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English title 
Marketing on Instagram - The digital display window 

 

Abstract 
In this study we are focusing on Instagram and marketing. We want to know how Web 2.0 

and social media creates a new place for companies to market themselves and mostly how 

they are using the social network Instagram. The amount of swedes using Instagram is 28% 

and that is the double of what it was a year ago. This creates a whole new place for companies 

to market themselves and most importantly; it’s free. 

 

Our question at issue is In what way is fashion and interior design companies using marketing 

and Web 2.0 on Instagram and how does it reach individuals? To get an answer we contacted 

eight different companies and asked if they would like to answer some questions. To get 

answers from individuals we sent out a survey on Facebook and in comment fields on big 

swedish blogs. We also interviewed eight of the individuals who had answered the survey to 

get more depth to their answers.  

 

The answers we got was that there is a person on every company who is in charge of 

marketing on Instagram. The companies want to inspire their followers to buy their products 

and they do this with nice pictures including the products. Sometimes they are arranging 

competitions for their followers but most importantly are they communicating with their 

followers. This is something that Web 2.0 brought to the table and it has changed marketing 

since the followers are determining the content now. Web 2.0 and smartphones also makes 

working outside the workplace possible. This creates a whole new work progress for the 

companies since they can use every moment to market themselves.  

 

The individuals want the companies to update them on news and discounts. The most 

important part for individuals is that it is not too obvious that the companies are on Instagram 

to advertise. They also don’t like it when the companies update too often since that makes the 

companies take over their Instagram. They want to be inspired by the companies and get to 

know the company behind the products. 
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1. Introduktion 
Syftet med denna studie är att undersöka det sociala mediet Instagram och hur det används av 

företag i marknadsföringssyfte. Vi har valt att avgränsa oss till företag inriktade på mode och 

inredning då vi ser de företagen som de mest framstående på Instagram. Vi har valt att 

undersöka detta ämne då det är relativt nytt med marknadsföring med hjälp av Web 2.0 och 

sociala medier och därmed ett inte alltför exploaterat område.  

 

Desto mer Web 2.0 utvecklas, desto mer utvecklas människans informationsbehov. Sju av tio 

(72%) svenskar besöker någon gång sociala medier, nästan hälften (48%) av svenskarna gör 

det dagligen. Andelen svenskar som använder Instagram har fördubblats på ett år och är nu 

uppe i 28% (.SE, 2015). Så varför skulle inte företag börja ta plats i sociala medier, då det är 

där deras kunder befinner sig? Det är precis det de har gjort. Många företag idag har ett 

Instagramkonto där de marknadsför sig genom att kommunicera med sina följare i bild och 

text. Genom att använda Instagram och kunna komma nära kunden på ett sätt de inte kan på 

deras hemsida, får de mer publicitet. De kan även visa sina följare en annan sida av företaget 

på Instagram då det inte är lika formellt. På Instagram har de chansen att lära känna kunderna 

och ge dem en inblick i hur de arbetar på företaget.  

 

I denna studie har vi intervjuat åtta mode- och inredningsföretag vilket har bidragit med en 

tydligare bild av vilka marknadsförings- och Web 2.0-metoder de använder sig av och hur de 

skiljer sig åt i sitt användande. Vi har även skickat ut en enkätundersökning med frågor 

rörande ämnet där vi valde ut åtta av enkätdeltagarna och intervjuade dem för att få en djupare 

förståelse över deras åsikter. Detta tydliggjorde hur privatpersoner upplever företagens 

metoder och vad de vill se mer respektive mindre av på Instagram. 

 

2. Problemformulering och frågeställning 
Företag använder sig av marknadsföring för att synas för sina kunder. Detta sker via tidningar, 

TV, radio, reklam i kollektivtrafiken, reklampelare på stan, banners på hemsidor vi besöker 

och så vidare. Många av företagen väljer att hänvisa samhället till sitt Instagramkonto där de 

kan fortsätta marknadsföra sig på en ytterligare nivå.  
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Det vi vill ta reda på i denna studie är hur företag har valt att använda sig av Instagram, alltså 

vilka marknadsförings- och Web 2.0-metoder använder de sig av? Skiljer sig olika företag åt i 

sin användning eller har de liknande användningsmönster?  

 

Dels vill vi tydliggöra de fördelar som företagen ser med Instagram, hur de drar nytta av att 

enkelt kunna marknadsföra sig och ha fördelen att kunna ha en aktiv dialog med sina följare. 

Vi vill även undersöka hur följarna upplever företagen på Instagram. Ser de för- och/eller 

nackdelar med deras närvaro och hur upplever de företagens marknadsföringsmetoder? 

 

Därmed blir vår frågeställning följande: 

På vilka sätt använder sig mode- och inredningsföretag av marknadsföring och Web 2.0 på 

Instagram och hur når de privatpersonerna? 

 

2.2 Avgränsningar 
- Studien avgränsar sig enbart till Instagram. 

- Studien avgränsar sig till svenska mode- och inredningsföretag. 

- Studien avgränsar sig till Instagramanvändare i åldrarna 20-35 som befinner sig i Sverige. 
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2.3 Begreppsförklaringar 
Instagram - Socialt medium i form av en applikation för fotodelning till smartphones, men 

finns även på www.instagram.se (Instagram FAQ, 2014). 

Instagramma - I uppsatsen använder vi begreppet med betydelsen att dela fotografier i 

applikationen Instagram.  

Filter - Att lägga på en effekt på bilden man väljer att publicera (Instagram Help, 2014). 

Flöde - En del av Instagram där alla de senaste bilderna från Instagramkonton man följer 

hamnar (Instagram Help, 2014). 

Följa - Att lägga till andra Instagramkonton så att de hamnar i ens flöde (Instagram Help, 

2014). 

Hashtag - Att märka bilden med ett kategoriserande begrepp efter nummertecken (#) 

(Instagram Help, 2014). 

Kommentera - Att lämna en kommentar under en Instagrambild (Instagram Help, 2014). 

Like/s - Användaren kan uttrycka att de gillar eller stödjer visst innehåll (Wikipedia, 2014). 

Sociala medier - Webbplats eller applikation där människor kan interagera med varandra 

(Skolverket, 2013). 
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3. Bakgrund 

3.1 MDI, från datorer till smartphones  
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett ämnesområde som berör vår studieundersökning då 

Instagram är en applikation som används i smartphones. Smartphones har blivit ett 

komplement till datorer i arbetslivet och går numera under begreppet MDI. 

 

MDI är ett område av forskning och praktik som uppstod i början av 1980. Till en början som 

ett specialistområde inom datavetenskap som omfamnade kognitionsvetenskap och mänskliga 

faktorer inom teknik (Carroll, 2014). MDI breddades när internet kom och sedan ännu mer 

när mobiltelefonen kom. Eran av fokus på portabilitet kom, och handlade om att minska 

storleken på hårdvaran för att möjliggöra skapandet av datorer som fysiskt kan flyttas runt 

relativt enkelt (Kjeldskov, 2013). Apple lanserade i juni 2007 sin iPhone. Liksom många av 

sina jämlika var detta en konvergerad mobil enhet som fungerade som en kamera, bärbar 

mediespelare och internetklient med e-post, webbsurfning, och höghastighetsanslutning till 

trådlöst nätverk (Kjeldskov, 2013). I slutet av 2010 var det fler smartphones än persondatorer 

som såldes över hela världen, med mer än 100 miljoner sålda enheter under de sista tre 

månaderna av enbart det året (Kjeldskov, 2013).  

 

3.2 Instagram 
Instagram är en fotoapplikation för smartphones som lanserades 6:e oktober 2010 av 

amerikanerna Kevin Systrom och Mike Krieger (Instagram Press, 2014). Syftet med 

applikationen är främst fotodelning, då tjänsten tillåter användarna att ta egna bilder och dela 

med sig av bilderna. Instagram har olika inbyggda extrafunktioner då användarna kan redigera 

bilderna samt lägga på ett filter. När bilden har delats hamnar den i nyhetsflödet där andra 

användare både kan gilla och kommentera bilden. På Instagram kan man som användare välja 

vilka Instagramkonton man vill följa och därmed ska hamna i sitt nyhetsflöde.  

 

Grundarna av Instagram skapade applikationen för att lösa tre problem de såg. De ansåg att 

dessa var att mobilbilder ofta såg mediokra ut och detta löste det genom att addera filter. Att 

dela bilder på flera plattformar ansåg de tog tid, så de löste det genom att enkelt kunna göra 

det via Instagram. De optimerade även uppladdningen så att det skulle vara enkelt och smidigt 

då de hade erfarenhet av andra enheter som var tidskrävande och klumpiga (Instagram FAQ, 

2014). 
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Genom att använda sig av hashtags på Instagram går det även att kategorisera bilderna. Denna 

funktion inleds med # tillsammans med ett ord, exempelvis #inredning. Det som sker då är att 

bilden kategoriseras med andra bilder som delar samma hashtag. Det går även att använda sig 

av geotag, en taggning som visar var i världen bilden är tagen (Miles, 2014, s.180). 

 

Två månader efter lanseringen fanns det redan en miljon Instagramanvändare runt om i 

världen. Användarstatistiken har ökat i hög hastighet och i september 2014 låg statistiken på 

totalt 150 miljoner användare och 20 miljarder delade bilder.   

 

3.3 Marknadsföring på sociala medier 
Web 2.0 är ett begrepp som myntades av Tim O’Reilly år 2004 vilket är ett samlingsbegrepp 

för de nya webbtjänsterna. I samband med Web 2.0 har teknikutvecklingen och 

digitaliseringen gått snabbt. Under de senaste åren har det skett många förändringar inom 

marknadsföring. Internet har gått från att ske som envägskommunkation till ett forum där 

människor kan interagera med varandra (O’Reilly, 2005).  

 

I och med tekniken bakom det som kallas Web 2.0 breddades marknadsföringen även till 

sociala medier där företag kan kommunicera med sina kunder (Thackeray et.al, 2008). 

Kunderna är idag aktiva i marknadsföringen genom sina smartphones och sociala medier. 

Web 1.0 tillät endast envägskommunikation genom statiska hemsidor. På sätt och vis, 

publicerade man då som om man föreläste. Med dagens Web 2.0 möjliggörs delning, 

länkning, samarbeten och införandet av användargenererat innehåll (Thackeray et.al, 2008). 

Web 2.0 tillåter användarna att interagera med företagen som marknadsför sig på ett sätt som 

inte har varit möjligt tidigare. På samma sätt som man tidigare har kommunicerat med vänner 

via sociala medier, kan man idag kommunicera med företag. Sociala medier gör att 

marknadsförare direkt kan engagera sina kunder i den kreativa processen (Thackeray et.al, 

2008).  

 

Företag använder sig idag av olika typer av verktyg och strategier för att kommunicera med 

sina kunder på sociala medier. Studier visar att sociala medier som tidigare var ett användbart 

verktyg, nu är ett nödvändigt verktyg för företag och deras marknadsföring (Gordon, 2009). 

För att kommunicera med sina kunder 
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kan företagen inte längre enbart använda sig av “offline” marknadsföring, utan måste använda 

webben (Meerman Scott, 2013, s.40). Marknadsföring handlar inte bara om att mata kunder 

med budskap och produkter, istället handlar det om att kommunicera och interagera med 

kunder. Sociala medier möjliggör denna kommunikation och interaktion men de når även ut 

till en bredare publik (Meerman Scott, 2013, s.21). I sin bok om marknadsföring och PR 

skriver Scott att de tjänster och teknologier som finns i dagsläget har lett till att man inte 

längre behöver associera marknadsföring med PR “online”. Den nya regeln enligt Scott är att 

marknadsföring och PR inte bara handlar om reklam. Det användarna på sociala medier vill 

ha är deltagande och inte enbart reklam.  

 

Företag ger sig själv ett ansikte beroende på vad de lägger upp, det vill säga att man är vad 

man publicerar (Meerman Scott, 2010, s.72). Detta leder till att företag bör vara pålitliga 

eftersom det är vad användarna söker efter.  

 

“It is almost too easy to overlook the power of the social network that is hiding inside 

Instagram because of the beauty of the images and the simplicity of the system. But that would 

be a mistake. As marketers, we want to understand everything we can about how the social 

networking aspect of Instagram works so that we can leverage the platform for maximum 

impact” (Miles, 2014, s.51). 

 

4. Teori 
 

4.1 Tidigare forskning 
På Göteborgs Universitet år 2010 skrev Johan Lundin och Fredrik Lundqvist en uppsats som 

de gav titeln Sociala medier som marknadsföring - från ett organisationsperspektiv. 

 

Lundin och Lundqvist (2010) undersökte främst i sin uppsats de tekniker som under Web 2.0 

klassas som sociala medier. Syftet med deras studie var att skapa en större kunskap om hur 

man som företag kan använda sig av sociala medier i ett marknadsföringssyfte. Lundin och 

Lundqvist intervjuade tio olika företag med frågeställningen På vilket sätt använder sig 

företag av sociala medier i marknadsföringssyfte? som grund. De valde att inte avgränsa sig 

till ett specifikt socialt medium utan ville främst ta reda på just hur sociala medier kan 

användas i ett marknadsföringssyfte. De 
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ville även undersöka hur användningen av sociala medier ser ut hos företag som aktivt 

använder dem.  

 

Deras slutsats är att de ser de tekniker som defineras som Web 2.0 och sociala medier 

definitivt bidrar till kommunikation, interaktion och kollaborativt informationsskapande 

(Lundin och Lundqvist, 2010). De anser att det är viktigt att se sociala medier som en resurs 

inom marknadsföring. Företagen som de intervjuade i denna studie anser att de positiva 

aspekterna överväger de negativa.  

 

“De drivande faktorerna bakom användandet av social media som marknadsföring är, som vi 

har sett, att ständigt vara tillgänglig och närvarande” (Lundin och Lundqvist, 2010). 

 

4.2 Ja till reklam - men bara när jag själv får välja! 
Marie Grusell är doktor på Göteborgs Universitet och skrev år 2006 om hur reklamen tar en 

allt större plats i vardagen. Vi har valt att ta med Grusell i denna studie för att få en förståelse 

för vilken typ att reklam som kan anses acceptabel eller ej och jämföra det med reklam på 

Instagram.   

 

Grusell menar att det finns olika grader av acceptans när det gäller reklam. Reklam som under 

en längre period har funnits i ett specifikt forum är mer accepterat. Ett exempel på det är 

reklam som visas innan filmen på biografer. Reklam som man uppfattar som självvald 

accepterar man även lättare. När man själv väljer att titta på utomhusreklam eller reklam i 

tidningen är man mer okej med reklamens närvaro, då man själv har valt att vända blicken 

mot den. Reklam som känns påtvingad är däremot inte lika populär. När det visas på TV eller 

kommer i ett SMS känns reklamen påtvingad och är inte lika accepterad. 

 

“Resultatet visar tydligt att reklam som uppskattas kan beskrivas som självvald, reklam 

som ogillas stör i någon form. Reklamens kontext kan således ses som en första 

tröskel på väg mot konsumentens uppmärksamhet” (Grusell, 2006). 
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4.3 Web 2.0  
Web 2.0 är ett begrepp som bör förklaras i denna studie, då Instagram är en plattform och 

applikation som går under dess tekniker och har ett stort inflytande i IT-världen. Vi utgår från 

Tim O’Reillys teori om Web 2.0. 

 

Begreppet Web 2.0 började med en konferensbrainstorming mellan O'Reilly och Medialive 

International. Dale Dougherty, webbpionjär och O'Reilly noterade att webben var viktigare än 

någonsin, efter den spruckna IT-bubblan hösten 2001, med nya spännande applikationer och 

hemsidor som dyker upp med överraskande regelbundenhet (O'Reilly, 2005). Enligt Tim 

O’Reilly (2005) ser han webben som en plattform och anser att detta krävs för att en hemsida 

ska få kalla sig Web 2.0: 

-Det skall vara tjänster, inte förpackad programvara, med kostnadseffektiv skalbarhet. 

-Kontroll över unika, svåra-att-återskapa datakällor som blir starkare desto fler som använder 

dem. 

-Lita på användarna som co-utvecklare. 

-Utnyttja kollektiv intelligens. 

-Utnyttja kundsjälvbetjäning. 

-Programvara över nivån för en enda enhet. 

-Lätt användargränssnitt, utvecklingsmodeller och affärsmodeller. 

 

Kort sagt är Web 2.0 till skillnad från Web 1.0 när användarna får börja vara med och 

bestämma samt styra över innehållet. Ser man det ur ett socialt nätverks perspektiv så är det 

användaren som är i första rummet och är högst prioriterad (Lundin & Lundqvist, 2010). 

 

5. Metod 
 

För att komma fram till ett svar på vår frågeställning använde vi oss av enkätundersökning 

och intervjumetod. Enkätundersökningen skickade vi ut till privatpersoner via Facebook samt 

i kommentarsfälten på toppbloggare, som vi hittade via Bloglovin’ (2014). Vi valde dessa 

metoder då enkätundersökning är ett effektivt sätt att få in många svar på kort tid. Dock är det 

en metod där man inte kan ställa följdfrågor och valde därför att komplettera enkäten med ett 

kvalitativt angreppssätt och intervjuade åtta av enkätdeltagarna.  
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Vi intervjuade privatpersoner för att få reda på hur de upplever företag som använder 

Instagram i marknadsföringssyfte. Vi använde oss av semistrukturerad intervjumetod för att vi 

ville ställa samma frågor till alla intervjuade och därför enkelt kunna jämföra resultaten och se 

var och hur svaren skilde sig åt. Eftersom vi i intervjuer med privatpersoner endast får en bild 

av hur de ser på företag som använder Instagram har vi även intervjuat Instagramansvariga på 

företag. Vi mailade 33 stycken företag och bad dem ställa upp på en telefonintervju. Vi valde 

att göra telefonintervju för att inte begränsa oss till staden vi bor i och räknade med att en del 

företag inte skulle ha tid med en telefonintervju. Därför förberedde vi ett frågeformulär som 

de kunde svara på istället om fallet var så. Till telefonintervjuerna använde vi oss av 

semistrukturerad intervjumetod och ställde samma frågor till alla företag, precis som med 

intervjuerna med privatpersonerna. Detta av samma anledning, att enkelt kunna jämföra 

resultaten. 

 

5.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökning är en vanlig, ekonomisk metod som används inom vetenskaplig forskning 

(Bell, 2005). Syftet med denna metod är att på ett enkelt och snabbt sätt få fram information 

och svar från populationen. Det gäller att konstruera en enkät på rätt sätt så att den kan ge den 

information man behöver, men det är även viktigt att konstruera enkäten på ett sätt som 

respondenterna kan förstå och som inte medför problem vid analysering och tolkning av 

resultatet.  

 

Urvalet av respondenter beror helt på undersökningens syfte och område. Oavsett hur 

undersökningen ser ut, bör man dock alltid sträva efter att få ett så representativt urval av 

respondenter som möjligt (Bell, 2005). Därför har vi valt att i denna studie skicka ut vårt 

enkätformulär till privatpersoner via Facebook och Bloglovin’. Vi anser att det är ett effektivt 

sätt att nå ut till unga och mode- och inredninginriktade privatpersoner. 

 

 

5.2 Intervjuteknik 
Intervju är en metod som används inom vetenskaplig forskning för att få fram information på 

ett djupare plan, till skillnad från enkätmetod (Bell, 2005). Valet av intervjupersoner bestäms 

av tre olika faktorer: undersökningens 
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syfte, personens förmåga att ge information och tillgänglighet. Intervjumetodens främsta 

fördel är dess flexibilitet.  

 

Mycket hänger på intervjuaren då en bra intervjuare snabbt kan följa upp med idéer, 

undersöka svar och även gå djupare in på känslor och motiv som man med enkätmetoden inte 

kan (Bell, 2005). Därför har vi innan intervjuerna förberett frågor, samtidigt då vi under 

intervjuernas gång kommit med följdfrågor baserat på intervjupersonernas svar. 

 

5.3 Urval 
Urvalsprocessen för att välja företag skedde via Allabolag.se (2014) där de listar etablerade 

företag, bland annat detaljhandelsföretag. Vi letade upp dem på Instagram och såg ifall de var 

aktiva eller inte. Vi var också intresserade av att se hur många följare de har då vissa företag 

som anses större hade färre följare än vi hade förväntat oss. Detta såg vi som någonting 

intressant då sättet de marknadsför sig på möjligen skiljer sig från andra företag. De 

personerna vi ville komma i kontakt med var de Instagramansvariga. Detta för att vi ville tala 

med den person som var mest insatt i företagets marknadsföring i sociala medier.  

 

5.4 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss av kvantitativ analysmetod för att analysera vår enkätdata. 

Kvantitativ analysmetod är en empirisk, vetenskaplig metod som används för att extrahera 

och dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation (Stjernswärd, 2011). Resultatet 

presenteras i diagram med sifferuppgifter, som visas i procenttal (Trost, 2011, s.57).  

 

Vid analys av intervjudata har vi valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används av forskare för att analysera 

ostrukturerad information, till exempel ostrukturerad eller semistrukturerad intervju (Bryman, 

2002). Kvalitativ innehållsanalys består av två spår som är manifest och latent 

innehållsanalys. I denna studie har vi valt att använda latent innehållsanalys. Latent 

innehållsanalys innebär att forskaren tolkar innehållet i intervjudatan, för att ta fram ett 

djupare bakomliggande svar (Bryman, 2002).           
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5.5 Metodkritik 
De problemen vi har stött på är först och främst att företag har tagit lång tid på sig att svara på 

mail. Detta bidrar till lång väntetid från vår sida då vi inte vet ifall de kommer svara eller ifall 

man bör vara påstridig och skicka en påminnelse. 

Vi använde oss av enkätundersökning där respondenterna fick vara anonyma. På grund av 

detta så vet vi inte exakt vilka som har ställt upp i enkäten och ifall det de har sagt är 

sanningsenligt. Vi kan inte heller veta ifall enkätfrågor har misstolkats. 

 

Vi använde oss av semistrukturerad intervju både vid intervjuer med företag och 

privatpersoner. Detta var en fördel för oss då vi tydligare kan se var personerna eller företagen 

skiljer sig åt. Samtidigt ser vi detta som en nackdel då vi i valet av användningen av denna 

metod också begränsar oss till att inte ställa följdfrågor. 

 

När vi intervjuade företag använde vi oss av telefonintervju. Vi stötte på problem med 

koppling som bröts och då tappade vi flödet i intervjun. Eftersom flera företag inte svarade 

när vi försökte få kontakt med dem gav vi även ett andra alternativ att svara på frågor via 

mail. Detta var det fler som tackade ja till då de ansåg att de inte hade tid med en 

telefonintervju. Vi märkte att svaren inte blev lika utförliga när de svarade via mail, men vi 

anser att det är bättre med kortare svar än inga svar alls.           
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6. Resultat och analys 
Observera att detta kapitel innehåller resultat och analys. Analysen sker därmed jämte 

resultatet. 

 

6.1 Enkätundersökning - resultat och analys 
 

 
(Figur 1) Diagram över ålder och kön på enkätdeltagare. 

 

I vår enkätundersökning fick vi in 115 svar från personer i åldrarna 20-35. 56% (64 personer) 

av dem är i åldrarna 20-25, 35% (40 personer) av dem är i åldrarna 26-30 och 10% är i 

åldrarna 31-35. Av dessa 115 personer var 89% kvinnor (102 personer) och 11% män (13 

personer). 

 

Dessa 115 enkätdeltagare frågade vi ifall de följer företag på Instagram. 60% av dem svarade 

nej på den frågan medan 40% svarade ja. För att få veta mer om hur enkätdeltagarna ser på 

företags användning av Instagram ställde vi frågan Ser du någon för- och/eller nackdel med 

företag som instagrammar?  

 

Fördelarna enkätdeltagarna ser är att företag som använder sig av Instagram i 
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marknadsföringssyfte inte enbart ger fördelar till dem själva, utan även till deras kunder då de 

snabbt kan bli uppdaterade om nyheter hos företag de är intresserade av. Med företag 

närvarande på Instagram kan man även som kund enkelt komma i kontakt med företag och 

skapa en relation med dem. Som tidigare nämnt i teorikapitlet kan det ske en mer intim 

relation än innan Web 2.0 då marknadsföring var en envägskommunikation (O’Reilly, 2005). 

 

En vinkel som enkätdeltagarna bidrog med är att Instagram är som ett digitalt skyltfönster 

som de själva har valt att titta in i. De slipper se skyltfönster de inte är intresserade av och kan 

fokusera på dem de faktiskt är intresserade av. Instagram jämförs med ett nyhetsbrev av 

enkätdeltagarna men de upplever att det är smidigare då ett nyhetsbrev kräver fler steg och 

Instagram är en mer tillgänglig plattform. En bild och en kort text är mer lättsmält för följarna 

och accepteras därför av dem i deras Instagramflöde. 

 

Web 2.0 gör det möjligt för användarna att tillsammans interagera med varandra samt kunna 

bestämma innehållet (Lundin & Lundqvist, 2010). Då Instagram är en plattform baserad på 

Web 2.0-tekniker kan företag ha en dialog med sina följare och även få respons. En metod för 

företag att få veta hur deras följare upplever dem och deras marknadsföring så att de vet var 

de bör ändra sig.  

Nackdelarna enkätdeltagarna ser är att även om företag som Instagrammar publicerar reklam 

uppfattas det inte alltid som det av följarna då det sker på ett så pass naturligt sätt i vardagen. 

Som nämnt i teorikapitlet menar Grusell (2006) att reklam är någonting som är accepterat när 

det upplevs självvalt av kunderna. Då man på Instagram själv väljer vad man vill följa är 

reklamen självvald och därför upplevs den inte alltid som reklam. Enkätdeltagarna anser dock 

att det kan vara problematiskt då reklam har en påverkan på vår självbild, vad man bör ha och 

inte ha, hur man bör se ut och inte se ut.  

 

Enkätdeltagarna ser även att företag befinner sig på Instagram med sin seriositet som insats. 

Lundin och Lundqvist (2010) nämner i deras studie att företag ständigt är tillgängliga och 

närvarande, då de använder sociala medier i marknadsföringssyfte. Då det blir enkelt för 

företag att publicera reklam, blir det samtidigt enkelt att missköta sig och framstå som 

oseriösa. Enkätdeltagarna upplever att det är enkelt för dem att skriva vad de vill i företags 

kommentarsfält, även negativa tankar går att förmedla. 
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Enkätdeltagarna ser nackdelar med antalet publicerade bilder då företag som publicerar flera 

gånger per dag kan anses uttröttande och tjatiga. Dessa företag väljer de att sluta följa då det 

blir för uppenbart att företaget är på Instagram för att sprida reklam. Enkätdeltagarna upplever 

att många företag tror att Instagram enbart handlar om att publicera reklam medan följarna ser 

det som en plats där de kan ha en dialog. Företagen bör vara engagerade i sitt Instagramkonto 

för att det ska finnas en mening med att ha det. Enkätdeltagarna vill se en variation bland 

bilderna och de vill bli inspirerade till köp med hjälp av fina bilder. De vill även 

kommunicera med företagen. Enkätdeltagarna anser att företag bör reflektera över hur de vill 

framstå och gå efter det samt lyssna på vad deras följare vill se och lyssna på eventuell kritik. 

De anser även att Instagram är ett forum som i grunden är menat för privat bruk och bör 

därför användas av företag med försiktighet.  

 

6.2 Intervju 
 
 

6.2.1 Företag  
Här redovisar vi företagen som vi har intervjuat samt kort information om deras 

Instagramkonton. 

Tabell över intervjuade företag 

Företag Användarnamn Antal följare Startår Antal Instagramansvariga 

Bik Bok Bikbokofficial 248 000 2012 En + assistent 

Femina Feminasverige 3 200 2013 Tre 

Hemtex Hemtex 21 600 2013 En 

MQ Mqfashion 4 300 2013 En + assistent 

Printasquare Printasquare 20 400 2012 En 

Rum21 Rum21se 18 500 2013 En 

Sandqvist Sandqvistbags 13 600 2012 En 

Åhléns Ahlens 50 400 2012 En + assistent 
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6.2.2 Företag - Resultat och analys  
Företagen vi har intervjuat motiverar sitt val till att börja med Instagram främst för att de vill 

vara där deras kunder är och hålla kontakten med dem. De vill även ge kunderna en inblick i 

hur de arbetar bakom kulisserna och få följarna att känna en närhet till företaget. Hemtex 

anser att det är viktigt att befinna sig på så många kanaler som möjligt, då det leder till mer 

publicitet. Instagram är en gratis marknadsföringsplattform och Hemtex anser att det är en 

kanal där de har råd med misstag.  

 

Sex av åtta företag kommunicerar aktivt med sina följare. De ser det som en viktig egenskap 

med Instagram som de vill använda sig av. Företagen MQ och Femina har valt att inte 

använda sig av den här funktionen. MQ säger att det endast sker ibland medans Femina säger 

att de aldrig kommunicerar med sina följare på Instagram. Som nämnt i bakgrundskapitlet har 

Web 2.0 breddat marknadsföringen även till sociala medier där kunderna blivit aktiva 

deltagare. Då Web 1.0 tillät endast envägskommunikation genom statiska hemsidor och Web 

2.0 möjliggör användarnas interagerande med företagen kan man anta att MQ och Femina inte 

har tagit klivet helt in i Web 2.0 utan står någonstans på gränsen mellan Web 1.0 då de inte 

använder sig av kommunikation med följarna och Web 2.0 då de faktiskt har börjat med 

marknadsföring på sociala medier. 

 

Fem av åtta företag arrangerar tävlingar åt sina följare regelbundet. Företaget Sandqvist har 

valt att inte arrangera tävlingar åt sina kunder då de anser sig vara ett litet företag som inte har 

råd med detta. Även Femina och MQ sticker ut här då de säger att de har arrangerat några få 

tävlingar som har resulterat i fler följare, men de har ändå valt att inte fortsätta med det. Även 

detta är ett tecken på att de inte helt har anammat Web 2.0 då de väljer att inte släppa in sina 

kunder helt. Som Lundin och Lundqvist (2010) nämner i sin slutsats bidrar sociala medier till 

kommunikation, interaktion och kolloborativt informationsskapande och detta är någonting 

som företag bör se som en resurs inom marknadsföring. 

 

Bik Bok har valt att uppdatera sitt Instagramkonto från morgon till kväll alla dagar i veckan, 

även helgdagar, och har även en assistent för att ha tid med detta. Detta är någonting Bik Bok 

ser som positivt, men om vi jämför det med resultatet vi har fått från privatpersonerna vi har 

intervjuat samt enkätdeltagarna ser de en allt för frekvent uppdatering som någonting 

negativt.  
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Alla åtta företag har en egen hashtag som de använder sig av. Denna hashtag använder sig 

även privatpersoner av på Instagram. Funktionen hashtag är skapad för att möjliggöra 

kategorisering av bilder. Detta skapades för privatpersoners användning men har anammats av 

företag och det är märkbart att det är en funktion som lämpar sig bättre för företag då de kan 

dra många fler fördelar av hashtags. De kan kategorisera sitt innehåll samtidigt som de kan se 

sina följares bilder inom samma kategori. På detta vis får de en sorts bildbank de kan använda 

sig av. Sandqvist är aktiva i återanvändning av privatpersoners bilder och använder ofta och 

gärna dem på sitt Instagramkonto.  

 

Sandqvist och Hemtex använder förutom mobilens inbyggda kamera även en egen bildbank 

de har tillgång till. Sandqvist ser det som ett praktiskt sätt att använda Instagram då de med 

hjälp av bildbanken lätt kan uppdatera oavsett var de befinner sig eller när de har tid över i 

väntan på möten. I samband med Web 2.0 och dess teknik har marknadsföringen på sociala 

medier breddats. Arbetet sker inte enbart framför datorn på arbetsplatsen, utan kan även med 

smartphones användas oavsett plats. Samtidigt innebär detta för privatpersonerna att de har 

med sig ett levande nyhetsbrev som uppdateras frekvent.  

 

Det alla företag har gemensamt är att de har valt att inte använda sig av Instagrams inbyggda 

kamera och filter. De har istället valt att använda sig av mobilens inbyggda kamera samt 

fristående kameror i form av digitalkamera och kompaktkamera. Rum 21 sticker ut här då de 

har valt att endast använda sig av produktbilder från sin hemsida och i enstaka fall använder 

sig av kamera i sitt Instagramanvändande. Som nämnt i bakgrundskapitlet så skapades 

Instagram då grundarna såg problem som de ville lösa. Dessa var att mobilbilder såg 

mediokra ut, vilket löstes med filterfunktionen samt att optimera bilduppladdningen med hjälp 

av applikationens inbyggda kamera. Detta är en intressant aspekt då företagen har valt bort 

dessa metoder som är skapta för att hjälpa dem i användningen. Företag Instagrammar på ett 

avvikande sätt då de följer ett visst mönster och befinner sig på Instagram för att 

marknadsföra sig. Man kan anta att dessa funktioner som är skapta för privatpersoner och för 

att förenkla uppladdningen av bilder för dem, inte passar in på företags Instagramanvändning. 

De har ingen nytta av att ladda upp bilder snabbt utan de engagerar sig mer i kvalitativt 

material. 
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6.2.3 Privatpersoner 
Vi valde att intervjua åtta personer som skilde sig åt i sin Instagramanvändning, detta för att 

få ett så brett spann av åsikter som möjligt. Det som skiljer dem åt är att tre av dem har valt att 

inte följa företag på Instagram medans fem av dem har valt att följa företag på Instagram. Vi 

träffade dem en och en för en intervju på cirka 15 minuter. Intervjupersonerna vill hållas 

anonyma. 

 

6.2.4 Privatpersoner - Resultat och analys  
De fördelarna privatpersoner ser med att följa företag på Instagram är att de alltid är 

uppdaterade om företaget de är intresserade av och de känner att de inte behöver besöka deras 

hemsida för att få informationen de söker. De blir istället uppdaterade på ett naturligt sätt i 

vardagen då de redan är aktiva användare av Instagram. Att bli uppdaterade med dagliga 

erbjudanden och nyheter är ännu en fördel privatpersonerna ser med att följa företag på 

Instagram. De anser att det är kul och inspirerande att följa företag och två av åtta 

privatpersoner följer även företag för att visa dem support.  

 

Då Instagram är visuellt blir det roligare för privatpersonerna att följa företag på Instagram. 

De kan snabbt se en bild utan att behöva läsa någonting. Detta är en fördel för företag då text 

kan anses vara tråkig att läsa och hoppas över, medan en bild är skönare för ögat att se på och 

därmed har företagen en större chans att synas. Privatpersonerna anser även att företag kan 

stärka sin image med hjälp av bilder de publicerar och om man jämför med exempelvis 

Twitter och Facebook där texten är det huvudsakliga är Instagram unika med bilderna i fokus 

och företagen får det enklare att synas.  

 

Privatpersonerna ser även fördelar för företagen att använda sig av Instagram då det är gratis 

att marknadsföra sig där och de får bra publicitet. De kan nå ut till en bred publik med hjälp 

av Instagram och inspirera sina följare. Privatpersonerna ser företags Instagramanvändande 

som ett slags nyhetsbrev då de kan uppdatera sina kunder på samma sätt men med färre klick 

för kunden. Privatpersonerna ser även att företagen kommer närmre kunden. Som nämnt i 

bakgrundskapitlet kommer kunden med hjälp av tekniken i Web 2.0 i större fokus. Företagen 

är direkt uppkopplade till sina kunder och kan nå dem väldigt fort. Med hjälp av Web 2.0-

tekniken kan företag arbeta från datorer samt smartphones. Men även detta ger fördel till 

privatpersoner då de kan bli 
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uppdaterade oavsett plats. Web 2.0 handlar även om att användarna får vara med och styra 

över innehållet. Instagram är en plattform med olika typer av Web 2.0-tekniker, då 

användarna både kan bestämma innehållet genom ett urval av bilder som läggs upp, men även 

genom att gilla och kommentera. Med Grusells (2006) teori som grund skulle man kunna anta 

att privatpersonernas aktiva deltagande i form av att gilla och kommentera företags bilder är 

en sorts acceptans gentemot deras reklam.  

 

De nackdelar privatpersonerna ser med företag som använder sig av Instagram är när de 

försöker använda Instagram som en traditionell marknadsföringsplattform. Med det menas att 

de, som nämnt i bakgrundskapitlet, använder sig av envägskommunikation och utesluter 

följarnas åsikter och deltagande. Privatpersonerna vill inte se uppenbar reklam i sitt flöde utan 

vill bli inspirerade av företagen. De anser även att företag inte ska uppdatera för ofta då det 

anses störande och inte lika exklusivt. Blir det en allt för frekvent uppdatering från företagens 

sida slutar privatpersonerna att titta på bilderna och scrollar förbi dem istället.  

 

Ännu en nackdel privatpersonerna ser för företagen är att det med hjälp av kommentarsfältet 

väldigt enkelt kan skriva vad man vill om företaget. Om man som kund är missnöjd kan man 

uttrycka det i kommentarsfältet och det syns direkt för övriga kunder och följare. Detta är 

någonting som kan förstöra ett företags image. Liknande upplevelse har McDonald’s haft då 

de tog fram hashtaggen #McDStories. Hashtaggen användes snabbt för att dela 

matförgiftningsberättelser, klagomål till kundservice, håna företaget och i allmänhet sänka 

varumärket (Miles, 2014, s.32). För att koppla till teori- och bakgrundskapitlet är detta 

någonting som inte skedde på samma sätt innan Web 2.0. Med Web 1.0 kunde man likna 

företags marknadsföring med en föreläsning. De sa vad de ville ha sagt och kunderna kunde 

inte nå fram på ett lika snabbt och effektivt sätt. 

 

Fyra av åtta privatpersoner ser inga nackdelar med företag som använder sig av Instagram. 

Två av dem säger att all publicitet är bra publicitet och anser därmed att om företag sköter sig 

dåligt får de publicitet och har i slutändan vunnit på sitt Instagramanvändande ändå. 

 

När det gäller uppdatering från företagens sida har privatpersonerna höga krav. 

Uppdateringen får inte ske för ofta och fem av åtta privatpersoner säger att de har och 

kommer i framtiden sluta följa företag som Instagrammar för ofta. De anser att det är 
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irriterande och de tappar intresset. Att sluta följa ett företag som uppdaterar för sällan kan 

även ske, men det ansågs inte lika störande bland privatpersonerna. Tre av privatpersonerna 

anser att frekvensen inte spelar någon roll utan det är innehållet som är det viktiga. Är 

innehållet intressant och håller hög kvalitet ser de inga anledningar med att sluta följa 

företaget på Instagram. Skulle det däremot vara uppenbar reklam skulle de sluta följa 

företaget. 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Vilka marknadsföringsmetoder använder företag? 
Analyserna har gett en tydligare bild av hur företagen använder sig av Instagram och hur de 

når privatpersonerna. Alla företag vi har intervjuat har haft en eller i vissa fall flera 

Instagramansvariga på företaget som ansvarar för all publicering på Instagramkontot. Deras 

främsta motiv är att inspirera sina följare till köp med hjälp av attraktiva och oftast unika 

bilder för Instagram. För att kunna göra detta krävs det att man har en person som bestämmer 

innehållet. Att företag har endast en Instagramansvarig är någonting som vi anser krävs då 

flera personer som ska bestämma innehåll, som i till exempel Feminas fall, rör till det och 

deras tema blir inte lika tydligt. Vi tror på att det skulle kunna fungera om man följer en mall 

för vad som kan publiceras, men ser ändå i slutändan att det krävs en Instagramansvarig.  

 

Företagen vill helst hålla varje socialt medium de använder unikt för att följarna ska stanna 

kvar och se en poäng med att finnas på alla sociala medier. Det är vettigt att tänka såhär då 

ännu en till säljkanal behöver vara unik för att kunderna ska se en mening med att följa dem 

där. Skulle Instagram inte skilja sig från exempelvis Facebook skulle man som kund inte se en 

lika stor mening med att följa företag på båda kanalerna. Företagen vill att Instagram ska vara 

en inspirationskälla för följarna och en säljkanal för företagen, dock utan säljspråk och 

prislappar och detta är någonting som de kan använda Instagram till då fokuset ligger på 

bilder och de kan utnyttja det till max. Företag vill med hjälp av Instagram skapa kontakt med 

sina följare för att då skapa ett förtroende och få trogna kunder. Företagen vill inte enbart 

marknadsföra sig för att generera köp, de vill även visa sina följare hur de arbetar på företaget 

och kommunicera med sina följare på ett snabbt och oformellt sätt. 
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För att få fler följare arrangeras det tävlingar av företagen. Dessa genererar fler följare som 

också väljer att stanna kvar efter tävlingens slut. Att arrangera tävlingar är en metod som ger 

fördelar till båda parter. Företagen får mer publicitet och får sitt varumärke att expandera 

medan följarna får chansen att vinna ett exklusivt pris. Genom att följarna lägger upp sitt 

bidrag på deras konto, blir företaget sedda av en bredare publik. Tävlingar leder till en stor 

spridning för företaget med en extremt liten kostnad. För att hålla sina följare fortsatt nöjda 

ingår de i en dialog med dem. Detta är någonting som företagen anser är en viktig del av 

Instagram då de vill ge sina följare bra service. Utan kommunikationen är Instagram inte 

unikt längre och som privatperson finns det inte lika stora fördelar att följa företaget.   

 

Företag väljer att uppdatera sitt Instagramkonto regelbundet då de vill få uppmärksamhet och 

vill påminna sina följare om att de finns. Detta är en marknadsföringsmetod som är lite 

känslig då det är just uppdateringar som sker för ofta som får privatpersoner att sluta följa 

företag. Företag måste därför vara noga med sitt innehåll och tänka på kvalitet före kvantitet 

då privatpersoner är mer förstående med mycket uppdateringar om det finns kvalitet i 

materialet. 

 

Femina sticker ut från de andra företagen vi har intervjuat då de ser annorlunda på sitt 

Instagramanvändande. Femina har till skillnad från de andra företagen tre stycken 

Instagramansvariga som turas om med publicering av bilder. Detta resulterar i ett mer spretigt 

tema på deras Instagramkonto. De förklarar att de har tre Instagramansvariga då Instagram 

egentligen inte är någonting de har tid för. Femina ser även kommunikation med sina följare 

som någonting som inte är viktigt och som endast sker ibland till skillnad från de andra 

företagen som ser detta som det viktigaste med Instagram. Vi ser en skillnad i resultatet för 

dem då Femina har 3200 följare till skillnad mot exempelvis Bik Bok som har 248 000 följare 

och anser att kommunikation med sina följare är oerhört viktigt. 

 

7.2 Vilka Web 2.0-metoder använder företag?  
Det mest framstående som alla företag vi har intervjuat har gemensamt är att de har valt att 

inte använda sig av Instagrams inbyggda kamera och filter som finns där för att förenkla för 

användaren. Företagen använder istället mobilens kamera samt fotoutrustning och redigerar 

bilderna i redigeringsprogram i datorn. Eftersom Instagram är byggt för att användas i privat 

bruk och inte för företag passar 
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Instagrams kamera och filter inte företagen då de är till för att användas i stunden. Företag har 

en mer planerad Instagramanvändning och använder redan tagna bilder istället för bilder tagna 

i stunden.  

 

Med hjälp av Web 2.0 kan företag uppdatera sina följare oavsett plats. Instagramansvarig på 

Sandqvist beskriver att han uppdaterar och arbetar när han har en stund över, exempelvis när 

han är på ett tåg eller väntar på ett möte. Arbetet kan ske utanför arbetsplatsen med hjälp av 

en bildbank som de kommer åt via sin smartphone, vilket är en arbetsmetod som är relativt 

ny. Att kunna arbeta utanför arbetsplatsen ger både fördelar och nackdelar då företag alltid 

kan arbeta med Instagram via sin smartphone, var de än är. Samtidigt blir det svårare att 

komma ifrån arbetet och gränserna mellan privatliv och arbetsliv blir vagare. 

 

Ett Web 2.0-fenomen som företagen faktiskt har adaptat är hashtags. Hashtags använder de 

för att organisera bilder och för att ha en möjlighet att se sina följares bilder. De har valt att 

skapa egna hashtags som de använder för organisering av bilder samt eventuella tävlingar. 

Hashtags underlättar för företag i deras användning av Instagram och tillåter dem att 

kommunicera med sina följare på ett annat plan utöver kommentarsfältet. När företag 

uppmanar sina följare att använda deras hashtag i anslutning till en bild med deras produkt 

kan företaget återanvända denna bild och publicera den på sin Instagram. Detta kan man fråga 

sig ifall det är helt etiskt då privatpersoner som använder ett företags hashtag inte har gett 

företaget rättigheten att använda den bilden då. Bildombudsmannen (2013) säger att man har 

rättighet till de bilder man har tagit själv med undantag för Instagram som har rättighet att 

använda alla bilder som publiceras i marknadsföring av sin fotoapplikation. Om man ser det 

från en annan synvinkel kan man fråga sig varför privatpersoner skulle använda sig av 

företags hashtag om inte för att företaget ska se bilden och kanske har förhoppningar om att få 

sin bild publicerad på företagets Instagram.  

 

Kommentarsfältet är en viktig funktion för företag då det är där de kan kommunicera med 

sina följare samt få konstruktiv kritik från dem. Då företagen ser kommunikation som en 

viktig del i deras Instagramanvändning är kommentarsfältet oerhört viktigt. Att kommunicera 

med sina följare är någonting som inte var självklart innan Web 2.0 då marknadsföring var 

mer utav en envägskommunikation. Med sociala medier har privatpersonerna fått en större 

roll i marknadsföringen och vi anser att deras röst nu hörs mycket högre och är även viktig för 
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företaget att få höra.  

 

7.3 Hur når marknadsföringsmetoderna privatpersonerna? 
Privatpersonerna anser att det är en fördel att följa företag på Instagram, då de får information 

och blir uppdaterade utan att behöva leta efter uppdateringar självmant. Mobilen finns alltid 

till hands och via Instagram blir man uppdaterad på ett naturligt sätt i vardagen. Instagram 

fungerar därför som ett levande nyhetsbrev som de med hjälp av smartphones kan nå var de 

än går. Då detta levande nyhetsbrev är självvalt kan privatpersonerna själva välja när de vill få 

uppdateringar eller ifall de vill sluta få uppdateringar. Ett nyhetsbrev i mailen är någonting 

som kommer frekvent och kan upplevas svårt att avsluta. Även om det finns en avsluta-

funktion är den inte alltid tillförlitlig. Instagram förenklar detta genom funktionen 

följa/avfölja som försäkrar Instagramanvändaren om att man inte behöver se mer 

uppdateringar om man väljer att avfölja. 

 

Mer engagamang behövs och tävlingar uppskattas. Privatpersoner tycker att företag kan vara 

mer kreativa och arrangera fler tävlingar. Det är både intressant för privatpersoner och en 

fördel för företag, då de får fler följare och mer publicitet. Detta är någonting som företag bör 

engagera sig mer i då de har en stor fördel att få mer publicitet för en prislapp de själva väljer. 

Vi upplever att företag inte utnyttjar Instagrams fulla potential och detta blir 

privatpersonernas förlust då de önskar mer tävlingar. Att enbart lägga upp reklam och 

produktbilder väcker inte stort intresse bland privatpersonerna då de inte vill se uppenbar 

reklam i sitt Instagramflöde utan de vill bli inspirerade och få se unika bilder från bakom 

kulisserna och få delta i tävlingar.  

 

Privatpersonerna vill även se en annan sida av företagen med mer vardagsuppdateringar. Med 

vardagsuppdateringar menas inte vardagsbilder, utan vad som händer bakom kameran och på 

arbetsplatsen. De vill alltså lära känna företaget på en ny nivå och detta bör uppmuntras av 

alla företag då det ger dem stora fördelar att lära känna sina kunder. Att kommunicera med 

sina följare är även en viktig aspekt. Följarna kan säga vad de tycker och ge positiv samt 

negativ kritik. Då detta är någonting som är enklare att genomföra med Web 2.0 i jämförelse 

med Web 1.0 ger det mer fördelar åt privatpersonerna. De kan skriva vad de vill och det kan 

anses negativt från företags synvinkel då all dålig kritik syns direkt i kommentarsfältet.  

 



  25 
 
 

 
 

Privatpersonerna har olika uppfattning om hur ofta företagen bör uppdatera sitt konto. Fyra av 

privatpersonerna är inte helt tillfreds med att företag använder Instagram i 

marknadsföringssyfte då de anser att Instagram är till för privat bruk. De anser att företag kan 

använda sig av Instagram men inte i marknadsföringssyfte utan för att visa vad som händer på 

arbetsplatsen. Detta är någonting som vi har svårt att se kunna ske då ett företag aldrig 

kommer engagera sig i ett socialt forum utan att vinna någonting på det.  

 

Vi upplever att de positiva aspekterna överväger de negativa från privatpersonernas 

synvinkel. Då även om de ser det negativa med företag så väljer de att fortsätta följa dem, 

åtminstonde till en viss gräns när de känner att företagen publicerar för ofta.  

 

8. Slutsats 
Vi har utfört vår studie efter frågeställningen På vilket sätt använder sig mode- och 

inredningsföretag av marknadsföring och Web 2.0 på Instagram och hur når de 

privatpersonerna? 

 

Denna studie bidrar till ökad kunskap inom marknadsföring på det sociala mediet Instagram 

och hur Instagram används av företag och hur de ser på Instagram. Även hur utvalda 

privatpersoner ser på och upplever företag på Instagram. 

 

8.1 Marknadsföringsmetoder 
Vi har i denna studie konstaterat att det på företag finns en ny roll vilket är Instagramansvarig 

samt sociala medier-ansvarig. De ansvarar för materialet på Instagram, sköter uppdateringarna 

samt kommunicerar med kunderna. De vill med hjälp av Instagram inspirera sina kunder till 

köp och med det menas att de vill marknadsföra sina produkter men med hjälp av 

inspirerande bilder istället för uppenbar reklam och säljande språk. De väljer även att 

arrangera tävlingar på sitt Instagramkonto för att generera fler följare och mer publicitet. 

Eftersom företaget väljer vad de vill ha som pris i tävlingar väljer de själva vad de vill att 

marknadsföringen ska kosta dem.  

 

Det som framstår som den viktigaste marknadsföringsmetoden och som är unikt för sociala 

medier är direkt kommunikation med kunderna. De företag som har valt att inte fokusera lika 
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mycket på kommunikationen kan vi påvisa har färre följare på sina Instagramkonton.  

 

 

8.2 Web 2.0-metoder 
Den tydligaste Web 2.0-metoden är kommentarsfältet där kunderna får vara med och 

kommunicera med företaget och ge dem respons. Web 2.0 kan förklaras kort med orden 

“användarna bestämmer innehållet” och för att Instagram inte ska bli en 

envägskommunikation behövs kommentarsfältet där följarna kan ingå i en dialog med 

företaget och ge dem respons. Det finns även en möjlighet för både kunder och företag att 

kommunicera med hjälp av hashtags. Med hjälp av hashtags finns det även möjlighet till att 

sortera innehållet på Instagram.  

 

Med Web 2.0 och smartphones finns det en möjlighet för företag att vara aktiva utanför 

arbetsplatsen och fortsätta kommunicera med följare samt publicera bilder efter arbetstid, men 

även på arbetsplatsen när man inte är vid sitt skrivbord. Detta är någonting som kan ses som 

problematiskt då det bidrar till vagare gränser mellan arbete och privatliv. 

 

En Web 2.0-funktion som Instagram besitter är simpliciteten i att använda den inbyggda 

kameran och filter för att försköna bilden. Detta är funktioner som ingen av företagen vi har 

intervjuat använder sig av. De har valt att frångå detta och istället använda sig av annan 

kamerautrustning och redigeringsprogram för att uppnå en högre nivå på sitt 

Instagramanvändande.  

 

8.3 Privatpersonernas upplevelser 
Privatpersonerna ser fördelar med att följa företag de är intresserade av på Instagram då de 

alltid är uppdaterade om nyheter på företaget och får ta del av det i ett, vad de kallar, levande 

nyhetsbrev. Då nyhetsbrev är någonting som uppfattas som jobbigt i mailen är det desto 

bekvämare att få samma information på Instagram då det inte kräver lika många klick. 

Privatpersoner ställer krav på företagen och vill inte se uppenbar reklam som hamnar i deras 

flöde allt för ofta. Företagen ska hålla en rimlig uppdatering som gärna ska inspirera 

privatpersonerna. De vill även se mer av vad som händer bakom produkterna och lära känna 

de som arbetar på företaget, men det ska inte gå över i en allt för privat bild av dem. 
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Privatpersonerna vill se hur de arbetar och inte det som sker utanför arbetet som exempelvis 

vad de äter till lunch. Privatpersonerna uppskattar även tävlingar som företagen arrangerar 

samt rabattkoder. Då ser de chansen att få ut någonting av att de följer företagen på Instagram. 

 

8.4 Vad fungerar? Vad fungerar inte? 
Som slutsats har vi fått en tydlig bild av att vad som fungerar på Instagram är främst bilder 

som inte framstår för mycket som reklam. Med det menas att pris inte skrivs ut, utan istället 

ska följarna inspireras till köp med hjälp av fina stilleben där varorna ingår. Bilderna får även 

inte publiceras för ofta då detta anses störande av privatpersonerna och tar för stor plats i 

deras flöde. Det är även viktigt att företaget ingår i en dialog med sina följare för att de ska 

känna sig hörda och att det finns en gemenskap. Den viktigaste funktionen på Instagram sett 

både från företags och privatpersoners synvinkel är kommentarsfältet. 

 

9. Förslag till vidare forskning 
Vår uppsats har gett en tydligare bild av hur företag använder sig av Instagram i 

marknadsföringssyfte och hur det möts av privatpersoner. Som förslag på vidare forskning ser 

vi någonting intressant i att se på hur marknadsföring skiljer sig från innan och efter Web 2.0 

för företag. Vi ser en skillnad i smidigheten, prisfrågan och att kommunicera med sina följare. 

En annan intressant vinkel vi har sett är hur könsfördelningen är på Instagram med en större 

andel kvinnor. Som förslag på vidare forskning skulle man kunna gå på djupet om varför det 

faktiskt är så. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätfrågor (privatpersoner) 
https://docs.google.com/forms/d/1VCyfMy4_6FznWXbvl_SLpAkW3uYEOcS4aBLoF-

Knneg/edit 

- Kön?  

- Ålder? 

- Hur ofta uppdaterar du Instagram? 

- Har du ett låst konto? 

- Vad för slags bilder lägger du upp? 

- Använder du hashtags? 

  - Om ja, på vilket sätt? (ex. använder populära hashtags, använder hashtags som passar 

bilden, hittar på egna hashtags, tävlings-hashtags) 

- Hur många följare har du? 

- Vilken kamera använder du? 

- Använder du Instagrams filter? 

- Följer du några företag (ex. H&M) på Instagram? 

  - Om ja, vilka? 

  -  Varför? 

- Ser du någon för- och/eller nackdel med företag som instagrammar? 

- Skulle du påstå att du kan använda ditt Instagramkonto som marknadsföring för dig på 

samma sätt som företag gör? (ex: som portfolio, få kontakt med eventuella 

arbets/uppdragsgivare på Instagram) 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor (privatperson) 
- När började du med Instagram? 

- Varför började du med Instagram? 

- Hur många följare har du? 

- Hur ofta uppdaterar du Instagram? 

- Vad för slags bilder/filmer lägger du upp? 

- Använder du hashtags? 

   - Om ja, på vilket sätt? 

- Följer du några företag/varumärken på Instagram? 



  32 
 
 

 
 

   - Om ja, varför och vilka? 

- Ser du någon för- och/eller nackdel med företag som instagrammar? 

- Ser du någon fördel med att följa varumärken/företag på Instagram? 

- Varför tror du att företag använder sig av Instagram? 

- Har du förslag på hur företag kan utnyttja deras Instagram (för bättre marknadsföring)? Vad 

saknas/vad mer skulle du vilja se av? 

- Skulle du sluta följa ett företag som du anser uppdaterar för ofta/för sällan? 

- Kan privatpersoner marknadsföra sig själv på samma sätt som företag gör på Instagram? 

- Kan man komma upp på en professionell Instagram-nivå enbart genom Instagram (Inte ha 

en blogg/vara känd sedan innan)? 

- Skulle du kunna tänka dig att använda Instagram som marknadsföring för dig själv? (ex: 

portfolio) 

- Är Instagram en seriös plattform för marknadsföring? 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor (företag) 
- När började ni med Instagram?  

- Varför började ni med Instagram?  

- Märker ni någon skillnad på kundkontakten om ni jämför innan och efter Instagram? 

- Är det du eller fler som har hand om erat Instagram-konto? 

- Hur ofta uppdaterar ni Instagram? 

- Vad för slags kamera använder ni? (Mobilens inbyggda, Instagram-kamera, digital kamera, 

kompaktkamera) 

- Använder ni instagrams filter? 

- Vad för slags bilder lägger ni upp? 

(Brukar ni använda bilder från er hemsida (eller andra reklambilder) eller tar ni med 

Instagram-kameran?) 

- Brukar ni lägga upp filmer? 

   - Om ja, varför? 

- Använder ni hashtags? 

   - Om ja, på vilket sätt? 

   - Har ni en egen hashtag?  

   - Ser ni någon fördel med att använda hashtags? 

- Brukar ni arrangera tävlingar på Instagram?  
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- Hur hittar era kunder er på Instagram? (Gör ni någon reklam för ert instagram?) 

- Vad är för- och nackdelen med att Instagramma som företag? 

- Ser ni någon skillnad på Instagramanvändandet som företag och som privatperson? 

- Brukar ni kommunicera med era följare i kommentarsfältet? (Använder ni Instagram som er 

kundtjänst?) 

- Skiljer sig sättet ni använder Instagram från andra sociala medier eller er hemsida? (tex. 

Facebook) 

- Hur vill ni att ert företag ska framstå på Instagram?  

 

Bilaga 4 - Frågeformulär/intervjufrågor (företag)  
https://docs.google.com/forms/d/13bim9carUR8hU6DOEdg92xOX0aoPW3OBkKz-

LFzmY0k/edit 

- Företagsnamn: 

- Namn på Instagramansvarig: 

- Är det en som sköter Instagramkontot eller är det flera som turas om? 

- När började ni med Instagram? 

- Varför började ni med Instagram? 

- Märker ni någon skillnad på kundkontakten om ni jämför innan och efter Instagram? 

- Vad för slags kamera använder ni? (Ex. mobilens inbyggda, Instagram-kamera, digital 

kamera, kompaktkamera etc.) 

- Använder ni Instagrams filter? 

- Om ni använder hashtags, ser ni någon skillnad i statistiken då? (Ex. Fler följare, 

kommentarer, likes) 

- Har ni en egen hashtag ni använder av? Om ja; berätta vilka fördelar den ger er. 

- Använder ni bilder från hemsidan eller dylikt eller tar ni bilder specifikt för Instagram? 

- Brukar ni arrangera tävlingar på Instagram? Om ja; vilka följder får det? (Ex. Fler följare, 

kommentarer, likes) 

- Hur hittar era kunder er på Instagram? (Hittar de er på egen hand eller gör ni reklam för ert 

Instagramkonto på något sätt?) 

- Vad är för- och nackdelen med att Instagramma som företag? 

- Ser ni någon skillnad med att instagramanvändandet som företag i jämförelse med som 

privatperson? 

- Brukar ni kommunicera med era följare på kommentarsfältet? 
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- Skiljer sig sättet ni använder Instagram från andra sociala medier? 

- Hur vill ni att ert företag ska framstå på Instagram?  

 

 


