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SAMMANFATTNING 

 

Det allt mer digitaliserade samhället innebär att företag har valt att satsa på marknadsföring på 

sociala medier. Instagram som har blivit en mycket populär plattform för visuellt skapande 

och kan användas av företag för att förmedla sin identitet samt för att vinna 

konkurrensfördelar och marknadsandelar. Eftersom plattformen ofta används som ett tanklöst 

socialt medium har företagen inte lång tid på sig att fånga konsumenternas uppmärksamhet. 

Det blir därför av stor vikt för företag att sticka ut på plattformen och förmedla en stark 

identitet så de inte hamna i skuggan av andra bilder som publiceras på forumet varje dag.  

 

Studien hade som mål att undersöka hur väl bilder på Instagram reflekterar smyckesföretags 

identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga identitet. Eftersom ett fåtal 

smyckesföretag har kapacitet eller personal att genomföra och utforma en effektiv 

designstrategi samt då de saknas tidigare studier inom detta område, är de viktigt att 

undersöka denna bransch. De smyckesföretag som studien behandlat är Sophie by Sophie, 

Malin Ljung Jewellery, Caroline Svedbom Jewellery, Drakenberg Sjölin och Guldfynd. 

  

Metoden som användes är kvalitativ undersökning och inkluderade semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna bestod av två olika moment, där första momentet innebar att 

respondenterna fick svara på frågor gällande användningen av Instagram samt som 

marknadsföringsplattform. Under andra momenten fick respondenterna studera olika bilder av 

de fem smyckesföretagens Instagramkonton samtidigt som de fick besvara frågor.  

  

Studien bidrog till slutsatser som att begreppet identitet var ett brett begrepp som var svårt att 

definiera. Respondenterna ansåg att enbart ett av företagen utstrålade sin identitet, de övriga 

lite eller inget alls. Det fanns flera likheter och skillnader i hur estetiken uppfattas men färger, 

personer och smycken på bilderna, vardagliga- och studiobilder, bildkomponering samt 

materialval var vad som oftast kommenterades.  

  

Nyckelord: Instagram, smyckesföretag, identitet, visuell kommunikation, tolkning av bilder   
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ABSTRACT 

 

The increasingly digitized society means that companies have chosen to invest in marketing 

on social media. Instagram has become a very popular visual creation platform and can be 

used by companies to convey their identity and gain competitive advantage and market share. 

Since the platform is often used as a thoughtless social medium, companies do not have much 

time to catch the consumers’ attention. It will be of great importance for companies to stand 

out on the platform and convey a strong identity so that they do not end up in the shadow of 

other images published on the forum every day. 

 

This thesis goal was to investigate how well images on Instagram reflect the identity of 

jewellery companies, and how images can contribute to building an identity. Since a few 

jewellery companies have the capacity or staff to implement an effective design strategy and 

since it lacks previous studies in this area, it is important to investigate this industry. The 

jewellery companies that are in this thesis is Sophie by Sophie, Malin Ljung Jewellery, 

Caroline Svedbom Jewellery, Drakenberg Sjölin and Guldfynd. 

 

The used method is qualitative examination and included semi-structured interviews. The 

interviews consisted of two different moments, where the first moment meant that the 

respondents answered questions regarding the use of Instagram and as a marketing platform. 

During other moment, the respondents were asked to study different images of the five 

jewellery companies' Instagram accounts while they answered questions. 

 

The thesis contributed to the conclusion that the concept of identity was a broad concept that 

was difficult to define. The respondents considered that only one of the companies expressed 

their identity, the others expressed little or nothing at all. There were several similarities and 

differences in how aesthetics perceived but colors, persons and jewellery in the pictures, 

every day and studio images, image composition and material selection were the most 

commented. 

  

 Keywords: Instagram, jewellery companies, identity, visual Communication, interpretation 

of images 
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BEGREPPSDEFINITIONER 

 

Instagram - En mobilapplikation där delning av fotografier och filmer kan göras inom sociala 

nätverk. 

Instagramflöde/ Flöde - Bilderna som visas på profilen på Instagram, dessa strävar många 

efter att se sammanhängande ut.  

Instagramkonto - Kontot som ett företag eller individ har på Instagram där bilderna som 

laddas upp samlas.  

Sociala medier - Ett samlingsnamn på kommunikationskanaler där användare har möjlighet 

att genom text, bild eller ljud direkt kunna kommunicera med varandra och till skillnad från 

massmedia utgår sociala medier från innehåll som produceras av de som använder dem. 
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1 INLEDNING  

Det här kapitlet kommer att ge en inblick och introduktion till denna kvalitativa 

undersökning. Avsnittet kommer att behandla problematiken som finns runt smyckesföretag, 

identitet och Instagram som avslutningsvis beskriver undersökningens syfte och 

frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. 

 

 1.1 PROBLEMBAKGRUND  

För företag har Instagram blivit den mest aktuella marknadsföringskanalen eftersom den 

skapar möjligheter att nå ut till blivande och befintliga kunder på ett interaktivt och dynamiskt 

sätt (Hansson, Solberg och Wrangmo 2013). Plattformen har blivit allt mer populär och är 

enligt Britton (2015) och Khan (2018) den snabbast växande kommunikationsverktyget 

någonsin. Detta gör att plattformen kan vara mycket användbar för marknadsförare för att 

vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar (Tiago och Veríssimo 2014). Enligt rapporten 

från Internetstiftelsen (2018) är Instagram ett forum som har ökat i alla åldrar även om det går 

att se att den yngre generationen är de som nyttjar det mest. Med en större marknad kan 

företag nå ut till tusentals kunder på ett klick vilket gör Instagram mycket effektiv (Hansson, 

Solberg och Wrangmo 2013). 

  

Instagram gör det även möjligt för konsumenter att kommunicera mer med företag genom 

både likes (sätt för användare att integrera och uttrycka sina känslor till någon som publicerat 

en bild, detta genom att trycka på “like”) och kommentarer (Galloway 2014). "En bild säger 

mer än tusen ord" är inte en kliché fras utan tidigare forskning visar att bilder är mer 

minnesvärda, får mer uppmärksamhet och bidrar till mer känslor än text i traditionella media 

(Muñoz et al. 2017). Manic (2015) menar på att personer minns 80 procent av bilder men bara 

20 procent av läst text. Att använda bilder som marknadsföring är inte bara effektivt utan kan 

också vara svårt eftersom det inte helt går att kontrollera hur en bild uppfattas av mottagaren 

(Bergström 2016). Den visuella kommunikationen är därför mycket viktig för företag vid 

uppbyggnaden av ett varumärke eftersom det kan hjälpa till att visa vilka företagen är 

(Russman och Svensson 2016). 

  

Marknadsföring via Instagram bör inte bara ses som ett sätt att öka varumärkeskännedom och 

nå nya kunder, utan också ses som ett allt viktigare identitetsbyggnadsverktyg (Khan 2018). 
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Identiteten uttrycker hur företaget är och arbetar och går att beskriva som ett företags 

personlighet. Bick, Jacobsen och Abratt (2003) beskrivs identitet som “vad ett företag är” 

vilket menas med hur företaget själva väljer att identifiera sig. För att ett företag skall 

uppfattas som professionellt och lyckas med sin verksamhet är ett företags identitet mycket 

viktigt. Betydelsen och styrkan av identiteten ligger i associationerna till varumärket då 

igenkännelse kan skapa lojalitet hos potentiella och befintliga kunder (Törngren 2016). 

  

Några av de främsta anledningarna till att kunder väljer att följa (om man använder sig av 

knappen “följ” på ett företags eller individs Instagramkonto så betyder det att användaren 

kommer få uppdateringar från den man följer i form av videor eller bilder) varumärken på 

sociala medier är intresse för produkterna, intresse för erbjudanden samt för nöjes skull 

(Statista 2019). Enligt smyckeskonstnären Efva Attling bör smyckesföretagens 

kommunikationen av varumärket vara snabbfotad eftersom det digitala landskapet är i ständig 

förändring (Ström 2019). Onlineförsäljning har blivit det nya sättet att shoppa men 

digitaliseringen kan bli en svår omställning för de företagen som inte följer med i 

utvecklingen (ibid.). Eftersom smycken går att se som en oviktig metaprodukt som inte är 

livsnödvändigt att bära eller använda, blir det av stor betydelse att smyckesföretagen 

motiverar för kunder om varför just deras produkter är betydelsefulla (Lowe Björk 2019). Det 

är avgörande för företag som gör smycken att skapa genuina relationer med följarna och visa 

sin identitet, detta för att visa varför kunder ska köpa ett speciellt smycke (ibid.). 

 

 1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Det uppstår problematik i hur Instagram ska användas på ett effektivt sätt eftersom en bild 

tolkas mycket individuellt (Sahlström 1997). Detta gör att budskapet som avsändaren försöker 

kommunicera genom bilden lätt kan misstolkas av mottagaren (Bergström 2011), vilket gör 

att företag måste tänka över hur budskapet i bilderna uppfattas. Eftersom bilder kan väcka 

uppmärksamhet hos kunder är det därför ett bra verktyg att kommunicera information på 

(Schroeder 2004) samtidigt som de kan förmedla ett starkare budskap menar More (2014). En 

konflikt har dock skapats i hur bilder uppfattas eftersom de anses vara effektiva vid 

marknadsföring men samtidigt inte kontrollerbara då det inte exakt går att förmedla vad som 

avses (More 2014: Bergström 2016).  
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Chen (2018) skriver i sin studie att Instagramanvändarna beskriver plattformen som ett 

tanklöst socialt medium, där de enkelt kan scrolla (rulla text eller bild på data- eller 

mobilskärm uppåt eller nedåt eller åt sidorna) igenom bilder i flödet och bli underhållen eller 

spendera tid. Han menar därför att företagen inte har lång tid på sig att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet (ibid.). Eftersom företagen måste skapa uppmärksamhet kring sina bilder är 

det viktigt att bilderna är estetisk tilltalande för sin valda målgrupp. 

  

En missuppfattad identitet kan göra att ett företag sänder ut värderingar som de inte vill 

associeras till. Företagets budskap, kommunikation och beteende är därför viktigt att lägga 

fokus på och eftertänksamma då det är avgörande delar i hur ett företag uppfattas (Hatch och 

Schultz 1997). Tidigare forskning enligt Khan (2018) visar på att Instagram har stor inverkan 

på kundernas köpbeslut, lojalitet, preferens och betalningsvilja. Att företag använder 

Instagram som ett marknadsföringsverktyg är därför av stor betydelse för att hamna i 

framkant och kunna kommunicera och skapa relation med sina kunder. Enligt en studie gjord 

av Penfold (2007) har få smyckesföretag kapacitet eller personal att genomföra och utforma 

en effektiv designstrategi då de blir allt mer hotade av den globala konkurrensen. En relation 

mellan kunder och konkurrenter kan därför på lång sikt bli problematiskt för smyckesföretag 

då exempelvis ekonomiska problem som brist på kunder, men också onödig tid och arbete 

som läggs på den visuella kommunikationen kan komma att påverka företaget. När fler och 

fler företag konkurrerar om immateriella tillgångar ökar de estetiska aspekterna och det som 

får dem att sticka ut som företag, vilket gör att varumärkets betydelse ökar (Schmitt, 

Simonson och Marcus 1995). 

 

I och med att Instagram har blivit en stor plattform är det viktigt för smyckesföretag att synas 

där för att skapa ett starkt varumärke och synliggöra identiteten som bör spegla imagen. En 

tidigare studie som gjorts av Nandan (2004) menar på att ett företags identitet och image bör 

stämma överens med varandra för att företaget skall kunna ta plats i den stora mängden av 

kommunikation. Han menar också på att ett företag inte borde ta för givet att dessa två 

variabler överensstämmer med varandra och det är också genom det som ett företag kan skapa 

varumärkeslojalitet (ibid.). 

  

Tidigare studier som berör variablerna smyckesföretag, Instagram och identitet är något som 

fattas i tidigare forskning då det endast finns studier som berör en eller två av variablerna. 
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Exempel av studier som berör några av dessa variablerna är: en studie gjord av Watkins och 

Lee (2016) som undersöker hur ett amerikanskt universitetatletiskt program utvecklade 

marknadsföringsstrategier på sociala medierna Instagram och Twitter. Studien som gjordes 

undersöker vilka marknadsföringsstrategier som användes för att signalerar ut varumärkets 

identitet genom varumärkesassociationer på dessa plattformar (ibid.). Cordeiro (2003), som 

även han är amerikanare, talar i sin studie om hur smyckesbutiker måste anpassa sig till e-

handelsmarknaden för att hålla sig i enlighet med sin föränderliga miljö. I en annan tidigare 

studie av Baker et al. (2018) undersöks de hur 92 stycken lyxföremålsföretag (smycken, bilar, 

mode, yacht och klockor) upprätthåller bilden av deras varumärke samt bibehåller en 

personlig relation med sina kunder. Dock sker denna undersökning på företagens webbplatser 

men är en av de få studier som delvis berör smycken, sociala medier och identitet. Baker et al. 

(2018) menar på för att behålla varumärkets bild av exklusivitet och unikhet inom internets 

sociala medier utgör en grundläggande utmaning för varumärkena. 

  

Problemet ligger i att det är mycket svårt för företag att förmedla sin identitet på Instagram. 

Få tidigare studie har gjorts kring de tre variablerna smyckesföretag, Instagram och identitet 

vilket gör att det finns ett forskningsgap inom just detta ämne. Denna studie ämnar bidra till 

det forskningsgap som finns samt att ta reda på hur väl bilder på Instagram reflekterar 

smyckesföretags identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga identitet. Det gör den 

relevant eftersom en väletablerad företagsidentitet och uppmärksamhetsfaktorer är avgörande 

för dess framgång samt ger en gynnsam förståelse för företaget som helhet, både hos externa 

och interna intressenter. 

 

 1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur väl bilder på Instagram reflekterar 

smyckesföretags identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga identitet.  

 

 1.4 FRÅGESTÄLLNING  

I vilken omfattning reflekteras smyckesföretagens identitet i bilderna som publiceras på deras 

Instagramkonto samt hur kan bilder medverka till att bygga identitet? 
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 1.5 AVGRÄNSNINGAR  

För att kunna genomföra studien har en del avgränsningar behövts göras. Studien ämnar till 

att undersöka smyckesföretag då det finns begränsad forskning kring smyckesföretagens 

identitet. De valda företagen beskrivs i metodkapitlet. Då studien vill undersöka de olika 

företagens identitet genom visuell kommunikation har forskarna valt att avgränsa studien till 

enbart Instagram. Detta eftersom Instagram är ett socialt forum som används av många idag 

och riktar sig mot visuell kommunikation i form av bilder. Den tidsmässiga avgränsningen 

kommer att vara under vårterminen 2019 då C-uppsatsen har som ändamål att skrivas under 

denna period. Geografiskt kommer det avgränsas till Sverige och Stockholmsområdet på 

grund av den snäva tidsramen. 

 

Identitet är ett väldigt brett begrepp men i studien kommer begreppet främst att beröra 

företagens värdeord men även prisklass och målgrupp då enbart information som varit 

tillgängligt utifrån har applicerats.  
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2 TEORETISKT OMRÅDE   

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för att skapa en vidare förståelse inför 

resultat och analyskapitlet. Då syftet med denna studie är att undersöka hur väl bilder på 

Instagram reflekterar smyckesföretags identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga 

identitet. Det teoretiska ramverket kommer att beröra: STP processen, visuell kommunikation, 

färgteori, bildkomponering, identitet och image, fem typer av identitet, tolkning av bilder samt 

bildtolkningens tre steg. 

 

 2.1 STP PROCESSEN 

Marknadsförare använder STP processen för att identifiera vilken målgrupp av kunder de bör 

fokusera på, den mest attraktiva och tillgängliga gruppen (Baines et al. 2017). Processen delas 

upp i tre olika områden: marknadssegmentering, marknadsinriktning och 

marknadspositionering (ibid.). 

 

Marknadssegmentering är en process för att organisera marknaden i olika grupper där företag 

kan få konkurrensfördelar (Vitale och Giglierano 2002). Vid marknadssegmentering enligt 

Kotler (1997) beaktas variabler som geografiska, demografiska och beteende. Dock menar 

Jain (1993) att det bör studeras variabler som sociala, individuella och ekonomiska faktorer 

såsom varumärkeslojalitet. 

 

Marknadsinriktning är processen efter segmenteringen där det bestäms vilken marknad som 

företaget bör rikta sig mot och planerar marknadsföringen som kommer tilltala den valda 

gruppen (Levens 2012). I och med att allt är mer digitaliserat har närvaron på sociala medier 

fått ett allt viktigare fokus som marknadsföringsstrategi (Jaworska och Sydow 2008). 

 

Marknadspositionering är det sista steget i STP processen och fokuserar på hur kunden 

uppfattar en produkt eller tjänst jämfört med konkurrenternas (Klever 2009). Därför har 

kunderna en stor påverkan på hur företag bör positionera varumärket på marknaden (ibid.). 

Klever (2009) menar att det finns tre olika sätt att positionera sig på, funktionell-, symbolisk- 

och erfarenhetspositionering. Den funktionellapositioneringen fokuserar på aspekterna som 

uppfyller konsumenternas behov eller önskemål med hjälp av produkten eller tjänsten (ibid.). 
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Vidare beskriver Klever (2009) att symboliskpositioning lägger sitt fokus på själva 

varumärket och vad som uppfyller kundernas självkänsla. 

 

Den sista positioneringen, erfarenhetspositionering, bygger på varumärkets egenskaper som 

stimulerar sensoriska eller emotionella band till kunden exempelvis kundlojalitet (ibid.). För 

att få en lyckad positionering bör alla dessa tre användas (Vitale och Giglierano 2002). 

 

 

Figur 1 STP Processen 

 

 2.2 VISUELL KOMMUNIKATION  

Visuell kommunikation och visuella intryck är inte längre ett tillägg till skrift, då denna 

kombination under en längre tid dominerat (Dewan 2015). Detta eftersom en bild är enklare 

för hjärnan att känna igen och behandla (ibid.). Det skapas även en mentalt starkare reaktion 

eftersom bilden även fastnar djupare på minnet (Geise och Baden 2015). Därför är den 

visuella kommunikationen en stor del av människors liv då den cirkulerar runt i samhället 

dagligen som på internet, förpackningar, böcker med mera (Schroeder 2002). För att förstå 

den visuella kommunikationen så fungerar bilder som en början i vad betraktaren ser för 

associationer, erfarenheter, minnen och kultur (ibid.). Intresset för denna slags 

kommunikation växer mer och mer för varje dag då det spelar en stor roll i till exempel olika 

reklamer, produkter och hemsidor (ibid.). 

 

Den visuella kommunikationen på sociala medier tog sin form under 2010, då bland annat 

Instagram lanserades (Hochman 2014). Genom Instagram har betydelsen av tid förändrats 

eftersom bilderna inte visas i kronologisk ordning utan efter den bild som fått mest reaktioner 

som likes (ibid.). Detta har gjort att den som publicerar bilden tänker över vad den publicerar, 

hur det ser ut och hur det kommer uppfattas av mottagaren (ibid.).  
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För att fånga mottagarens uppmärksamhet så menar Wells, Burnett och Moriarty (2006) att 

den visuella kommunikationen är det mest kraftfulla medlet. 

 

Genom att använda estetik i kommunikationen kan även företagets varumärkesidentitet 

förstärkas (Hultén, Broweus och Van Dijk 2011). Denna estetik kan vara bestående av färg 

och form som har en inverkan på konsumentens perceptionsförmåga (ibid.). Att använda sig 

av kontraster, färger eller oväntade inslag i en bild kan människans perceptionsförmåga 

användas och uppmärksamma mottagaren (ibid.). Denna studie är kopplad till Bergströms 

(2011) resonemang kring hur företagen måste använda visuell kommunikation på ett mer 

tydligt, förtroendeingivande och konsekvent sätt vilket är viktiga delar för att bygga upp sitt 

varumärke. För att få en lyckad visuell profil på till exempel Instagram så bör det vara ett 

sammanhängande visuellt språk som till exempel att använda färg eller andra regler och 

mallar inom design (ibid.). Detta bidrar till att mottagaren får rätt signaler från en 

sammanhängande visuell helhet (ibid.). 

 

 2.3 FÄRGTEORI  

Färger är en stor del av den visuella kommunikationen som påverkar vilka bilder betraktaren 

gillar eller inte, det kan användas för att kartlägga varför människor intresserar sig till en 

specifik typ av bild (Palmer och Schloss 2010). I en studie från Göteborg som är gjord av Taft 

(1997) undersöks det hur människor tolkar olika färger genom att se på olika bilder med 

enbart en färg och sen en bild med ett föremål med den specifika färgen (detta upprepas sedan 

med alla färger). Dessa bedöms efter fem olika skalor som är: vacker/ ful, elegant/ vulgär, 

kvinnlig/ manlig, varm/ kall samt diskret/ skrikig (ibid.). Enbart färger som är av relevans för 

studien har tagits med här. De kategorier som inte är ifyllda innebär att färgerna är av 

neutralaton, det vill säga inget av alternativen på skalan.  
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FÄRG VACKER/  

FUL 

ELEGANT/  

VULGÄR  

KVINNLIG/ 

MANLIG  

VARM/ 

KALL 

DISKRET/ 

SKRIKIG  

Gul  FUL  VULGÄR FEMININ - SKRIKIG 

Orange  FUL VULGÄR FEMININ VARM SKRIKIG 

Röd VACKER ELEGANT - VARM - 

Beige  - ELEGANT - - DISKRET  

Brun  FUL - - - DISKRET 

Rosa  FUL VULGÄR FEMININ - SKRIKIG 

Lila - - FEMININ - - 

Blå VACKER ELEGANT MASKULIN - DISKRET 

Turkos  - - FEMININ - SKRIKIG 

Grön  VACKER - - - - 

Grå FUL ELEGANT MASKULIN KALL DISKRET  

Svart  -  ELEGANT  MASKULIN KALL DISKRET  

 

 2.4 BILDKOMPONERING  

Att komponera ihop bilder handlar om att strukturera och organisera innehållet inom bildens 

eller bildernas ramar. Detta menar Freeman (2007) är av stor relevans då ögat letar efter 

harmoni vilket kan uppnås med hjälp av olika regler. Ett exempel på en av dessa regler kallas 

för tredjedelsregeln och handlar om att placera det som ska uppmärksammas i en av 

tredjedelarnas skärningspunkt (se figur 3) (Bergström 2016). Även gyllene snittet är en 

återkommande regel inom bildkomponering (se figur 2) (ibid.). Det är ett specifikt 

sidoförhållande som har använts i både arkitektur och konst i 2000 år och som bidrar till att 

skapa harmoni för ögat (Lahn 2019). Det gyllene snittet kan göras både symmetriskt och 

asymmetriskt (Bergström 2016).   

 

För Instagram rekommenderas det enligt Carroll (2017) att följa en eller flera 

kompositionsregler: negativa utrymmen, grafisk bild, symmetri, inramning, stilrenhet, 

förgrund, ledande linjer eller de två tidigare reglerna som nämnts. När en bild innehåller 

negativa utrymmen används ett tomt utrymme runt det objekt som är i fokus vilket gör att 

objektet blir definierat.  
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Att arrangera ett valfritt antal objekt och fotografera är en grafisk bild medan symmetri 

används för att skapa ordning, harmoni och en känsla av lugn, vilket gör det enklare för 

mottagaren att avläsa. Inramning innebär ett försök att rama in objektet genom att skapa 

ramar runt om av andra objekt (exempelvis en dörrkarm). Stilrenhet används för att inte ha 

störande moment i bilden, där används ofta minimalism. Förgrund gör att objektet får störst 

fokus och är placerat närmare i bilden medan resten av bakgrunden smälter in mer diffust. 

Slutligen innebär ledande linjer att det exempelvis används byggnader eller väggar i bilden 

för att leda mottagaren (ibid.) 

 

Eftersom Instagram är en stor plattform för att publicera bilder, är det av stor relevans att veta 

vilken effekt som skall användas och hur den kommer uppfattas av användarna. Colliander 

och Marder (2018) har gjort en studie där de undersöker skillnaden mellan foton som är tagna 

i en studie och “vardagliga” foton som vem som helst kan ta. Undersökningen är gjord på ett 

modeföretag och resultatet visar att användarna av plattformen föredrar de “vardagliga” 

bilderna då det resulterar i en högre trovärdighet och gillande av varumärket (ibid.).  

 
Figur 2 Gyllene snittet                     Figur 3 Tredjedelsregeln  
 

 

 2.5 IDENTITET OCH IMAGE  

Det finns en särskild skillnad på vad som beskriver företagsimage och företagsidentitet 

(Askegaard och Christensen 2001). Image är vad omvärlden har för bild av företaget vilket är 

baserat på känslomässiga intryck som omgivningen skapar (ibid.). Image handlar om hur 

konsumenternas känslor gentemot ett företag är och inte om företagets egna känslor och 

tankar (Balmer och Greyser 2003). Till skillnad från image är företagets identitet ett begrepp 

som beskriver hur ett företag väljer att identifiera sig samt hur de kommunicerar med 

omvärlden för att skapa reaktioner (Askegaard och Christensen 2001). 

 

Ett företag behöver ha en stark identitet för att verka trovärdigt i konsumentens ögon och för 

att skilja sig från konkurrenter (Abratt 1989; Rolland och O'Keefe 2009).  
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Företagsidentitet går kort sagt att beskriva som något som är skapat av företaget och 

förmedlas ut genom exempelvis, färgval, produkter, tjänster och värderingar (ibid.). 

 

 2.5.1 FEM TYPER AV IDENTITET  

Enligt Balmer och Greyser (2003) har företag fem stycken olika typer av identiteter som 

påverkar varandra och har en förbindelse med varandra. De olika identiteterna är: falsk 

identitet, kommunicerad identitet, uttänkt identitet, ideal identitet och önskad identitet (ibid.). 

• Faktisk identitet syftar till de attribut som ett företag har som exempelvis värderingar 

och produktens struktur (ibid.). 

• Kommunicerad identitet är reklam, public relations och icke-kontrollerbara 

kommunikationsformer som exempelvis world-of-mouth (ibid.). 

• Uttänkt identitet utgår ifrån konsumentens syn på företagets varumärke, image och 

rykte (ibid.). 

• Företagets position på marknaden är vad som utgör den fjärde identiteten, ideala 

identiteten, och utgår ifrån en redan förutbestämd tidsram (ibid.). Genom den 

nuvarande kunskapen av olika områden inom företaget hjälper den till att urskilja de 

möjligheter och framtidsutsikter som passar in med företagets intresse (ibid.).   

• Den sista identiteten, önskad identitet, är uppbyggd av företagets vision. Ledningen 

har som ansvar att se till så att alla dessa identiteter ligger i linje med varandra (ibid.). 

 

 2.6 TOLKNING AV BILDER  

Hur en bild tolkas är beroende av människors referenssystem, det vill säga en människas 

tidigare erfarenheter, minnen och vetenskap, samt hur van en person är att behandla visuella 

uttryck (Bergström 2011). Bilder gör en engagerad på flera olika sätt och har en hög 

föreställningskraft vilket menas med att en bild kan få människor att föreställa sig olika saker, 

exempelvis påminna om tidigare upplevelser (Mårtensson 2009). Författaren syftar därför på 

att människor drar sig till bilder med hög föreställningskraft då bilden ger mottagaren en mer 

personlig och relevant känsla då långtidsminnet aktiveras med tidigare information (ibid.). En 

bilds kontext är också en påverkande faktor i hur en bild tolkas, exempelvis om text används 

tillsammans med en bild vilket ger en mer begränsad tolkning av bilden (Sahlström 1997). 
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 2.6.1 BILDTOLKNINGENS TRE STEG  

En trestegsmodell framtagen av Bergström (2011) berör tolkning av bilder och ger en djupare 

förståelse för hur människan tolkar och uppfattar bilder och dess budskap. En människas egna 

tolkning av bilder kallas för receptionsperspektiv och innehåller tre olika steg: perception, 

upplevelser och tolkning (ibid.).   

 

Perception kallas den process när en person skall tolka en bild vilket är då ögat och hjärnan 

kommunicerar med varandra för att tolka och skapar förståelse för ett budskap (Bergström 

2011).   

 

Betraktarens upplevelse som är det andra steget i receptionperspektivet berör termer som 

personlig känsla och bearbetning av intrycken (Bergström 2011). En stark upplevelse hos 

betraktaren kan väcka minnen och känslor vilket visar på att bilden har fångat personens 

intresse (ibid.). 

 

Sista steget är tolkning, vilket är den bit som berör denna studie mest, innebär kort sagt hur en 

människa väljer att tolka en bild och förstå dess betydelse (Bergström 2011). Detta kan 

påverkas av exempelvis tidigare erfarenheter och åsikter (ibid.). Bergström (2011) menar på 

att en bild kan tolkas på ett entydigt eller flertydligt sätt. Ett entydigt sätt syftar till att flera 

mottagare har en överensstämmande tolkning av bilden vilket också går att se som en bilds 

kärn-eller grundbetydelse som kallas för en bilds denotativa innehåll (ibid.). Kort förklarat 

menar Bergström (2011) att det är vad betraktaren direkt ser, exempelvis att bilden föreställer 

ett föremål. 

 

I tolkningssteget ingår även det som kallas för bildens konnotativa innehåll som syftar på en 

djupare analys av betydelsen av bilden (Bergström 2011). Detta ger en mer mångtydig 

tolkning eftersom kärnbetydelsen övergår till bibetydelser, som är då betraktaren istället 

frågar sig själv frågor som exempelvis “är det ett dyrt eller billigt föremål?” (ibid.). Bergström 

(2011) förklarar vidare att denna tolkning går att se som något kulturellt där grupper med 

gemensamma värderingar ofta kan tolka en bild på ett ömsesidigt sätt. En annan del av 

tolkningsprocessen är de privata associationer som är minnen eller personliga aspekter som 

styr hur en bild tolkas. Det kan exempelvis vara att föremålet på bilden påminner betraktaren 

om någonting som hänt i det förflutna (ibid.).  
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Bergström (2011) skriver också att personer ofta har lättare att ta till sig av vad som tidigare 

skett och har tidigare uppfattningar om, vilket visar på att människor är mycket selektiva när 

det kommer till budskap. 

 

Teoretisk sammanfattning:   

STP processen handlar om hur den valda målgruppen ska nås där en av processens delar är 

marknadsinriktningen. Där bestämmer företagen vem de vill rikta sig mot och vad som 

kommer tilltala målgruppen där det digitala har fått en allt mer central roll. Visuell 

kommunikation är det mest kraftfulla medlet för att fånga en mottagarens uppmärksamhet. 

En tydlig förtroendeingivande och konsekvent kommunikation bör finnas för att ett varumärke 

skall kunna byggas upp. Ett företags varumärkesidentitet kan förstärkas genom att använda 

estetik i kommunikationen eftersom det kan påverka en människas perceptionsförmåga och 

skapar uppmärksamhet hos mottagaren. Exempel på estetik är: färg form och kontrast. 

Färgteorin i kommunikationen är viktigt eftersom det kan påverka huruvida en person gillar 

en bild eller inte. Bildkomponering används för att implementera, strukturera och organisera 

innehållet inom bilderna, detta genom olika regler och sätt att ta bilder. För Instagram 

rekommenderas det att följa någon eller några av följande regler: negativa utrymmen, grafisk 

bild, symmetri, inramning, stilrenhet, förgrund, ledande linjer, tredjedelsregeln samt gyllene 

snittet. Två olika sätt som övervägs för hur en bild tas är antingen professionellt eller 

vardagligt.  Image är vad andra har för känslomässiga intryck för företaget medan identitet 

är hur företaget kommunicerar med omvärlden och ser sig själva. En stark identitet skapar 

förtroende och kan förmedlas ut på flera olika sätt, exempel genom färgval, produkter, 

tjänster och värderingar. De finns fem typer av identitet: faktiska identitet, kommunicerad 

identitet, uttänkt identitet, ideal identitet och önskad identitet. Tolkning av bilder är mycket 

individuellt för alla människor och är beroende av människans referensram, det vill säga: 

minnen tidigare vetenskap eller erfarenheter. Bildtolkningens tre steg innebär hur människor 

tolkar bilder, detta genom: perception, upplevelse och tolkning, var av en bild kan tolkas på 

två olika sätt: entydligt och flertydligt. 

 

 2.7 REFERENSRAM  

Den teoretiska referensramen är en sammanställning av samtliga teorier och som är grunden 

för intervjuguiden som använts i studien. Intervjuguiden hittas i bilaga 1.  
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TEORI VARIABLER  MÅLVARIABLER  

STP Processen  Målgrupp Instagram/ Värdeord  

Visuell kommunikation  Färgteori  

Bildkomponering  

Bildkommunikation  

Identitet och image  Olika typer av identitet  Värdeord  

Tolkning av bilder  Bildtolkningens tre steg  Bildkommunikation  

  

MÅLVARIABLER  

Instagram - En av målvariablerna är Instagram som plattform för den valda målgruppen. 

Variabeln avser att se hur och varför plattformen används hos konsumenterna men även i 

vilken mån företagen når ut till sin valda målgrupp genom plattformen. 

Värdeord - Värdeorden är kopplat till identitet och image som innebär vad företagen utstrålar 

som är en av målvariablerna som vill uppnås. Den behandlar främst om att koppla företagets 

redan valda identitet och värdeord med estetiken och vad som syns på bilderna. 

Bildkommunikation - Den sista målvariablen är bildkommunikation som beror den visuella 

kommunikationen och tolkning av bilderna. Det är det som deltagarna kommer att se och 

känna när de studerar en bild som är en stor del av studien.   
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3 METOD 

Kapitlet avser att förklara studiens tillvägagångssätt och motivera metodval. En kvalitativ 

ansats har legat till grund för studien och applicerades med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. Totalt undersöktes fem olika smyckesföretag med hjälp av 12 respondenter. 

 

 3.1. KVALITATIV FORSKNING  

Studien är baserad på en kvalitativ metod då studien ämnar till att undersöka företagens 

identitet genom Instagrambilder. Enligt Bryman och Bell (2013) beskrivs en kvalitativ metod 

som en strategi som lägger vikt på att analysera och samla in information. För att säkerställa 

att studiens syfte uppnås, nämligen att undersöka hur väl bilder på Instagram reflekterar 

smyckesföretags identitet, samt hur bilder kan medverka till att bygga identitet, har en 

kvalitativ metod valts då ett kvalitativt forskningsperspektiv kan användas för att få 

uppfattning kring fenomen som uppkommer i den sociala verkligheten menar Dalen (2015). 

Den här studien avser att besvara frågeställningen “I vilken omfattning reflekteras 

smyckesföretagens identitet i bilderna som publiceras på deras Instagramkonto samt hur kan 

bilder medverka till att bygga identitet?” där frågan utgår från ett konsumentperspektiv om 

hur företag förmedlar identitet. En kvalitativ metod är därför av stor relevans för denna studie 

eftersom den berör människor känslor och attityder gentemot ett företags bilder, vilket enligt 

Holme och Solvag (1997) syftar till är grundläggande för kvalitativa forskningsansatser. Patel 

och Davidson (2011) styrker också detta och menar på att forskningsmetoden ämnar till att 

analysera helheten och försöka förstå den. 

 

 3.2 TVÄRSNITTSDESIGN  

För att uppnå ett trovärdigt resultat från respondenterna appliceras en tvärsnittsdesign som 

vald forskningsdesign för studien. Genom tvärsnittsdesign skapas det variation i svaren 

eftersom den insamlade data kommer från olika respondenter under en bestämd tid (Bryman 

och Bell 2013). Detta resulterar i att en variation av olika mönster går att upptäcka som annars 

inte hade upptäckts (ibid.). I studien är det av stor vikt att använda tvärsnittsdesign för att 

skapa en förståelse kring företagens identitet och hur den representeras i deras bilder. Det i sin 

tur görs med hjälp av semi-strukturerade intervjuer.   
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 3.2.1 SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER  

Undersökningen görs med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) 

beskriver denna intervjutyp som en metod där forskare gör en intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman som sedan utgår ifrån under intervju. Detta ger respondenterna 

större frihet att formulera svaren på ett eget sätt (ibid.). Frågorna kan vara flexibla då de inte 

behöver vara i samma ordning eller formulerade på samma sätt som föregående intervjuer, 

även nya frågor kan tas upp som kopplas till vad respondenten tidigare svarat för att skapa en 

så verklig bild som möjligt (Repstad 2007). Intervjuguiden (hittas i bilaga 1) som denna 

studie utgår ifrån är konstruerad utifrån studiens givna forskningsfråga. Forskarna har valt att 

använda sig av en kvalitativ intervjumetod eftersom de kommer att göra det möjligt att samla 

in djupgående svar från respondenterna vilket i sin tur kommer ge en utvecklad bild av deras 

reaktioner och tankar. 

 

Det finns dock problematik kring kvalitativa intervjuer menar Alvesson (2003), vilket handlar 

om hur kunskapen som fås fram är pålitlig. Det finns svårigheter i att få tydliga och 

konsekventa intervjusvar då metoden är komplex och språkligt känslig (ibid.). Därav bör 

språket beaktas på en nivå som respondenterna behärskar och vid frågor om attityder och 

normer, som denna studie berör, bör begreppen specificeras för att uppnå en enhetlig 

utgångspunkt. 

 

3.3 METODANSATS  

Vanligtvis talas det om två olika strategier för att samla in data, dessa är deduktion och 

induktion där de har olika tillvägagångssätt mellan teori och empiri (Jacobsen 2002). 

Deduktiv ansats innebär att forskare utgår från befintliga teorier och genom dessa formulerar 

hypoteser som sätts i relation till verkligheten medan induktiv ansats fungerar tvärtom, det vill 

säga att empirin lägger grunden för slutsatserna (Alvehus 2013). I studien appliceras en 

kombination av de båda ansatserna som även kallas för abduktion. Abduktion används när 

forskare rör sig mellan teori och empiri för att generera ett trovärdigt resultat, genom detta 

utvecklas successivt förståelsen så att teorin och empirin överensstämmer (Le Duc 2011).  

 

Studien har sin utgångspunkt i empirin då konkurrensen på Instagram uppmärksammades 

speciellt hos alla de befintliga smyckesföretagen.  

 

Detta fortsatte sedan genom att forskarna läste om tidigare forskning och studier inom det 
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valda området för att se om det fanns något forskningsgap. Detta har bidragit till förståelse för 

det berörda ämnet och lade en grund för de teorier som kopplas till det teoretiska ramverket 

och intervjuguiden med olika teman. När det empiriska materialet senare ska samlas in kan 

författarna således återvända till teorin och anpassa den efter mönstret som hittats.  

 

 
Figur 4 Abduktion modell 
 

 3.4 URVAL AV RESPONDENTER  

Populationen består av “enheter” som utgör grunden för det valda urvalet, där en population kan bestå 

av exempelvis en nation, stad eller företag (Bryman och Bell 2013). Populationen eller basen för 

studien består av personer som aktivt använder Instagram då studien baseras på denna plattform, vilket 

gör att de som inte använder Instagram utesluts. Populationen för studien är kvinnor inom åldrarna 

20–35 som befinner sig i Stockholms Län. Åldrarna används som population eftersom de enligt 

Internetstiftelsen (2018) ingår i det segmentet som använder Instagram mycket. Generationen som är i 

åldrarna 12–25 år är de som använder plattformen mest men då smyckesföretagen främst verkar inom 

åldrarna 20 år och uppåt, sållas den yngsta generationen (12–19 år) bort. Det är endast kvinnor som 

undersöks eftersom smyckesföretagen främst rikta sig mot kvinnor. 

 

Urval i en kvantitativ studie utgörs av tydliga riktlinjer för hur det ska företräda populationen på ett 

ansenligt sätt medan kvalitativa undersökningar inte har som standard att följa riktlinjer (Bryman och 

Bell 2013). Dock behöver inte dessa otydliga riktlinjer innebära problem när urvalet görs då det finns 

några speciella regler som kan appliceras (McCracken 1988). Detta kan vara att respondenterna inte 

ska besitta kopiöst med kunskap om området som ska studeras och personen får inte heller vara bekant 

med intervjuaren (ibid.). Att utgå ifrån dessa regler kan göra att riskerna minimeras eftersom svaren 

inte blir vinklade (ibid.). Den här studien utgår ifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2013) 

beskriver bekvämlighetsurval som ett icke- sannolikhetsurval där forskaren använder personer som 

finnas tillgängliga vid den tidpunkt som studien görs.  

 

Urvalet appliceras för att inkludera respondenterna som befinner sig nära geografiskt vilket därmed 
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underlättar intervjuprocessen, som även Ekström och Larsson (2010) beskriver som en fördel vid 

intervjuprocesser. Detta urval görs då det både fanns en tidsmässig ram att följa men även eftersom det 

inte finns någon möjlighet att förflytta sig längre sträckor geografiskt. Dock tas respondenterna i 

beaktning för att få ett varierat åldersspann. Enbart kvinnor får delta i undersökningen eftersom de 

smyckesföretag som studien undersöker har en målgrupp som riktar sig främst mot kvinnor. Nedan 

finns en sammanställning av alla respondenter som har deltagit i studien.  

 

Namn  Ålder  Kön  

Julie  20 Kvinna  

Astrid  24 Kvinna  

Anna 21 Kvinna  

Erica 35 Kvinna  

Tiffany 30 Kvinna  

Johanna 29 Kvinna  

Josefin 32 Kvinna  

Martina 27 Kvinna  

Clara 25 Kvinna  

Magdalena 34 Kvinna  

Maja 28 Kvinna  

Emma 22 Kvinna  

  

 3.5 URVAL AV FÖRETAG 

För att välja ut de fem smyckesföretag som ingår i den här studien har 25 olika 

företagsprofiler och dess bildflöde besökts och studerats av forskarna på Instagram. Detta 

gjordes eftersom forskarna ville hitta varierade stilar och konton för att uppnå varierande svar 

samt ge respondenterna olika typer av visuell estetik att studera. De fem företag som valts är 

Sophie by Sophie, Malin Ljung Jewellery, Caroline Svedbom Jewellery, Drakenberg Sjölin 

och Guldfynd. Dessa företag använder sig av olika typer av visuell kommunikation och 

varierande estetik på Instagram. Företagens val av färger på bilderna varierar likt vilken typ 

av bilder de använder sig av. Mer information om varje företag presenteras nedanför. 

Värdeorden i texten är vad företagen själva har skrivit ut och använder som riktlinjer. För att 
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få tag på information gällande målgrupp, prisklass, vision samt vad de vill spegla på sin 

Instagram, kontaktades företagen via mail. 

 

 

 3.5.1 SOPHIE BY SOPHIE  

Sophie by Sophie är ett smyckesföretag som grundades av Sophie Gyllenhammar Mattsson år 

2006 (Sophie by Sophie 2019). Sophie skapar klassiska smycken med en modern twist som är 

riktade för kvinnor i alla åldrar där smyckena är karakteristiska och är bland annat 

eftertraktade av internationella modeikoner som kungligheter eftersom dem har färgglada 

kontraster och modern estetik (ibid.). Företaget Sophie by Sophie (2019) arbetar med 

ädelstenar i olika uttryck och former. Enligt Amanda Asplin (2019) som är praktikant inom 

kommunikation och marknadsföring som bland annat sköter deras Instagram är deras 

målgrupp varierad men riktar sig främst mot en yngre målgrupp från 20 år och uppåt. Deras 

prisklass är varierad men är främst inom premium segmentet (700–2999 kr) där de vill visa 

upp sin identitet i form av lekfullhet men samtidigt en touch av edgy och kvalitét (ibid.). 

 

Värdeord: Kvalitet, kunskap, mod och ansvar. 

  

 3.5.2 MALIN LJUNG JEWELLERY  

Malin Ljung är grundat av personen med samma namn där hon arbetar ensam som guldsmed 

och konstnär (Malin Ljung 2019). Den fysiska butiken hittas på den svensk-danska ön Ven 

sen 2014, där mycket inspiration tas från djur och natur (ibid.). Malin Ljung (2019) beskriver 

på hemsidan att alla smycken även är gjorda med hållbara eller återvunna material som är 

snälla mot naturen och påverka klimatet minimalt. Smyckena ingår inom lyxsegmentet 

(3000+) där målgruppen är “alla unika kvinnor”, men främst en målgrupp som riktar sig mot 

20+ år. Identiteten som de vill visas upp är att skapa smycken med stor känsla i varje bit som 

görs (ibid.). Smycket ska berätta en historia, inte bara hantverkarens men också ge det liv i att 

bli någon annans (ibid.). 

 

Värdeord: Ärliga, vackra och minnesvärda smycken och konst. 
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 3.5.3 CAROLINE SVEDBOM JEWELLERY 

År 2013 grundades varumärket Caroline Svedbom Jewellery av den svenska designern 

Caroline Svedbom (Caroline Svedbom 2019). Alla smycken är handgjorda och Caroline är 

fjärde generationen inom industrin, där det idag skapas nya kollektioner varje säsong. 

Företaget finns hos 350 olika återförsäljare runt om Skandinavien och Europa (ibid.). 

Målgruppen Caroline Svedbom (2019) beskriver är kvinnor i alla åldrar men främst mot 

kvinnor i 25 år och uppåt. Deras prissegment är premium (700–2999 kr). Identiteten som de 

vill visa på är att sprida glädje och färg i livet till kvinnor i alla åldrar och i alla olika 

kontexter (ibid.). 

 

Värdeord: Glädje, färg, femininitet och glamour. 

 

 3.5.4 DRAKENBERG SJÖLIN 

Drakenberg Sjölin är ett smyckesföretag som ägs av Andrea Drakenberg och Ellen Sjölin 

(Drakenberg Sjölin 2019). År 2009 startades företaget och bara några år efter etablerades 

företaget som ”ett av de mest inflytelserika smyckesvarumärkena på den svenska marknaden” 

(ibid.). Kollektionen innefattar smycken med ädelstenar, diamanter eller pärlor och är 

tillverkade i 925 silver och 18k guld (ibid.). Drakenberg Sjölin (2019) skriver på hemsidan att 

deras smycken är inspirerade av den svenska naturen och att deras identitet är att de vill fånga 

skönheten i enkelhet samt kombinera det moderna minimalistiska utseendet med klassisk 

nordisk elegans. Företaget verkar främst inom premiumsegmentet där de vill nå ut till kvinnor 

(ibid.). Vidare detaljer om målgrupp angavs inte på hemsidan och kontakt med företaget 

besvarades inte.   

 

Värdeord: Tidlöshet, enkelhet, rå elegans, omtanke. 

 

 3.5.5 GULDFYND  

Marknadsledarna inom smycken är Guldfynd som grundades av Olof Pettersson 1951 

(Guldfynd 2019). Idag finns det över 120 butiker som ägs av Iduna Group där deras mål är att 

erbjuda produkter till rätt kvalitet, service och pris genom att tillgodose människans 

grundläggande behov av att ge andra och sig själv uppskattning (ibid.). Enligt Guldfynd 

(2019) vill företaget tillgodose och inspirera behov av egen och andras uppskattning och deras 
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Instagram riktar sig främst mot “alla kvinnor”. Information om exakt målgrupp och prisklass 

återfanns inte på hemsidan och inte heller via mejlkontakt. 

  

Värdeord: Kvalitet, service och pris. 

 

 3.5.5.1 BILDMANIPULERING AV GULDFYNDS INSTAGRAM   

Forskarna har valt att inte ta med några företagsnamn från Intagramflödet eftersom de inte vill 

att respondenterna skall påverkas av associationer eller tidigare erfarenheter av de olika 

företagen. Guldfynd är dock ett företag som använder sig av sin företagslogga på alla sina 

bilder på Instagram vilket gör att forskarna har valt att manipulera bort loggan på bilderna. 

Anledningen till det är eftersom Guldfynd är det enda företaget som tydligt visar upp sin 

logga på varje bild till skillnad från de andra företagen som inte har någon logga alls på sina 

bilder. Det gör så sätt får alla företagen får samma förutsättningar i under intervjun (se figur 5 

och 6). 

 

  

Figur 5 utan logga                                        Figur 6 med logga  

 

 3.6 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Nedan presenteras de tillvägagångssätt som applicerades för studien.  

 



 29 

 3.6.1 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE  

Hur intervjufrågorna är utformade påverkar studiens utfall då exempelvis frågorna inte bör 

vara ledande för att framtvinga ett felaktigt svar från respondenterna. Det krävs planering för 

att utforma frågor som berör forskningsfrågan och som är relevanta för studien. Enligt 

Jacobsen (1993) kan frågorna ställas på olika sätt såsom sammanfattande eller demografiska 

frågor. Sammanfattande frågor innebär att den som ställer frågorna sammanfattar vad 

respondenten har sagt och ställer det som en motfråga, detta fungerar som en knytpunkt där 

parterna kan komma överens om innebörden (ibid.). Dessa frågor kan användas när 

respondenten är otydlig och det behövs få klarhet i vad som sagts, speciellt när det är långa 

och djupgående frågor. De demografiska frågorna appliceras i denna studie genom frågor om 

ålder, kön, namn och intresse av smycken. Frågorna fungerar för att se kopplingar mellan de 

olika respondenterna samt som en kartläggning för att se om respondenterna är inom det valda 

urvalet för studien. För att frågorna inte ska bidra till en stel känsla av förhör bör de tas de upp 

efter resterande del av intervjun är klar (Jacobsen 1993).  

 

Utformningen för studiens intervjuguide hittas i bilaga 1. Den består av frågor gällande 

företagets värdeord, prisklass och målgrupp vilket i denna studie förknippas med företagens 

identitet. Andra frågor som finns med är frågor som berör företag och Instagram samt bilder. 

Dessa frågor är utformade för att få en bredare uppfattning av hur respondenterna förhåller sig 

till smycken och Instagram. Tillsammans med värdeorden och frågorna om målgrupp och 

prisklass visas det också bilder på företagets flöden. Dessa bilder beskrivs de djupare om 

under rubriken “utformningen av bildmaterial”.  

 

 3.6.2 UTFORMNING AV BILDMATERIAL  

Bildmaterialet som används i studien är bilder tagna från företagen Instagramflöde (se bilaga 

2) och har samlats in vid en och samma tidpunkt. De samlades in genom printscreen (ett sätt 

att med mobilen ta kort på det som syns på skärmen) som gjordes via telefonen. Bilderna 

visas via en PowerPoint och ligger i en ordningsföljd där de individuella bilderna av 

företagens Instagramflöden visas först för att sen övergå till en bild med alla flödena bredvid 

varandra. Att använda sig av bilder som rekvisita kan underlätta för respondenten genom att 

bidra med ett fokus eller väcka minnen. Det kan också ge respondenten möjlighet att 

konkretisera och bli engagerad till ämnet (Jacobsen 1993).  
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Att be respondenterna förklara sina känslor och åsikter samtidigt som de studerar en bild kan 

ge fylligare svar och gör det lättare att för respondenterna att berätta det på ett konkret sätt 

(ibid.).   

  

 3.6.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER  

Intervjuerna gjordes under våren 2019 på olika platser i Stockholm med respondenter i 

åldrarna 20 till 35 år och tog ungefär 15–20 minuter beroende på varje respondents svar. Alla 

intervjuerna spelades in och antecknades för att sedan kunna transkriberas på ett korrekt sätt. 

 

Det gjordes tolv stycken intervjuer som utgick från en redan förutbestämd intervjuguide (se 

bilaga 1). I början av intervjun förklarades studiens syfte samt tillfrågade respondenterna om 

de kände sig bekväma med att intervjun spelades in. Därefter ställde frågor gällande ålder och 

namn. Själva interjuvn delades in i två olika områden, varav den första enbart bestod av 

frågor och den andra av både frågor och bildmaterial. Under första momentet fick 

respondenterna svara på frågor som var kategoriserade utifrån olika teman. Dessa frågor 

berörde företag och Instagram, samt bilder (se bilaga 1). När dessa frågor hade besvarats gick 

intervjun vidare till moment två, vilket var då respondenterna fick svara på ett antal frågor 

samtidigt som de utifrån en PowerPoint fick studera bilder på företagens instagramflöden. På 

PowerPointen visades det först enskilda bilder på varje företags Instagramflöde där det 

ställdes frågor som: vad respondenten tyckte företaget utstrålade, vilken personlighet 

företaget hade, dess målgrupp och prisklass (se bilaga 1). Bilderna på Instagramflödet 

inkluderade inga namn på företagen då forskarna inte ville att det skulle påverka 

respondenternas känslor och svar.  Efter att ha upprepat denna metod på alla fem företag gick 

sedan momentet över till att visa en bild med alla företagens Instagramflöde tillsammans. Här 

var uppgiften att respondenten skulle koppla ihop vilken eller vilka värdeord som tillhörde 

vilket företag. Detta gjordes för att på ett kreativt sätt få en tanke av hur respondenterna 

uppfattade de olika bilderna och om det på något sätt stämmer överens med den identitet som 

företaget vill utstråla. 

 

 3.6.3.1 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

När en undersökning genomförs så gäller fyra huvudkrav gällande etiska förhållningssätt, 

detta i enighet med Vetenskapsrådet (1990) samt Bryman och Bell (2013). Förhållningssätten 

grundas i individskyddskravet som konkretiseras till fyra krav på undersökningen, dessa är 

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet (ibid.). 
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Samtyckeskravet innebär att forskarna måste ha samtycke från de tillfrågade respondenterna 

att genomföra intervjun (Vetenskapsrådet 1990; Bryman och Bell 2013). Om respondenterna 

är under 15 år måste samtycke fås av vårdnadshavare, men eftersom urvalet inte var inom den 

åldern behövdes inte detta appliceras på studien (ibid.). Kravet uppfylls genom att 

respondenterna tillfrågas innan start om medverkan och accepterade, de hade även möjlighet 

att hoppa av när som helst under intervjun. Om personen nekar att delta fick personen inte 

utsättas för någon påverkan eller påtryckning i att delta eller fortsätta intervjun. 

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen som ska användas i 

forskningsändamål, inte får användas i icke-vetenskapliga syften eller i kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 1990; Bryman och Bell 2013). Även detta krav uppfylls genom att enbart 

använda det insamlade materialet till denna studie. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, omfattar tillgången till personliga uppgifter såsom 

etiskt känsliga uppgifter om identifierbara och enskilda personer (Vetenskapsrådet 1990; 

Bryman och Bell 2013). Vid dessa uppgifter bör det undertecknas ett löfte om tystnadsplikt då 

dessa uppgifter ska vara omöjligt för utomstående att komma åt (ibid.). I undersökningen 

används enbart uppgifter som förnamn, ålder och kön då övriga frågor inte sågs som 

relevanta. Även Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av att fråga om respondenterna 

accepterar att personliga uppgifter registreras, såsom kön, ålder och namn, då forskaren vid en 

kvalitativ forskningsmetod går nära på respondenternas privatliv. 

 

Det sista kravet är informationskravet där forskaren måste informera respondenterna om 

villkoren för deltagande samt deras uppgift i studien (Vetenskapsrådet 1990; Bryman och Bell 

2013). Upplysningar sker om att all deltagande görs frivilligt samt att det är möjligt att 

avbryta intervjun, därmed bör all information som kan komma att påverka respondenternas 

villighet att delta presenteras (ibid.). All information presenteras innan varje enskild intervju. 

 

 3.7 ANALYS AV INTERVJUER  

Transkribering används för att skapa förståelse för återkommande teman samt öka förståelsen 

för vad respondenterna vill berätta (Bryman och Bell 2013). Samtliga intervjuer har spelats in 

för att ge en trovärdig bild av det insamlade resultatet. Transkriberingen görs efter att 

intervjuerna genomförts för att analysera och samla in svaren från respondenterna.  
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Det insamlade resultatet delas sedan in i olika kategorier och punkter för att sättas i relation 

till varandra vilket bidrar till att få en enhetlig bild. 

 

 3.8 KRITERIER FÖR KVALITATIVA UNDERSÖKNINGAR 

Författare har föreslagit att kvalitativa undersökningar inte bör använda sig av samma kriterier 

som kvantitativa undersökningar då det värderas och bedöms med hjälp av andra kriterier 

(Bryman och Bell 2013). Då denna studie är av kvalitativ ansats anpassas termerna efter detta. 

Dessa termer är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och dessa används 

som utvärderingspunkter för studien.  

 

 3.8.1 TILLFÖRLITLIGHET  

Tillförlitlighet för studien handlar om hur trovärdiga resultaten är (Bryman och Bell 2013). 

Begreppet tillförlitlighet används inom kvalitativa studier, och motsvarar den kvantitativa 

studiens begrepp intern validitet (ibid.). Tillförlitlighet syftar till om en studie kan göras om 

av andra forskare vid en annan tidpunkt och få samma resultat (ibid.). 

  

För att skapa tillförlitlighet i en studie är det viktigt att alla forskare känner till studiens 

ramverk och att resultatet bekräftas av urvalet, detta bör tillämpas så att både respondent och 

forskare har samma uppfattning (ibid.). 

 

Tillförlitligheten i den här studien går att se som relativt hög då redogörelsen av studien är 

tydligt skriven samt inkluderar en intervjuguide med redan givna frågor att ställa till 

respondenterna. Dock måste samma bilder användas för att få liknande resultat, men eftersom 

studien behandlar människors känslor och attityder går det inte att säga med säkerhet. Om 

man istället använder andra bilder än de som används i studien, blir tillförlitligheten lägre. De 

semi-struktuerade intervjuerna gör dock också att tillförlitligheten blir lägre då det finns 

möjlighet till övriga frågor som inte kan förutses eller kopieras.  

 

 3.8.2 ÖVERFÖRBARHET  

Överförbarhet kan liknas med den externa validiteten vid val av en kvantitativ metod 

(Bryman och Bell 2013).  
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Detta är ett viktigt kriterium då de letar efter djupa svar istället för breda, vilket gör att 

förståelsen och resonemangen är det essentiella istället för statistik som hård fakta (ibid.). För 

att få en hög överförbarhet från respondenten så bör den kvalitativa datan vara detaljerad, 

utvecklad och fyllig (ibid.). 

 

Vid semi-strukturerade intervjuer letas det efter mer djup i svaren som ger en detaljerad bild 

av vad respondenterna tycker och tänker. Detta resulterar i en hög överförbarhet, då 

följdfrågor kan ställas och är inte är lika bunden som vid en strukturerad intervju. Eftersom de 

är semi-strukturerade kan de även begränsa och leda respondenterna och inte låta dem tala 

helt fritt då intervjun utgår efter en intervjuguide. Dock kommer en kvalitativ ansats ge mer 

djup än en kvantitativ ansats som ger ämnet mer bredd. Det går att diskutera djupet på 

studiens intervjuguide och om frågorna bör formuleras annorlunda för att uppnå en ökad 

överförbarhet, det vill säga använda mer öppna frågor än riktade ja och nej frågor.  

 

 3.8.3 PÅLITLIGHET  

Vid en kvalitativ studie används begreppet pålitlighet, vilket går att jämföra med 

reliabilitetsbegreppet inom kvantitativa studier (Bryman och Bell 2013). Begreppet pålitlighet 

ser till den grad av noggrannhet som har gjorts vid redogörelsen för alla delar i 

forskningsprocessen (ibid.). Forskningsprocessens alla delar, som exempelvis: urval, 

problemformulering, intervjuutskrifter och så vidare, behöver därför vara fullständig och 

tillgänglig för att studien skall vara pålitlig (ibid.). 

 

Pålitligheten för redovisningen av de olika delarna i studien anses hög eftersom det redogörs 

på ett noggrant sätt. Andra forskare och opponenter har under studiens förlopp granskat 

tillvägagångssätten som tillämpats, med syfte att skapa en trovärdig pålitlighet samt kritiserat 

studiens kvalité. 

 

 3.8.4 KONFIRMERING  

Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskaren säkerställer att agerandet har skett i god 

tro vilket med andra ord innebär att den teoretiska insikten eller personliga värderingar inte 

har påverkat utförandet och slutsatserna (Bryman och Bell 2013). Det bör alltså slå fast vid 

utsträckningen av hur mycket det går att styrka resultatet (ibid.).   
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I studien är konfirmeringen hög eftersom alla delar som den teoretiska forskningen behandlar 

har skrivits objektivt. Genomgående har det refererats tydligt vem som säger vad så att inga 

personliga värderingar eller dylikt används för att motivera eller bygga upp resultatet. Detta 

gör det enklare att särskilja tidigare forskning med författarnas tankar och undvika 

tveksamheter.  

 

 3.9 METODKRITIK 

Den valda metoden för studien, som är en kvalitativ metod är lämpad för studien eftersom det 

ger mer breda och analyserade data. Dock visar det sig att metoden lett till ett svårtolkat 

material eftersom forskningsfrågan inkluderar identitet som är ett mycket brett begrepp. Det 

har bidragit till svårigheter för forskarna att tolka resultatet. Något som kan göras annorlunda 

är hur insamlingen av data gjorts, exempelvis som att intervjufrågorna kan konkretiseras och 

görs mer relevanta för vad de egentligen är menat att undersöka. Metoden ger ett resultat som 

är svårtolkat, inte minst för att känslor är svåra att tolka utan också för att identitet kan 

innebära många olika saker. Förslagsvis skulle studien gå att genomföras med hjälp av en 

annan metod, exempelvis att kontakta alla företag tidigt i studien och be de tydligt definiera 

deras identitet eller delat upp identitet/ image och då undersöka dessa delar. 

  

Hur intervjuguiden är utformad i studien går att diskutera, både negativt och positivt. Den 

består av många slutnafrågor med “varför” som komplement vid behov för att få mer 

djupgående svar. Intervjuguiden kan förslagsvis därför läggas upp på andra sätt, med 

exempelvis andra frågor som ger mer djupgående och relevanta svar för studien. Detta 

misstag upptäcktes först efter alla intervjuer genomförts vilket gör det svårt att genomföra alla 

intervjuerna igen på grund av tidsramen. 

 

Även göra en djupare sökning av ordet identitet vore till en fördel, samt att utforma 

intervjuguiden med ett fokus på ordet identitet och inte lägga så mycket vikt på 

bakgrundsinformation. Intervjuguiden som använts i den här studien är av kreativ karaktär 

eftersom den innehåller moment som får respondenterna att spekulera kring bilder istället för 

att enbart besvara frågor. Det är den del av intervjun som också gör det lättare för 

respondenterna att uttrycka känslor och attityder men även att den är annorlunda jämfört med 

andra intervjuer. Respondenternas reaktioner och känslor kan också genom den metoden 

studeras på ett enklare och annorlunda sätt.  
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Dock skulle de gå att genomföra detta i form av andra metodet, varav ett alternativ 

exempelvis är att göra någon form av memory med företagens flöde och logga. 

Respondenterna får där möjligheten att ihop de bilder de anser passar ihop med en 

företagslogga. Den föreslagna metod passa bra till studien då en logga sägs vara en stor del av 

ett företags identitet.  

 

Varför det bestämda urvalet (kvinnor 20–35 år) till en början valdes är för att den reflekterar 

målgruppen som majoriteten av smyckesföretagen riktar sig mot, samt eftersom att statestik 

visar på att dessa åldrar använder mycket Instagram. I efterhand går denna avgränsning att 

kritisera eftersom de egentligen inte har någon form av påverkan på huruvida en identitet 

uppfattas eller inte. Det är därför troligen bättre om ett ännu bredare urval gällande åldrarna 

görs. Förslagsvis skulle det räcka med att implementera ett krav om att respondenterna 

använder och har Instagram, då det är av relevans för studien.  Ett bredare urval kan också 

bidra till ett mer representativt resultat då personer i alla åldrar kan vara med och svara på 

studien. 
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4 RESULTAT  

Avsnittet nedan behandlar resultatet från intervjuerna. För denna studie har fem olika 

smyckesföretags Instagramflöden studerats samt tolv antal kvinnliga Instagramanvändare 

intervjuats. De fem olika företagen som har undersökts är Sophie by Sophie, Malin Ljung 

Jewellery, Caroline Svedbom Jewellery, Drakenberg Sjölin och Guldfynd. 

 

 4.1 INSTAGRAMBILDER OCH FÖRETAGSIDENTITET  

Resultatet visar att respondenterna tycker det är viktigt att företagens bilder på Instagram 

stämmer överens med företagets identitet. Det uppger att det tycker att de ger en mer 

personlig koppling till företaget vilket gör att det känns mer trovärdigt. Respondenterna 

tycker även att bilderna skall visa vilket företag det tillhör så länge inte marknadsföringen är 

för påträngande eller överdriven. Det är även viktigt för respondenterna att det genomsyrar 

företagets alla kanaler och inte bara Instagram.   

 

“Ja, det borde det göra, det är ju ett sätt att förmedla vad de står för. Det är bra att de visar 

sin image “- Johanna, 29 år. 

 

 4.2 FÖRETAGSBILDER  

Resultatet visar på att färg och form är det som respondenterna nästan alltid kommenterar 

först vid det studerandet av företagens bilder. Nedan kommer en sammanställning av vad 

respondenterna har svarat om de olika företagen.  

 

 4.2.1 SOPHIE BY SOPHIE  

Sophie by Sophie visar sig vara ett företag som flera av respondenterna kände igen sen innan. 

Fem av tolv av respondenterna uppger att de visste vilket företaget är, bara genom att se på 

bilderna. 

  

Utstrålning: Vad respondenterna tycker företaget utstrålar är: färgglatt, ljust, lekfullt, fräscht 

enhetligt, stilrent, femininitet, orientaliskt unikt, glädje, kreativitet, elegans och stress men 

också en känsla av höst. Ett ord som visar sig vara en återkommande faktor är ordet färgglad. 

Färgerna som respondenterna tycker företaget framhäver är grönt, orange, rosa och lila.  
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Resultatet visar även att respondenterna tycker att olika material framhäver olika känslor, 

detta då flera företagets bilder använder sig av olika typer av material såsom tyg, sten och 

kristaller.  

  

“Bilden högst upp i vänstra hörnet gillar jag, den har ett centralt objekt. Det händer mycket i 

de andra bilderna... *paus* annars så är den ganska färgkoordinerad, färgglad men utan att 

vara för mycket. Harmonisk vilket gör att det ser enhetligt ut.” - Erica, 35 år. 

 

“Jag tycker om användningen av olika material för det ger olika känslor, exempelvis sidenet 

som ger en lyxig känsla, och sten känns lite harmoniskt och stilrent.” - Clara, 25 år. 

 

Personlighet: Resultatet visar också på att de mest använda orden som respondenterna 

använder sig av för att beskriva Sophie by Sophies personlighet är: ung, glad och 

modeintresserad. 

  

“En medelålders till ung glad person som älskar mode! “- Martina, 27 år. 

  

“Modemedveten 25 åring som “tycker om de senaste trenderna”.” - Maja, 28 år. 

  

Målgrupp och prisklass: Åtta av tolv respondenter svarade att de tycker att företaget har en 

målgrupp på 20+ år, tre av tolv respondenter svarar att företaget har målgruppen 30+ år och 

endast en av tolv av respondenterna gissar på åldern 50+. Resultatet för given prisklass visar 

att majoriteten (elva av tolv) av respondenterna tror att Sophie by Sophie klassificerade sig 

inom prisklassen premium och resterande (en respondent) tror företaget har prisklassen lyx. 

 

 4.2.2 MALIN LJUNG JEWELLERY  

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna inte känner igen smyckesföretaget då enbart 

en av tolv känner till företaget sen innan. Respondenterna som känner igen företaget säger att 

de även följder företaget på Instagram. 

  

“Ja det är ju Malin Ljung! Jag följer detta företag på Instagram.”-  Maja, 28 år. 
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Utstrålning: Respondenterna tycker att företaget utstrålar: dystert, artistiskt, personligt, 

tråkigt, modern och unikt. Varav de flesta av det tillfrågade uppger att det som väcker mest 

känslor är valet av de mörka färgerna. Sju av tolv personer tycker att färgerna ger ett dystert 

och tråkigt intryck, men flera tycker också att färgerna och val av bilder gör att företaget 

känns mer personligt. Färgerna som respondenterna tycker står ut i flödet är svart, grått, rosa 

och beige. Respondenterna uppger även att de tycker att bilderna har ett bra produktfokus och 

känns “hemma och personligt” men samtidigt seriöst.  

  

“Mycket mer grått, känns som kalla smycken. Får känsla av höst och vinter och blir inte 

jätteglad utan känns lite tråkigt. “- Tiffany, 30 år. 

 

“Det känns som man får en tillhörighet, lätt och ledigt. Inte så pretentiöst med massor av 

reklam […] gillar också bilderna som fokuserar på smyckena, det känns seriöst och ger en 

fint produktfokus” - Magdalena, 34 år. 

  

Personlighet: Resultatet visar att respondenterna anser att företagets bilder visar en 

personlighet som är: trendig, stilsäker och sofistikerad. 

  

“Bryr sig om utseende, har koll på stil och trender.” - Martina, 27 år. 

  

Målgrupp och prisklass: Enligt respondenterna har Malin Ljung Jewellery en varierad 

målgrupp. Sju av tolv av respondenterna tycker att företaget har en målgrupp på åldern 30 +, 

medan en av tolv stycken respondenter tycker målgruppen är högre (40+ år). De resterande 

respondenterna (fyra av tolv) anser att företagets målgrupp ligger under 30 år. Även 

bedömningen kring Malin Ljung Jewellerys prisklass är varierande men flertalet av 

respondenterna (åtta av tolv) uppger att företaget förmedlar prisklassen premium, medan 

resterande (fyra av tolv) av respondenterna tycker företaget ingår i kategorin lyx. 

 

 4.2.3 CAROLINE SVEDBOM JEWELLERY  

När bilden tas fram på Caroline Svedboms Instagramflöde visar det sig att ingen av 

respondenterna vet vilket företag det tillhör.  
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Utstrålning: Vid frågan kring vad bilderna utstrålar så anser respondenterna att det är: 

feminint, somrigt, girl power, genomtänkt, glädje, färgglatt och värme. Resultatet visar också 

på att alla respondenter är överens om positiva varma och glada känslor samt att färgerna är 

en bidragande faktor till känslorna som bilderna väcker. Färgerna som deltagarna tycker 

främst står ut är två färger, gult och rosa. Även hos Caroline Svedbom Jewellerys bilder 

uppmärksammar respondenterna de olika materialvalen, tyg och stenväggar, det vill säga 

användning av hårda och mjuka material.   

  

“Det här är ganska kul då den är väldigt lik den första bilden men man får en helt annan 

känsla! Känns mer genomtänkt, som de lagt ner både tid och tanke bakom bilderna. 

Harmonisk att titta på, väldigt glatt, vårigt och stilrent. Härliga färger!” - Erica, 35 år. 

  

“Känns lite såhär wow, att det slår mot en. Väldigt lekfullt, positivt, varma känslor, glädje, 

massa färger. Hälften är typ inte fokus på smycken men det ser bra ut ändå.” - Clara, 25 år. 

 

“Älskar hur företag använder olika slags material för att framhäva olika känslor, det känns 

väldigt trendigt.” - Astrid, 24 år. 

  

Personlighet: Utifrån bilderna bedömer respondenterna vilken personlighet som företaget 

har. Även vid detta svaret speglar sig utstrålningen av värme och glädje. Respondenterna 

tycker Caroline Swedbom Jewerelly är en ung och stilsäker person.   

  

“En modemedveten kvinna på 25 år som älskar att resa och är väldigt lugn och harmonisk.” 

- Magdalena, 34 år. 

  

Målgrupp och prisklass: Nästintill alla (tio av tolv) respondenter anser att företagets 

målgrupp ligger runt 20 år varav de två övriga respondenter tror 30 år samt 50 år. Hälften av 

respondenterna svarar att Caroline Svedbom ligger inom premium segmentet. Fem av tolv 

tror istället att de verkar inom lyxsegmentet och en deltagare anser att det ser ut som budget. 

 

 4.2.4 DRAKENBERG SJÖLIN 

Ingen av respondenterna uppger ha någon aning om vilket företag bilderna tillhör, men 

flertalet respondenter förknippar det med smyckesföretaget Efva Attling.  
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Utstrålning: Frågan som berör vad bilderna utstrålar berättar största delen av respondenterna 

att bilderna visar på: elegans, stil, enkelhet, klass välfärd, tidlöshet och var väldigt sofistikerat. 

Det är även tre av de tolv respondenterna som anser att de förknippar detta med tråkigt eller 

trist vilket gjorde att de känner sig oinspirerande. Färgerna som respondenterna tycker att 

företaget främst använder sig av var beige, svart och grått. 

  

“Elegans, men väldigt cleant, inget krimskrams och färg. Välfärd helt enkelt *skratt*” - Julie, 

20 år. 

  

“Väldigt tråkigt och trist, samma sak hela tiden och har absolut inga färger vilket gör att det 

känns lite oinspirerande typ.” - Astrid, 24 år.   

  

Personlighet: Personligheten anser respondenterna är väldigt likt vad företaget utstrålar då 

många förknippar detta med kontorsjobb där de använder sig av små och fina men diskreta 

smycken. 

  

“Businesswoman på 27 år. Egenföretagare som sitter på massa möten, typ rädd för personen 

för det är antagligen en riktig power woman *skratt*.” - Maja, 28 år. 

  

Målgrupp och prisklass: Målgruppen för Drakenberg Sjölin anser fem av respondenterna är 

runt 20 år och fem andra tycker målgruppen är runt 30 år. Resterande två respondenter anser 

att företagets målgrupp är 40+ år. Frågan om vilken prisklass de tror företaget verkar inom är 

alla förutom tre respondenter överens om att de är premium, de övriga tre bedömer att de 

verkade inom lyxsegmentet. 

 

 4.2.5 GULDFYND 

Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna (sju av tolv) känner igen företaget sen 

innan antingen på grund av att de känner igen deras bilder eller att de känner igen en bild med 

influencern Bianca Ingrosso som har samarbetat med smyckesföretaget. 

  

“Jo, jag vet vilket företag det är - det är guldfynd för jag känner igen Bianca. Det liknar även 

deras kataloger och reklamer som ser exakt likadana ut.” - Maja, 28 år. 
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Utstrålning: Andra frågan berör vad respondenterna anser att företaget utstrålar. 

Respondenterna är överens om att företaget ser: rörigt ut, plottrigt, oklart, billigt och barnsligt 

ut. Deltagarna anser färgerna som främst styrde Guldfynds Instagramflöde vara turkos, lila, 

gult, beige och svart. Alla (tolv av tolv) respondenterna reagerade starkt till Guldfynds bilder. 

Respondenterna visar sig inte riktigt förstå hur vida flödets bilder stämmer överens med 

varandra eller om de fanns en förklaring till de valda bilderna. En specifik bild som flera av 

respondenterna påpekar är en bild som föreställer en semla eftersom det är något som sticker 

ut bland resterande bilder.   

  

“Massa krimskrams överallt, herregud vad irriterande.” - Anna, 21 år. 

  

Personlighet: Vid frågan om vilken personlighet företaget har dyker oklarheter upp då 

respondenterna påstår att det inte finns något tydligt svar. De flesta har svårt att formulera sig 

så svaret blir främst “oklart”. 

 

“Tycker det är en schizofren person för den har två personligheter, ena är barnet där uppe 

och andra är de vuxna med bröllop där nere.” - Maja, 28 år. 

  

Målgrupp och prisklass: Eftersom respondenterna tycker att företagets alla bilder är 

svårtydda blir även målgruppen inte så lätt att se och respondenterna ger så breda svar som 

möjligt (12–85 år) eller svarar “alla målgrupper”. Även frågan gällande vilken prisklass 

företaget har är svårtydd för respondenterna, men resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna tror att företaget har prisklassen budget och näst flest tror att prisklassen är 

premium. 

  

“Första bilden med mat, vad intressant! Fast inte på ett bra sätt.” - Tiffany, 30 år. 

 

 4.3 VÄRDEORD 

Värdeord från de fem olika företagen presenteras nedan.  

 

 4.3.1 KVALITET, KUNSKAP, MOD OCH ANSVAR  

Dessa orden tillhör företaget Sophie by Sophie vilket numreras som 1 (se bilaga 2).  
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Enligt resultatet är det två respondenter som anser att värdeorden går att koppla samma med 

två företag, vilket gör att det totala antal svaren blir 14 stycken istället för tolv (se tabell för 

tydlighet nedan). Över hälften av respondenterna, åtta av 14, tycker att värdeorden passar med 

företag nummer 4 (Drakenberg Sjölin). Tre respondenter tycker företag nummer 3 (Caroline 

Svedbom Jewellery) utstrålar dessa värdeord, samt får företag nummer 1 (Sophie by Sophie) 

två röster och endast en respondent tycker företag nummer 2 (Malin Ljung Jewellery).  

 

 
SOPHIE (1) MALIN (2) CAROLINE (3) DRAKENBERG (4)  

Antal  2 1 3 8 

    
Tot: 14 st  

 

 4.3.2 ÄRLIGA, VACKRA OCH MINNESVÄRDA SMYCKEN  

Värdeorden för Malin Ljung Jewellery är vackra, ärliga och minnesvärda smycken och är 

företag nummer 2. Enbart två företag parades ihop med dessa företag. Av tolv respondenter är 

över hälften (åtta av tolv) överens om att det är nummer 2 (Malin Ljung Jewellery) som 

värdeorden passar in på. Resterande fyra respondenter gissar på företag nummer 1 (Sophie by 

Sophie).  

 

 
SOPHIE (1) MALIN (2) 

Antal  4 8 

  
Tot: 12 st  

 

 4.3.3 GLÄDJE, FÄRG, FEMININITET OCH GLAMOUR  

Caroline Svedbom Jewellery’s värdeord är glädje, färg, femininitet och glamour vilket i 

studien är nummer 3. Tre av respondenterna väljer två alternativ så totalt blir det femton svar. 

Även här anser majoriteten, nämligen åtta av femton att det är nummer 3(Caroline Svedbom 

Jewellery) som utstrålar dessa värdeord. På andra plats kommer nummer 1(Sophie by Sophie) 

som tre respondenter anser ha dessa värdeord. Två respondenter tycker nummer 2 (Malin 

Ljung Jewellery) och 5 (Guldfynd). 
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SOPHIE (1) MALIN (2) CAROLINE (3) GULDFYND (5)  

Antal  3 2 8 2 

    
Tot: 15 st  

 

 4.3.4 TIDLÖSHET, ENKELHET, RÅ ELEGANS OCH OMTANKE  

Värdeorden klingar med företaget Drakenberg Sjölin och har nummer 4 i studien. Enligt 

resultatet vid dessa värdeord är det totalt fyra respondenter som väljer två alternativ vilket gör 

att totala svarsalternativen blir sexton stycken. Merparten av respondenterna (nio av sexton) 

håller med företaget och tror att det är nummer 4 (Drakenberg Sjölin) som har dessa värdeord. 

Nummer 2 (Malin Ljung Jewellery) får tre röster och nummer 1 (Sophie by Sophie) och 3 

(Caroline Svedbom Jewellery) får två röster var. 

 

 
SOPHIE (1) MALIN (2) CAROLINE (3) DRAKENBERG (4)  

Antal  2 3 2 9 

    
Tot: 16 st  

 

 4.3.5 KVALITET, SERVICE OCH PRIS  

Värdeorden kvalitet, service och pris tillhör smyckesföretaget Guldfynd och är nummer 5. 

Resultatet visar på att flertalet (sju av tolv) av respondenterna är överens att det är nummer 5 

(Guldfynd) som har dessa värdeord. Tre respondenter anser att värdeorden tillhör företag 

nummer 4 (Drakenberg Sjölin Jewellery). Enbart en respondent tror det är företag nummer 2 

(Malin Ljung Jewellery) och en annan som tror att det är företag nummer 3 (Caroline 

Svedbom Jewellery). 

 

 
MALIN (2) CAROLINE (3) DRAKENBERG (4) GULDFYND (5)  

Antal  1 1 3 7 

    
Tot: 12 st  
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5 ANALYS  

I kapitlet nedan presenteras en analys av de resultat som framkommit i föregående 

resultatavsnitt. Respondenternas svar kring de olika företagens upplevda identitet kommer att 

sättas i relation till det tidigare teoriavsnittet. Olika berörda ämnen har kategoriserats på ett 

relevant och tydligt sätt. 

  

Instagram kan användas som en plattform för smyckesföretagen för att positionera sig och 

locka kunder vilket i sin tur kan bidrar med genomgående information. Att ställa frågan till 

respondenterna gällande företagens målgrupp gör att en analys kan göras om företagen riktar 

sig mot rätt målgrupp eller måste ändra sin marknadsposition. Resultatet visar på att de flesta 

respondenter är överens om vilken målgrupp de anser företaget riktar sig mot medan andra 

företag är svårare att tyda. I enlighet med Levens (2012) så bör marknadsföringen vara 

planerad på ett sätt som riktar sig mot målgruppen, men att det kan finnas svårigheter att göra 

detta genom bilder då Sahlström (1997) menar på att bilder lätt kan misstolkas av mottagaren 

på grund av olika variabler som exempelvis associationer och erfarenheter. 

 

Företages identiteten kan förstärkas med hjälp av estetik, som exempelvis färg och form 

(Hultén, Broweus och Van Dijk 2011). Resultatet i den här studien visar att det mestadels 

alltid är färgen som kommenteras först hos respondenterna när det uttrycker sig kring frågan 

gällande företagets utstrålning. Enligt Bergström (2011) bör det tillämpas regler kring färg, 

teman eller liknande mallar för att lyckas med en visuell profil på Instagram. Resultatet visar 

också på att färgkoordinerade Instagramflöden är mer omtyckta då det skapade tema och 

harmoni. Drakenberg Sjölin har som värdeord “elegans” vilket även respondenterna nämner 

när de ska beskriva bilderna. Detta visar på ett sammanhängande visuellt språk som tas emot 

både positivt och negativt. 

  

Färger är en stor del av den visuella kommunikationen som påverkar vilka bilder betraktaren 

gillar eller inte, det kan användas för att kartlägga varför människor intresserar sig till en 

speciell typ av bild (Palmer och Schloss 2010). Då resultatet för den här studien visar att färg 

är något som kommenterades snabbt vid studerandet av de olika bilderna, blir därför färg 

relevant vid tolkning av resultatet. Grönt, orange, rosa och lila är färgerna Sophie by Sophie 

främst tycks framhäva.  
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Dessa färgerna är enligt Taft (1997) feminina men är annars en blandning av vulgärt och 

elegant samt vackert och fult. Fyra färger sticker ut i Malin Ljung Jewellerys Instagramflöde: 

svart, grått, rosa och beige. Nästan alla dessa färger enligt Taft (1997) ses som eleganta och 

diskreta. De har dock en blandning mellan feminint och maskulint. Caroline Svedbom 

Jewellery använder istället främst av två färger på Instagramflödet: gult och rosa. Båda dessa 

färger enligt Taft (1997) förknippas med femininitet, vulgärt och skrikigt. I Drakenberg Sjölin 

flöde är det främst färgerna beige, svart och grått som syns vilket enligt färgteorin 

representerar elegans och diskret även om de är mer maskulina färger. Guldfynd klär sitt 

Instagramflöde med färger som turkos, lila, gult, beige och svart. Dessa färger har alla 

liknande egenskaper som enligt Taft (1997) ses som feminina, vulgära och skrikiga. Med 

undantaget svart som istället har mer eleganta, maskulina och diskreta drag. 

 

Colliander och Marder (2018) beskriver att hur en bild tas kan bidra till olika känslor, det vill 

säga om det är professionellt tagna bilder eller mer vardagliga. De menar även att de 

vardagliga bilderna resulterade i en högre trovärdighet och gillande av varumärket vilket 

syntes på en del av företagen, exempelvis Malin Ljung Jewellery. Där beskriver 

respondenterna att det inte känns pretentiöst med massor av reklam utan det istället ger en 

mer lätt och ledig känsla. Sophie by Sophie och Malin Ljung Jewelley är de företag som 

använde sig av negativa utrymmen. Det beskriver Carroll (2017) som ett tomt utrymme runt 

det objekt som är i fokus vilket gör att objektet blir definierat. Resultatet visar att 

respondenterna tycker att dessa utrymmen skapar en känsla som är seriös men också ger ett 

fint produktfokus. Drakenberg Sjölin använder istället stilrenhet i sina bilder som Carroll 

(2017) beskriver som något som används för att minimera störande moment i bilden. Där 

används ofta minimalism vilket skapar en känsla av enkelhet och elegans vilket studiens 

resultat också visar på.  

 

Image enligt Askegaard och Christensen (2001) beskrivs image som det känslomässiga 

intrycket utomstående personer har mot ett företag, medan identitet är hur ett företaget 

kommunicerar och skapar reaktioner med omvärlden samt hur de väljer att identifiera sig. Då 

majoriteten av respondenterna inte har någon tidigare koppling till företagen påverkas de inte 

alls av exempelvis varumärkeslojalitet eller andra känslomässiga band när de inspekterade 

företagens bilder.  
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Sophie by Sophie och Guldfynd är de företagen som respondenterna känner igen genom deras 

bilder, resterande företagen kändes inte igen, vara av ett företag kopplades ihop med Efva 

Attling. En stark identitet bör genomsyra alla företagens kanaler vilket gör att bilderna på 

Instagram också borde spegla identiteten. En form av identitet är kommunicerad identitet där 

en av de icke kontrollerbara kommunikationsformerna är word-of-mouth. Icke kontrollerbara 

kommunikationsformer går att se som en redan uppmålad bild av ett företagets identitet, 

vilket i stort sätt ingen av respondenterna hade gentemot ett företag då få av företagen kändes 

igen sedan innan.  

 

Sahlström (1997) beskriver att hur en bild tolkas kan vara väldigt individuellt, vilket går att 

applicera på resultatet då det visar att i stort sett alla respondenter tolkar bilderna olika men att 

det ändå går att se ett mönster. En människas referenssystem är enligt Bergström (2011) 

mycket avgörande i hur en bild tolkas och det handlar till exempelvis om tidigare 

erfarenheter, minnen och vetenskap som en människa har. Då personer tolkar bilder olika gör 

det att identiteten också tolkas på olika sätt. Bergström (2011) beskriver att bilder kan tolkas 

på entydigt (vad som syns) och flertydigt sätt. Det entydiga sättet är det som respondenterna 

först ser på bilderna och därmed först också kommenterar. Det flertydiga sättet är istället ett 

mer djupgående resonemang kring om vad de tycker bilden föreställer och utstrålar.  
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6 DISKUSSION  

I avsnittet görs en vidare diskussion kring resultatet som slutligen mynnar ner i slutsatserna 

gällande företagens identitet. Det tar upp relevanta faktorer och variabler som är kopplade 

till smyckesföretagen och deras identitet. 

 

Under studiens genomförande har det upptäckts med tydlighet att ordet identitet berör en 

mycket bredare definition än vad som först antagits. Det innebär att variablerna (värdeord, 

målgrupp och prisklass) som använts för att beskriva ordet identitet inte är tillräckliga för att 

besvara hela problemet. Då en konkret definition på de olika företagens identitet aldrig 

nämndes utåt hade studien behövt beröra företagens interna strukturer för att få ett resultat 

som är applicerbart på verkligheten. Men eftersom att studien utgår från de definierade 

variablerna som användes genomgående i undersökningen anses studiens resultat applicerbart. 

 

Enligt resultatet är det enbart företagen Caroline Svedbom Jewellery och Drakenberg Sjölins 

identitet som uppfattas av respondenterna. Dessa företagens värdeord är troligtvis lättare att 

nämna då de är mer beskrivande. Ord som elegant, färg, enkelt, feminint och glädje är lättare 

att använda som förklarande ord när något ska beskrivas, vilket kan vara anledningen till att 

dessa ord nämns. Att exempelvis uttrycka mod, service och ansvar kan vara betydligt svårare, 

vilket kan vara orsaken till att just dessa ord inte nämns under intervjun. Sophie by Sophie är 

det enda företaget som respondenterna inte uppfattar identiteten för och har också vad som 

anses vara svårare värdeord. Då värdeorden utgör en stor del i denna studie blir ordvalen för 

dessa viktiga. Då en del ord är enklare att identifiera än andra finns det en risk att resultatet 

kan bli missvisande. Resultatet visar även att företagen Malin Ljung Jewellery och Guldfynds 

identitet är svår att uppfatta genom värdeorden, men nämns dock när respondenterna själva 

får prata fritt kring vad bilderna utstrålar. Detta gör att Malin Ljung och Guldfynd identitet 

delvis uppfattas rätt men inte till hundra procent då identiteten inte verkar som en självklarhet 

för respondenterna. Att respondenterna nämner värdeorden men inte kan para ihop de med 

bilderna kan därför bero på en slump eller också att orden passar bättre med ett annat företag.  

 

När det kommer till känslobaserade frågor är det också en självklarhet att människans egna 

preferenser spelar in. Även färger spelar stor roll i hur en bild uppfattas för varje enskild 

individ.  
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Som det nämns i tidigare teorier är färg och form något som ögat först reflekterar över vilket 

kan vara orsaken till varför de flesta respondenterna är snabba med att kommentera färgvalet. 

Det går att diskutera att om det genom olika färgval går att uttrycka sin företagsidentitet på 

olika sätt och ordet lekfullhet kan exempelvis vara just ett sådant ord som genom färg och bild 

går att uttrycka.  

 

När målgruppen analyseras är det tydligt att respondenterna fokuserar mer på enskilda bilder 

än på helheten. Personerna som används på bilderna antas ha spelat stor roll i vilken målgrupp 

respondenterna uppfattar att företagen har. De företag som använder sig av unga personer 

uppfattas ha en yngre målgrupp medan de som har äldre personer får en målgrupp efter det.  

 

Vilken typ av smycken som finns med på bilderna kan också spela stor roll i hur 

respondenterna tolkar företagens identitet. Dyra, nätta och små smycken tros ha en koppling 

till äldre personer som kännetecknas av välfärd och elegans medan större, pråliga och glittriga 

smycken istället kopplas till en yngre person som är modern och ungdomlig.  

 

Hur bilderna är tagna spelar också roll för vilken identitet respondenterna anser att företagen 

har, då det främst handlar om skillnaden mellan vardagliga- och studiobilder. Studiobilder 

tros bygga upp en identitet som utstrålar professionellt medans vardagliga bilder ger en känsla 

som är mer personligt som användarna kan relatera till. Även hur de olika reglerna appliceras 

på bilderna tros bidragit till deras identitet, exempelvis Drakenberg Sjölin som använder sig 

av stilrenhet vilket kan ha bidragit till att respondenterna uppfattar deras enkelhet och elegans.  

 

Resultatet visar också att respondenterna fokuserar mer på varje enskild bild än på flödets 

helhet, detta gör att företaget måste lägga ner tid på varje enskild bild för att identiteten skall 

genomsyras på företagets Instagram. Det går genom respondenternas svar att tolka att hur en 

bild är uppbyggd och vad för material som syns eller används i bilden kan ha en betydelse för 

hur ett företags identitet uppfattas. Exempelvis ger sten och stilrena bilder en specifik känsla 

av identitet och mjuka material en annan.  

 

Studien behandlade känslor och attityder till de olika smyckesföretagens bilder vilket gör det 

svårt att generalisera resultatet. Detta eftersom det är svårt att generalisera exempelvis 

preferenser, för vad som tilltalar någon kan en annan avsky.  
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Enligt resultatet skulle det eventuellt gå att generalisera några värdeord. Detta då 

respondenterna lättare verkar kunna behandla värdeord som används i dagligt bruk, såsom 

färg och glädje lättare men har svårare att identifiera ord som kunskap och ärliga. För att få ett 

generaliserbart resultat krävs också mer omfattande studier och eventuellt kvantitativa 

metoder. 
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7 SLUTSATSER 

Avsnittet presenterar de slutsatser undersökningen har kommit fram till. Frågeställningen löd 

enligt följande: I vilken omfattning reflekteras smyckesföretagens identitet i bilderna som 

publiceras på deras Instagramkonto samt hur kan bilder medverka till att bygga identitet? 

 

Identitet berörde en mycket bredare definition än vad som först antagits. Identitet är även 

väldigt svårt att mäta då det inte är konkret. Att därför säga med säkerhet att företagens 

identitet uppfattas av respondenterna är svårt, men utifrån de variabler som studien utgår ifrån 

visar resultatet att enbart två av företagens identitet uppfattas av respondenterna.  

 

Identitet via Instagrambilder: 

• Sophie by Sophie - resultatet visar att respondenterna inte uppfattar företagets identitet 

via bilderna. Identiteten reflekteras därför inte i företagens bilder. 

• Malin Ljung Jewellery och Guldfynd - respondenterna uppfattar inte företagens 

identitet genom värdeorden men nämner orden när de själva beskriver företagen. 

Identiteten uppfattas därför inte till hundra procent genom bilderna då företagens 

identitet inte känns som en självklarhet för respondenterna.  

• Caroline Svedbom Jewellery och Drakenberg Sjölin -  resultatet visar att 

respondenterna uppfattar företegens identitet både genom värdeorden samt genom 

vilka ordval som de använder sig av när de beskriver företaget. Detta visar 

sammanfattningsvis på att företagens identitet refereras genom bilder på Instagram.  

 

Hur bilder kan medverka till att bygga identitet:  

• Färger - färger är vad som respondenterna kommenterar först och kan därför hjälpa 

till att kommunicera företagets identitet. Enligt resultatet är det även det lättaste sättet 

att bygga identitet genom. Dova naturfärger ger en känsla av stilrenhet och harmoni, 

medan starka färgglada bilder ger en mer feminin känsla. 

• Personer på bilderna - vilka personer som används på bilderna tros spela stor roll i 

hur ett företags identitet uppfattas, detta då åldrarna på personerna i bilderna utgör en 

del av hur företagen tros bygga sin identitet.  
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• Smycken på bilderna - Vilka smycken det är på bilderna verkar kopplas till vilken 

identitet företagen har. Dyra, nätta och små smycken kopplas till en äldre person som 

kännetecknas av välfärd och elegans medan större, pråliga och glittriga smycken 

kopplas till en yngre person som är modern och ungdomlig.  

• Vardagliga- och Studiobilder - hur bilderna var tagna spelade också roll för vilken 

identitet respondenterna ansåg företagen hade, där det främst handlade om skillnaden 

mellan vardagliga- och studiobilder. Studiobilder tros byggt upp en identitet som 

utstrålade professionellt medans vardagliga bilder gav en känsla som var mer 

personligt som användarna kunde relatera till.  

• Bildkomponering - hur en bild är komponerad spelade stor roll för respondenternas 

uppfattning av företagens identitet. Studiobilder tros byggt upp en identitet som 

utstrålade professionellt medans vardagliga bilder gav en känsla som var mer 

personligt som användarna kunde relatera till. Även hur de olika reglerna applicerades 

på bilderna tros bidragit till deras identitet. Drakenberg Sjölin använde sig av 

stilrenhet vilket kan ha bidragit till att respondenterna uppfattade deras enkelhet och 

elegans.  

• Material i bilden - Vad för material som syns eller används i bilden kan ha betydelse 

för hur identiteten uppfattas. Sten och stilrena bilder gav en specifik känsla av identitet 

och mjuka material gav en annan känsla.  

 

Studien har bidragit med att bygga en bro av kunskap till problemet, för vidare förståelse bör 

mer omfattande studier göras. 
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER  

På grund av en snäv tidsram finns det inte möjlighet att studera Instagrambilderna under en 

längre tid. Ett förslag på fortsatta studier är därför att göra en studie under en längre period på 

exempelvis Caroline Svedbom Jewellery och Drakenberg Sjölin då dessa två företagen är de 

som respondenterna tydligast uppfattar identitet för.  Att göra en studie under en längre period 

kan bidra till andra slutsatser eller få mer djupgående analyser för företagen, detta då 

Instagramflöden hela tiden ändras med tiden. När flödet ändras kan det vara så att företagen 

visar en annan typ av identitet vilket kan vara intressant att ha i åtanke för företagen när det 

väljer hur de ska utforma sitt Instagramflöde. Är det viktigt för ett företag att visa sin önskade 

identitet kan en studie som görs under en längre period ge information om vilka bilder eller 

tidsperioder som uttrycker detta på bästa sätt. 
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9 KRITIK MOT STUDIE 

Det har visat sig vara svåra att få tag på smyckesföreteg och därför borde de valda företagen 

ha kontaktats tidigt under studiens gång. Guldfynd är ett av de företagen som var svårt att få 

kontakt med, eftersom företaget varken via sociala medier, telefon eller mejl ville svara på 

frågorna. Om företagen hade kontaktats innan eller vid ett tidigare skede hade en mer enhetlig 

information om företagen, samt annan information som inte finns tillgängligt på hemsidan 

också kunnat användas i studien. Även ord som identitet blir i detta fall ett svårt ord att 

undersöka eftersom det är svårt att veta exakt vilken identitet som smyckesföretagen har då de 

inte själva uttryckt sig om den.  

 

Varför en specifik prisklass valdes av respondenterna behöver inte ha någonting med att 

företaget utstrålade just detta pris utan kan snarare handla om att respondenterna gjorde någon 

form av uteslutningsmetod. Detta då premium är den mittersta kategorin utav tre: budget, 

premium och lyx.  Prisklasserna borde därför ha valts inom fyra segment istället för tre då det 

under studiens gång märktes att respondenter valde att lägga sig i mittensegmentet för att de 

inte visste vilken de skulle välja. Genom användning sig av ett udda antal segment tros det 

vara lättare att undvika denna faktor.  

  

För att kunna generalisera resultatet samt få mer hårdfakta som statistik hade en kombination 

av både kvalitativ och kvantitativ undersökning behövts tillämpats för studien.  Exempelvis 

hade den kvantitativa undersökningen kunnat göras genom enkäter eller surveys med 

utformade frågor men uteslutit sista delen med värdeorden. På grund av tidsramen 

applicerades inte båda metoderna på studien men är ett förslag för att bygga på med framtida 

forskning. 
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BILAGA 1  
Generell information  Får vi tillåtelse att spela in intervjun för att sen ha möjlighet att transkribera 

den? 

Tillåts vi att nämna förnamn, ålder och kön i uppsatsen? 

Vill ni ta del av det färdiga resultatet? 

Presentation om studien och syftet med uppsatsen. 

Bakgrund  Ålder?  

Kön?  

Vad är ditt förhållande till smycken?  

Instagram  

och företag  

Har du någonsin besökt några smyckesföretag på Instagram? 

               Om ja, i vilket syfte?  

Följer du några företag på Instagram?  

Exempel? (inom viss bransch exempelvis)  

Varför/ varför inte?  

Följer du några smyckesföretag? 

 Varför/ varför inte?  

Bidrar Instagram till att du köper något eller får ökat intresse för företaget? 

Är det viktigt att företaget förmedlar sitt varumärke via Instagram?  

Varför/varför inte?  

Bilder  Är det viktigt att kunna se eller känna igen vilket smyckesföretag bilderna 

tillhör? 

              Varför/varför inte?  

Tycker du att bilderna på Instagramflöde bör stämma överens med företagets 

identitet? 

              Varför/varför inte?  

Bilder för enskilt flöde  Vet du vilket företag flödet tillhör? 

Om ja, vad har du för anknytning till det? 

Vad tycker du att företaget utstrålar? 

Utifrån bilderna, vilken personlighet skulle företaget haft? 

Vilken målgrupp tror du företaget riktar sig mot? 

Vilken prisklass tror du de ingår i?  

(budget: 0–699, premium: 700–2999, lyx: 3000+) 

Para ihop värdeord med 

Instagramflöde   

Kvalitet, kunskap, mod och ansvar (Sophie by Sophie).  

Tidlöshet, enkelhet, rå elegans, omtanke (Drakenberg Sjölin). 

Kvalitet, service och pris (Guldfynd). 

Glädje, färg, femininitet och glamour (Caroline Svedbom Jewellery).  

Ärliga, vackra och minnesvärda smycken och konst (Malin Ljung Jewellery). 
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