsatte att samtliga
respondenterna tolkade viktiga termer och begrepp på det vis som avsetts (Bryman, Bell, 2003, s.105).
Då respondenterna inte hade möjlighet att ställa frågor under deltagandet av enkätundersökningen så var
vi noga med att minimera detta problem genom att formulera tydliga frågor där samtliga termer och
begrepp som var specifika för studien förklarades samt ha med ett informationsblad där samtliga termer
definierades innan enkäten startade. Ytterligare korrigeringar, omformuleringar och förtydligande
gjordes även efter feedback från respondenter i pilotundersökningen. Respondenterna som deltog i
pilotstudien ombads även lämna feedback på antalet frågor. Ett stort antal frågor kan generera mycket
data men det kan även leda till ökat bortfall i de fall respondenten på grund av detta väljer att inte
slutföra enkätundersökningen. Med hjälp av feedback från pilotstudien gjordes en avvägning mellan
dessa parametrar för att hitta en medelväg.
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Enkätundersökningen delades via Facebook och respondenterna var anonyma i den bemärkelsen att de
inte behövde ange sitt namn för att delta, detta i syfte att få in så sanningsenliga svar som möjligt. Detta
resulterade dock i att vi inte kunde ha insyn i vilka som besvarat enkäten eller andra faktorer som till
exempel om respondenten diskuterat frågorna med utomstående personer som därmed kan ha påverkat
deras svar. Ett resultat av att enkätundersökningen delades via Facebook är att majoriteten av
respondenterna har liknande socialdemografiska profiler vilket innebär studien kan bli svår att överföra
till andra grupper. Det gick inte heller att med säkerhet veta att samtliga respondenter som mottog
enkäten besatt den kunskap som krävdes för att besvara samtliga frågor vilket innebär att koppling
mellan undersökning och vardag försvåras. (Bryman, Bell, 2003). På samma sätt som att det inte gick att
säkerställa att inga misstolkningar skett så saknades även möjligheten att ställa följdfrågor. Detta i
kombination med att respondenten begränsades till de svarsalternativ som enkäten erbjöd kan ha
resulterat i att vi inte fått med all väsentlig information samt att respondenterna kan ha känt sig
begränsade av svarsalternativen. (Bryman, Bell, 2003). För att motverka detta hade respondenterna
möjlighet att själva fylla i och formulera svaren på ett antal utvalda frågor. Studiens jämna fördelning
mellan könen (med 59 stycken kvinnor respektive 54 stycken män) ökar studiens trovärdighet. Det hade
det varit intressant att se hur kvinnor respektive män svarade på de olika frågorna, något vi med den
enkättjänst som vi använde inte hade möjlighet att göra.

Gällande de frågor i enkäten som var flervalsfråga anser vi efter att ha genomfört enkäten att vi borde
låtit respondenterna gradera sina svar så vi hade fått information om vilka av de svarsalternativ som
respondenterna valde som var det som stämde bäst in på respondenten, samt vilket svarsalternativ som
respondenten valt men som inte stämde lika bra in på respondenten. Det var ett visst antal flervalsfrågor
som endast ett antal av respondenterna ombads besvara, det vill säga det var frågor formulerade enligt
följande ”Om du svarade ja/ nej på föregående fråga så svara på denna fråga om inte gå vidare till nästa
fråga.” Då möjligheten att svara även fanns för dem som inte kvalificerat sig till att besvara dessa frågor
innebär detta att vi inte med säkerhet kan veta att det är rätt respondenter som svarat. Vi anser därför att
dessa frågor inte har lika hög reliabilitet samt validitet som övriga frågor. Enkätfrågor av typen: “Om du
svarade ja på föregående fråga besvara denna fråga, om inte gå vidare till nästa fråga.” valde vi att lägga
på samma sida som den föregående frågan så att respondenten enkelt och snabbt skulle kunna påminna
sig om vad föregående fråga var samt vad denne svarat på denna fråga.

För att minska enkätens bortfall i form av respondenter som hoppade över vissa frågor så valde
inställningen på Toluna Quick Surveys (2015) som gjorde att respondenterna var tvungna att besvara
frågan för att komma vidare till nästa fråga. Detta innefattade alla frågor förutom de fyra frågor som var
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de så kallade följdfrågor som innefattade att respondenten svarat på ett visst sätt och därför ombads
besvara en följdfråga gällande detta. Dessa frågor kunde man därmed låta bli att svara på och ändå gå
vidare i enkäten. Efter att ha utvärderat enkäten kom vi fram till att vi borde ha omformulerat dessa
frågor samt gjort dem till frågor som respondenterna var tvungna att besvara för att kunna gå vidare i
enkäten. Ett exempel på en av de frågor som förekom i enkäten är:

Om du svarade nej på föregående fråga & därmed INTE följer företag på Instagram kryssa i de
alternativ som stämmer bäst in på dig. Om inte, gå vidare till nästa fråga.
❏ Jag vill endast följa personer som jag känner
❏ Jag vill undvika reklam
❏ Intresserar inte mig
❏ Annan anledning: ______________________________________

Dessa frågor likt denna ovan kunde med fördel ha gjorts om enligt följande:

Om du svarade nej på föregående fråga och därmed INTE följer företag på Instagram kryssa i de
alternativ som stämmer bäst in på dig. Annars gå vidare till nästa fråga.
❏ Jag svarade ja på föregående fråga då jag följer företag på Instagram
❏ Jag vill endast följa personer som jag känner
❏ Jag vill undvika reklam
❏ Intresserar inte mig
❏ Annan anledning: ______________________________________

Det vill säga genom att lägga till ett svarsalternativ likt “Jag svarade ja på föregående fråga då jag följer
företag på Instagram” hade vi kunnat ha inställningen att varje fråga behövdes besvaras för att
respondenten skulle kunna gå vidare i enkätundersökningen på samtliga frågor. Om denna ändring hade
gjorts hade eventuellt bortfall kunnat undvikas.
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Vi var även medvetna om att enkäter inte passar alla respondenter. De med läs- och skrivsvårigheter
eller som inte talar svenska har med stor sannolikhet inte besvarat enkäten vilket kan ha lett till ett ökat
bortfall. För att försöka säkerhetsställa att det inte var samma respondenter som besvarade enkäten fler
än en gång valde vi inställningen på Toluna Quick Survey (2015) som gjorde att det inte var möjligt att
besvara enkäten fler än en gång från samma webbläsare. Dock kan respondenterna ha fler än en
webbläsare, vilket gör att det finns en chans att samma respondent kan ha besvarat enkäten fler än en
gång.

Till skillnad från enkätundersökningen hade inte informanterna möjlighet att vara anonyma vid de
semistrukturerade intervjuerna då ett fysiskt möte ägde rum. Trots att samtliga informanter informerades
om att inga namn skulle komma att publiceras i undersökningen kan detta trots allt ha påverkat
informanternas svar samt hur pass avslappnad och bekväm personen kände sig under intervjun.
Informanterna kan även ha påverkats av intervjuarnas olika egenskaper som kön, etnisk bakgrund och
socialekonomisk status. Skillnader mellan intervjuarna och informanternas egenskaper kan ha påverkat
samspelet mellan parterna under intervjun (Bryman, Bell, 2003). Det är dock svårt att säga hur detta kan
ha påverkat intervjuerna. Informanterna kan även ha påverkats medvetet eller omedvetet av intervjuaren.
Detta fenomen kallas för intervjuareffekten och innebär att informanten skulle ha svarat annorlunda om
det varit en annan individ som intervjuade (Bryman, Bell, 2003). Samtidigt som vi under intervjuerna
varit medvetna om detta så var detta svårt att frånkomma.
Efter att vi samlat in all data från både den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen visade det
sig att åldersspannet inte blev lika spritt som vi hade förhoppningar om. Då intervjuerna utfördes utav
två olika personer så kan frågorna ha tolkats på olika sätt vid de olika intervjuerna beroende på vem som
genomförde den. För att öka kvaliteten på intervjuerna så hade dessa kunnat utföras av samma
intervjuare istället för av två olika (Bryman & Bell 2003). Detta då det skulle innebära att alla
intervjuobjekt hade “utsatts” för samma intervjuare vilket skulle kunna innebära att intervjuerna hade
blivit mer homogena. Individer uttrycker sig på olika sätt och betonar ord olika vilket i sin tur kan leda
till att budskapet förvrängs för mottagaren och på så sätt kan svarens reliabilitet försämras. På grund av
detta valde vi som tidigare nämnt att ha en deltagarvalidering i vilken informanterna fick konfirmera att
deras svar uppfattats korrekt. Att utföra telefonintervjuer valdes bort då intervjuarna vid ett fysiskt möte
med informanten har möjlighet att läsa av kroppsspråk vilket i sin tur minskar risken för missförstånd.
För att minska risken för att svaren ska tolkas olika transkriberades samtliga intervjuer. Intervjuerna var
även betydligt mer tidskrävande både i planering, utförande samt kodning och analys av data. Detta
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ledde till att antalet intervjuer blev begränsat. Tidsaspekten gjorde även att det blev svårare att hitta
informanten som hade tid och möjlighet att ställa upp.
Vi är nöjda med att vi i de semistrukturerade intervjuerna har en jämn fördelning mellan könen, då vi
intervjuade sex kvinnor och sex män. Att ha en jämn fördelning mellan könen anser vi ger studien högre
reliabilitet då inget kön är överrepresenterat och då resultatet därmed inte är vinklat gällande kön, vilket
en överrepresentation av ett kön över ett annat hade kunnat innebära.
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3. Teori
I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller som används för att tolka studiens resultat samt för
att analysera resultatet. I kapitlet presenteras följande teorier: Word-of-mouth och electronic-Word-ofMouth, två modeller inom marknadsföring som handlar om att nöjda kunder sprider budskapet vidare,
antingen mun till mun eller elektroniskt. Brand Awareness teorin som visar den styrka ett varumärkes
närvaro har i kunders minne, The Cconsumer Decision Making Process presenteras också, som är en
beskrivning av den process som konsumenter går igenom innan ett köp. Framing Theory en teori som
handlar om det budskap som via massmedia sänds ut till individer.

3.1 Word-of-mouth (WOM) och electronic-Word-of-Mouth (eWOM)
WOM definierades till en början som "informell kommunikation mellan privata parter gällande
utvärdering av produkter och tjänster" av Anderson (1998). Det finns omfattande forskning som
visar på att WOM både påverkar konsumenters val samt produkters och tjänsters spridning och
försäljning. (Berger och Iyengar, 2013). När det gäller konsumentens val så har WOM en betydande
inverkan och WOM har i en del situationer visat sig vara ett mer effektivt marknadsföringsverktyg
jämfört med mer traditionella metoder så som reklam och personlig försäljning. (Katz, Lazarfeld 1955;
Engel et al., 1969; Arndt 1967; Richins, 1983). Undersökningar visar även att WOM påverkar både
långsiktiga och kortsiktiga bedömningar (Bone, 1995). Detta kan verka både positivt och negativt för
företag beroende på individens subjektiva uppfattningar och åsikter.

I samband med utvecklingen av internet och tillkomsten av sociala medier så har även en förgrening
av WOM utvecklats, eWOM, vilket står för electronic-Word-of-mouth. Lee och Youn (2009).
Forskning visar att även eWOM kan generera högre trovärdighet, empati och relevans för kunder
jämfört med andra webb-baserade informationskällor skapade av marknadsförare (Bickart,
Schindler, 2001). Genom användande och genererande av eWOM kan med andra ord både ett
ekonomiskt och socialt värde härledas (Hennig-Thurau et al., 2004).
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Figur 1.1 Word of mouth (Kim et al., 2011).

Instagram är ett av de sociala medier som används av både individer och företag och utifrån denna teori
kan studiens data analyseras för att se om, och i så fall hur, individer använder sig av eWOM på
Instagram. I de fall individer använder sig av eWOM kan denna teori även hjälpa oss att identifiera de
faktorer som uppmuntrar denna form av interaktion.

3.2 The Consumer Decision Making Process
The Consumer Decision Making Process är en beskrivning av den process som konsumenten genomgår
vid ett köp. Processen startar med att konsumenten identifierar ett problem eller ett behov som leder till
informationssökande och en utvärdering av de alternativ som finns. Efter detta fattas ett beslut om köp
och processen avslutas med att konsumenten gör en utvärdering av köpet (Kotler & Armstrong, 1999).

Figur 1.2 The consumer decision making process (Kotler & Armstrong, 1999).

Figuren visar kundens köpprocess som börjar med att individen identifierar ett problem och påbörjar
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därefter insamling av information. Detta följs upp av en utvärdering av de aktuella alternativen och efter
detta kan ett köp genomföras. Efter köpet utvärderar kunden sedan om denne är nöjd eller missnöjd med
köpet (Kotler & Armstrong, 1999).
Med hjälp av The Consumer Decision Making Process kan vi analysera om, och i så fall hur, personer
som har ett Instagramkonto använder denna tjänst som ett verktyg för att söka information om företag,
produkter och/eller tjänster. Detta gör det även möjligt att undersöka om, och i så fall hur, företag via
sitt Instagramkonto kan påverka individer i deras köpprocess.

3.3 Brand Awareness
Varumärkeskännedom, även kallat Brand Awareness, anger den styrka ett varumärkes närvaro har i
konsumentens minne (Aaker och Mcloughlin, 2007). Brand Awareness kan både leda till att ett
köpbehov skapas samt till att en relation mellan företag och kund skapas. Rossiter och Percy (1987)
beskriver varumärkeskännedom som nödvändiga för att kommunikationsprocessen ska kunna ske
eftersom det föregår alla andra steg i processen. Utan att varumärkeskännedom inträffar kan inga andra
kommunikationseffekter uppstå (Rossiter, Percy, 1987). För att en konsument ska köpa ett varumärke
måste konsumenten först göras medvetna om varumärket.
I minnesteori positionernas varumärkeskännedom som ett viktigt första steg i byggandet av "bunten"
vilket är förgreningar som är knutna till varumärket i minnet (Stokes 1985). Varumärket kan liknas vid
en knut eller en central kärna i minnet till vilken annan information om varumärket kan knytas. Exempel
på detta har lagts fram av flera forskare, bland annat Keller (1993), Holden (1993) och av Holden och
Lutz (1992).
Styrkan med teorin Brand Awareness ligger i dess möjlighet att mäta ett varumärkes närvaro i individers
och konsumenters minne, vilket är av högsta vikt för företags framgång på marknader samt bland
konsumenter. Att skapa varumärkeskännedom är en av de viktigaste stegen för att främja en produkt
eller en tjänst, framför allt på dagens marknad då produkter och tjänster blir alltmer homogena. Då
produkterna/ tjänsterna blir allt mer lika sina konkurrenter kan Brand Awareness det vill säga
varumärkeskännedom hjälpa företag att växa och ta marknadsandelar.

Den produkt som har mest varumärkeskännedom kommer genom detta också få merparten av
försäljningen. Ett exempel på detta är inom dryckesindustrin, där mycket lite skiljer dryckerna åt när det
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kommer till deras smak. Trots detta är konsumenterna mycket medvetna om varumärken som Pepsi och
Coca Cola både då det gäller dessas utseende och deras namn. Högre varumärkeskännedom motsvarar
därmed mer försäljning och fungerar dessutom som en ekonomisk vallgrav som hindrar konkurrenterna
från att få fler marknadsandelar.
Genom att använda oss av Brand Awareness kan vi analysera studiens data för att se om företagets
närvaro på Instagram kan ge en ökad medvetenhet om företaget bland konsumenter samt andra individer
samt om detta i så fall uppfattas positivt eller negativt av individer. (Brand Awareness, 2015).

3.4 Framing Theory
Framing Theory visar hur företag via bilder eller text kan välja att kommunicera med viss grupp så som
en viss kultur, eller exempelvis en viss social grupp. Detta kan företag använda sig av för att mer
effektivt nå ut med sin marknadsföring och/ eller sitt budskap. Ett exempel på detta är individualismen
som är tilltalande för många i USA och som därmed används av många i marknadsföringen där.
(Lattimore et al., 2004).
Forskare som Entman (1993) förordar att de meddelanden som sänds ut till individer genom massmedia
redan bär med sig en existerande uppsättning av betydelser, eller så kallade ramar (från den engelska
termen frames, därav teorins namn Framing Theory), och att detta är något som företag kan ha stor nytta
av i sin kommunikation (Lattimore et al., 2004).
Framing theory beskriver den aktiva process i vilken inramning sker genom att man drar ett
dominerande tema från innehållet. Omfattande forskning har bedrivits kring hur olika medier kan
använda sig av Framing Theory på bästa sätt (Iyengar, 1994). Utifrån de redan existerande ramar som
formats av sociala- och kulturella grupperingar kan företag rikta sin kommunikation på ett sätt som
individer omedelbart kan uppfatta och acceptera. Exempel på inramningar som är frekvent
förekommande inom media och PR (Public Relations) är "klyschor, avbildningar, metaforer och visuella
bilder" (Lattimore et al., 2004, s. 60). För att företag ska kunna göra sig förstådda på detta sätt är det ett
nödvändigt villkor att använda gemensamma ramar. Valet av ram inom kommunikation avslöjar också
vad avsändaren ser som relevant för det aktuella ämnet. (Lattimore et al., 2004; Chong, Druckman,
2007).
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Genom att analysera studiens data utifrån detta perspektiv kan vi urskilja vilken typ av inlägg som
tilltalar individer mest och som får dem att vilja följa och/eller interagera med företag. Det gör det även
möjligt att identifiera vilken typ av inlägg som har motsatt effekt och som företagen därför bör undvika.

3.6 Teorikritik
Sociala medier är ett fenomen som växt sig allt starkare på senare tid och Instagram är ett av de nyare
medierna på marknaden. För att hitta en bra balans vid analysen av detta unga medie så har vi valt att ha
en kombination av nya och mer moderna teorier tillsammans med äldre och mer välkända och
beprövade teorier. Teorierna som valdes var Word-of-Mouth (WOM), electronic-word-of-mouth
(eWOM), the Consumer Decision Making Process, Brand Awareness och the Framing Theory. Samtliga
teorier valdes för att på bästa sätt kunna analysera studiens data och på så sätt besvara forskningsfrågan.

3.6.1 Kritik - Word-of- Mouth (WOM) & electronic Word-of-Mouth (eWOM)
Word-of-mouth (WOM) är ett mänskligt fenomen som alltid har funnits då människan är en
kommunicerande varelse och därmed alltid har kunnat dela information med andra på olika sätt. En
nyare version av denna teori är elecronic-word-of-mouth (eWOM) vilken har uppstått på senare tid i
samband med internets utveckling och möjliggörande av kommunikation via olika verktyg, siter och
medier. Även om eWOM är en vidareutveckling av den äldre teorin WOM så har denna teori ännu inte
hunnit granskas och testas lika utförligt så som äldre och mer beprövade teorier har gjorts. (Jassim,
Källberg, 2008). Detta gör att teorin ännu inte har lika stark validitet och reliabilitet som andra mer
beprövade och utvecklade teorier har. Att teorin fortfarande är relativt ny resulterar även i att den inte är
lika känd som andra teorier och detta kan leda till att individer inte fäster lika stor tilltro till denna teori
vilket kan vara negativt för studien. Teorin har hunnit visa sig vara väldigt användbar vid studier av
sociala medier då den kan tillgodose rika insikter gällande de fördelar som företag har av att försöka
utnyttja och använda eWOM. Vi ansåg därför att denna teori var relevant för vår studie och valde att
stärka upp analysen genom att även använda oss av äldre och mer beprövade teorier.
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3.6.2 Kritik - The Consumer Decision Making Process
En av de äldre teorier som valts ut för studien är the Consumer Decision Making Process. Anledningen
till att vi valde teorin var för att vi ville komplettera analysen med äldre och mer beprövade teorier och
genom att använda denna teori kunde vi analysera om företag kan påverka individer i deras
informationshämtning samt köpprocess genom sin aktivitet på Instagram. Denna teori kan dock anses
vara ouppdaterad och vissa kritiker har uttryckt att de anser att teorin är förlegad. Teorin används trots
detta fortfarande i stor utsträckning och i kombination med de nyare och mer moderna teorierna så har
denna teori visat sig vara ett bra stöd vid analys av studiens data. (Erasmus et al., 2011).

3.6.3 Kritik - Brand Awareness
För ett företag är Brand Awareness (företagets varumärkeskännedom) av högsta vikt för företagets
framgång på marknader samt bland konsumenter (Brand Awareness, 2015). Därmed ligger styrkan med
Brand Awareness i dess möjlighet att mäta ett varumärkets närvaro i individers minne. Kritiker anser
dock att teorin är komplicerad att applicera på företags användande av sociala medier och att det har
varit svårt att säkerställa ett uppmätt resultat av sociala mediers verkliga värde för Brand Awareness.
(Kelly, 2014). Då studiens syfte är att klarlägga vilka fördelar och vilken avans företag kan få av att
använda Instagram så ville vi framförallt identifiera tendenser av ökad varumärkeskännedom hos
individerna snarare än exakta siffror. Då inga andra kommunikationseffekter kan uppstå mellan
individer och företag utan att Brand Awareness finns (Rossiter, Percy, 1987) så ansåg vi denna teori
vara nödvändig vid analysen av studiens data samt för att besvara forskningsfrågan.

3.6.4 Kritik - Framing Theory
Framing Theory är en teori som beskriver hur man kan använda sig av redan existerande ramar och
dominerande teman som formats av sociala- och kulturella grupperingar (Lattimore et al., 2004).
Mycket forskning har bedrivits kring hur man på olika medier kan använda sig Framing på bästa sätt
men det behövs fortfarande ytterligare forskning kring hur detta verktyg fungerar på internet (Iyengar,
1994). Detta kan uppfattas som en svaghet i teorin, men då vi ser många likheter med att dela visuellt
innehåll på Instagram jämfört till exempel tryckt bild anser vi att denna teori är till stor nytta vid
analysen av studies data. Med hjälp av Framing Theory kan vi identifiera vad i bilden som tilltalar
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individer och om företag genom att använda sig av ramar som intresserar individen lättare kan nå ut och
skapa intresse kring företaget och en vilja att interagera med dem.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras de data som samlats in genom enkätundersökningen samt genom de
semistrukturerade intervjuerna. Data från enkätundersökningen presenteras i form av diagram i vilket
procentantal presenteras, medan antal respondenter anges i figurtexten som förklarar diagrammen.
Data ifrån de semistrukturerade intervjuerna presenteras i form av kategorisering av de svar som
samlats in.

4.1 Resultat - enkätundersökning

Diagram 1.3 Respondenternas ålder.

Totalt svarade 113 respondenter på denna fråga. Cirka 46 procent, det vill säga 52 respondenter, som
deltog i undersökningen var i åldern 26-30 år gamla. 25 procent av deltagarna, vilket motsvarar 28
respondenter, var i åldern 31 till 35 år gamla. 19 procent och med det 21 personer var mellan 21 och 25
år gamla. Av de resterande elva procenten så var 4 procent mellan 36 och 40 år gamla, tre procent över
46 år gamla och endast en person och med det en procent mellan 41 och 45 år gammal.
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Diagram 1.4 Respondenternas kön.

Enkätundersökningen hade en relativt jämn könsfördelning med 52 procent (59 stycken) kvinnor
respektive 48 procent (54 stycken) män.

Diagram 1.5 Var respondenterna är bosatta.

109 stycken respondenter, motsvarande 95 procent, svarade att de är bosatta i Stockholm medan fem
stycken respondenter, motsvarande fem procent, svarade att de inte var bosatta i Stockholm. För dessa
fem stycken respondenter vilka utgjorde fem procent av samtliga respondenter avslutades enkäten efter
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denna fråga och respondenterna skickades till enkätens slut. Dessa respondenter fick inte besvara
enkätens resterande frågor då de inte är bosatta i Stockholm och därmed inte ingår i studiens urval.

Diagram 1.6 Om respondenterna använder Instagram.

108 stycken respondenter svarade att de använder Instagram, det innebär att 95 procent av deltagarna
använder Instagram. För de sex respondenter (vilket motsvarar cirka fem procent av samtliga
respondenter) som svarade nej på frågan om de använder Instagram avslutades enkäten efter denna fråga
och respondenterna hade ingen möjlighet att slutföra enkäten. Dessa respondenter tillhörde inte studiens
urval då de inte använder Instagram.
Totalt sett så var det efter dessa frågor 11 respondenter som inte passade in i studiens urval, detta
innebär att av de 113 respondenter som började svara på enkäten så var det efter första frågan gällande
var respondenterna var bosatta endast 107 som fick fortsätta besvara enkäten. Efter frågan gällande om
respondenterna använder Instagram hade denna siffra sjunkit till 102 respondenter då sex stycken
respondenter svarade att de inte använder Instagram och därmed inte fick möjlighet att fullfölja
enkätundersökningen.
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Diagram 1.7 Antal företag respondenterna följer på Instagram.

Undersökningen visar att de allra flesta som använder sig av Instagram även väljer att följa företags
Instagramkonton. Av de 102 respondenterna svarade hela 90 procent att de följer företag på Instagram
vilket innebär att 92 av de 102 som utgjorde urvalet för enkätundersökningen följer företag på
Instagram. Endast tio procent (tio respondenter) av deltagarna i enkätundersökningen följer inte företag
på Instagram.
Störst andel, 38 procent (39 stycken respondenter) svarade att de följer mellan ett till fem stycken
företag och 20 procent (21 stycken respondenter) svarade att de följer mellan sex och tio stycken
företag. 14 procent (15 stycken respondenter) uppgav att de följer mellan 11-15 stycken företag. Tio
stycken respondenter, vilket motsvarar tio procent, svarade att de följer fler än 21 stycken företag.
Endast åtta stycken respondenter angav att de följer mellan 16 till 20 stycken företag.
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Diagram 1.8 Anledningar till att respondenterna inte följer företag på Instagram.

Om respondenten på frågan tidigare svarade att denne inte följer företag på Instagram, ombads denne att
svara på denna fråga gällande vad anledningen är till att den inte följer företag på Instagram. Denna
fråga var en flervalsfråga där respondenterna ombads välja ett eller flera av de svarsalternativ som
stämde bäst in på dem. Totalt svarade tio procent att de inte följer företag på Instagram. Detta motsvarar
ett antal av tio personer och då antalet svar överstiger denna siffra (tio respondenter följer inte företag,
det är 34 svar på denna fråga). Detta visar att antingen har fler företag som följer Instagram svarat eller
så har de tio respondenter som inte följer företag på Instagram valt flera svarsalternativ. 14 stycken
respondenter svarade att de väljer att inte följa företag på grund av att de vill undvika reklam, vilket
innebär att detta svarsalternativ får 41 procent av alla svar. 13 respondenter svarade att de endast följa
personer som de känner, det ger detta svarsalternativ 38 procent av svaren. Sex respondenter svarade att
de inte är intresserade av att följa företag, vilket ger detta svarsalternativ 18 procent av svaren. Slutligen
svarade en respondent att det fanns någon annan anledning till att de inte följde företag på Instagram,
men angav inte vilken denna anledning var.
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Diagram 1.9 Anledningar till varför respondenterna följer företag på Instagram.

Frågan gällande varför man följer företag på Instagram var en flervalsfråga där respondenterna ombads
välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. Den mest förekommande
anledningen till att respondenterna följde företag på Instagram var för att få inspiration, 74 stycken av
respondenterna svarade detta, vilket gav detta svarsalternativ 38 procent av det totala antalet svar. 47
stycken respondenter angav att de följde företag för att ta del av nyheter vilket gjorde att detta
svarsalternativ fick omkring 24 procent av alla svar. 31 stycken respondenter angav att de följer företag
för att de identifierar sig själva med företaget, vilket innebär att detta svarsalternativ fick cirka 16
procent av alla svar. 27 deltagare angav att ta del av erbjudanden var anledningen till att de följde
företag, vilket resulterade i att detta alternativ fick 14 procent av alla svar. Endast nio stycken svarade
att de inte följer företag vilket innebär att detta svarsalternativ fick fem procent av svaren. Sex stycken
respondenter angav en annan anledning än de som fanns att välja på i enkäten. Deras individuellt
formulerade svar utgör tillsammans tre procent av svaren. Anledningarna som gavs var enligt följande:
“ llmänt intresse om företaget”, “Jag känner personen bakom företaget”, “Lediga tjänster”, “Oftast för
att jag känner de som driver företaget eller då sysslar med något som jag är intresserad av”, “Support
och räckvidd för vänner” och “Vänners företag”.
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Diagram 1.10 Hur respondenternas relation till företaget påverkas.

67 stycken av respondenterna, vilket motsvarar 65 i procent, ansåg att de fick en bättre relation till de
företag de följer på Instagram jämfört med de företag som de inte följer på Instagram men som de följer
på andra sociala medier. 21 stycken av de som besvarade enkäten, vilket motsvarar 20 procent, ansågs
sig inte veta om de fick en bättre relation eller inte och endast 6 stycken respondenter, motsvarande 6
procent, ansåg att de inte fick en bättre relation med de företag de följde jämfört med de företag de inte
följde. Nio personer, vilket motsvarar nio procent, svarade att de inte vet om de får en bättre relation till
de företag som de följer på Instagram.
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Diagram 1.11 Om respondenterna interagerar med företag

Av de 102 respondenter som besvarade enkäten så svarade hela 71 stycken respondenter att de
interagerar med företag på Instagram, vilket innebär att detta svarsalternativ fick 69 procent av alla var.
16 respondenter angav att de inte har någon uppfattning i frågan, vilket ger det svarsalternativet 16
procent av alla svar. Sex respondenter svarade att de inte interagerar med företag, vilket ger det
svarsalternativet sex procent av svaren. Nio respondenter svarade att de inte följer företag på Instagram,
detta svar fick därmed nio procent.

Diagram 1.12 Varför respondenterna interagerar med företag.
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Frågan om varför respondenterna interagerar (like:ar, kommenterar, hashtaggar etcetera) med företag
var en flervalsfråga där respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst
in på dem. Det vanligaste förekommande skälet bland respondenterna var att man tycker om bilden eller
videon. 48 stycken av deltagarna angav detta svar vilket ger detta svarsalternativ 29 procent av svaren.
37 stycken respondenter angav att de interagerar för att de tycker om produkten eller tjänsten, vilket ger
svarsalternativet 23 procent av rösterna. Att man interagerar med ett företag för att tipsa en vän om
något angav 30 stycken respondenter (vilket motsvarar 18 procent av svaren). 23 stycken deltagarna i
undersökningen svarade att de interagerade för att de tycker om företaget, vilket ger svarsalternativet 14
procent av svaren. 13 stycken respondenter svarade att de interagerar med företag för att delta i en
tävling som företaget anordnar, därmed utgör detta svarsalternativ åtta procent av svaren. Slutligen så
var det elva stycken respondenter som interagerande med företag för att ställa en fråga, detta motsvarar
sju procent av svaren. Endast en individ (en procent), uppgav en annan anledning till att interagera enligt
följande: “För marketingsyfte på events och dylikt.”

Diagram 1.13 När respondenterna helst interagerar med företag.

Frågan gällande när respondenterna helst interagerar med företag var en flervalsfråga där
respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. 69 stycken
respondenter ansåg att de helst interagerar med ett företag då företaget i fråga har lagt upp en bild, vilket
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ger detta svarsalternativ 67 procent av svaren. 26 stycken respondenter svarade att de helst interagerade
med företag i de fall företaget lagt upp ett erbjudande, det ger svarsalternativet 25 procent av svaren. 24
stycken respondenter svarade att de inte interagerar med företag, vilket ger svarsalternativet 23 procent
av svaren. 19 stycken respondenter angav att de helst interagerar med företag i de fall då företaget lagt
upp en video, detta motsvarar 18 procent av svaren. 17 stycken respondenter ansåg att de helst
interagerade om företaget anordnat en tävling, det ger alternativet 16 procent av svaren. Att få en inblick
bakom kulisserna på företaget i form av till exempel bilder från produktion, kontor, presentation av
personal, angavs av tio stycken respondenter, vilket ger svarsalternativet tio procent av alla svar. Två
respondenter angav en “annan anledning” enligt följande: “Om jag undrar något om deras produkter”
samt “Om företaget lagt upp en bra bild”.

Diagram 1.14 Vad som skulle få respondenterna att interagera mer.

Frågan om vad som skulle få deltagarna att interagera mer med företag på Instagram var en flervalsfråga
där respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. Det var
flest som svarade att fler erbjudanden skulle få dem att interagera mer då 37 stycken respondenter
svarade detta vilket motsvarar 36 procent av alla respondenter som deltog i enkätundersökningen. Därav
fick detta svarsalternativ cirka 20 procent av alla svar. Mer personliga bilder och videor ansåg 30
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stycken respondenter var det som skulle få dem att interagera mer med företag. Vilket innebär att detta
svarsalternativ fick cirka 16 procent av alla svar. 29 stycken respondenter angav att snyggare bilder och
videor skulle göra att de ville interagera mer, i och med detta fick detta svarsalternativ cirka 16 procent
av alla svar. 26 stycken respondenter svarade att innehåll som visade upp bakom kulisserna på företaget.
Alltså fick det svarsalternativet 14 procent av alla svar. Fler uppladdningar av bilder fick 14 procent av
alla svar, vilket innebär att det var 25 stycken respondenter som angett detta svarsalternativ. 17 stycken
respondenter svarade att inget kunde få dem att interagera mer med företag vilket gjorde att detta
svarsalternativ fick omkring 17 procent av alla svar. Åtta stycken respondenter ansåg att fler
uppladdningar av videor skulle få dem att interagera mer, vilket ger detta svarsalternativ åtta procent av
svaren. Slutligen så var det 4 stycken respondenter som angav en “annan anledning” enligt följande:
“Fler tävlingar”, “Mer bilder som jag tycker om” och “Om reklam slutade suga svinmycket”.

Diagram 1.15 Om det funnits företag som respondenten avstått från att följa trots att hen velat följa företaget.

På frågan gällande om det fanns företag vars Instagram- konton som deltagarna ville följa men ändå
hade avstått från att följa svarade 65 stycken det vill säga 63 procent nej. 17 stycken respondenter
motsvarande 18 procent svarade ja på denna fråga medan 20 stycken, 19 procent ansåg sig inte ha någon
uppfattning.
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Diagram 1.16 Varför respondenter avstått från att följa företag de egentligen vill följa.

Om respondenten svarade ja på frågan gällande om det fanns företag vars Instagram-konton deltagarna
ville följa men ändå hade avstått från att följa ombads deltagarna svara på varför. Det var 17
respondenter som svarade att det fanns företag vars Instagramkonto ville deltagarna följa men som de
ändå hade avstått från att följa. 20 stycken respondenter svarade att de inte visste om det fanns företag
som de hade velat följa men ändå avstått från att följa. Denna fråga var en flervalsfråga där
respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. Den mest
förekommande anledningen var att deltagarna inte vill associeras med företaget då 13 stycken
respondenter motsvarande 33 procent valde detta alternativ. Tio stycken och med det 25 procent angav
en annan anledning i form av: “?”, “Bra företag, dålig social-media management.”, “Deras instagram är
dålig eller ointressant”, “Det de lägger upp på Instagram är tråkigt”, “För många uppladdningar”, “Inte
intresserad”, “Jag interagerar inte med företag på Instagram”, “Trist Instagram”, “Vet inte” och “Vill
inte följa för många”. Det var nio stycken respondenter, motsvarande 22 procent, som svarade att de
endast följer vänner på Instagram medan det var åtta stycken respondenter motsvarande 20 procent som
angav att de ville vara privata och därmed inte ville visa upp att de följer företag, eller ett specifikt
företag. På denna fråga var det 37 svar, detta innebär att det är fler än de 17 respondenter som svarade
att de hade avstått från att följa företag som de egentligen ville följa, eller att dessa 17 respondenter har
valt flera svarsalternativ.
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Diagram 1.17 Om respondenten velat like:a bilder/ videor men avstått.

På frågan gällande om det funnits bilder och/ eller videor från företag som en velat like:a men ändå
avstått ifrån att like:a så svarade 53 stycken respondenter motsvarande 52 procent nej. 30 stycken av
respondenter motsvarande 29 procent svarade ja medan 20 stycken respondenter motsvarande 19
procent uppgav sig inte veta huruvida de gjort det eller inte.
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Diagram 1.18 Varför respondent avstått från att like:a.

De som svarade ja på att det funnits bilder och/ eller videor från företag som man velat like:a men ändå
avstått ifrån att like:a ombads svara på vad skälet till detta varit. På denna fråga ombads respondenterna
ange den eller de svar som stämde bäst in på dem. Det var alltså möjligt att välja fler än ett
svarsalternativ. 15 stycken respondenter angav att de hade avstått på grund av att de inte ville visa att de
hade like:at bilden eller videon, vilket ger detta svarsalternativ 25 procent av alla svar. Tio stycken
respondenter svarade att det var på grund utav att de ville vara privata och därför inte visa upp vad de
like:at, vilket ger detta svarsalternativ 16 procent av svaren. Åtta stycken respondenter hade avstått från
att like:a en bild eller en video de inte tyckt om företaget som laddat upp den eller dem, detta ger
svarsalternativet 19 procent av svaren. Sex stycken respondenter angav svaret att om bilden/ videon
framstår som reklam, vilket ger svarsalternativet 10 procent av alla svar. Samma antal respondenter (sex
stycken) svarade “jag vill inte associeras med företaget”, vilket ger alternativet 10 procent av alla svar.
Sju stycken respondenter svarade “jag inte vill associeras med bilden/ videon”, vilket ger svaret elva
procent av alla svar. Samma antal svarade även “jag like:ar endast mina vänners bilder/ videos”, vilket
innebär att svarsalternativet elva procent av svaren. Det var två stycken respondenter som angav en
annan anledning enligt följande: “Jag gillar det jag vill gilla” och “Vet inte”, tillsammans utgör dessa två
anledningar tre procent av alla svar.
.
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Diagram 1.19 Vad för typ av bilder som intresserar respondenterna minst.

Frågan om vad för innehåll från företag som intresserade deltagarna minst var en flervalsfråga där
respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. Svarade 39
stycken respondenter att tävlingar var det som intresserade minst, därav får svarsalternativet 28 procent
av svaren. 35 stycken svarade citat och slogans, vilket ger detta alternativ 25 procent av alla svar, 24
stycken respondenter svarade marknadsföring av produkt/ tjänst, vilket i sin tur ger detta svarsalternativ
17 procent av svaren. 24 stycken respondenter ansågs sig inte ha någon uppfattning i frågan, detta ger i
sin tur svarsalternativet 17 procent av svaren. Elva stycken respondenter ansåg att det var bilder och
videor med temat bakom kulisserna på företaget som intresserade minst och det gör att detta alternativ
har åtta procent av svaren. Fem stycken respondenter angav snygga bilder och videor som minst
intressant, vilket ger detta alternativ fyra procent av svaren. Två respondenter angav en annan varav en
också skrev ner detta: “Information”, därmed utgjorde svarsalternativet ” nnan anledning” en procent
av svaren.
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Diagram 1.20 Om bild/ video på Instagram lett till att respondent köpt produkt/ tjänst.

58 stycken respondenter motsvarande 52 procent ansåg att marknadsföring av produkter/ tjänster på
Instagram har lett till att de köpt produkten eller tjänsten. 38 stycken, det vill säga 34 procent svarade att
marknadsföring på Instagram inte lett till att de köpt en produkt eller tjänst medan 15 stycken
respondenter och med det 14 procent inte ansågs sig ha någon uppfattning i frågan.
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Diagram 1.21 Anledning till att respondent slutat följa företag.

Frågan gällande varför respondenterna slutat följa ett eller flera företag på Instagram var en flervalsfråga
där respondenterna ombads välja en eller flera av de svarsalternativ som stämde bäst in på dem. De två
vanligaste orsakerna till att deltagarna i enkätundersökning hade slutat följa ett eller flera företag på
Instagram var att det var för mycket reklam (46 respondenter svarade detta vilket ger svarsalternativet
25 procent av svaren) och att respondenten tappat intresset för företaget/ produkten/ tjänsten (46
respondenter svarade detta vilket ger svarsalternativet 25 procent av svaren). 39 personer angav “för
många uppdateringar” som anledning till att sluta följa ett konto, vilket ger detta alternativ 21 procent av
svaren. 18 respondenter angav att för många tävlingar var skälet till att de slutat följa ett företag, detta
alternativ får därmed tio procent av svaren. Nio respondenter hade slutat följa företag för att de gjorde
för få uppdateringar, vilket ger svarsalternativet fem procent av svaren. Fem personer angav även ett
annat eller ett ytterligare skäl till att de slutat följa ett eller flera företag på Instagram, skäl såsom: dåliga
värderingar, att företaget bytt inriktning av sitt genomgående tema, att uppdateringarna varit text- och
inte bilddrivet, dålig, oseriös hantering av kontot samt inte intressanta bilder, dessa anledningar utgör
sammanslagna tre procent av svaren. 20 respondenter hade ingen orsak då de inte hade någon erfarenhet
av att slutat följa något eller några företag på Instagram, vilket ger alternativet 11 procent av svaren.
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4.2 Resultat - semistrukturerade intervjuer
Genomsnittsåldern för informanterna var 31 år, en ålder som avsevärt höjs då en av informanterna var
60 år. Fem informanter var 28 år. Två var 25 år, en var 27 år, en var 29 år, en var 32 år och en var 35 år
gammal.

Diagram 1.22 Antal företag informanter följer.

Av de tolv individer som vi intervjuade så var det en informant som följde ett företag och hade totalkoll
på vilket detta företag var. Två informanter följde mellan två till tre företag och kunde direkt namnge
vilka dessa var. Det var två som uppskattade att en följde cirka fem till sex stycken företag utan att
precisera vilka. Det var fyra informanter som angav att det följer omkring 20 företag. De kvarvarande
tre angav att de följde tio, respektive 30 och respektive 100 stycken företag. Nio av de tolv
informanterna angav alla eller ett urval av de företag de följer, vissa angav även namnet på de företag
som de oftast interagerar med på Instagram.
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Diagram 1.23 Anledning till att informanter följer företag.

Åtta av våra tolv informanter angav att anledningen till att de följer dessa företag var att de var
intresserad av företaget och/ eller av de produkterna, tjänster som företaget tillhandahåller. Fem av
informanterna angav även att inspiration samt att få tips och idéer var skälet till att de följde de företag
på Instagram. Fyra av informanterna angav att de följde företagen för att få information. Två av
respondenterna angav följande som skäl; bra Instagramkonto, för att hålla mig uppdaterad, för att
företaget lägger upp fina bilder, för att bli kreativ. Övriga skäl som informanter angav var att det var bra
för hens karriär, arbete, för att hen vill se produkterna, för att ta del av erbjudanden samt en annan att
hen följer ett begränsat antal företag då den inte vill följa för många.
När vi frågade informanterna varför de interagerar med företag på Instagram så svarade en av
respondenterna att hen gör det för att ta del av erbjudanden, delta i tävlingar och för att tipsa andra. En
av respondenterna svarade ”För att deras produkter tilltalar mig estetiskt.”, en annan för att det är ”En
samlad informationskälla på ett ställe.”, en annan svarade att hen alltid brukar like:a bilder som jag gillar
oavsett om det är en privatperson eller ett företag. En annan svarade att det var för att hen tyckte om
produkterna samt för att tipsa vänner om dem. De övriga svarade: ”Nyfikenhet, hopp om bättre kontakt
med företaget.”, ”Jag tycker att de är intressanta”, ”för att ställa frågor, ge omdöme etcetera.”,
”Förmodligen för att fråga om en tjänst, öppettider, butik- plats etcetera.”, ”För att ta ställa frågor, ta del
av erbjudanden, tävlingar, för att tipsa andra.”. En informant svarade att denne inte interagerade med
företag och en informant svarade att denne inte visste.
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Diagram 1.24 Vad informanter får ut av att följa företag.

När vi frågade vad informanterna får ut av att följa företag så svarade nio av informanterna att de fick
inspiration, fyra angav även att de fick tips, idéer samt att de fick information kring företaget,
produkterna och/ eller tjänsterna. Tre informanter angav att de fick ut nyheter, höll sig uppdaterade eller
att de följde företagen för att de var intresserade av företagen och eller det de tillhandahåller. En
informant svarade att hen genom att följa företag fick möjlighet att ta del av erbjudanden.

54

Diagram 1.25 Om informanterna avstått från att följa företag de velat följa.

När vi frågade om det fanns det företag som informanterna hade velat följa men ändå avstått från att
följa så svarade nio av de tolv informanterna nej, med varierande motiveringar om att de följer dem de
är intresserade av. En av de tre som svarade ja angav att detta var på grund utav att följa företaget
innebar för mycket reklam och för få poster. Den andra angav att detta var för att hen inte vill följa för
många och därför har prioriterat. Det tredje och sista svarade att den valt att avstå från att följa företag ”
Mest för att jag inte har varit nyfiken nog för att ta reda på om de har Instagram och letat reda på dem”.

Diagram 1.26 Om informanter avstått från att like:a bilder de velat like:a.

När vi frågade informanterna om det fanns bilder de hade velat like:a men som de ändå avstått ifrån att
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like:a, så svarade fyra nej, varav en av informanterna gav förklaringen att hen inte trycker på likeknappen på allt hen tycker om. Fem respondenter angav att de inte like:at en bild på grund av att de inte
tyckte om företaget. Fyra respondenter angav att de avstått från att like:a en bild då de inte var av
samma åsikt eller då budskapet inte överensstämde med deras personlighet. Fyra angav att de hade
avstått från att like:a en bild då de inte ville bli förknippad med budskapet eller bilden. En informant
angav att hen avstått från att like:a bilder i de fall då deras like endast var en bland tusen andra, detta
med motiveringen att ”det känns inte som om min like gör någon skillnad”.

Diagram 1.27 Hur informanterna interagerar med företag.

Då vi frågade informanterna om de interagera med företag på Instagram så svarade sex av informanterna
att dessa taggar andra i bilderna för att tipsa dem om företaget, produkten, tjänsten eller för att
uppmärksamma bilden/ videon. Fyra angav att de interagerar med företag för att delta i en tävling eller
för att ta del av ett erbjudande. En av informanterna angav att hen like:ar bilder/ videor för att den tycker
om dem eller företaget. En annan informant angav att hen brukar hashtagga företags produkter och
varumärken, en annan att hen brukar interagera för att ställa en fråga till företaget. En informant angav
att denna interagerar sällan med företag av den anledningen att en känner sig som en bland tusen andra,
vilket gör att hen blir omotiverad. Fyra stycken angav att de inte interagerar med företag på Instagram
med motiveringarna: att det inte uppkommit något som varit tillräckligt intresserat samt att en annan
informant angav att denna inte interagerar med företag då hen inte fått den utmaning som krävs för att
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jag ska interagera ännu. På denna fråga var det nio av informanterna som angav med namn vilka företag
som de oftast interagerar med.

Diagram 1.28 Skäl till att informanterna slutat följa företag.

Fem informanter angav att skälet till att de slutat följa ett företag på Instagram var för att företaget
gjorde för få uppdateringar. Lika många ansåg att för många uppdateringar var skälet till att de slutat
följa ett företag på Instagram och för många handlade det om just kontinuitet. En informant motiverade
detta med ” Ja, om de inte ger mig någonting i det de lägger upp, lägger upp bilder för ofta/sällan slutar
jag. Instagram ska vara motiverande och inspirerande och är det inte det gör jag någonting åt det”. Två
informanter angav att irrelevanta uppdateringar som inte är inom ramen för vad som är relevant för
företaget har gjort att de slutat följa företag på Instagram. Likaså fastställde två informanter att för
mycket reklam hade varit anledningen medan två andra informanter att dålig kvalitet på bilder/ videos
var det som fått dem att sluta följa ett företag. Annan anledning var att en informant hade slutat följa
företag på Instagram i den bemärkelsen att hen lånat ut sitt konto till en vän för att denna vän skulle
kunna delta i en tävling och därför har börjat följa företaget ifråga. När tävlingen var över och vännen
inte längre behövde låna Instagram-kontot så har informant slutat följa företaget. En informant uppgav
att hen inte har slutat följa något företag på Instagram.
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Diagram 1.29 Om bild/ video lett till att informant köpt produkt/ tjänst.

Endast två informanter svarade nej på frågan om det har hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett
till att du köpt en produkt/tjänst? Den ena informanten motiverade detta med att den inte på grund av
bilder/ videor på Instagram köpt någon produkt/ tjänst men det har istället ”...men adderat till en vidare
utveckling av en bild av en produkt. Ex, färg/material etcetera, inspirationsfaktorer”. Övriga svarade alla
ja och två av anledningarna till detta löd enligt följande: ” bsolut, jag följer ju företag som jag tycker
om och därmed kan tänka mig handla ifrån, det väcks absolut ett köpsug om till exempel Clas Ohlson
lägger upp en bild på till exempel en borrmaskin som de har ett erbjudande på.” och Ja, ” bsolut, att
följa företag på Instagram är väldigt bra inspiration, och ger mycket bra tips.”.

Diagram 1.30 Hur relation till företag påverkats.

När vi frågade om respondenterna upplevde att deras relation påverkats positivt eller negativt av att följa
58

företag på Instagram jämfört med den relation de hade till företag som de följde på andra sociala medier
så var det endast en informant som inte hade någon uppfattning kring detta. De
övriga elva informanterna ansåg att deras relation till företaget hade påverkats positivt av att följa
företag på Instagram. Åtta informanter ansåg att de lärt känna företaget bättre, och att det kändes mer
personligt efter att de börjat följa företaget på Instagram. Några av kommentarerna kring detta var: ”Jag
har fått en ny syn på företaget och att det blivit mer personligt.”, ”Väldigt positivt, ger ett mervärde av
att jag får lära känna varumärket bättre.”, ”Det är positivt för de företag som jag tycker om och följer
eftersom att jag får se fler av deras produkter och om jag undrar något så brukar jag fråga i
kommentarsfältet och få svar. Det känns som att jag kommer företaget lite närmare än jag gör med andra
företag.”, ”Det känns som man lär känna företaget lite bättre och gillar man det så fortsätter man ju följa
och kanske handlar där.”, ”Blir personligare, även om man är en i massan, för att man får ta del av
ögonblick i vardagen” och ”Företag har en möjlighet att sätta en prägel på sig själva genom personliga
bilder/videos på Instagram.”. En annan informant motiverade att de ansåg att deras relation hade
påverkats med: ”Ja, självklart! Nu följer jag ju bara ett företag men det är ett väldigt litet företag och om
jag inte hade följt dem på Instagram så hade jag nog glömt bort att företaget finns vid det här laget. Men
nu påminns jag om dem regelbundet då de dyker upp i mitt flöde kontinuerligt.”.

Diagram 1.31 Om informant skulle vilja se mer personliga bilder/ videor.

När vi frågade informanterna om de var intresserade av att se mer personliga bilder, till exempel bilder
och presentationer av personal på företagen etcetera så var samtliga positivt inställda till det och svarade
ja. Flera nämnde att de ville ha mer personligt, att det är roligt att få en inblick bakom kulisserna, ”Ja,
vanliga människor är alltid mest spännande”, ”Ja, absolut, att komma företag in på djupet är alltid
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intressant om det är ett företag man gillar.”, ” bsolut, det var det jag menade med att man får en närmre
och mer personlig relation till företaget vilket jag tror stärker lojaliteten gentemot företaget, eller det gör
i alla fall det för min del. Dessutom kan man på ett avslappnat och enkelt sätt ställa frågor i
kommentarsfältet, det känns som att företag som satsar på sina kunder ser till att finnas tillgängliga och
vara anträffbara- det uppskattas!” och ” Ja, det är intressant att få se det bakom produkterna och
tjänsterna- tror man får mer engagerade och trogna kunder då.”. Men tre av de tolv informanterna la
dock till förbehållet att en variation är bäst: ” bsolut, en lagom blandning, mellan personliga
uppladdningar, blandat med nyheter, produkter är det bästa.” och ”En mix är alltid bra.”.

Diagram 1.32 Om informant anser sig fått bättre relation till företag de följer på Instagram.

Vi frågade informanterna om de anser att de får en bättre relation till företag som de följer på Instagram
jämfört med företag som de inte följer på Instagram men som de följer på andra sociala medier. Nio av
informanterna svarade att de tyckte att de fick en bättre relation, motiveringarna löd enligt följande: ”Ja
det tycker jag. Om inte företaget lägger upp överdrivet mycket bilder och är för sälj-iga. Då kan det
nästan bli tvärt om tycker jag”, ”Ja, och jag får mer info i och med det så ökar intresset och det känns
mer nära”, ” bsolut. Man får information om nya produkter på ett helt annat sätt. Instagram kan
användas på så många olika sätt. Men även som ett nyhets-medium för att lansera nya produkter vilket
fungerar bra för många företag.” och ” Ja, verkligen, jag är mer engagerad och mer trogen företag som
jag följer på Instagram jämfört med företag som jag inte följer”. Två av informanterna svarade inte klart
ja men inte heller nej, deras motiveringar var: ”Inte alltid men i vissa fall ja” och ”Det tror jag är väldigt
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individuellt. Det är klart att man får en relation till de företag som man följer men samtidigt så har man
ju relationer med andra företag med utan att följa dem på Instagram. Till exempel har jag alltid
föredragit Adidas framför Nike, Puma och andra likande märken. Jag gillar deras design mer och
eftersom att jag köpt deras produkter under många år så har jag en relation till dem. Men det är bara för
att jag gillar deras kläder och produkter och ingenting att göra med hur de agerar som företag eller vilka
värderingar de har. Det är svårt att svara generellt på om min relation till företag blir bättre av att följa
dem på Instagram då detta skiljer sig åt från företag till företag.” Medan en av informanterna svarade nej
på frågan, men inte kunde motivera detta svar.

Diagram 1.33 Om informanten fått en sämre bild av företaget efter att följt det på Instagram.

På frågan om det fanns något företag som informanterna fått en sämre bild av sedan de började följa
dem på Instagram så svarade nio nej men med några motiveringar: ”Det brukar mestadels vara tvärtom
att man får en mer positiv bild, en mer nyanserad bild och en mer personlig, nära relation. Men visst blir
man irriterad när ett företag har ett Instagramkonto och den senaste bilden de la upp är för några
månader sedan, otroligt oprofessionellt. Eller som jag sa tidigare när företag bombarderar sina följare
med dåliga uppdateringar och satsar på mer kvantitet och inte kvalitet.”, ”Nej, inte vad jag vet. Men
däremot finns det företag man hade stora förväntningar på att lägga upp saker som dem aldrig gjorde
vilket slutade i att man slutade följa dem.”, ”Det brukar oftast vara tvärtom att man tycker mer om
företaget efter att man börjat följa det på Instagram.”, ”Inget som jag kommer att tänka på nu. Har slutat
följa ett par företag för att jag tyckte att de uppdaterade för ofta men tycker inte riktigt att jag fått en
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sämre bild av dem för det.” och ” Nej inte sämre, men jag har tyckt att de var dåliga på Instagram då de
inte uppdaterar etcetera.”. Tre av respondenterna svarade ja med följande motiveringar: ”Oengagerade
företag på Instagram känns som oengagerade i verkligheten.”, ”Ja, de personliga ögonblicken man såg
på Instagram fick mig att tycka att de inte var särskilt sympatiska.” och ”Ja, men då har jag slutat följa
dem. Sämre bild på grund av att företaget inte sköter sitt Instagramkonto, uppdaterar dåligt/sällan och
ingen kvalitet på uppdateringarna.”.

Diagram 1.34 Om informanten brukar söka på hashtags kopplade till företag.

Vi frågade även informanterna om de brukar söka på olika hashtags kopplade till företag? Sju av
informanterna svarade ja, och två av dem klargjorde att ”det händer” och ”ja, det har hänt”, ”Inte ofta”,
medan den andre förklarade att det inte händer så ofta, den femte svarade att ” Har hänt att jag gjort det
när jag vill kolla upp något, som ett komplement till Google då bilderna från kunderna kan ge ett helt
annat intryck än på företagets egen bild.”. Medan resterande svarade nej, men dock svarade tre av dessa
att de däremot klickar sig in på hashtags; ”Nej, men jag kan klicka in på hashtags till exempel #nike om
det skrivs under en bild”.
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Diagram 1.35 Om informant anser det vara positivt/negativt att företag använder Instagram för marknadsföring.

På frågan om informanterna ansåg det vara positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal så svarade elva av de tolv informanterna att det var positivt och den tolfte
informanten ansåg att det var både positivt och negativt: ”Både positivt och negativt måste jag säga.
Positiva är snabb och mer personligt. Negativa kan bli för mycket reklam och poster som inte passar.”.
Av de elva som ställde sig positiva till det så lät några av motiveringarna såhär: ”Det är ett enkelt sätt för
mig som konsument att hålla mig uppdaterad och få reda på nyheter utan att aktivt behöva söka dem, jag
tycker det är enbart positivt, om jag inte vill bli uppdaterad av vad ett företag gör, så är det bara för mig
att sluta följa dem.”, ”Jag tycker att det är positivt. Det är jättebra, framförallt för små företag, att det
finns en kanal där de kan marknadsföra sig kostnadsfritt. Och eftersom att man väljer själv vilka konton
man vill följa så är det ju ingen som får oönskad påtvingad reklam utan man väljer att följa det som man
känner att man får ut något av. Till exempel inspiration eller hålla koll på nyheter från något speciellt
märke som man gillar.”, ”Jag tycker det är positivt. Det känns lite mer personligt än vanlig reklam i tv
och så vidare och sedan kan man ju själv välja vilka man vill och inte vill följa.”, ”Det är positivt. lltid
kul att välja vilken reklam man vill se och bli påverkad av.”, ”Jättebra, man väljer ju själv om man vill
följa kontot, för att man är intresserad av produkterna/tjänsterna/ företaget”, ”Positivt, enkelt sätt att få
info om företag man tycker om.”, ”Det är väl jättebra. Varför inte? Det är gratis och kostar ingenting.
Enkelt sätt att få många följare och sprida budskapet om sina produkter. Precis som Facebook.”,
”Positivt. Det är lättillgängligt och ger ofta en bra bild av hur det ser ut och vad som händer. tt få
information i Instagramflödet för att informationen når fram väldigt fort och det går lätt att bläddra
vidare utan att bli störd om det inte är intressant just för tillfället.” och slutligen: ”Positivt för de jag
följer är jag intresserad av så då är det info jag vill ha.”.
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Diagram 1.36 Vad som skulle få informant att interagera mer med företag.

Vi frågade informanterna vad företag skulle kunna göra för att de skulle vilja interagera mer med dem
på Instagram. Två av informanterna svarade fler tävlingar och mer erbjudanden. Tre informanter
eftersökte mer kvalitet på bilder och videor, samt att en av dessa tre ville ”...att de var närvarande,
svarade på frågor som ställdes i kommentarsfältet etcetera.”. Två informanter ville ha mer personliga
bilder och videor, medan en annan ville ha mer personlig kontakt med företaget. En av dem visst inte
vad som skulle få fler att interagera med företag och de resterande fyra motiverade sig enligt följande:
”Förmodligen frågor om en specifik produkt kanske. Eller frågor kring butik/ gym som man tänker
besöka. lternativt tagga massa träningsnördar för att visa klippet.”, ”Skulle ett företag visa intresse för
mig genom att gilla mina bilder eller kommentera skulle jag garanterat vara mer öppen för interaktion,
men jag ser företagssidorna som information från dem och inte främst som en möjlighet till interaktion.”
och ”Ifall rätt typ av utmaning presenteras. Ex. Peak tror jag, hade en tävling där du deltog i ett race
över hela världen, din telefon fungerade som en angivare av koordinater (GPS). Om du hann fram till en
viss plats i tid kunde du vinna massor med fina priser. Roligt/inspirerande/aktiverande.”.
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Diagram 1.37 Vad som skulle få informanterna att interagera mer med företag.

På frågan om vad som skulle kunna få informanterna att interagera mindre med ett företag på Instagram
så svarade fem av informanterna att om det bara blir reklam. Två svarade att de skulle interagera mindre
om företaget inte sköter sitt Instagramkontot det vill säga lägger upp för få/ för många uppdateringar/
tävlingar eller har dålig kvalitet på uppdateringarna. Två av informanterna svarade att om de ändrar
inriktning och en annan att om de verkar osympatiska. De två resterande svarade: ”Eventuellt om man
märker att deras kundservice eller den som sköter deras Instagram- kontot totalt ignorerar när andra
frågar saker. Sånt gillas aldrig. Märker man att responsen är noll från den som äger kontot så lär folk
tappa intresset snabbt. Tvärtom -Snabba och trevliga svar leder automatiskt till fler följare tror jag.” och
”Tror det är svårt att vara mindre interaktiv än vad jag är nu. Då skulle jag sluta följa dem.”.
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Diagram 1.38 Vad informanterna anser att företag bör göra för att fler ska interagera.

Vi frågade informanterna vad de ansåg att företag bör göra för att få fler att interagera med dem på
Instagram. Fem av informanterna ansåg att företagen bör anordna fler tävlingar och erbjuda fler
erbjudanden. Fyra respondenter svarade att företagen ska hålla hög kvalitet på kontot, med kontinuitet i
uppladdningar och bra bilder/ videor, samt att företaget ska visa närvaro på kontot i form av att svara på
frågor/ kommentarer, en av motiveringarna till detta löd enligt detta ”Visa att kontot ”lever” och att man
svarar folk som har frågor så snart man kan och dessutom vara trevlig.”. En av informanterna svarade att
hen inte visste. De övriga svarade enligt följande: ”Skapa mer nischad kontakt med färre användare.”, ”
och ”Hålla sig till relevanta poster och vara personliga.”.
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Diagram 1.39 Om företag interagerar med informanterna.

På frågan gällande om det händer att företag interagerar med respondenterna så svarade fem av
respondenterna att företag inte brukar interagera med dem medan de övriga sju svarade ja, samt att
några valde att motivera sina ja med följande: ”Ja, de kan svara på frågor vilket uppskattas, känns som
en extra hög servicenivå.”, ”Ja de brukar svara i kommentarsfältet om jag har frågat något. Men annars
gör de inte det.”, ”Det har hänt ja.”, ”Jag tror det är farligt för företag att göra detta utan att få stämpel
som ”jobbig försäljare”... Tänk telefonförsäljare ungefär.”, ”Ja, men inte ofta. Interagerade de oftare så
hade detta varit positivt” och ”Ja, i form av att svara på frågor men det sker alltför sällan”.
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Diagram 1.40 Huruvida informanterna attraheras av olika bilder/ videor beroende på vem avsändaren är.

Vi frågade även om informanterna attraherades av olika bilder och videor beroende på om avsändare var
ett företag eller om det är var privatperson. Tio av de tolv informanterna svarade ja på frågan. Av dessa
tio så svarade sex av dem att de kräver mer kvalitet och mer genomtänkta uppladdningar från företag.
Medan de två andra svarade nej med följande motiveringar: ”Ja. v företag så vill jag få inspiration i
första hand och se nyheter som kommer på marknaden. Av mina vänners bilder så vill jag se vad som
händer i deras liv och vad de gör.” och ” En bild från en privatperson är mer intressant.”
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Diagram 1.41 Vad för typ av bild/video som intresserar informanten mest.

På frågan om vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig. Så svarade tre av
dem att de intresserades mest av bilder och videor som var inspirerande. Tre av informanterna svarade
att det var erbjudanden och tävlingar som intresserade dem mest. Ytterligare två svarade att det var
nyheter om produkter och annat som var relaterat till företaget som intresserade dem mest. Två
informanter svarade bilder som visar bakom kulisserna på företaget. En av informanterna svarade fina
bilder och videor, ytterligare en svarade roliga bilder och videor samt att en svarade att det som
intresserade den mest var bilder från individer de känner personligen.
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Diagram 1.42 Vad för bild/ video som inte intresserar informanterna.

När vi frågade informanterna vad för typ av bilder och videor som inte intresserar dem på Instagram så
svarade åtta av informanterna att det var bilder och videos av dålig kvalitet på bilder och videor.
Motiveringarna löd enligt följande: ”När de är mer kvantitet än kvalitet. Det skadar företaget mer än det
gör nytta. Ska man inte engagera sig i kontot så kan man lika gärna låta bli att ha ett konto.”, ” Dålig
kvalitet och utan mening.”, ” Icke kvalitativa och oinspirerande bilder”. De övriga fyra informanterna
svarade med följande motiveringar: ”Ointressanta bilder och videor”, ”Reklam”, ”Saker jag redan
känner till” och ”Oinspirerande bilder”.
När vi frågade vilket företag som våra informanter interagerar mest med på Instagram så kunde vi utläsa
att ens personlighet och intressen många gånger kan men dock inte alltid läsas av utifrån vilka företag en
följer på Instagram. De informanter som arbetade med kost och träning följde och valde att interagera
mest med hälso- och träningsrelaterade företag. Medan informanten som är grafisk designer följer och
interagerar mest med olika reklam- och designbyråer.
På frågan vilket företag som våra informanter interagerade minst med, så var det endast en av
informanterna som kunde namnge ett företag och motivation till varför informanten interagerade minst
med detta företag var att det var ett stort företag vilket gjorde att informanten kände sig avlägsen från
företaget. Två informanter svarade att de inte har några företag som de interagerar minst med utan om
de inte är benägna att interagera med företaget så slutar de följa företaget. En annan informant svarade
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att hen interagerar minst med de företag som antingen lägger upp för lite

eller för mycket bilder och/ eller videor, fortsätter företaget på detta sätt så sa informanten att hen
kommer sluta följa företaget. En ytterligare respondent svarade att det ”Finns nog en uppsjö av företag
som jag inte lägger någon energi på. Förmodligen för att dem lägger upp fina bilder men där det inte
finns något syfte att interagera.”. Slutligen svarade en informant att hen interagerar minst med MM
Sports på grund av att de ofta har ”rena priskampanjer vilka jag oftast bläddrar förbi då jag inte är
intresserad av att köpa. Jag följer dem mest för att få information om events.”.
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5. Analys
I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat utifrån studiens valda teorier. Dessa är WordOf-Mouth (WOM) samt electronic Word-of-Mouth (eWOM). The Consumer Decision Making Process,
Brand Awareness och Framing Theory. I de fall då respondenterna endast kunnat ange ett av
svarsalternativen redovisas svaren i procent och i de fall då respondenterna kunnat ange fler än ett svar
anges svaren i antal. Informanterna anges alltid i antal.

5.1 Analys - Word-of-Mouth (WOM) & electronic Word-of-Mouth (eWOM)
Enkätundersökningen visar att 90 procent av de 102 respondenter som deltog i undersökningen inte bara
använder Instagram utan har även aktivt valt att följa minst ett företags konto. Av dessa är det 66
procent som väljer att interagera med företag och på frågan "varför interagerar du med företag på
Instagram?" så svarade 30 stycken av enkätens 102 stycken respondenter och sex av studiens tolv
informanter angav att interagerar för att tipsa vänner och bekanta om olika produkter, tjänster eller
liknande, vilket är en form av eWOM.
En annan form av eWOM kan vara om en individ väljer att delta i en tävling anordnad av ett företag på
Instagram. Individens uppgift för att delta i tävlingen kan vara att reposta företagets bild, tagga och/eller,
använda företagets hashtags. Av de deltagande respondenterna i enkätundersökningen svarade tio
procent att de helst interagerar med företag på detta sätt och av informanterna så var det fyra av de tolv
stycken som angav att de interagerade med företag för att delta i en tävling alternativt för att ta del av ett
erbjudande.
20 procent av respondenterna svarade att fler erbjudanden skulle kunna få dem att interagera mer med
företag. Av informanterna så var det fem stycken som föreslog att företag både bör anordna fler
tävlingar samt bör erbjuda sina följare på Instagram fler erbjudanden för att få individer att interagera
med dem.
Då den största formen av eWOM i undersökningen visade sig vara att tagga en person i ett företags
Instagraminlägg så skulle alltså fler inlägg med erbjudanden även kunna generera en ökad eWOMeffekt.
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5.2 Analys - The Consumer Decision Making Process
The Consumer Decision Making Process består som tidigare nämnts utav olika steg;
1. Identifiering av ett problem alternativt ett behov
2. Insamling av information
3. Utvärdering av de val som finns
4. Köp
5. Utvärdering av köpet
Individer som följer företag på Instagram blir genom de bilder och videor som företag lägger upp
kontinuerligt uppdaterade med information, erbjudanden samt övrigt som företaget väljer att dela med
sig av. Resultatet visade att detta är en stor anledning till att individer väljer att följa företag då 38
procent av respondenterna svarade att de följer företag för att få inspiration och 24 procent av
respondenterna svarade att de följde företag för att få ta del av nyheter. Av informanterna så var det fem
av de tolv informanterna som angav att anledningen till att de följer företag var för att få inspiration och
tre av informanterna angav att de följer företag för att bli uppdaterade om nyheter. Dessutom var det nio
stycken informanterna som svarade att det de får ut av att följa företag på Instagram var inspiration.
Den insamlade data från enkätundersökningen visade att hela 52 procent av respondenterna svarade att
marknadsföring via Instagram har resulterat i att de har köpt den marknadsförda produkten eller
tjänsten. 34 procent hade ingen uppfattning i frågan och endast 14 procent svarade att marknadsföringen
inte har lett till ett köp. Av informanterna svarade tio av tolv att bilder och videor som de sett på
Instagram har lett till att de köpt produkten eller tjänsten. Endast två svarade nej på frågan, varav den
ena trots sitt nekande svar uppgav att marknadsföring via Instagram lett till att denne blivit mer
intresserad av att genomföra ett köp.
Detta visar på att företag genom att lägga upp inspirerande bilder och marknadsföra sina produkter på
Instagram så kan företaget skapa ett behov och ett köp-begär hos de individer som följer företaget. I de
fall individen ser en produkt/ tjänst som den är intresserad av så finns möjligheten att samla ytterligare
information genom att ställa frågor direkt till företaget i kommentarsfältet. Det går dessutom att söka på
aktuella hashtags för att se om någon annan lagt upp en bild på produkten/ tjänsten och/ eller skrivit
något om den. På detta sätt kan individen utvärdera olika val och det kan leda till det näst sista steget i
The Consumer Decision Making process, det vill säga att ett köp genomförs.
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Företag har genom sin aktivitet på Instagram möjlighet att nå ut till både befintliga konsumenter och
andra individer. På detta sätt kan företag stärka relationen till individerna, få dem att interagera med dem
och på så sätt påverka dem i processen och slutligen öka sin försäljning.

5.3 Analys - Brand Awareness
Enkätundersökningen visar att de främsta anledningarna till att individer interagerar med företag på
Instagram är för att visa att de gillar inlägget (29 procent), för att visa att de gillar produkten eller
tjänsten (23 procent), eller för att tipsa en vän (18 procent). Dessutom angav åtta stycken av de tolv
informanterna att de följer företaget för att de är intresserade av själva företaget och/ eller, av de
produkter alternativt tjänster som företaget tillhandahåller. Fem informanter svarade att de följer företag
för att få inspiration, tips och idéer och fyra informanter använder det som ett sätt för att få information.
65 procent av respondenterna, respektive nio stycken av informanterna uppgav att de genom att följa
företag på Instagram får en bättre relation till de företag de följer, jämfört med företag som de inte följer
på Instagram, men som de följer på andra sociala medier. Två av informanterna svarade inte tydligt ja
eller nej utan uppgav att det varierar beroende på vilket företag det gäller. Endast en informant svarade
nej på denna fråga. Dessutom var det nio av informanterna som angav namn på de företag de följer,
antingen samtliga eller en del av dem. Nio informanter kunde även namnge de företag som de
interagerar mest med vilket visar på Brand Awareness, det vill säga att företag genom sin närvaro på
Instagram kan öka kännedom om varumärket. Genom att dagligen uppdatera sitt konto kan företag
säkerställa att deras följare påminns kontinuerligt om företagets existens.
Företags varumärkeskännedom kan också stärkas genom att företaget söker på företagets egna hashtags
och like:ar de bilder som lagts upp av andra individer. På så sätt ser individen som lagt upp denna bild
eller video med hashtagen att företaget like:at bilden och påminns därigenom om företagets existens.
Även individens andra följare kan se detta och i de fall företaget kommenterar inlägget ökar chansen
ytterligare att andra individer ser företagets namn bland kommentarerna. Genom att använda Instagram
på detta sätt stärker man inte bara företagets varumärkeskännedom utan man kan även få andra
användare att antingen upptäcka företagets existens eller påminnas om den.
En fråga som ställdes till informanterna men som inte ställdes till respondenterna var huruvida de
brukade söka på hashtags som var kopplade till företag. Sju av informanterna angav att de brukar söka
på företagens egna hashtags vilket innebär att då informanten kommer i kontakt med alla de bilder och
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videor som hashtagen är kopplade till företagen vilket ökar företagets varumärkets Brand Awareness,
varumärkeskännedom.

5.4 Analys - Framing Theory
Studiens resultat visar på att de största anledningarna till att individer väljer att följa företag på
Instagram är för att få inspiration samt för att ta del av nyheter och erbjudanden (en större del, 69
procent av respondenterna och åtta stycken av informanterna, interagerar även med företag). De mest
förekommande anledningarna till detta är för att individen vill visa att denne tycker om bilden alternativt
videon, för att denne tycker om produkten alternativt tjänsten eller för att denne vill tipsa någon om
inlägget.
På frågan "vad skulle få dig att interagera mer med företag" visar data på att fler inlägg av mer visuellt
tilltalande bilder och videor och gärna av en mer personlig karaktär, det vill säga bilder och/ eller videor
som till exempel visar vad som sker bakom kulisserna på företag, skulle vara uppskattat av individerna.
Detta visar på att det visuella innehållet i företagens inlägg är viktig för att nå ut till individerna. Det
räcker inte med att uppdatera ofta utan inläggen måste även vara genomtänkta och av god kvalitet. Att
respondenter och informanter angett att de skulle vara intresserade av mer personliga inlägg visar också
på att de är intresserade av företaget och dess kultur. 66 procent av respondenterna och elva informanter
uppgav även att de upplever att deras relation till företaget stärkts via Instagram och detta tyder på att
individerna förstår och kan identifiera sig med företagets budskap därför känner en koppling till
företaget. Misslyckas företag med detta, eller väljer att inte använda sig av existerande ramar kända för
individen så kan detta kan det leda till att individer inte förstår budskapet och på så sätt inte kan
identifiera sig med det. Resultatet blir att de då tappar intresset av att följa och interagera med företaget.
Dessutom visade studien att majoriteten av alla medverkande var positivt inställda till reklam och
marknadsföring på Instagram, då de själva bestämmer från vilket företag som de ska få reklam ifrån.
Detta innebär att då individer redan från början är positivt inställda så är de mer benägna att ta till sig
reklamen vilket i sin tur innebär att reklamen blir mer effektiv, något som företag bör ta i beaktning
samt utnyttja.
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6. Slutsatser

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras efter att studiens data har analyserats utifrån för
studiens valda teorier. I detta kapitel besvaras även studiens forskningsfråga “Vilka fördelar kan
företag få av att använda Instagram och hur kan företag få individer att följa dem samt att interagera
med dem på Instagram?”

6.1 Vilka fördelar kan företag få av att använda Instagram?
För att besvara forskningsfrågans första del så kan företag få en mängd fördelar av att använda
Instagram så som stärkta relationer till individer, ökad försäljning, spridning av varumärket och ökad
varumärkeskännedom.
Företag kan genom att använda Instagram stärka sina relationer till individer. Över hälften av
respondenterna i enkätundersökningen (66 procent) svarade att de har en bättre relation till företag de
följer på Instagram jämfört med företag som de inte följer på Instagram, men som de följer på andra
sociala medier. Endast sex procent svarade att de inte får det. Av de informanter som deltog i de
semistrukturerade intervjuerna var det hela elva stycken av de sammanlagt tolv informanterna som
ansåg att de får en bättre relation till företagen som de följer på Instagram jämfört med de företag som
de inte följer på Instagram, men som de följer på andra sociala medier. Den tolfte informanten ansåg
inte heller att dennes relation hade påverkats negativt utan hade ingen uppfattning i frågan. Åtta av dessa
informanter ansåg dessutom att de lärt känna företaget bättre samt att relationen till företaget kändes mer
personligt efter att de börjat följa företaget på Instagram. På frågan om informanterna ansåg att de hade
fått en bättre relation till de företag som de följer på Instagram jämfört med de företag som de följer på
andra sociala medier ansåg nio av informanterna att de fått detta.
Detta visar på att Instagrams fokus på visuellt innehåll har därmed visat sig vara en fördel då studiens
resultat som tidigare nämnts visar på att majoriteten av respondenter samt elva av informanterna ansåg
att de fick en bättre relation till de företag de följer på Instagram jämfört med de företag som de inte
följer på Instagram men som de följer på andra sociala medier. Denna slutsats har dragits då de två
andra sociala medier förutom Instagram som används av flest individer i Sverige (Facebook och
Twitter) är textbaserade.
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Genom att använda Instagram kan företag även öka sin försäljning. 52 procent av respondenter och tio
stycken av informanterna svarade att marknadsföring av produkter eller tjänster på Instagram har
resulterat i att de har köpt produkten eller tjänsten. Dessutom var elva informanter positivt inställda till
att företag använder Instagram som marknadsföringskanal vilket också visar på att det är ett passande
verktyg för att nå ut och interagera med konsumenter, potentiella konsumenter samt andra individer.
Studien visar även på att en majoritet är positivt inställda till reklam på Instagram. Att de redan från
början är positivt inställda gör att den reklam som de möts av är mer effektiv då mottagarna är öppna för
att ta emot den.
30 stycken respondenter och sex stycken informanter angav att de interagerar med företag för att tipsa
vänner och bekanta om olika produkter, tjänster eller liknande. En majoritet av informanterna kunde
namnge de företag som de följer samt de företag som de interagerar mest med. Detta visar att företag
kan sprida sitt varumärke samt öka varumärkeskännedom på olika sätt genom att använda Instagram.

6.2 Hur kan företag få individer att följa dem samt att interagera med dem på Instagram?
För att besvara forskningsfrågans andra del så ska företag för att få individer att följa dem samt
interagera med dem på Instagram se till att individen får ut ett mervärde av att följa dem. Ett mervärde i
form av exempelvis inspiration, nyheter och erbjudanden. Detta då studiens resultat visar på att
anledningen till att individer aktivt väljer att följa företag på Instagram är för att de upplever att de får ut
ett mervärde av detta. Mest uppskattat är inlägg med bilder och videor som inspirerar följaren. För att
företag ska kunna fånga individers intresse, få dem att följa samt att interagera med dem så krävs det att
de laddar upp bilder och videor som är inspirerande och som är av god kvalitet.
Individerna angav att faktorer som fler erbjudanden och inlägg som är visuellt tilltalande och av högre
kvalitet kan öka deras interagerande med företag på Instagram. Framförallt framkom det att inlägg av
mer personlig karaktär som till exempel visar vad som sker bakom kulisserna på företaget är av stort
intresse. Även företagets närvaro är viktig då snabba svar på frågor i kommentarsfältet uppskattas.
Studien visar på att det finns en hårfin gräns som företag bör förhålla sig till i sin strategi för
användningen av Instagram som ett marknadsföringsverktyg. Inläggen bör publiceras kontinuerligt med
en god avvägning. Uppdaterar företaget för sällan så kan individer tappa intresset och uppdaterar de för
ofta så kan det istället för att inspirera bli en störande faktor då uppdateringarna tar för stor plats i
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individens Instagramflöde. Dessutom visar studiens resultat på att de flesta individer som följer företag
har valt att följa ett mindre antal företag vilket gör att de blir mer selektiva i sina val. Om inte individen
upplever att de får ut något av att följa företaget så kommer individen med stor sannolikhet att välja att
sluta följa företaget. Det som intresserar individer minst var enligt enkätundersökningen och
intervjuerna tävlingar, citat och slogans samt bilder och videor av dålig kvalitet. De övervägande största
anledningarna till att individer väljer att sluta följa företag är att företaget uppdaterar för mycket, eller
för lite, uppdaterar med för mycket reklam eller att man helt enkelt tappat intresse för företaget.
Sammanfattningsvis finns det stora konkurrensfördelar att vinna för de företag som har en tydlig och
förankrad strategi för sin närvaro och aktivitet på Instagram.
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7. Diskussion

I detta kapitel presenteras diskussionen vars syfte är att tolka och förklara resultaten. Detta för att
resultaten ska bli lättare att förstå. I detta avsnitt ges även plats för reflektioner, åsikter och funderingar
kring det studerade området.

Sociala medier har kommit att bli ett självklart inslag i de flesta individers vardag och detta är något som
företag har kommit att dra nytta av i marknadsföringssyfte. Då vi i början av denna studie samlade in
data om sociala medier och marknadsföring så upptäckte vi ganska snart att de tre största aktörerna i
Sverige är Facebook, Twitter och Instagram. Då det fanns omfattande forskning utförd om sociala
medier, och då framförallt med fokus på Facebook och Twitter så fanns det förvånansvärt lite
information att samla in om Instagram. Den tidigare forskning som vi kom över var begränsad och den
som fanns berörde olika områden som till exempel hur privatpersoners självkänsla påverkas av att
kontinuerligt se andras uppladdade bilder samt att själv ladda upp bilder för andra att se. Det har även
gjorts analys av tjänstens gränssnitt och användandet av visuella underskrifter.
Dock märkte vi att forskningen kring Instagram ur ett marknadsföringsperspektiv är tunn och detta kan
bero på en kombination av att det är ett ungt företag och att mer forskning därför ännu inte har hunnit
publiceras, samt att det är mer avancerat att behandla och analysera data i form av visuellt innehåll
jämfört med textbaserat innehåll.
Den tydliga skillnaden i mängden data som fanns att samla in om Facebook och Twitter jämfört med
Instagram i kombination med att Instagram genom sitt fokus på det visuella skiljer sig från de nämnda
aktörerna gjorde att vi fann det intressant att studera denna tjänst närmare. Genom utförandet av en
kvantitativ och en kvalitativ undersökning ville vi identifiera vad det är som får individer att följa
företag på Instagram, interagera med företag på Instagram samt vad denna relation leder till. Är det så
att individer endast följer företag slentrianmässigt eller resulterar det i något större?
Anledningen till att vi fann detta intressant var för att vi genom insamlad data från andra studier sett att
antalet företag som använder sig av Instagram ökar stadigt. Med denna studie ville vi därför analysera
vad företagen får ut av att marknadsföra sig via Instagram samt vilka faktorer och parametrar de bör
förhålla sig till i sin strategi för användandet av tjänsten.
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Genom att identifiera vad det är som får individer att följa och interagera med företag samt vad som
skulle kunna öka individernas aktivitet och vad företag bör undvika erbjuder denna studie tydliga
riktlinjer för företags utveckling av sin marknadsföringsstrategi på sociala medier med fokus på visuellt
innehåll.
Studiens samlade data visar att det är väldigt vanligt att individer följer företag på Instagram, (95
procent av respondenterna svarade att de följer företag på Instagram), och de flesta av individerna
uppgav att det både lett till att de fått en bättre relation till företaget samt att marknadsföring via
instagram har lett till köp. Data visar dock på att individer är selektiva och oftast följer ett begränsat
antal företag. Anledningar till detta var bland annat att de inte vill följa för många konton och inte vill ha
för mycket reklam i sitt Instagramflöde. Detta innebär att det är viktigt för företagen att hela tiden se till
att följaren känner att de får ut något av att följa företaget. Data visar att det visuella innehållet är av stor
betydelse och individerna vill se snygga bilder och videor av hög kvalitet. Inläggen ska vara
inspirerande och företaget får gärna kommunicera ut erbjudanden, nyheter och information, men det får
samtidigt inte blir för mycket reklam.
Vi var förvånade över att de flesta håller de företag de följer vid en så hög standard och om företaget
inte lever upp till detta så slutar man följa företaget. Vår första tanke var att individer följer de företag de
är intresserade av och brukar handla från och även om detta oftast är grunden till att individer börjar
följa företaget så visar studien alltså på att det inte är tillräckligt.
För att behålla följare samt få individer att interagera med företaget krävs det att företaget satsar på
kvalitativa inlägg som tilltalar deras målgrupp och gör att följarna känner att de får ut ett mervärde av att
följa företaget.
Många svarade också att de är intresserade av att se mer personliga inlägg från företagen. Till exempel
"bakom kulisserna inlägg" där personal presenteras eller där man får se hur det ser ut på kontoret eller
vad de gör etcetera. Detta tycker vi var väldigt intressant då det visar på ett starkt intresse hos individen.
Om företaget lägger upp mer personliga inlägg så kan detta göra att individerna upplever att de lär
känna företaget mer och detta kan stärka relationen och lojaliteten hos individen. De flesta som svarade
att de följer företag på Instagram angav att de upplever att de får en bättre relation till företaget, så detta
skulle kunna vara ett sätt att förstärka detta ytterligare. Genom att svara snabbt på kommentarer kan
företaget också visa att det är närvarande och måna om sina följare.
Det har varit väldigt intressant att undersöka hur individer förhåller sig till marknadsföring via
Instagram och vad det är som får dem att vilja interagera med företag. Det faktum att de flesta av dem
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ställer sig positiva till att företag använder det som en kanal för marknadsföring visar på att det är ett
forum där individerna är mer mottagliga för marknadsföringen. Detta kan bero på att individerna genom
att aktivt välja att följa företaget känner att de själva valt att ta del av marknadsföringen och att det
därför inte känns påtvingat. Det kan också vara så att en vän eller bekant har taggat en individ i ett
företags inlägg och då det är ett tips från någon man har en god relation till så gör det också att individer
får en mer positiv inställning till uppladdningen. Detta gör Instagram till ett väldigt effektivt
marknadsföringsverktyg och de företag som väljer att arbeta fram en strategi för sitt användande av
denna tjänst har mycket att vinna, både i spridning av varumärket, stärkta relationer, nya relationer och
ökad försäljning.
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8. Förslag på framtida forskning
I detta kapitel presenteras de studierna som vi efter att ha genomfört denna studie finner essentiella att
genomföra i framtiden. Studier som inom området för studien eller studier som tangerar området som vi
under studien funnit inte har genomförts tidigare.

Som tidigare nämnts är forskningen kring sociala medier baserade på visuellt innehåll begränsad
(Highfield, Leaver, 2015). Det finns heller ännu inte någon större mängd information eller data gällande
den effekt eWOM har på konsumenternas uppfattning av de ekonomiska värdena (fördelar - nackdelar)
eller den kundlojalitet man kan uppnå genom detta (Gruen et al., 2006). Då information och analys av
data inom detta område kan vara till stor hjälp för företag vid deras analys av företagets närvaro på
sociala medier samt hur de bör verka för att optimera sin marknadsföring via denna kanal anser vi det
vara av intresse att fortsätta bedriva forskning inom detta område.
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10. Bilagor

10.1 Bilaga – Enkät
Introduktion till enkäten på första sidan:
”T CK för att du tar dig tid att besvara vår enkät!
Vi uppskattar det VERKLIGEN!
Enkäten tar 5-10 minuter att besvara.
Bästa Hälsningar
Madeleine Asplund Klingstedt & Kajsa”

Enkät:

Ålder: ____________________

Kön:
❏ Kvinna
❏ Man

Bor du i Stockholm?
❏ Ja
❏ Nej

(Om svar är nej avslutas enkäten)

Använder du Instagram?
❏ Ja
❏ Nej

(Om svar är nej avslutas enkäten)

Hur många företag följer du på Instagram?
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❏ 0 stycken företag
❏ 1-5 stycken företag
❏ 6-10 stycken företag
❏ 11-15 stycken företag
❏ 16-20 stycken företag
❏ Fler än 21 stycken företag

Om du svarade nej på föregående fråga & därmed INTE följer företag på Instagram kryssa i de
alternativ som stämmer bäst in på dig. Annars gå vidare till nästa fråga.
❏ Jag vill endast följa personer som jag känner
❏ Jag vill undvika reklam
❏ Intresserar inte mig
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Kryssa i den/ de anledningar som stämmer bäst in på på VARFÖR du följer företag på
Instagram.
❏ Inspiration
❏ Erbjudanden
❏ Nyheter
❏ Jag identifierar mig med varumärket
❏ Jag följer inte företag
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Upplever du att du får en bättre relation till de företag du följer på Instagram jämfört med de
företag du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
❏ Ja
❏ Nej
❏ Vet inte
❏ Jag följer inte företag på Instagram

Interagerar du med företag på Instagram?
Med interagera menas till exempel: like:a bilder/ videor, kommentera, hashtagga etcetera
❏ Ja
❏ Nej
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❏ Vet inte

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som passar bäst in på dig. Annars
fortsätt till nästa fråga
❏ Ställa en fråga
❏ Tipsa vän
❏ Jag tycker om bilden/ videon
❏ Jag tycker om produkten/ tjänsten
❏ Jag tycker om företaget
❏ Delta i en tävling som företaget anordnar
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

När interagerar du HELST med företag på Instagram. Kryssa i de alternativ som stämmer bäst
in på dig.
❏ Om företaget lagt upp en bild
❏ Om företaget lagt upp en video
❏ Om företaget lagt upp ett erbjudande
❏ Om företaget anordnat en tävling
❏ Om företaget via bild/ video visar upp bakom kulisserna på företaget. Till exempel bilder från

produktion, kontor, presentation av personal.
❏ Jag interagerar inte med företag
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Vad skulle få dig att interagera mer med företag på Instagram?
❏ Fler uppladdningar av bilder
❏ Fler uppladdningar av videor
❏ Färre uppladdningar av bilder
❏ Färre uppladdningar av videor
❏ Fler erbjudanden
❏ Färre erbjudanden
❏ Mer bilder/ videor från bakom kulisserna på företaget. Till exempel bilder från produktion,

kontor, presentation av personal.
❏ Färre bilder från bakom kulisserna på företaget
❏ Mer personliga bilder/ videor
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❏ Mindre personliga bilder/videor
❏ Snyggare bilder/ videor
❏ Inget kan få mig att interagera mer med företag
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Finns det företag vars Instagram-konto du vill följa, men som du ändå valt att avstå från att
följa?
❏ Ja
❏ Nej
❏ Vet inte

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som stämmer bäst in på dig. Om
inte, gå vidare till nästa fråga.
❏ Jag följer endast mina vänner
❏ Jag vill vara privat och inte visa upp att jag följer företag, eller just detta företag
❏ Jag vill inte associeras med företaget
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Finns det bilder och videos som företag lagt upp som du velat like:a men ändå valt att avstå från
att like:a?
❏ Ja
❏ Nej
❏ Vet inte

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som stämmer bäst in på dig, om inte
gå vidare till nästa fråga.
❏ Jag vill inte visa att jag like:at bilden/ videon
❏ Om jag tycker om bilden/ videon men inte företaget
❏ Om bilden/ videon framstår som reklam
❏ Jag vill vara privat & därför inte visa upp vad jag like:at
❏ Jag vill inte associeras med företaget
❏ Jag inte vill associeras med bilden/ videon
❏ Jag like:ar endast mina vänners bilder/ videos
❏ Annan anledning: _____________________________________________________
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Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig MINST? Kryssa i
alternativ som stämmer bäst in på dig.
❏ Marknadsföring av produkt/ tjänst
❏ Tävlingar
❏ Bakom kulisserna. Till exempel bilder/ videor från produktion, kontor, presentation av personal.
❏ Citat och slogans
❏ Snygga bilder & videos
❏ Vet inte
❏ Annat: _____________________________________________________

Har det hänt att marknadsföring av produkter/ tjänster på Instagram har lett till att du köpt
produkten/ tjänsten?
❏ Ja
❏ Nej
❏ Vet inte

Om du slutat följa något/ några företag på Instagram, vad har varit anledningen till detta?
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst in.
❏ För få uppdateringar
❏ För många uppdateringar
❏ För mycket reklam
❏ För många tävlingar
❏ För få tävlingar
❏ Jag har tappat intresset för företaget/ produkten/ tjänsten
❏ Jag har inte slutat följa något/ några företag
❏ Annan anledning: _____________________________________________________

Avslut:

TACK för att du tog dig tid att besvara vår enkät!
Bästa Hälsningar
Madeleine Asplund Klingstedt & Kajsa Carlsson
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10.2 Bilaga - Informationsblad inför de semistrukturerade intervjuerna
Hej X!
Tack för att du vill medverka på en intervju i samband med vår c-uppsats i företagsekonomi.
Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som ligger till grund för att individer väljer att
följa företag på Instagram och vad det är som gör att de väljer att interagera med företagen på Instagram.

Intervjun kommer att äga rum X/X på ... kl: X:X och kommer att ta ca 60 minuter. Samtlig data från
intervjun kommer att registreras anonymt.
Under intervjun kommer vi att behandla frågor som:
• Vad tror du skulle få fler att interagera med företag på Instagram?
• Hur upplever du att detta påverkar din relation till företaget?
• Vad får dig att interagera med företag på Instagram?
• Vad tycker du om att företag använder Instagram som marknadsföringskanal?
Vi ser fram emot att träffa dig den X/X.
Med vänlig hälsning,
Kajsa Carlsson och Madeleine Asplund Klingstedt
Kontaktinformation:
Kajsa Carlsson
Tel: 0734-139597
E-mail: kajsa.g.carlsson@gmail.com
Madeleine Asplund Kligstedt
Tel: 070-248 22 83
Mail: maddeak@gmail.com
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10.3 Bilaga - Intervjuguide för de semistrukturerade intervjuerna
Bakgrundsinformation respondent
Kön: _____________________________________________________
Ålder: ____________________________________________________
Bostadsort: ________________________________________________
Yrke: _____________________________________________________
• Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
• Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
• Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
• Finns det företag du vill följa men inte följer? - Varför
• Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
• Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
• Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
• Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet
• Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
• Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
• Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer av
personal etcetera?
• Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag som du
inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
• Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
• Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
• Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
• Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
• Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
• Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
• Varför interagerar du med företag på Instagram?
• Händer det att företag interagerar med dig?
• Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
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eller en privat person?
• Vad skulle få dig att interagera mer med företag på Instagram?
• Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
• Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
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10.4 Bilaga - Enkätsvar
Ålder:
16 – 20 år: 2 respondenter
21 – 25 år: 21 respondenter
26 – 30 år: 52 respondenter
31 – 35 år: 28 respondenter
36 – 40 år: 5 respondenter
41 - 45 år: 1 respondent
Äldre än 46: 4 respondenter
Totalt antal: 113 respondenter

Kön:
Kvinnor: 52.21 % (59 respondenter)
Män: 47.79 % (54 respondenter)

Bor du i Stockholm?
Ja: 95.61 % (109 respondenter)
Nej: 4.39 % (5 respondenter)
(Om svar är nej avslutas enkäten)
5 respondenter passade inte in i studiens urval.

Använder du Instagram?
Ja: 94.74 % (108 respondenter)
Nej: 5.26 % (6 respondenter)
(Om svar är nej avslutas enkäten)
6 respondenter passade inte in i studiens urval.

Totalt: Totalt sett efter dessa två frågor var det 11 respondenter som inte passade in i studiens urval. Det
vill säga det är 113-11 = 102 stycken respondenter som utgör vårt urval och besvarar hela enkäten.

Hur många företag följer du på Instagram?
0 stycken företag: 9,71 % (10 respondenter)
1-5 stycken företag: 37,86 % (39 respondenter)
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6-10 stycken företag: 20,39 % (21 respondenter)
11-15 stycken företag: 14,56 % (15 respondenter)
16-20 stycken företag: 7,77 % (8 respondenter)
Fler än 21 stycken företag: 9,71 % (10 respondenter)
Totalt följer 90.29 % företag på Instagram, (det vill säga 92 respondenter, tio respondenter följer inte
företag på Instagram).

Om du svarade nej på föregående fråga & därmed INTE följer företag på Instagram kryssa i de
alternativ som stämmer bäst in på dig. Annars fortsätt till nästa fråga.
9,71 % det vill säga tio respondenter följer inte företag på Instagram.
Obs, fler än tio respondenter har svarat vilket innebär att vissa missuppfattat och svarat trots att de
följer företag på Instagram.

Jag vill endast följa personer som jag känner: 54,17 % (13 respondenter)
Jag vill undvika reklam: 58,33 % (14 respondenter)
Intresserar inte mig: 25 % (6 respondenter)
Annan anledning: 4,17 % (1 respondent)

Kryssa i den/ de anledningar som stämmer bäst in på på VARFÖR du följer företag på
Instagram.
Inspiration: 71,84 % (74 respondenter)
Erbjudanden: 26,21 % (27 respondenter)
Nyheter: 45,63 % (47 respondenter)
Jag identifierar mig med varumärket: 30,10 % (31 respondenter)
Jag följer inte företag: 8,74 % (9 respondenter)
Annan anledning: 5,83 % (6 respondenter)
-

“ llmänt intresse om företaget”.

-

“Jag känner personen bakom företaget”.

-

“Lediga tjänster”.

-

“Oftast för att jag känner de som driver företaget eller de sysslar med nått jag är intresserad av”.

-

“Support och räckvidd för vänner”.

-

“Vänners företag”.
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Upplever du att du får en bättre relation till de företag du följer på Instagram jämfört med de
företag du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
Ja: 65,04 % (67 respondenter)
Nej: 5,83 % (6 respondenter)
Vet inte: 20,39 % (21 respondenter)
Jag följer inte företag på Instagram: 8,74 % (9 respondenter)

Interagerar du med företag på Instagram? Med interagera menas till exempel: like:a bilder/
videor, kommentera, hashtagga etcetera
Ja: 68,93 % (71 respondenter)
Nej: 29,13 % (30 respondenter)
Vet inte: 1,94 % (2 respondenter)

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som passar bäst in på dig, om inte gå
vidare till nästa fråga.
Ställa en fråga: 15,28 % (11 respondenter)
Tipsa vän: 41,67 % (30 respondenter)
Jag tycker om bilden/ videon: 66,67 % (48 respondenter)
Jag tycker om produkten/ tjänsten: 51,39 % (37 respondenter)
Jag tycker om företaget: 31,94 % (23 respondenter)
Delta i en tävling som företaget anordnar: 18,06 % (13 respondenter)
Annan anledning: 1,39 % (1 respondent) - “Marketingsyfte på events och dylikt.”

När interagerar du HELST med företag på Instagram. Kryssa i de alternativ som stämmer bäst
in på dig.
Om företaget lagt upp en bild: 66,99 % (69 respondenter)
Om företaget lagt upp en video: 18,45 % (19 respondenter)
Om företaget lagt upp ett erbjudande: 25,24 % (26 respondenter)
Om företaget anordnat en tävling: 16,50 % (17 respondenter)
Om företaget via bild/ video visar upp bakom kulisserna på företaget. Till exempel bilder från
produktion, kontor, presentation av personal: 9,71 % (10 respondenter)
Jag interagerar inte med företag: 23,30 % (24 respondenter)
Annan anledning: 1,94 (2 respondenter), svar enligt nedan:
- “Om jag undrar något om deras produkter”
106

- “Om företaget lagt upp en bra bild”

Vad skulle få dig att interagera mer med företag på Instagram?
Fler uppladdningar av bilder: 24,27 % (25 respondenter)
Fler uppladdningar av videor: 7,77 % (8 respondenter)
Färre uppladdningar av bilder: 0,97 % (1 respondent)
Färre uppladdningar av videor: 0,97 % (1 respondent)
Fler erbjudanden: 35,92 % (37 respondenter)
Färre erbjudanden: 1,94 % (2 respondenter)
Mer bilder/ videor från bakom kulisserna på företaget. Till exempel bilder från produktion, kontor,
presentation av personal: 25,24 % (26 respondenter)
Färre bilder från bakom kulisserna på företaget: 1,94 % (2 respondenter)
Mer personliga bilder/ videor: 29,13 % (30 respondenter)
Mindre personliga bilder/videor: 1,94 % (2 respondenter)
Snyggare bilder/ videor: 28,16 % (29 respondenter)
Inget kan få mig att interagera mer med företag: 16,50 % (17 respondenter)
Annan anledning: 3,88 % (4 respondenter), varav 3 respondenter valde att skriva tre egna svar, vilka
redovisas nedan:
- “Fler tävlingar”
- “Mer bilder som jag tycker om”
- “Om reklam slutade suga svinmycket.”

Finns det företag vars Instagram-konto du vill följa, men som du ändå valt att avstå från att
följa?
Ja: 17,48 % (18 respondenter)
Nej: 63,11 % (65 respondenter)
Vet inte: 19,42 % (20 respondenter)

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som stämmer bäst in på dig. Annars
fortsätt till nästa fråga
Jag följer endast mina vänner: 27,27 % (9 respondenter)
Jag vill vara privat och inte visa upp att jag följer företag, eller just detta företag: 24,24 % (8
respondenter)
Jag vill inte associeras med företaget: 39,39 % (13 respondenter)
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Annan anledning: 30,30 % (10 respondenter) svar enligt följande:
- “?”
- “Bra företag, dålig social-media management.”
- “Deras Instagram är dålig eller ointressant”
- “Det de lägger upp på Instagram är tråkigt”
- “För många uppladdningar”
- “Inte intresserad”
- “Jag interagerar inte med företag på Instagram”
- “Trist Instagram”
- “Vet inte”
- “Vill inte följa för många”

Finns det bilder och videos som företag lagt upp som du velat like:a men ändå valt att avstå från
att like:a?
Ja: 29,13 % (30 respondenter)
Nej: 51,46 % (53 respondenter)
Vet inte: 19,42 % (20 respondenter)

Om du svarade ja på föregående fråga, kryssa i de alternativ som stämmer bäst in på dig, om inte
gå vidare till nästa fråga.
Jag vill inte visa att jag like:at bilden/ videon: 35,71 % (15 respondenter)
Om jag tycker om bilden/ videon men inte företaget: 19,05 % (8 respondenter)
Om bilden/ videon framstår som reklam: 14,29 % (6 respondenter)
Jag vill vara privat & därför inte visa upp vad jag like:at: 23,81 % (10 respondenter)
Jag vill inte associeras med företaget: 14,29 % (6 respondenter)
Jag inte vill associeras med bilden/ videon: 16,67 % (7 respondenter)
Jag like:ar endast mina vänners bilder/ videos: 16,67 % (7 respondenter)
Annan anledning: 4,76 % (2 respondenter), svar enligt nedan:
- “Jag gillar det jag vill gilla”
- “Vet inte”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig MINST? Kryssa i
alternativ som stämmer bäst in på dig.
Marknadsföring av produkt/ tjänst: 23,30% (24 respondenter)
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Tävlingar: 37,86% (39 respondenter)
Bakom kulisserna. Till exempel bilder/ videor från produktion, kontor, presentation av personal: 10,68
% (11 respondenter)
Citat och slogans: 33,98 % (35 respondenter)
Snygga bilder & videos: 4,85 % (5 respondenter)
Vet inte: 23,30 % (24 respondenter)
Annat: 1,94 % (2 respondenter), varav en som svarade enligt följande:
- “Information”

Har marknadsföring av produkter/ tjänster på Instagram har lett till att du köpt produkten/
tjänsten?
Ja: 48,54 % (50 respondenter)
Nej: 36,89 % (38 respondenter)
Vet inte: 14,56 % (15 respondenter)

Om du slutat följa något/ några företag på Instagram, vad har varit anledningen till detta?
Kryssa i de alternativ som stämmer bäst in.
För få uppdateringar: 8,74 % (9 respondenter)
För många uppdateringar: 37,86 % (39 respondenter)
För mycket reklam: 44,66 % (46 respondenter)
För många tävlingar: 17,48 % (18 respondenter)
För få tävlingar: 0 % (0 respondenter)
Jag har tappat intresset för företaget/ produkten/ tjänsten: 44,66 % (46 respondenter)
Jag har inte slutat följa något/ några företag: 19,42 % (20 respondenter)
Annan anledning: 4,85 % (5 respondenter), svar enligt nedan:
- “Följer inte företag”
- “För mycket trista värderingar”
- “Företaget har bytt inriktning av sitt genomgående tema”
- “Text och inte bilddrivet, dålig social media management, flamsig ton.”
- “Tråkiga bilder”
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10.5 Bilaga - Intervjuer
10.5.1 Intervju 1
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Man
Ålder: 60 år
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Konsult inom affärsutveckling

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Cirka 15 tror jag”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Jag är intresserad av dem. Samt att det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på de företag både som jag
arbetar med, konkurrens etcetera.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Nyheter, inspiration, tips samt att jag håller mig uppdaterad av mina intressen.”
Finns det företag du vill följa men inte följer? – Varför
”Det tror jag inte, jag följer de företag som jag är intresserad av, det vill säga jag löper mycket, därför
följer jag Nike på Instagram, då blir jag uppdaterad om de kommer nya produkter etcetera.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Det kan det säkert ha funnits. Ibland kanske man tycker om en bild som kanske inte riktigt är överens
med hur man ser på sig själv, och då kanske man inte vill skylta med sitt namn under bilden genom att
like:a den. Dessutom kan avsändaren vara ett företag som man inte tycker överensstämmer med ens
egna åsikter då kan jag hoppa över att like:a den. Även om det är bilden som like:as så är det företaget
som får uppmärksamheten och uppmärksamhet vill jag inte ge till ett företag som jag inte tycker om.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
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”Endast om det efterfrågas för att vara med i en tävling eller för att ta del av ett erbjudande. Fast ibland
kan jag även tagga mina barn i en bild eller video för att tipsa dem om en produkt, ett företag eller
liknande.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”När ett flöde antingen aldrig uppdateras eller ständigt uppdateras så tröttnar jag, jag vill varken bli
utsvulten eller översvämmad av bilder och videos.”

Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”Det är nog de företag som jag slutat följa, de som, som tidigare nämnt antingen uppdaterar för mycket
eller för lite eller inte har någon kvalitet i varken bilder eller videor.”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
” bsolut, jag följer ju företag som jag tycker om och därmed kan tänka mig handla ifrån, det väcks
absolut ett köpsug om till exempel Clas Ohlson lägger upp en bild på till exempel en borrmaskin som de
har ett erbjudande på.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Den blir definitivt bättre, även om det initialt var mitt intresse för företaget och omtycke av företaget
som gjorde att jag började följa företaget. Man blir närmre företaget när man blir uppdaterad om dem
samt då man kanske får se en annan bild av företaget än vad man brukar få se reklamer etcetera. Lite
vad som försiggår på riktigt på företaget.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
” bsolut, det var det jag menade med att man får en närmre och mer personlig relation till företaget
vilket jag tror stärker lojaliteten gentemot företaget, eller det gör i alla fall det för min del. Dessutom kan
man på ett avslappnat och enkelt sätt ställa frågor i kommentarsfältet, det känns som att företag som
satsar på sina kunder ser till att finnas tillgängliga och vara anträffbara- det uppskattas!”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Verkligen!”
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Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Det brukar mestadels vara tvärtom att man får en mer positiv bild, en mer nyanserad bild och en mer
personlig, nära relation. Men visst blir man irriterad när ett företag har ett Instagramkonto men den
senaste bilden de la upp är för några månader sedan, otroligt oprofessionellt. Eller som jag sa tidigare
när företag bombarderar sina följare med dåliga uppdateringar och satsar på mer kvantitet och inte
kvalitet”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Nej, men jag kan ibland klicka in på dem.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Nej det är ett enkelt sätt för mig som konsument att hålla mig uppdaterad och få reda på nyheter utan
att aktivt behöva söka dem, jag tycker det är enbart positivt, om jag inte vill bli uppdaterad av vad ett
företag gör, så är det bara för mig att sluta följa dem.”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”Om det är fler tävlingar, erbjudanden som jag vill ta del av.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
” tt de inte sköter sitt konto och antingen uppdaterar för mycket eller för lite, men då slutar jag inte bara
interagera med dem, jag slutar följa dem.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Hålla kvalitet på kontot. Svara kunder som ställer frågor, bjuda in till bakom kulisserna på företaget.
Ha bra tävlingar och erbjudanden som erfordrar att man ska interagera för att kunna delta.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”För att ta del av erbjudanden, tävlingar, för att tipsa andra.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Ja, de kan svara på frågor vilket uppskattas, känns som en extra hög servicenivå.”
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Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
” bsolut, om det är en människa jag personligen tycker om och har en relation till så intresserar jag mig
av allt och har inte lika höga krav på det de lägger upp, medan jag från företag vill ha genomtänkta och
väldisponerade uppläggningar, det är ju professionellt de Instagrammar, då krävs en högre nivå.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Erbjudanden, nya produkter, tävlingar och sådant som visar arbetet bakom företaget.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”När de är mer kvantitet än kvalitet. Det skadar företaget mer än det gör nytta. Ska man inte engagera
sig i kontot så kan man lika gärna låta bli att ha ett konto.”
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10.5.2 Intervju 2
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Man
Ålder: 29
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Student & receptionist gym

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Jag följer bara ett företag och det är mrgugu&missgo. Det är ett företag som tillverkar kläder och deras
design tilltalar mig.”

Hur kommer det sig att du följer just detta företag?
”De gör roliga och kreativa kläder som jag inspireras av.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Ja absolut. Jag använder främst Instagram som en källa för kreativ inspiration. Jag köper inga
produkter från företaget men inspireras av deras estetik och design.”

Finns det företag du vill följa men inte följer? Varför?
”Nej. Eller det finns kanske företag som jag skulle vilja följa nu när jag tänker efter, men det finns inget
företag som jag aktivt valt att inte följa.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Nej.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Jag gillar oftast deras bilder och ibland händer det att jag taggar vänner i inlägg men det är inte så
ofta.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja. Min kompis tycker om att delta i tävlingar där man kan vinna sneakers. Då ska man oftast följa
företaget och dela någon bild som dom har lagt upp. Då brukar han låna mitt konto och tävla via det
med för att öka sin chans. När tävlingen är slut så slutar jag följa företaget.”
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Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Nej men det kommer med största sannolikhet att hända.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Ja självklart! Nu följer jag ju bara ett företag men det är ett väldigt litet företag och om jag inte hade
följt dem på Instagram så hade jag nog glömt bort att företaget finns vid det här laget. Men nu påminns
jag om dem regelbundet då de dyker upp i mitt flöde kontinuerligt.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja kanske. Det är inte direkt något som jag har funderat över.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Det tror jag är väldigt individuellt. Det är klart att man får en relation till de företag som man följer
men samtidigt så har man ju relationer med andra företag med utan att följa dem på Instagram. Till
exempel har jag alltid föredragit Adidas framför Nike, Puma och andra likande märken. Jag gillar deras
design mer och eftersom att jag köpt deras produkter under många år så har jag en relation till dem. Men
det är bara för att jag gillar deras kläder och produkter och ingenting att göra med hur de agerar som
företag eller vilka värderingar de har. Det är svårt att svara generellt på om min relation till företag blir
bättre av att följa dem på Instagram då detta skiljer sig åt från företag till företag”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Nej. Jag har inte följt fler företag och den bilden jag har av mrgugu&missgoo har inte påverkats
negativt.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Nej.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Jag tycker att det är positivt. Det är jättebra, framförallt för små företag, att det finns en kanal där de
kan marknadsföra sig kostnadsfritt. Och eftersom att man väljer själv vilka konton man vill följa så är
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det ju ingen som får oönskad påtvingad reklam utan man väljer att följa det som man känner att man får
ut något av. Till exempel inspiration eller hålla koll på nyheter från något speciellt märke som man
gillar.”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”För mig handlar det mest om tidsbrist. Jag har inte tid att sitta inne på Instagram så mycket och därför
följer jag inte fler företag.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Om företaget ändrade inriktning. Till exempel om klädföretaget bytte stil och jag inte gillade deras nya
design. Jag skulle också sluta följa företaget om de började lägga upp för många bilder eftersom att jag
inte vill ha för mycket reklam i mitt flöde. Sedan skulle jag sluta följa dem om jag tyckte att de gjort
något som är ett klart övertramp enligt mina personliga värderingar.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Tävlingar verkar fungera bra. Jag brukar inte vara med själv men jag har flera kompisar som brukar
vara med i tävlingar. Jag tror också att det skulle vara gynnsamt om företagen riktade sig mot speciella
grupper eftersom att det skulle få en mindre grupp att känna sig mer utvald. Företaget skulle kunna
lägga ut olika bilder som riktar sig mot olika grupper i taget. Men det ska självklart inte vara på ett
exkluderande sätt.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”För att deras produkter tilltalar mig estetiskt.”

Händer det att företag interagerar med dig?
- Nej.

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Det spelar ingen roll. Jag gillar det jag gillar. Fast det är klart, jag kanske är mer benägen att gilla en
post från någon jag känner. Är det ett företag så kanske det bara sitter någon marknadschef eller likande
som har hand om konto och inte bryr sig lika mycket och då känns det inte lika viktigt att visa att man
gillar bilden för personen.”
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Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Estetiskt och konceptuellt tilltalande bilder och videos. Det ska vara något som väcker ett intresse hos
mig. Till exempel som den roliga designen på kläderna som mrgugu&missgoo har.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Dålig kvalitet”
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10.5.3 Intervju 3
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Man
Ålder: 28
Bostadsort: Huddinge
Yrke: IT

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”fem stycken”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Intresse.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Ja, tips och idéer.”
Finns det företag du vill följa men inte följer? – Varför
”Ja, för mycket reklam och för få poster.”

Finns det bilder/ videor du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Ja, på grund att de inte har samma åsikter som jag men jag har ändå tyckt om det de lagt upp.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Ja.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Opassande poster som inte hör till ämnet.”

Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”The Extra Mile Sweden. Följer för att sponsra Matte på Crossfit Eken men har inte postat något sen 53
veckor sen.”
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Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Ja”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”En ny syn på företaget. Blir mer personligt”.

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Nej”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Ibland.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Både positivt och negativt måste jag säga. Positiva är snabb och mer personligt. Negativa kan bli för
mycket reklam och poster som inte passar.”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”Söker det personliga, en inblick i företaget samt dagliga/vecko poster.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Motsatsen, standardiserad reklam, och för få poster.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Tävlingar och vinster av diverse.”
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Varför interagerar du med företag på Instagram?
”En samlad informationskälla på ett ställe.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Nej”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”En bild från en privatperson är mer intressant.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”I mitt fall, nyheter om produkter.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Ointressanta bilder/ videor”
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10.5.4 Intervju 4
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Kvinna
Ålder: 28
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Sjuksköterska

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram & hur kommer det sig att du följer
just dessa företag?
”Jag följer tre företag på Instagram. Det är Åhléns, Lagerhouse och Granit. Egentligen vill jag bara följa
personer som jag känner och inte ha så mycket reklam och så i mitt flöde men jag är väldigt intresserad
av inredning och tycker att de företagen brukar lägga upp fina produkter och bra erbjudanden. Jag vill
inte följa fler företag för då tycker jag att det blir för mycket.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Ja. Jag får bra tips om inredning. Ibland är det bra erbjudanden och jag inspireras av bilderna.”
Finns det företag du vill följa men inte följer? – Varför
”Nej inte som jag kan komma på. Inga som jag valt att inte följa medvetet.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Nej.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Jag brukar gilla bilder och ibland tagga någon vän eller så som jag vill tipsa. Jag har också deltagit i ett
par tävlingar men brukar inte göra det så ofta. Vill helst bara ha egna bilder som jag själv tagit på min
sida.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja. När de uppdaterar för ofta så tycker jag att det blir för mycket reklam och då har jag tröttnat lite och
slutat följa det företaget.”
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Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”Det är nog Granit. Brukar gilla deras bilder ibland men inte lika mycket som Åhléns eller Lagerhouse.
Vet inte riktigt varför.”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Ja det har hänt flera gånger.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Det är positivt för de företag som jag tycker om och följer eftersom att jag får se fler av deras produkter
och om jag undrar något så brukar jag fråga i kommentarsfältet och få svar. Det känns som att jag
kommer företaget lite närmare än jag gör med anda företag.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja jag tycker det kan vara roligt att få se lite mer bakom kulisserna.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja det tycker jag. Om inte företaget lägger upp överdrivet mycket bilder och är för sälj-iga. Då kan det
nästan bli tvärt om tycker jag.”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Inget som jag kommer att tänka på nu. Har slutat följa ett par företag för att jag tyckte att de
uppdaterade för ofta men tycker inte riktigt att jag fått en sämre bild av dem för det.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Ibland men inte så ofta.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Jag tycker det är positivt. Det känns lite mer personligt än vanlig reklam i tv och så vidare och sedan
kan man ju själv välja vilka man vill och inte vill följa.”
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Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagam?
”Kanske mer tävlingar eller bilder som är kopplade till något erbjudande som man kan använda i deras
fysiska affärer.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Om de bara la upp tråkiga reklambilder på produkter utan att tänka på design eller hur det ser ut.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Samma som innan. Fler tävlingar och och erbjudanden.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”Jag brukar alltid like:a bilder som jag gillar oavsett om det är en privatperson eller ett företag.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Ja de brukar svara i kommentarsfältet om jag har frågat något. Men annars gör de inte det.”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag eller en privatperson?
”Ja. Av företag så vill jag få inspiration i första hand och se nyheter som kommer på marknaden.
Av mina vänners bilder så vill jag se vad som händer i deras liv och vad de gör.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Jag gillar inredning, mode och se vad mina vänner gör. Extra roligt är det att följa dem som är ute och
reser.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Videor och Bilder av dålig kvalitet.”
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10.5.5 Intervju 5
Bakgrundsinformation respondent
Kön: Man
Ålder: 35
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Industriarbetare

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Cirka 15 stycken.”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Jag är intresserad av dem på ett eller annat sätt.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Fina bilder, tips och idéer. Gillar att få inredningstips, klädtips och recept etcetera.”

Finns det företag du vill följa men inte följer? Varför?
”Ja, för att jag inte orkar med att följa för många. Har fått prioritera.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Ja, någon enstaka gång då jag inte vill bli förknippad med bilden/budskapet.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Brukar hashtagga deras produkter och varumärken ibland.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Nej.”

Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”Norrlands Guld, räcker med att se deras roliga inlägg.”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
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”Japp, helt klart.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Det känns som man lär känna företaget lite bättre. Och gillar man det så fortsätter man ju följa och
kanske handlar där.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder/ videor och
presentationer av personal etcetera?
”Ja, mer personligt tack.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Inte alltid, men i vissa fall ja.”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Oengagerade företag på Instagram känns som oengagerade i verkligheten.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Det händer.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Positivt. Det är fritt för alla att följa eller inte. Lätt sätt att ha koll på de företag man är intresserad av”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”Vet inte.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Bara massa tramsiga tävlingar.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Hålla sjukt bra kvalitet, design etcetera som man utlovar så folk stolt vill förknippas med företaget,
även via Instagram.”
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Varför interagerar du med företag på Instagram?
”För att jag gillar produkterna och för att visa vänner eftersom många av dom ändå skulle fråga vad
vissa saker kommer från.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Det har hänt ja.”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Från ett företag krävs förstås lite mer klass än från en privatperson.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Bilder där företaget visas upp i vardagsmiljöer/situationer.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Ren reklam”
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10.5.6 Intervju 6
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Kvinna
Ålder: 25
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Student

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Fem”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Inspiration, information”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Inspiration, information om nyheter, händelser och så vidare.”
Finns det företag du vill följa men inte följer? – Varför
”Ja, det finns det. Mest för att jag inte har varit nyfiken nog för att ta reda på om de har Instagram och
letat reda på dem.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Ja, de bilder där min like är en av 1000, där känns det som om min like inte gör någon skillnad.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Nej, sällan. Även här – känslan av att vara en i massan. Det känns tråkigt och jag blir omotiverad.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja, om de inte ger mig någonting i det de lägger upp, lägger upp bilder för ofta/sällan slutar jag.
Instagram ska vara motiverande och inspirerande och är det inte det gör jag någonting åt det.”

Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”Röhnisch, eftersom de är ett så stort företag och jag som följare känner mig så avlägsen från dem.”
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Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Ja, konsertbiljetter och musik.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Blir personligare, även om man är en i massan, för att man får ta del av ögonblick i vardagen.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja, vanliga människor är alltid mest spännande.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Det beror på företaget och sättet de presenterar sig själva på Instagram. Men generellt sett, så påverkas
min relation till företag mer positivt av att följa företag på Instagram jämfört med att följa företag på
andra sociala medier.”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Ja, de personliga ögonblicken man såg på Instagram fick mig att tycka att de inte var särskilt
sympatiska.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Nej, det finns för många bilder om man gör det.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Det är positivt. Alltid kul att välja vilken reklam man vill se och bli påverkad av.”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”Personlig kontakt.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Om de verkade osympatiska.”
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Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Skapar mer nischad kontakt med färre användare.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”Nyfikenhet, hopp om bättre kontakt med företaget.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Nej”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Ja, företag brukar ha bättre bilder, högre kvalitet än privatpersoner. Privatpersoner har chansen att
påverka mig på ett personligt plan som företag mer sällan har.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Behind the scenes.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”När det bara är Reklam”

129

10.5.7 Intervju 7
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Man
Ålder: 32
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Fastighetsmäklare

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Två stycken”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Kul företag med bra konton”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Inspiration”

Finns det företag du vill följa men inte följer?
”Nej”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Ja, på grund av att jag inte tycker om företaget som lägger upp dem”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Ibland”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja, dålig kvalitet och reklam”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Nej”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Vet inte”
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Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Nej”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Ja”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Bra, det gäller att synas var folk är om dagarna”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”reklam”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Vet inte”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”Jag tycker att är intressanta”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Ja”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag eller en privatperson?
”Ja”
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Vad skulle få dig att interagera mer med företag på Instagram?
”Vet inte”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Roliga bilder”

Vilket företag interagerar du MINST med på Instagram (kommenterar, like:ar, hashtaggar)?
”Vet inte”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Saker jag redan känner till”
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10.5.8 Intervju 8
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Kvinna
Ålder: 28
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Art Director

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Cirka 15-20 stycken”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Inspiration, intresse, är kund hos dem etcetera.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Inspiration, tips.”

Finns det företag du vill följa men inte följer? Varför?
”Nej, det gör det inte, om jag vill följa dem så följer jag dem.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
” bsolut, om det är bilder som jag känner att jag inte vill att andra ska se att jag gillat. Det kan till
exempel. vara något som jag inte vill skylta med för att jag inte vill associeras till företaget som lagt upp
bilden, eller då jag inte vill associeras med bilden eller videon.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Jag interagerar med företag om jag vill ställa en fråga eller om jag vill ta del av ett erbjudande eller en
tävling som kräver att man ska interagera. Eller om jag vill tipsa en vän om något, eller om det är
exceptionellt bra.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja, på grund av för mkt uppdatering, för lite uppdateringar eller dålig kvalitet på uppdateringarna”.
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Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”De företag som jag följer är jag benägen att interagera med. om jag inte kan tänka mig att interagera
med ett företag är det för mig inte intressant och då följer jag det inte.”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
” bsolut, att följa företag på Instagram är väldigt bra inspiration, och ger mkt bra tips.”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Positivt, blir mer personligt och jag känner mig närmre företaget”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
” bsolut, men en lagom blandning, mellan personliga uppladdningar, blandat med nyheter, produkter är
det bästa.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Definitivt ja.”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Ja, men då har jag slutat följa dem. Sämre bild på grund av att företaget inte sköter sitt Instagram
konto, uppdaterar dåligt/sällan och ingen kvalitet på uppdateringarna”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Ja, men inte ofta, men dyker de upp i en bild som jag är intresserad av så kan jag klicka in på den.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Jättebra, man väljer ju själv om man vill följa kontot, för att man är intresserad av
produkterna/tjänsterna/ företaget.”

Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
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”Mer kvalitet på uppladdningarna.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Dålig kvalitet på uppladdningarna, att de bytte tema/ blev helt annorlunda, eller la upp olämpliga
bilder/ videor, ngt som exempelvis är rasistiskt.”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Tävlingar verkar vara bra- men se till att ha bra priser, annars tror jag att folk inte orkar göra det som
krävs för att delta.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”Ställa frågor, ge omdöme etcetera.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Ja, men inte ofta. Interagerade de oftare så hade detta varit positivt”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Ja, det krävs mer av företag än av privat personer.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”inspirerande, kvalitativa bilder/videor.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Dålig kvalitet och utan mening.”
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10.5.9 Intervju 9
Bakgrundsinformation respondant:
Kön: Man
Ålder: 27
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Arkitekt

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Fem till sex stycken”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”intresse”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”ja, inspiration”

Finns det företag du vill följa men inte följer?
”nej”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Det händer, på grund av att jag allt inte överensstämmer med min personlighet, kanske tycker jag att
bilden är snygg, men ag tycker inte om det den representerar etcetera.”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Nej, inget intresse kräver rätt utmaning för min delaktighet”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”ja, oinspirerade”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”Nej, men adderat till en vidare utveckling av en bild av en produkt. Ex, färg/material etcetera,
inspirationsfaktorer. Har inte valt att köpa en färdig produkt.”
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Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Inspirerad, alltså har min bild av företaget blivit ännu bättre när jag har börjat följa den.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”En mix är alltid bra. Om inspirationen kommer från ett oinspirerande företag kan möjligtvis intresset
avta.”

Tycker du att du får bättre relation till företag som du följer på Instagram jämfört med företag
som du inte följer på Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja, och jag får mer information och det ökar intresset och det gör att förtaget känns mer nära.”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Nej inte sämre, men jag har tyckt att de var dåliga på Instagram då de inte uppdaterar etcetera.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
Nej, men jag kan klicka in på hashtags till exempel #nike om det skrivs under en bild

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Positivt, enkelt sätt att få info om företag man tycker om.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
”Ett tydligt säljande, där fokus ligger på siffror det vill säga sälja så mkt som möjligt eller få så många
likes som möjligt”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Mer engagemang, ta sitt Instagramkonto på allvar - lägga ner tid och energi på de bilder, vidoer man
väljer att ladda upp.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”Händer inte”
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Händer det att företag interagerar med dig?
”Nej”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Ja, företag måste lägga upp bättre saker en vän kan lägga upp en bild på köttbullar och skriva
“middag”.”

Vad skulle få dig att interagera mer med företag på Instagram?
”Ifall rät typ av utmaning presenteras. Ex. Peak tror jag, hade n tävling där du deltog i ett race över hela
världen, din telefon fungerade som en angivare av koordinater (gps). Om du hann fram till en viss plats i
tid kunde du vinna massor md fina priser. Roligt/inspirerande/arkiverande.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig?
”Inspirerande”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Oinspirerande bilder”

Vilket företag på Instagram interagerar (kommenterar, like:ar, hashtaggar)
du MEST med och varför?
”Jag interagerar inte, har inte fått den utmaning som krävs för att jag ska interagera ännu.”

Vilket företag interagerar du MINST med på Instagram (kommenterar, like:ar, hashtaggar)?
Varför interagerar du MINST med detta företag?
”Inget”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar dig INTE?
”Ogenomtänkta uppladdningar.”

138

10.5.10 Intervju 10
Bakgrundsinformation respondent:
Kön: Kvinna
lder: 28
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Personalchef

”Dem har produkter/ tjänster som jag gillar.”

Upplev

Vad?

”Ja det tycker jag i och med att jag får se fina och inspirerande bilder.”

”Nej, jag följer alla företag som jag vill följa.”

Finns
”Nej, jag likear alltid om jag gillar något.”

”Nej, det har jag inte gjort. Har inte varit något som intresserat mig så mycket så att jag vill göra detta.”

”Japp det har de. Eftersom företaget spammat flödet med så mycket erbjudanden att det blir irriterande.”

i
”Finns nog en uppsjö företag som jag inte lägger någon energi på. Förmodligen för att dem lägger upp
fina bilder men där det inte finns något syfte att interagera.”

”Ja, kanske.”
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Instagram?
”Företag har en möjlighet att sätta en prägel på sig själva genom personliga bilder/videos på IG. Så
absolut påverkas man.”

intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja, absolut. Komma företag på djupet är alltid intressant om det är ett företag man gillar.”

Instagram men som du följer på andra sociala medier?
” bsolut. Man får information om nya produkter på ett helt annat sätt. IG kan användas på så många
olika sätt. Men även som ett nyhets-medium för att lansera nya produkter vilket funkar bra för många
företag.”

so
”Nej, inte vad jag vet. Men däremot finns det företag man hade stora förväntningar på att lägga upp
saker som dem aldrig gjorde vilket slutade i att man avföljde dem.”

”Nej, inte ofta.”

”Det är väl jättebra. Varför inte? Det är gratis och kostar ingenting. Enkelt sätt att få många följare och
sprida budskapet om sina produkter. Precis som Facebook.”

Instagam?
”Förmodligen frågor om en specifik produkt kanske. Eller frågor kring butik/gym som man tänker
besöka. lternativt tagga massa träningsnördar för att visa klippet. ”

Instagram?
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”Eventuellt om man märker att deras kundservice eller den som sköter IG kontot totalt ignorerar när
andra frågar saker. Sånt gillas aldrig. Märker man att responsen är noll från den som äger kontot så lär
folk tappa intresset snabbt. Tvärtom -Snabba och trevliga svar leder automatiskt till fler följare tror jag.”

fler kunder att interagera med dem?
”Visa att kontot ”lever” och att man svarar folk som har frågor så snart man kan och dessutom vara
trevlig. ”

Instagram?
”Förmodligen för att fråga om en tjänst, öppettider, butik- plats etcetera.”

interagerar med dig?
”Nej, det är enbart vänner som gör detta. Jag tror det är farligt för företag att göra detta utan att få
stämpel som ”jobbig försäljare”... Tänk telefonförsäljare ungefär.”

eller en privatperson?
”Företag håller i regel en högre standard på bilder med fotoredigeringsprogram, klipper till snygga
videoklipp med musik etcetera. Vanliga användare kör sin 8mp mobilkamera som inte alltid har bästa
ljuset. ”

intresserar dig?
”Snygga videos och bilder kommer jag alltid gilla. Främst när det gäller CrossFit, Tyngdlyftning,
gymnastik eller powerlifting.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Icke kvalitativa och oinspirerande bilder”
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10.5.11 Intervju 11
Bakgrundsinformation respondant:
Kön: Kvinna
lder: 25
Bostadsort: Stockholm
rke: Kostrådgivare

Instagram?
”Fem”

”Information kring produkter och kampanjer, delningar av informativa och/eller inspirerande bilder.”

Vad?
”De jag följer uppfyller mina önskemål ovan.”

”Nej”

Finns det bilder du velat like:a
”Nej.”

”Nej, det brukar jag inte. tt delta i tävlingar kräver ofta delningar av deras bilder vilket inte är något
jag vill ha i mitt flöde.”

”Kan på rak arm inte komma på något, men generellt skulle jag ta bort något som inte kändes relevant
för mig i sina kampanjer eller som postade allt för mycket bilder som jag inte tycker känns relevanta för
de ändamål vilket jag följer företaget för.”

”Det tror jag absolut, men jag har inget konkret exempel.”
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Instagram?
”Lägger de upp bilder som attraherar mig stärks det, sköter de sin marknadsföring på ett sätt som
irriterar mig tappar jag förtroende.”

Tycker du a

intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer

av personal etcetera?
” r det ett litet företag ser jag gärna vem som står bakom. Jag har större krav på att det ska vara
genomtänkt och snyggt gjort om det är ett större företag, men jag uppskattar det personliga.”

Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja, jag följer dem ju för att jag tycker om dem.”

”Inte vad jag kan komma på nu, men det är mycket möjligt.”

olika hashtags ko
”Har hänt att jag gjort det när jag vill kolla upp något, som ett komplement till Google då bilderna från
kunderna kan ge ett helt annat intryck än företagets egen bild.”

”Positivt. Det är lättillgängligt och ger ofta en bra bild av hur det ser ut och vad som händer. tt få
information i Instagramflödet för att informationen når fram väldigt fort och det går lätt att bläddra
vidare utan att bli störd om det inte är intressant just för tillfället.”

Instagam?
”Skulle ett företag visa intresse för mig genom att gilla mina bilder eller kommentera skulle jag
garanterat vara mer öppen för interaktion, men jag ser företagssidorna som information från dem och
inte främst som en möjlighet till interaktion.”

Instagram?
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”Tror det är svårt att vara mindre interaktiv än vad jag är nu. Då skulle jag sluta följa dem.”

fler kunder att interagera med dem?
”Hålla sig till relevanta poster och vara personliga.”

interagerar

Instagram?

”Det gör jag inte.”

interagerar med dig?
”Det har hänt.”

en privatperson?
”Nej.”

typ av bilde

intresserar dig?

”Generellt är det kost- och träningsrelaterade bilder som intresserar mig. ndantaget är Personer jag
känner privat där även vardagsbilder är intressanta.”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Dålig kvalitet”
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10.5.12 Intervju 12
Bakgrundsinformation respondant:
Kön: Kvinna
lder: 28
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Marknadschef

Hur många företag följer du uppskattningsvis på Instagram?
”Cirka 30”

Hur kommer det sig att du följer just dessa företag?
”Jag är intresserad av dem. Jag blir inspirerad och får tips.”

Upplever du att du får ut något av att följa företagen? Vad?
”Tips, Nyheter, inspiration & jag håller mig uppdaterad.”
Finns det företag du vill följa men inte följer? – Varför
”Nej jag följer dem som jag vill följa.”

Finns det bilder du velat like:a men som du ändå avstått ifrån?
”Ja om jag inte tycker om företaget eller om jag inte tycker om budskapet”

Brukar du interagera med företag på Instagram? Hur? Varför inte? Delta i tävlingar?
”Ja, för att tipsa vänner.”

Finns det företag som du valt att sluta följa på Instagram? Varför?
”Ja, för dåliga uppdateringar, för mkt eller för lite uppdateringar.”

Vilket företag interagerar du med mest och vad är det som gör att detta konto får mer av din
uppmärksamhet?
Det vet jag inte men jag vet att de bilder jag tipsar vänner om genom att tagga dem i bilden etcetera. är
bilder som jag inspireras av och som jag därför tror att mina vänner kan inspireras av. Att bara likea gör
jag knappt då det känns som att jag bara är en like i mängden.
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Vilket företag interagerar du minst med och vad är det som gör att detta konto får mindre av din
uppmärksamhet?
”De som uppdaterar för mycket eller för lite, de som har dålig kvalitet det vill säga inte fina bilder
etcetera. Men dem bara inte interagerar jag inte med utan dem kommer jag antagligen sluta följa.”

Har det hänt att bilder/videos du sett på Instagram lett till att du köpt en produkt/tjänst?
”J !”

Hur upplever du att din relation till företaget påverkas genom att du följer dem på Instagram?
”Väldigt positivt, ger ett mervärde av att jag får lära känna varumärket bättre.”

Tycker du att det är intressant att se mer personliga bilder, till exempel bilder och presentationer
av personal etcetera?
”Ja, det är intressant att få se det bakom produkterna och tjänsterna- tror man får mer engagerade och
trogna kunder då”

Instagram men som du följer på andra sociala medier?
”Ja, verkligen, jag är mer engagerad och mer trogen företag som jag följer på Instagram jämfört med
företag som jag inte följer”

Finns det något företag som du fått en sämre bild av efter att du började följa dem på Instagram?
Varför?
”Det brukar oftast vara tvärtom att man tycker mer om företaget efter att man börjat följa det på
Instagram.”

Brukar du söka på olika hashtags kopplade till företag?
”Nej, men jag kan ibland klicka in på dem.”

Tycker du att det är positivt eller negativt att företag använder Instagram som en
marknadsföringskanal? Varför?
”Positivt för de jag följer är jag intresserad av så då är det info jag vill ha”
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Vad skulle få dig att interagera mer med ett företag på Instagram?
”Bra kvalitet på uppladdningarna och att de var närvarande, svarade på frågor som ställdes i
kommentarsfältet etcetera.”

Vad skulle få dig att interagera mindre med ett företag på Instagram?
” tt de inte har en mix av bilder att det till exempel bara börjar lägga upp bilder som är reklam”

Vad tycker du att företag ska göra för att få fler kunder att interagera med dem?
”Hålla hög kvalitet på kontot, vara närvarande på kontot och svara på kommentarer etcetera.”

Varför interagerar du med företag på Instagram?
”För att ta ställa frågor, ta del av erbjudanden, tävlingar, för att tipsa andra.”

Händer det att företag interagerar med dig?
”Ja, i form av att svara på frågor men det sker alltför sällan.”

Attraheras du av olika bilder beroende på om avsändare är ett företag
eller en privatperson?
”Ja, jag har högre krav på Instagram konton som företag har”

Vad för typ av bilder och videor på Instagram från företag intresserar
dig INTE?
”Icke genomtänkta”
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