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Förord 

 

Vi har under hösten 2014 arbetat med vår c-uppsats inom ämnet medieteknik på Södertörns 

Högskola. Arbetet har varit utmanande, lärorikt och har gett oss bra kunskaper inom hur 

sponsringsfenomenet på Instagram fungerar.  

 

Vi vill gärna tacka våra respondenter som har medverkat i intervjuer. Dessa personer har gett 

oss en bra syn över hur marknadsföring och kommunikation fungerar på Instagram. De har 

även gjort det möjligt för oss att arbeta med ett ämne som vi tycker är intressant och relevant 

för tiden.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Green för all hjälp samt alla råd vi har fått under 

arbetets gång.  

 

Tack!  

 

Karoline Berg och Mikaela Möller 
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English title 

Sponsorship phenomenon on Instagram 

- A qualitative study that examines how companies in the health supplement industry 

communicate with their target group with the help of private individuals. 

Abstract 

In this essay we have chosen to research how health supplement companies market 

themselves and in different ways reach out to a vast majority of people with the help of one of 

the biggest social media channels, Instagram. 

 

It’s common nowadays that companies use social media as a fast, cheap and easy way to 

market their products to users. Either by promoting it on their own channel or by sponsorship, 

where they have popular people with a high amount of followers to encourage their viewers to 

buy their products. 

 

Instagram is rapidly growing and today have about 400 million active users every month and 

40 % of all Swedish people that uses the Internet are a member of this application. 

 

Our research question is: “in which way do health supplement companies work with private 

individuals to communicate with their target group on Instagram and what is in the medium 

Instagram that makes it possible to use it for marketing and communication purposes?” By 

interviewing four individuals who are sponsored by different companies, two experts on the 

domain and by doing a netnographic observation that examines eight different Instagram 

accounts we were able to analyse and find the answer to our question. For health supplement 

companies to successfully communicate with their target group on Instagram it is important 

that they use the right person as an influencer. This is important to create high credibility 

towards the consumer. It’s also important that the influencer describes the product in an 

interesting way and that the person has a lot of knowledge about the product. We also 

conclude that the most important function that Instagram can offer is the ability to distribute 

images and influence other users.  

 

 

Keywords: Instagram, marketing, communication, influencers, health-supplements, 

sponsorship, hashtags  
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Begreppsförklaring 

Sociala medier - Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika internettjänster och 

webbplatser. Det kan beskrivas som en mötesplats där användare kan bygga upp eget innehåll 

samt kommunicera med andra användare (Skolverket, 2016). 

 

Instagram - Instagram är en mobilapplikation för fotodelning. Det är ett socialt medie där 

användarna snabbt och enkelt kan dela bilder eller korta videoklipp med sina följare 

(Instagram FAQ, 2015). 

 

Instagramflöde - Varje användare har ett personligt gränssnitt som är beroende av vilka 

personer användaren följer. De bilder som dessa publicerar visas i ett rullande flöde där de 

nyaste bilderna syns längst upp och äldre bilder följer nedåt (Observation, 2015). 

 

Likes - Det finns möjlighet för användarna på Instagram att gilla andra användares bilder. 

Detta görs genom att dubbelklicka på bilden eller genom att klicka på hjärtsymbolen som 

finns under bilden (Observation, 2015).  

 

Följare - Varje användare på Instagram har ett antal följare. Detta är personer som är 

intresserade av att se de bilder som användaren lägger upp i sitt flöde (Observation, 2015).  

 

Hashtags - Hashtags organiserar och sorterar information inom sociala medier. Bilder som 

delas på Instagram vilket inkluderar hashtags delas in i grupper av bilder där andra bilder med 

samma hashtags finns (Miles 2014, s. 27). 

 

Sponsring - En metod för företag att kommunicera, marknadsföra och sälja sina produkter. 

Detta görs genom att två parter ingår ett samarbete där båda parterna ska ha något i utbyte av 

detta (Forening, 2016).  

 

Branding - branding eller varumärkeskapande är ett kännetecken på det som specifikt 

utmärker sig i ett företags tjänst eller produkt. Syftet med branding är att skapa igenkänning 

hos konsumenterna (Patent- och registreringsverket, om varumärke, 2016). 
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Selfie - En bild som en användare har tagit själv, på sig själv, och lagt upp på sociala medier 

(Oxford Dictionaries, 2016).  

 

Influencers – Detta är personer med stor påverkningskraft. Denna påverkningskraft kommer 

gärna genom expertis, popularitet eller rykten. Används inom marknadsföring för att göra 

produkter synliga genom personer som konsumenten litar på (Marketing-schools, influencer 

marketing, 2016). 
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1. Inledning 

Då den digitala världen växer och människor ständigt är mer närvarande på sociala medier 

finns det numera stora möjligheter för företag att nå ut till sin målgrupp genom kanaler så som 

Facebook, Twitter och Instagram. Denna typ av marknadskommunikation är både enkel och 

tidseffektiv. En ny trend har dykt upp på Instagram där det visar sig att människor i stor grad 

är träningsintresserade och hälsomedvetna. Genom detta har hälso- och kosttillskottföretag 

fått ett stort genomslag vilket vi anser är ett intressant område att undersöka. De arbetar 

mycket med att kommunicera med sin målgrupp på Instagram, detta i form av sponsring av 

privatpersoner. Sponsringsfenomenet innebär att företag skickar ut produkter till 

privatpersoner som de i sin tur ska ta bild på, lägga upp och recensera till sina följare på 

Instagram. Detta hjälper företag att generera flera konsumenter och ökad uppmärksamhet 

kring deras produkter och varumärke. 

 

Genom en kvalitativ undersökning som består av intervjuer och observationer vill vi ta reda 

på hur samarbetet mellan företag och privatpersoner ser ut, vad privatpersonernas uppgift är 

samt vad det är i det sociala mediet Instagram som gör det möjligt att använda denna som 

marknads- och kommunikationskanal. Vi kommer även att undersöka ett antal olika konton 

för att ta reda på följarstrukturer, kommunikationen och trender samt att undersöka en 

Instagramanvändares konto från tiden innan sponsring till tiden efter. Genom att intervjua två 

experter inom området marknadsföring och kommunikation på sociala medier tar vi reda på 

hur företag bör arbeta för att lyckas med det på Instagram. 
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1.1 Bakgrund 

Sociala mediers framväxt 

Sociala medier är en viktig kommunikationskanal i dagens moderna samhälle som ger 

användare möjlighet att kommunicera med varandra genom att dela bilder, texter, ljud och 

geografiska positioner, med mera. I sociala medier är användaren delaktig i produktionen av 

innehållet till skillnad från massmedier där ett bestämt innehåll når användaren genom 

envägskommunikation och användaren inte är delaktig. Inom sociala medier används 

flervägskommunikation där användaren kan välja att vara både producent och mottagare på 

lika villkor (Statens medieråd, 2015). 

 

Genom att kombinera teknologi, sociala interaktioner och innehåll som användaren 

specialanpassar efter sina behov och intressen skapas det vi idag kallar för sociala medier. 

Användningen av sociala medier kan vara i underhållningssyfte men även för att förmedla 

nyheter, marknadsföra, planera och kommunicera (Statens medieråd, 2015). 

 

Tidigare behövde privatpersoner och företag äga servrar eller köpa in sig på dessa för att få 

möjligheten att göra sin röst hörd på Internet. Detta har framväxten av sociala medier till stor 

del eliminerat (Nationalencyklopedin, 2015). Som användare på sociala medier finns det 

möjlighet att nå ut till en stor grupp av människor, och även en specifik målgrupp. Detta är för 

det mesta kostnadsfritt, enkelt, snabbt och effektivt. Priset användaren får betala är att företag 

som tillhandahåller dessa tjänster får tillgång till personlig information från alla registrerade 

användare som de sedan lagrar och säljer vidare i olika syften (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Många webbsidor implementerar idag delar av det som sociala medier bygger på så som 

chatt-och kommentarfunktioner vilket gör det möjligt för användarna att kommunicera med 

varandra och generera delar av webbsidans innehåll. Den framväxten är en del av vad Web 

2.0 står för, vilket är att vi har lämnat statisk Internet bakom oss och befinner oss i ett skede 

av kommunikation. Web 2.0 är ingen teknisk förändring i sig utan ett nytt sätt att använda 

webben på genom att vara kreativ och innovativ. En viktig aspekt inom Web 2.0 är att ge 

användaren möjlighet till att implementera egen data och på detta sätt skapas ett värde 

(O’Reilly, 2005). 
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Instagram 

Instagram är en mobilapplikation för fotodelning som lanserades den 6:e oktober 2010 av 

Mike Krieger och Kevin Systrom. Applikationen har idag cirka 400 miljoner användare i 

månaden och det publiceras omkring 80 miljoner bilder varje dag (Instagram Press, 2015). 

Instagram är ett socialt medie där användare snabbt och enkelt kan dela bilder eller korta 

videoklipp med sina följare. Grundarna ville skapa en värld förbunden genom bilder där 

användarna bara behöver en applikation för att dela med sig av bilder på flera plattformar. 

Applikationen tillåter användaren att ta egna bilder och sedan använda sig av olika funktioner 

för att ändra på dessa. På så sätt kan användaren dela med sig av personliga bilder med hög 

kvalité (Instagram, FAQ, 2015). 

 

Grundarna tyckte att fotouppladdning generellt tog lång tid och skapade därav en applikation 

där processen är smidig och tidseffektiv (Instagram FAQ, 2015). Även om Instagram är en 

fotodelningsapplikation kan användarna också kommunicera med varandra genom att 

kommentera bilder eller genom att skriva privata meddelanden. Varje användare har ett 

personligt gränssnitt som skapas av bilder och videoklipp som delas av de personer som 

användaren väljer att följa. Det finns även ett flöde av bilder som genereras av antal likes 

samt popularitet bland följare. Användarna bestämmer själva vem de vill följa samt vilka som 

får följa dem. Det finns möjlighet att ha både öppen och låst profil vilket ger användaren en 

form av sekretess av sina bilder om så önskas (Observation, 2015). 

 

Antalet användare av applikationen är ständigt ökande och hela 40 % av svenska 

internetanvändare är anslutna till applikationen. Det vill säga att två av fem svenska 

internetanvändare idag använder sig av Instagram och 23 % av dessa gör det dagligen 

(Digital, 2015).  

1.2 Problemformulering 

Eftersom användningen av Instagram ständigt ökar finns det stora möjligheter för företag att 

nå ut till sin målgrupp genom denna kanal. Utvecklingen av Web 2.0 samt Apples lansering 

av iPhone i 2007 har gjort det möjligt för företag att kommunicera med sin målgrupp på ett 

helt annat sätt än tidigare då envägskommunikation var normen. Det är numera vanligt och 

viktigt att företag har en dialog med målgruppen för att skapa relationer och förtroende (Miles 

2014, s. 5). Då 40 % av svenska internetanvändare använder sig av applikationen Instagram 

finns en stor del av målgruppen för många företag tillgänglig på denna kanal (Digital, 2015). 
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Devisen “content is content, context is king” har blivit allt mer viktig då företag måste 

förmedla sitt budskap i rätt sammanhang, i rätt tid och till rätt målgrupp för att lyckas 

(Wroblewski 2011, s. 24-25). 

 

Det ökande antalet av användare på Instagram gör det intressant för företag att använda sig av 

applikationen i marknadsförings- och kommunikationssyfte. Hälso- och kosttillskottföretag 

representerar sig själv på Instagram genom både egna företagskonton, men också genom 

sponsring av privatpersoner. Genom detta har företag möjligheten att öka sin försäljning, men 

hur ser verkligen kommunikationen ut och hur fungerar samarbetet mellan företag och 

privatperson? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur hälso- och kosttillskottföretag kommunicerar med 

sin målgrupp genom privatpersoner på Instagram. Då Instagram är en kanal som i stor grad 

används av privatpersoner samt företag vill vi även ta reda på vad det är i mediet som gör det 

möjligt att använda det som marknadsförings- och kommunikationskanal. 

1.4 Frågeställning 

På vilket sätt använder hälso-och kosttillskottföretag sig av privatpersoner för att 

kommunicera med sin målgrupp på Instagram och vad är det i mediet som gör det möjligt att 

använda det i marknads- och kommunikationssyfte? 

1.5 Avgränsningar 

Det enda sociala mediet som undersökningen kommer att koncentrera sig på är applikationen 

Instagram. Vi utesluter andra sociala medier så som Twitter, Facebook, LinkedIn. Vi har även 

avgränsat oss till att enbart undersöka hur hälso- och kosttillskottföretag arbetar med 

kommunikation, och utesluter andra företag som använder sig av samma metod för 

marknadskommunikation på Instagram. Undersökningen berör privatpersonernas perspektiv, 

inte företagens eller målgruppens. Vi använder oss endast av kvalitativ metod, då vi inte anser 

att det finns tid att göra en djupgående kvantitativ undersökning samt analys. Vi tar inte upp 

lagar och regler i förhållande till sponsring av privatpersoner.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning  

I detta kapitel inleder vi uppsatsen med en beskrivning om varför vi undersöker området som 

vi har valt samt tar upp bakgrunden till undersökningen. Vi beskriver även 

problemformulering, syfte och tar fram frågeställningar. Vi beskriver även de avgränsningar 

som vi har valt att göra.  

 

Kapitel 2 - Metod  

I detta kapitel beskriver vi vilka metoder som vi har valt att använda oss av samt hur vi har 

gått tillväga med detta genom hela undersökningen. Vi tar även upp kritik mot de källor och 

metoder som vi har använt.  

 

Kapitel 3 - Teori 

I detta kapitel framförs den teori som vi anser är relevant för vår undersökning. Denna 

presenteras genom en sammanställning av olika områden som vi tycker är viktiga att belysa. 

 

Kapitel 4 - Resultat  

I detta kapitel presenteras den data som vi har samlat in. Data är i form av sex intervjuer samt 

en observation. Delar av observationen presenteras i en tabell.   

 

Kapitel 5 - Analys 

I detta kapitel framförs en kritisk analys i form av att jämföra de data vi har samlat in med den 

teori vi har valt att använda oss av. Detta görs genom att diskutera de områden som är mest 

relevanta för vår frågeställning.  

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågeställningen och vi som författare ger förslag till vidare forskning i 

ämnet.  

 

Kapitel 7 - Källhänvisning  

I detta kapitel finns alla källor vi har använt oss av tillgängliga. Dessa presenteras i alfabetisk 

ordning och är uppdelat efter vart källan kommer ifrån.  
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Kapitel 8 - Appendix 

I detta kapitel finns de intervjufrågor vi har ställt samt ett observationsschema som beskriver 

hur vi har samlat in data under vår observation.  
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2. Metod 

2.1 Val av metoder 

För att få svar på vår frågeställning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod genom att 

göra intervjuer med både företag och privatpersoner. Baserat på dessa valde vi även att göra 

en netnografisk observation på det sociala mediet Instagram. 

 

Vi kontaktade cirka trettio privatpersoner som skriver ut på sina Instagramprofiler att de är 

sponsrade av något hälso- och kosttillskottföretag och tjugoen hälso- och kosttillskottföretag. 

Då vi inte fick svar från något hälso- och kosttillskottföretag valde vi att kontakta Sveriges 

Marknadsförbund samt tre stycken reklambyråer. Detta gjorde vi för att vi anser att 

expertkunskaper på området skulle kunna hjälpa oss att svara på vår frågeställning. Vi 

intervjuade Maria Högberg som är utbildningsansvarig på Sveriges Marknadsförbund och 

Sandra Hamborg som arbetar som digital innehållutvecklare på Bennet Reklambyrå. 

Vi intervjuade även fyra privatpersoner som idag blir sponsrade av ett eller flera hälso- och 

kosttillskottföretag. 

 

Efter att ha genomfört intervjuerna med experter på området och sponsrade privatpersoner 

genomfördes en netnografisk observation. Intervjuerna gav oss en riktlinje för vad som var 

viktigt att kartlägga under observationen. I vår netnografiska observation valde vi att 

undersöka åtta olika Instagramkonton där det tydligt framgår att personen blir sponsrad av 

något företag inom hälso- och kosttillskottbranschen. Vi valde att undersöka flera olika 

aspekter av varje konto. Vi har undersökt följarstrukturer genom att ta reda på om företagen 

som sponsrar personen följer denna person och vice versa. Vi har även tagit reda på hur 

många följare varje person har samt om dessa följare också blir sponsrade av hälso- och 

kosttillskottföretag. Vi har tagit reda på vilka trender som finns. Detta i form av skillnader 

mellan män och kvinnor, vilka bilder som genererar mest likes samt vilka hashtags som 

används. Vi har även undersökt vilka bilder som genererar flest kommentarer och hur dessa 

kommentarer ser ut. För att få en överblick över hur ett Instagramkonto förändrar sig efter att 

en person har blivit sponsrad har vi undersökt ett konto där vi har värderat faktorer som 

kvalité, kvantitet, användningen av hashtags och om antal likes har förändrat sig. Vi valde att 

undersöka bilder som sträcker sig ett 24 veckor tillbaka i tid för att få ett tydligt resultat.  
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Genom att genomföra intervjuerna först fick vi en bild över vad som var viktigt att titta 

närmre på under observationen. Då människor tenderar att säga en sak, och sedan handla på 

ett annat sätt var det viktigt för oss att undersöka om det de personer vi intervjuade berättade 

stämmer med verkligheten (Bell 2006, s. 187). Även om vi hade en klar bild över vad vi ville 

observera gav intervjuerna oss flera infallsvinklar att undersöka. 

2.2 Intervjuteknik 

Utgångspunkten för en intervju är oftast att en forskare vill ha svar på hur en specifik 

samhällsföreteelse tar form och vill ta reda på mer information om detta för att få en bra 

förståelse för det som händer (Holme & Solvang 1997, s. 99). I en kvalitativ intervju vill 

forskaren ta reda på undersökningspersonernas egna uppfattningar. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att öka informationsvärdet och få en djupare förståelse för det fenomen som 

undersöks. I en kvalitativ intervju används inte standardiserade frågeformulär. Detta för att 

det inte ska finnas en för stor styrning från forskarens sida (Holme & Solvang 1997, s. 101). 

Då undersökningspersonernas egna uppfattningar ska komma fram borde de i största möjliga 

utsträckning få styra utvecklingen av intervjun själva. Forskaren borde ha en uppfattning över 

vilka faktorer och teman som är viktiga. Dessa borde vara skrivna i en intervjumanual. Den 

måste inte följas till punkt och pricka, men kan vara bra att använda som stöd under intervjun 

för att säkerställa att alla delar besvaras. Det kan även dyka upp saker som inte står i 

manualen som likväl är intressanta och värdefulla (Holme & Solvang 1997, s. 102).  

 

Det är bra att känna till att intervjusituationen kan vara krävande för både forskare och 

respondent och därför är det viktigt att forskaren har en förmåga att förstå hur respondenten 

reagerar på situationen. Det är viktigt att följa upp de problemområden som kommer fram, då 

det ofta ligger intressant information i dessa. Det är även viktigt att inte låta egna 

uppfattningar påverka respondenten, utan svaren ska genuint komma från 

undersökningspersonen. För att få ett fullvärdigt referat från intervjun borde forskaren notera 

alla icke-verbala reaktioner, så som ansiktsuttryck och kroppsspråk (Holme & Solvang 1997, 

s. 105). 

 

Innan intervjun börjar är det viktigt att respondenten har en klar bild av vad undersökningen 

handlar om, varför forskaren har valt just denna person och vilka typer av frågor som kommer 

att ställas. Det kan vara bra att informera respondenten om detta några dagar innan intervjun. 

Genom detta hinner respondenten att förbereda sig (Bell 2006, s. 157). Innan intervjun måste 
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forskaren förbereda sig genom att formulera frågeställningar samt utforma specifika frågor. 

Det är även viktigt att sätta upp en tidsplan innan intervjun då forskaren ofta har en begränsad 

tid att förhålla sig till. Under intervjun måste forskaren tänka på att inte ställa ledande eller 

värderande frågor då detta kan ha negativ effekt på resultaten (Bell 2006, s. 159). 

 

Det finns olika typer av intervjuer. Dessa är strukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vilket tillvägagångssätt som används beror på vilka 

svar som önskas. Genom en strukturerad intervju ges mer eller mindre konkreta svar på 

konkreta frågor, medan semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer ger mindre givna 

svar och frågorna är öppna (Bell 2006, s. 160).   

 

Efter att ha valt form av intervju borde forskaren slipa på formuleringen av frågorna. De ska 

vara tydliga och ska inte kunna missuppfattas. Det kan även vara frågor som är irrelevanta 

eller frågor som saknas (Bell 2006, s. 170). Det är sedan viktigt att tänka på i vilken ordning 

frågorna ska ställas samt att formulera uppföljningsfrågor. För att ta reda på om frågorna är 

tydliga kan det vara bra att testa de på någon person i sin omgivning. Det kan även vara bra 

att beräkna tid för varje enskild fråga. Det är bättre att beräkna extra tid då intervjuerna kan ha 

olika längd beroende på respondenternas kunskaper på området. Det finns en hel del regler att 

följa under en intervju. Detta kan exempelvis vara att forskaren ska ha tillåtelse för att göra en 

röstinspelning eller att skriva ut respondentens namn i resultatet (Bell 2006, s. 171). 

2.3 Semi-strukturerad intervju 

I en semi-strukturerad intervju gör forskaren en lista med teman och områden som ska 

beröras. Några frågor kan vara formulerade innan intervjun för att få en bra start, medan 

följdfrågor ställs under intervjuns gång. Frågorna kan gärna komma i en bestämd ordning, 

men detta är inte nödvändigt. Det kan vara bra att börja med generella frågor, och sedan gå på 

djupet. Detta gör att respondenten känner sig mer bekväm i intervjusituationen. Respondenten 

har stor frihet att utforma svaren själv och dialogen ska kännas naturlig. Då en semi-

strukturerade intervjuer inte är förbestämd blir ingen intervju den andra lik, utan det beror helt 

enkelt på respondentens situation och kunskap (Patel & Davidson 2011, s. 82). 
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2.4 Observation 

Innan en observation påbörjas är det av stor vikt att veta vad det är som ska observeras, vad är 

det viktiga att ta reda på om det som observeras och varför observation är en passande metod 

för just det ämnet, det vill säga kommer den generera den information som eftersträvas. Är 

observation den enda metoden i undersökningen eller bör andra metoder tillämpas? 

Observation kan vara en bra metod för att säkerställa validiteten från andra 

datainsamlingsmetoder som har gjorts. Denna metod kräver att observatörerna är kreativa i 

sitt tänkande för att kunna se alla viktiga detaljer vilket gör metoden ganska svår (Bell 2006, 

s. 187). 

 

Observation är ingen enkel metod att arbeta med. Den kräver förberedelse i form av 

pilotobservationer och en observatör som har gjort andra observationer tidigare samt 

behärskar tekniken som används. Detta i sin tur genererar ovärderlig information som skulle 

kunna vara omöjlig att få genom andra datainsamlingsmetoder. En intervju ger mycket 

information men den informationen är bara så som respondenten tror att det är, vilket inte 

alltid är hela sanningen. Människor tenderar att inte alltid handla så som de säger att de gör 

vilket en observation kan undersöka (Bell 2006, s. 187). 

 

Alla människor uppfattar omgivningen och det som sker på olika sätt. Samma händelse kan 

därför tolkas väldigt olika beroende på vem som tillfrågas. På samma sätt kan detta tillämpas 

vid observationer. Olika observatörer kan lägga märke till olika företeelser och uppleva 

samma situationer på olika sätt. Människor tenderar att ha olika intresseområden vilket bidrar 

till att allt som hamnar utanför dessa filtreras bort på ett eller annat sätt. Genom att agera på 

detta vis kommer det in personliga tolkningar, tyckanden och värderingar. Detta kan ge 

skevhet i resultatet av en observation då observatören helt enkelt missbedömer hela 

situationen och uppfattar den på sitt eget sätt vilket kan skilja sig väldigt mycket från det som 

verkligen händer (Darlington & Scott 2002, s. 75-76). 

 

Trots alla dessa svårigheter är observation en bra metod att använda sig av i undersökningar 

för att samla in data. Genom att vara medvetna om riskerna som finns kan vi som 

observatörer medvetet kliva ut ur oss själva och betrakta det vi observerar så som det faktiskt 

är, det vill säga utan att applicera våra egna värderingar, förutfattade meningar och fördomar. 
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Detta kan förebyggas genom att vara flera observatörer för att undvika bias det vill säga 

skevhet eller feltolkningar som kan ske under en observation (Bell 2006, s. 188). 

 

Det finns olika typer av observationstekniker, dessa är strukturerad observation eller 

ostrukturerad observation samt deltagande observation eller icke-deltagande observation. Alla 

dessa olika observationstekniker har sina för- och nackdelar, samt kräver att observatörerna 

behärskar dem. Vissa är svårare än andra att arbeta med vilket kräver expertkunskaper. Om 

observation fortfarande är den metod som forskaren vill använda sig av bör 

observationstekniken fastställas i förväg, det ska vara klart varför just den 

observationstekniken som har valts är den som passar bäst för den observation som ska 

genomföras (Bell 2006, s. 188). 

 

Observation är en ingen lätt metod just på grund av att olika observatörer kan se samma 

observationsmoment på helt olika sätt. Att göra en systematisk observation och använda sig 

av observationsschema kan underlätta tolkningen av resultatet. Detta ger en ram som 

observatörerna ska hålla sig inom. Ett observationsschema kan ha olika former allt från en 

dagbok till checklista, tabell eller loggbok där viktiga händelser förs in. Med hjälp av 

diagram, tabeller, formulär, kategorier och andra tekniker kan observationsdata registreras. 

Även om det finns många olika observationsscheman att följa behöver dessa anpassas för i 

stort sätt varje enskild observation för att passa just den uppgiften som har ställts. Data ska 

registreras och redan i förväg ska det var klart hur ofta den ska registreras och på vilket sätt. 

Observatören ska vara närvarande så mycket som möjligt, men påverka den observerade 

miljön så lite som möjligt (Bell 2006, s. 191-192). 

2.5 Netnografi – observation online 

En netnografisk observation är skapad specifikt för att studera onlinekulturer eller 

internetsamhällen. Det är en kvalitativ metod som kan ge forskaren användbar och intressant 

information (Bowler 2010, s.1270). Denna typ av observation kan göras som utomstående, 

men det kan även vara bra att vara en deltagande medlem i internetsamhället som observatör. 

Som metod liknar denna en etnografisk undersökning, men en netnografisk observation tar 

plats på Internet eller sociala medier (Bowler 2010, s.1271). 

Det är viktigt att undersökningsfrågorna är objektiva och att data som samlas in besvarar 

dessa frågor. En netnografisk observation följer sex steg vilka är det samma som görs i en 
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etnografisk observation. Dessa steg är planering, entré, datainsamling, tolkning, 

säkerställande av etiska normer samt presentations entré vilket är det stadiet där forskaren 

formulerar undersökningsfrågor samt identifierar vilket internetsamhälle som är passande för 

att besvara dessa. Innan forskaren tar del av onlinesamhället är det viktigt att ha klart för sig 

vad som ska undersökas, hur det ska undersökas och hur forskaren ska representera sig själv 

(Bowler 2010, s. 1272). 

Det finns flera riktlinjer för hur en forskare ska formulera frågor till en sådan kvalitativ studie. 

Det ska vara en eller två centrala frågor med max sju följdfrågor. Fokus ska ligga på ett 

specifikt fenomen eller koncept och det ska vara specifikt utvalda personer som tar del av 

undersökningen. Enligt Bowler (2010) finns det riktlinjer att följa i en netnografisk 

undersökning. Det forskaren ska söka efter i onlinesamhället är att om den är relevant, aktiv, 

heterogen, att det finns kommunikation mellan medlemmarna samt att det finns mycket data 

att hämta. Netnografi är en metod som kan utföras på tre olika sätt. Forskaren kan samla in 

data direkt eller genom avskiljning och registrering av händelser och interaktioner i samhället. 

Forskaren kan även samla in data genom att ta in uppgifter och skissa fältanteckningar 

(Bowler 2010, s. 1273). 

2.6 Urval 

Då området vi vill undersöka är hälso- och kosttillskottbranschen har vi valt att kontakta alla 

stora och lite mindre företag i Sverige som arbetar med detta. Vi tycker att alla företag som 

arbetar med sponsring av privatpersoner på Instagram är lika relevanta och kan ge olika 

former av intressant och användbar information. Tjugoen företag kontaktades via e-post då 

det inte ansågs som givet att de kunde ställa upp på intervju. Kontaktuppgifter hittades på 

företagens hemsidor. Hela denna urvalsgrupp försvann sedan då inget företag ville ställa upp 

som respondent på en intervju. Vi har även valt att kontakta tre olika reklambyråer och 

Sveriges Marknadsförbund. Detta för att få information från experter vilket kan vara nyttigt 

för att se hur arbete med marknadsföring och kommunikation på Instagram bör göras. 

 

Vi har valt att intervjua privatpersoner som blir sponsrade av olika företag genom Instagram. 

De personer vi har kontaktad har sina e-post adresser eller andra kontaktuppgifter utskrivna i 

sin biografi på sitt användarkonto på Instagram. Dessa personer har även en beskrivning av 

vilket företag som sponsrar dem i sin biografi. På så sätt föll det sig naturligt att de blev en del 

av vårt urval. Alla dessa personer är användare av hälso- och kosttillskottprodukter. 
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Vi har även valt att observera åtta stycken Instagramkonton där personen själv uttalar att den 

blir sponsrad av något hälso- och kosttillskottföretag. De konton vi har valt att observera är 

följande: @rasmussten, @hannaoeberg, @elviranyberg, @alexandergribing, @malinbjork, 

@clara.kalen, @akorahim och @iam.wildcat. Vi valde att observera just dessa konton för att 

de har ett brett språng i antalet följare samt att alla regelbundet lägger upp bilder. Språnget av 

följare går från 500 till 500 000. Personer bakom hälften av dessa konton är även 

respondenter i våra intervjuer. Vi valde personer som blir sponsrade av olika företag för att 

försöka ta reda på olika trender i porträtteringen och kommunikationen. 

2.7 Analysmetod 

För att analysera insamlad kvalitativ data från intervjuer måste källorna ordnas på så sätt att 

de olika källor som handlar om samma sak ställs samman både med och mot varandra. 

Genom att göra detta blir resultaten mer kompletta och frågeställningarna belysas från olika 

synvinklar (Holme & Solvang 1997, s. 140). Det insamlade materialet får mening när det sätts 

i det helhetliga sammanhanget. Den första fasen innebär att välja tema eller problemområde. 

Detta kan röra sig om ett mer eller mindre systematisk urval. Vissa teman och områden kan 

vara mer intressanta att diskutera och analysera än andra. Dessa kan vara återkommande på 

flera platser. Grunden för analysen är att jämföra teoretiska uppfattningar mot empirisk 

insamlad data för att få undersökningsfrågan motbevisad eller bekräftad. Under vissa tillfällen 

kan det även vara bra att ändra undersökningsfrågan om det visar sig att den insamlade data 

inte svarar på den ursprungliga frågan (Holme & Solvang 1997, s. 141). 

 

För att analysera data från en kvalitativ netnografisk observation finns det enligt Bowler 

(2010) ett antal principer att följa. Det är viktigt att fortfarande minimera den mänskliga 

faktorn och systematiskt och noggrant gå igenom informationen. Fokus ska ligga på att svara 

på forskningsfrågorna och att använda lämplig tolkningsnivå för varje situation. Processen för 

utredning och analys sker ofta samtidigt och det är viktigt att försöka att förklara eller upplysa 

läsaren om det data som är insamlad på ett enkelt och begripligt sätt. Sedan ska data evalueras 

och leda till framväxande resultat (Bowler 2010, s. 1274). 

 

Vi har arbetat enligt dessa principer när vi har analyserat våra data. Expertintervjuerna 

analyserades var för sig och slogs sedan ihop för att kunna identifiera likheter och skillnader. 

Vi har arbetat strategisk med vår analys genom att presentera samma områden som vi tar upp 

i teorikapitlet. Detta gör att undersökningen går systematiskt framåt. 
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Intervjuerna med experterna gjordes under två olika tillfällen. Data från dessa analyserades 

parallellt med data från intervjuerna med privatpersonerna. När vi såg en struktur framträda 

gjordes den netnografiska observationen under fem olika tillfällen. Data från observationen 

analyserades samtidigt som observationen pågick. När all data från både intervjuerna och 

observationen hade blivit insamlat sammanställde vi detta genom att jämföra resultaten med 

varandra samt den valda teorin. Resultatet av sammanställningen är det som framgår i 

analyskapitlet.  

2.8 Källkritik 

Det som specifikt saknas i vår undersökning är information från företag inom hälso- och 

kosttillskottsbranschen. Vi hade gärna velat utföra ett antal intervjuer med sådana företag då 

det hade kunna ge oss en mer översiktlig och tydlig bild över hur ett samarbete med 

privatpersoner verkligen fungerar. Vi anser dock att vi kan svara på vår frågeställning enbart 

genom den information vi har samlat in från privatpersoner, experter på området 

kommunikation och marknadsföring via sociala medier samt vår egen observation.  

 

Lojaliteten till företag som sponsrar privatpersonerna vi valde att undersöka kan ha påverkat 

vad för information de har valt att ge till oss. Detta kan exempelvis vara att negativa aspekter 

kring avtalen inte belysas i den form som dessa kanske borde göras. Några av personerna har 

tystnadsplikt på vissa områden av avtalen vilket bidrog till att vi inte har fått komplett 

information från alla respondenter, det vill säga att personerna vi intervjuade inte kunde ge 

oss svar på alla frågor som vi ställde till dem. 

2.9 Metodkritik 

Genom att göra observationen tillsammans ville vi undvika att värdera information efter 

personligt tycke och smak. Det underlättar att vara flera observatörer för att undvika bias. Då 

vi mestadels tog fram kvantitativ data kunde detta undvikas, men det visade sig vara svårare 

vid analys av bilder.  

 

Innan observationen gjorde vi ett observationsschema som vi skulle följa under observationen 

(Appendix 1). Detta gav oss tydliga riktlinjer att gå efter under observationstillfället. Vi hade 

en klar bild för oss som observatörer över vad vi ville undersöka och hur vi skulle gå tillväga 

för att göra det på ett korrekt sätt. Genom att följa ett observationsschema lämnas allt 
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oväsentligt åt sidan och observationen berör endast de väsentliga delar för undersökningen 

som finns med i schemat. 

 

Vid analys av kommentarer och huruvida dessa är av negativ eller positiv ton kunde vi bara 

analysera de kommentarerna som fanns med hjälp av eget sunt förnuft. Instagram erbjuder 

sina användare möjligheten att kunna radera eget skrivna kommentarer vilket kan påverka 

resultatet. Samma princip gäller även för bilder som användaren själv har lagt upp då det finns 

möjlighet att även ta bort dessa. 

 

Då alla privatpersoner vi intervjuade inte är bosatta i Stockholm valde vi att kontakta dem 

genom e-post. Vi gjorde en personlig intervju och resterande tre via e-post på grund av 

avstånd. Vi riktar kritik mot denna metod för intervju då vi inte hade möjligheten att ställa 

direkta följdfrågor eller att se personens ansiktsuttryck och kroppsspråk när de svarade på 

våra frågor. Respondenterna gav oss dock möjligheten att ställa uppföljningsfrågor och vi 

anser att vi fick bra och detaljerade svar och tycker att vi lyckades få ut mycket information 

under våra intervjuer med sponsrade privatpersoner. 
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3. Teori 

3.1 AIDA-modellen 

AIDA modellen är en modell som beskriver alla steg som en potentiell konsument går igenom 

innan den bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst. Modellen används inom 

marknadsföring, speciellt inom e-handelsföretag för att utveckla säljprocessen samt för att 

förstå hur en potentiell konsument agerar från intresse till konsumtion. Namnet AIDA är en 

akronym av de första bokstäverna för vad modellen står för som är “attention”, “interest”, 

“desire” och “action” (Marknadsförd, 2014). 

 

“Attention” eller uppmärksamhet handlar om att skapa nyfikenhet hos den potentiella 

konsumenten. Det är viktigt att tänka på att skapa ett intresseväckande budskap som 

konsumenten kommer i håg. “Interest” eller intresse handlar om att få konsumenten 

intresserad av vad personen eller företaget har att säga. Det är då viktigt att identifiera 

konsumentens behov och därefter presentera en produkt som tillfredsställer dessa behov. 

“Desire” eller önskan skapas genom att beskriva fördelarna med produkten eller tjänsten eller 

genom att förklara hur den kan lösa konsumentens problem. Det sista steget som är “action” 

eller handling är inte nödvändigtvis att konsumenten köper produkten eller tjänsten, men är 

steget där företaget ”knuffar” konsumenten i ryggen genom att på olika sätt uppmana till att 

handla produkten eller tjänsten direkt (Marknadsförd, 2014). 

3.2 Visuell kommunikation och grafisk design 

Grafik design och visuell kommunikation går hand i hand enligt Frascara (2005). Frascara 

(2005) menar att grafisk design inte bör ha skapandet som sitt huvudsyfte utan det är den 

effektiva kommunikationen är kärnan. Frascara (2005) menar att ordet grafisk design med all 

rätt skulle kunna ersättas till visuell kommunikationsdesign. Där  ingår själva utförandet och 

utformningen, målet som är kommunikation samt i vilket medie detta publiceras i (Frascara 

2005, s. 4). 

 

Huvudsyftet med visuell kommunikation är att kommunicera ett budskap som får den respons 

som eftersökes. Genom att någon säger något till någon annan ska den personen göra 

någonting speciellt. Det är själva handlingen som är viktigast i visuell kommunikation och 

inte så mycket objektet. Visuell kommunikation är till för att påverka kunskap, attityder och 

beteenden som människor har efter att kommunikationen tar plats (Frascara 2005, s. 12-13).   
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3.3 Kommunikationsstrategier för sociala medier 

Organisationer, grupper och individer är beroende av varandra. För att ett företag ska kunna 

fungera måste företagets omgivning på något sätt ha ett intresse för produkterna eller 

tjänsterna som företaget erbjuder. Det är viktigt för företaget att skapa och behålla goda 

relationer med olika personer, grupper, intressenter och organisationer. Enligt Falkheimer & 

Heide (2011) är “relationships what make public relations exellent”. Målet för ett företag är 

alltså att skapa goda relationer med målgruppen (Falkheimer & Heide 2011, s. 119). 

 

Marknadsföring har sedan 2000-talet ändrat sig från att vara produktorienterad till 

konsumentorienterad (Falkheimer & Heide 2011, s. 120). Enligt Falkheimer & Heide (2011) 

handlar den strategiska kommunikationen om vad som händer bortom företagets kontroll. 

Sociala medier har blivit en viktig plattform för att samla in konsumentens synpunkter och för 

att förstå sin image utifrån vad som sägs om företaget (Falkheimer & Heide 2011, s. 150).  

 

Företag världen över växer i dag med hjälp av Instagram. Genom att kommunicera med 

målgruppen på Instagram kan mindre företag växa sig till globala företag. Företaget Shore 

Projects menar att Instagram är deras nyckelplattform och grunden för all deras utveckling 

(Instagram for business, 2015). Enligt Isaac (2014) använder barn och ungdom världen över 

sociala medier som kommunikationsverktyg. Då målgruppen finns där är det viktigt att synas 

på dessa medier (Isaac, 2014). 

 

Fill (2013) menar att företag måste anpassa sig efter vad mängden vill ha och att experters 

omdöme inte väger lika högt som rekommendationer från andra användare gör (Fill 2013, s. 

655). Det kan vara svårt för företag att behålla sin identitet då kontrollen ligger i användarens 

händer. Det finns olika aspekter som företag måste arbeta med för att lyckas på sociala 

medier. De måste förstå och igenkänna plattformen, utveckla strategier för att matcha 

funktionerna som finns samt sätta egna mål, utveckla en policy för vem som ska arbeta med 

sociala medier och sedan undersöka miljön för att ta reda på hur konversationer och 

information kan ha en effekt på företaget och marknaden (Fill 2013, s. 657). 

3.4 Hashtags - organisation i en kaotisk värld 

Hashtags organiserar och sorterar information inom sociala medier. Konceptet kommer 

originellt från Twitter, men används även inom andra sociala medier, speciellt Instagram. 

Bilder som delas på Instagram vilket inkluderar hashtags delas in i grupper av bilder där andra 
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bilder med samma hashtags finns. På så sätt kan användaren enkelt nå ut med en bild till 

många användare. Hur högt upp bilden synas i nyhetsflödet beror på vilken hashtag som 

används. Med populära hashtags försvinner bilden från toppen snabbt, men med specifika och 

mindre populära hashtags kan bilden vara kvar längst upp på toppen över en längre period 

(Miles 2014, s. 27). 

 

Det finns flera kraftfulla sätt att använda sig av hashtags vilka är följande: 

 Skapa hashtags och använda de kreativt inom företag. 

 Undersökning av populära trender inom en nisch. 

 Deltagande i konversationer inom en given industri eller nisch (Miles 2014, s. 27). 

 Identifiera nya prospekt. 

 Dela bilder med en bredare grupp av människor än bara användarens egna följare. 

(Miles 2014, s. 28) 

 

Som marknadsansvarig för sociala medier finns det flera olika faktorer som är viktiga att 

tänka på i skapandet av hashtags. Hashtagen ska bestå av endast ett ord eller vara en kort fras. 

Den ska vara enkel att förstå och minnesvärd. Det är viktigt att undersöka om den redan 

används och att den inte inkluderar något annat företags namn. Det är även viktigt att komma 

ihåg att vem som helst kan använda hashtagen och att den fungerar som ett 

kommunikationsverktyg som inte kan kontrolleras (Miles 2014, s. 29). 

3.5 “Social media - it’s communication, not marketing” 

Maersk Line är världens största logistikföretag som tillhandahåller bland annat transport av 

containers. Maersk Line arbetat mycket med kommunikation genom sociala medier. Företaget 

representeras på flera olika kanaler vilka är Facebook, Instagram, Twitter, LinkeIn, Pinterest 

och Google+ (Sarvary & Zsolt 2014, s. 143). Enligt Sarvary och Zsolt (2014) är sociala 

medier ett virtuellt samhälle där människor kan skapa, dela och byta information och idéer 

med varandra. Sociala medier skiljer sig från traditionell marknadsföring på flera sätt, bland 

annat omedelbarhet, kostnader, kvalitet, frekvens och räckvidd (Sarvary & Zsolt 2014, s. 

144). 

 

I kommunikations- och marknadsföringssyfte används sociala medier traditionellt i kontakt 

mellan företag och kund, men även relationen mellan olika företag med hjälp av sociala 

medier har börjat öka (Sarvary & Zsolt 2014, s. 145). De fyra viktigaste områdena inom 



C-uppsats i Medieteknik C, HT2015  Karoline Berg 

Södertörns Högskola  Mikaela Möller 

 

19 

Maersk Line strategi för sociala medier var kommunikation, kundtjänst, försäljning och intern 

utveckling. Målet med strategin var att komma närmre kunderna och samtidigt utveckla 

kännedomen till varumärket (Sarvary & Zsolt 2014, s.146). Företagets strategi för sociala 

medier var unik. De ville bort från det normala där företag använder sociala medier som en 

plattform för att driva sina produkter och nyheter till konsumenterna och menar att sociala 

medier handlar om kommunikation, inte marknadsföring samt att det handlar om att engagera, 

inte pressa på saker (Sarvary & Zsolt 2014, s. 147). För att nå ut till kunder samt andra företag 

valde chefen för sociala medier på Maersk Line att publicera bilder av fartygen samt hamnar 

med en tillhörande historia. På detta sätt skapades en följargrupp på cirka 400 000. Maersk 

Line valde att inte bara berätta de positiva historierna, men även de negativa. Detta gjorde de 

för att behålla sin äkthet (Sarvary & Zsolt 2014, s. 149). 

 

Instagram var en viktig del av företagets användning av sociala medier. Företaget inspirerade 

människor att ta bilder och använda hashtagen #maersk och på så sätt skapades den mest 

synliga sidan av företaget. Genom hashtagen skapades engagemang från konsumenten. Hela 

denna process flöt på naturligt och företagets Instagramkonto fick snabbt tusentals följare. 

Resultaten var inte fler transporter, utan i största del styrkande och igenkänning av 

varumärket (Sarvary & Zsolt 2014, s. 152). Enligt en undersökning gjort efter företagets stora 

satsning på sociala medier hade 67,1 % av respondenterna svarat att Maersk Lines närvaro på 

sociala medier hade förbättrat deras uppfattning av företaget (Sarvary & Zsolt 2014, s. 154).   

3.6 Branding på Instagram 

Instagram kan hjälpa företag att bygga upp sitt anseende och sin prestige men det är ingen lätt 

uppgift som sker av sig själv. Genom att komma fram till vad som kännetecknar varumärket 

blir det lättare att presentera detta på ett specifikt sätt som främjar varumärket. 

Marknadsföringen och kommunikationen via Instagram är både billig och håller hög kvalité 

(Safko 2012, s. 15). 

 

Enligt Harris (2014) jobbar företag mot att skapa ett varumärke som är starkt, utmärkande och 

något som människor kommer ihåg. Det handlar inte bara om att bestämma vad företaget är, 

men också vad det inte är. Inom sociala medier handlar branding om meningsfull 

onlinekommunikation, men också om att veta vilka situationer där det är bäst att hålla tyst. 

Det handlar om att skapa ett band med konsumenten som också kan beskrivas som en 

meningsfull emotionell kontakt (Harris 2014, s. 94). 
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3.7 Sociala medier som marknadsföringskanal 

55 % av människor som använder sociala medier besöker företagets webbsidor för att 

uppdatera sig på nyheter. Traditionell marknadsföring görs genom envägskommunikation i 

massmedia, medan marknadsföring i sociala medier använder sig av en interaktiv 

tvåvägskommunikation där företagen kommunicerar med kunderna. Marknadsföring på nätet 

handlar om kommunikation, kontakt och delad kontroll. Det finns stora möjligheter för 

företag att öka sin exponering genom sociala medier då konsumenter kan ge återkoppling 

samt dela med sig om sina upplevelser av företaget med andra. Det har enligt Harris (2014) 

visat sig att 75 % av all återkoppling som ges till företag på sociala medier är positiv. Det 

visade sig även att konsumenterna vill ha tillgänglighet till negativ återkoppling för att ha 

möjligheten att göra en egen riskanalys av produkten som säljs innan sitt köp. Målet för 

företagen är att konvertera människor från att vara bara vara intresserade till att faktisk 

konsumera. Grunden för kommunikation genom sociala medier är att informera konsumenten 

och detta kan gärna vara i form av en dialog (Harris 2014, s. 89). 

 

Efter att marknadsföringen har skiftat från massmedia till att även finnas på sociala medier 

har konsumenten blivit mer kritiskt till den informationen som ges. Konsumenten förväntar 

sig trovärdig information och enligt Harris (2014) kommer succé till företag som informerar, 

inte företag som endast främjar reklam. Harris (2014) tar upp begreppet “youtility” vilket 

beskrivs som marknadsföring upp och ned. Istället för att marknadsföring är nödvändigt för 

företagen, är det även önskad från konsumenten. “Youtility” är användbar gratis information 

som skapar ett långvarigt förhållande mellan företag och konsument (Harris 2014, s. 91). 

Sociala medier ger företag möjlighet att nå ut till många genom “crowd sourcing”. 

Användarna kan själva sätta ihop olika delar av information och sprida det vidare till sina 

följare. På detta sätt når företag ut till en bred grupp av människor (Harris 2014, s. 7). Sociala 

medier har även möjlighet till att ändra kulturmönster. Röster som inte blir hörda genom 

andra medier har möjlighet att nå ut till sin målgrupp genom sociala medier (Harris 2014, s. 

9). 
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4. Resultat 

4.1 Intervju med utbildningsansvarig på Sveriges Marknadsförbund, 2015 

Sveriges marknadsförbund är en organisation som har över 2500 medlemmar, vilka är både 

privata och offentliga företag. Maria Högberg som är utbildningsansvarig på Sveriges 

Marknadsförbund berättar att de håller olika kurser inom hur företag ska arbeta med sociala 

medier så som Facebook, Instagram och Pinterest. Högberg tycker att Instagram fungerar bra 

som marknadsföringskanal förutsatt att det finns bra bildmaterial då det bygger mycket på 

foton. Hon nämner att kvalité på bilderna är en viktig aspekt. Hon tror speciellt att företag 

inom detaljhandeln har möjligheten att lyckas med att få ut sitt budskap genom kanalen. 

 

Högberg menar att Instagram fungerar bäst mellan företag och konsument, och att det kan 

vara svårt att kommunicera med andra företag genom kanalen. För att företag ska lyckas med 

sin marknadskommunikation på Instagram är det viktigt att ha en hög frekvens på antalet 

bilder som läggs upp och att bildmaterialet håller god kvalité. Högberg menar att företagen 

måste ha en dubbelriktad kommunikation vilket betyder att företagen inte bara ska 

kommunicera ut sitt budskap, men även svara på eventuella kommentarer eller frågor. När det 

kommer till marknadsföring och kommunikation genom privatpersoner menar Högberg att det 

är viktigt att hitta “influencers”, vilket är personer inom området med stor påverkningskraft. 

Hon menar att Instagram är en kanal som är lätt att använda och en plats för företag att enkelt 

kunna kommunicera med sin målgrupp. Detta är anledningen till att kanalen är användbar 

inom marknadskommunikation. Instagram är en kanal där saker ska presenteras kortfattat och 

kärnfullt. 

 

Högberg menar att det som gör att Instagram skiljer sig från andra sociala medier är att 

användarna ska presentera vad som händer nu, att det ska vara lätt att dela samt lättbegripligt. 

Hon menar att den yngre målgruppen är enklare att nå genom denna kanal än exempelvis 

Facebook då denna kanal har flera äldre användare. För att företag ska kunna nå sin målgrupp 

genom kanalen måste de ha relevant innehåll, bra bildkvalité, samt tänka på vad mottagaren 

vill ha så att de kommunicerar ut rätt budskap. Högberg menar att det finns möjligheter att se 

om försäljningen kommer från just Instagram, detta genom klickbara annonser. Hon menar att 

Instagram för många företag kan fungera som ett komplement till andra sociala medier där 

företagen endast fokuserar på att kommunicera med privatpersoner. När vi tar upp begreppet 

enligt Sarvary & Zsolt (2014) “sociala medier är kommunikation, inte marknadsföring” svarar 
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Högberg (2015) “Ja, men marknadsföring är också kommunikation, fast med ett fastställt mål, 

så dem går ihop”. 

 

Högberg berättar att det finns en stor del lagar när det kommer till marknadsföring genom 

sociala medier. Hon tror att privatpersoner som sponsras antigen skattar av de produkter de 

får eller att de har en “barter deal” med företagen vilket betyder att de byter tjänster med 

varandra. Hon menar att företag granskar de personer som representerar dem och att “desto 

större företag, desto större granskning”. Högberg menar att sociala medier öppnar för dialog 

och relationer med konsumenterna. Hon berättar att kvalité mäts genom kvantitet och att 

företag måste tänka på att lägga upp relevant innehåll, och inte bara lägga upp för sakens 

skull. “I sociala medier är det viktigt att få ut budskapet ofta, men det måste hålla måttet”. 

Högberg menar att företag måste vara kreativa, proaktiva, tänka utanför boxen, inte vara 

rädda för att testa olika saker och våga ge sig an för att lyckas inom sitt område. Hon menar 

att “övning ger färdighet” och att det är viktigt att ge utvecklingen den tid den behöver. 

4.2 Intervju med digital innehållsutvecklare på Bennet reklambyrå, 2015 

Sandra Hamborg som är innehållsutvecklare på Bennets reklambyrå berättar att det är många 

faktorer som är viktiga för att företag ska lyckas med sin marknadsföring och kommunikation 

på Instagram. Hon berättar först att det är viktigt att hitta sin röst och sin sak som ska 

genomsyra kontot. Innehållet ska anpassas till konsumenten och ska se ut som något som 

konsumenten själv skulle kunna lägga upp. Det är viktigt att hitta en röd tråd genom element 

så som färg, stil, mönster samt människor. En intressant sak som hon nämnde var att “för att 

skilja sig från mängden måste man passa in”. Detta är viktigt då Instagram är en 

användarstyrd kanal. För att lyckas måste företag ha god kvalité på bilderna samt att de inte 

ska vara för säljande. Företagen måste hitta något visuellt som gör att konsumenter känner 

igen varumärket. Det är viktigt att hela tiden försöka inspirera genom äkthet och samtidigt 

vara konsistent. 

 

När vi frågar vad det är i mediet Instagram som gör det till en användbar marknads- och 

kommunikationskanal svarar hon att det största värdet som Instagram har är möjligheten till 

att göra “visuell storytelling”. Företag får visa upp sitt varumärke från en visuell och 

inspirerande sida vilket gör att Instagram skiljer sig från andra sociala medie kanaler. Hon 

menar att Instagram är ett mer intimt internetsamhälle än exempelvis Facebook eller Twitter 

och att företag som lyckas på Instagram sitter kvar med stora värden. Hamborg berättar att det 
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finns många faktorer som är viktiga för företag att tänka på för att nå sin målgrupp i mediet. 

Hon menar att företag måste vara medvetna om vad som ska läggas upp och att de måste 

tänka på vem de vill nå och därefter hitta något som är attraktivt för just dessa personer. Hon 

menar att man måste “locka någon men exkludera andra”. 

 

Hamborg berättar även om den nya funktionen på Instagram där företag kan köpa reklam som 

läggs upp i användarens bildflöde. Hon menar att detta är ett bra verktyg för att nå rätt 

målgrupp och att det finns bra segmenteringsmöjligheter i denna funktion. Det går att 

segmentera efter kön, ålder, placering med mera. När vi frågar om det finns möjlighet för 

företag att se om försäljningen kommer från Instagram berättar hon att det enklaste sättet är 

genom spårande från Instagramprofiler som har länkar i sin biografi. Förutom detta kan 

företag kolla på hur försäljningen såg ut innan de började marknadsföra sig på Instagram och 

sedan jämföra hur det skiljer sig i ett före/efter perspektiv. Hon menar att Instagram har nått 

sin fulla potential när det kommer till marknadskommunikation, men att det saknas en 

funktion. Hon tycker att det ska finnas möjlighet att lägga till klickbara länkar i undertexten 

som tillhör bilden. 

 

När vi frågar Hamborg hur marknadsföring och kommunikation genom privatpersoner på 

Instagram fungerar svarar hon först att det finns väldigt många olika lagar och regler. Hon 

berättar att varje bild som läggs upp där en produkt har blivit sponsrad ska i någon form 

markeras som reklam. Hamborg berättar att principen bakom sposringsfenomenet är något 

som kallas för opinionsledarskap. Hon säger att enskilda människor har möjligheten att 

påverka andra genom det de säger, det de gör samt deras konsumtionsvana. Hon menar att det 

är viktigt att personen som företag väljer att använda sig av har stor trovärdighet inom 

produktens område. 

 

Hamborg berättar att det finns olika generella principer som appliceras på sociala medier som 

skiljer sig från annan typ av marknadsföring. Hon menar att det är viktigt att tänka på 

användaren och vad den vill ha, att prata rätt språk, att skapa innehåll som engagerar och att 

leverera bra bilder. Företag måste hitta sin sociala strategi och sina värden och använda dessa 

i sociala medier. På detta sätt kommer den röda tråden fram. Hon berättar att det är viktigt att 

företag vet vad de ska säga, hur de ska säga det och vem de ska säga det till innan de väljer att 

marknadsföra sig genom Instagram. Den typen av marknadsföring kallas för “pull-

marknadsföring”. Hamborg menar att det finns kvalitetsindikatorer för att generera försäljning 
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på sociala medier. “Det är viktigt att det finns länkar i innehållet. Ja, du ska sälja produkter, 

men inte som i en reklam på TV. Om du gör det bra med content-marketing på sociala medier 

kommer produkterna att sälja sig själv tillslut”. 

 

Vi tar under intervjun upp citaten “sociala medier är kommunikation, inte marknadsföring” 

och frågar om detta stämmer (Sarvary & Zsolt 2014, s. 147). Enligt Hamborg stämmer detta. 

Hon menar att allt handlar om att skapa en dialog med kunden. Hon säger att i traditionell 

marknadsföring är det en person som pratar till massan, medan i sociala medier handlar det 

mer om att skapa en dialog. Vi tar även upp frågan om vilka hashtags som är bäst att använda. 

Hon menar då att det är viktigt att använda hashtags som är relevant för innehållet och att det 

kan vara bra att söka upp vilka hashtags som används mycket för att få inspiration. Hon 

menar att det ger ett lite oseriöst intryck om det används för många hashtags och att det inte 

behöver vara mer än tio på varje bild. 

 

Hamborg berättar att applikationen Instagram länge har varit styrd enbart av användarna, och 

att de första antydningarna till reklam inte blev särskild uppskattad. Hon menar att Instagram 

består av en gemenskap baserad på att dela och inspirera. Då användarna tidigare har haft full 

kontroll på vem och vad som ska synas på deras flöde har det gjort att Instagram blivit ett 

enormt elektroniskt samhälle. “Det har varit ett samhälle för och av användaren”. Dock finns 

det numera möjlighet för företag att sprida sitt budskap genom denna kanal och den först 

dåliga reaktionen till detta har nästan försvunnit helt. Hon berättar att företag ändå måste 

tänka över vad de säger och gör på Instagram. Målet för företag måste vara att skapa innehåll 

som inte upplevs som reklam. Hon menar att annonsörer måste skydda användaren då det är 

användaren som gör att kanalen lever. 

4.3 Intervju med sponsrade privatpersoner 

Vi har intervjuat fyra olika privatpersoner, sponsrade av olika företag. Respondenterna i dessa 

intervjuer är sponsrade av olika företag inom hälso- och kosttillskottbranschen så som 

GymGrossisten, Fitnessguru, Celsius, med mera. 

4.3.1 Intervju med Alexander Gribing, 2015 

Gribing tävlar i grenen classic bodybuilding och inledde genom detta ett samarbete med 

MMsports. Det var han som kontaktade företaget och blev en del av deras team i olika 

kroppsbyggartävlingar. Detta är ett krav för att bli sponsrad. Han berättar att de andra två 
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företagen Belgian Blue och Gavelo kontaktade honom i marknadsföringssyfte. Han berättar 

att avtalen är tillsvidare. Bilderna behöver inte porträtteras på något specifikt sätt, förutom att 

han inte får lägga upp bilder på någon annan dryck än Belgian Blue. Gribing berättar att det 

inte fanns något krav för hur många bilder han skulle lägga upp, men att det i branschen är 

normalt att lägga upp ungefär 5 - 6 bilder per vecka som går ut som reklam. Då Belgian Blue 

är hans bästa sponsor försöker han göra så mycket reklam som möjligt för detta företag. När 

det kommer till hashtags finns det för varje företag två specifika som alltid ska vara med. 

Exempelvis för Belgian Blue är #belgianblue och #releasethebeastinyou de mest viktiga. 

Gribing berättar att alla kommentarer är positiva och att han kommunicerar med sina följare. 

Han får frågor nästan varje dag då han är relativt känd inom sin bransch. Gribing tycker att 

Instagram är det billigaste och mest effektiva sättet att nå ut till många människor. Han följer 

själv hälso- och kosttillskottföretag på Instagram och berättar att han ibland påverkas till 

konsumtion av bilder på andra produkter som andra lägger upp. 

4.3.2 Intervju med Elvira Nyberg, 2015 

Nyberg tävlar i grenen bikinifitness och kom i kontakt med MMsport på grund av detta då 

hon behövde ett team att tävla för. När det gäller Energy Armor blev hon kontaktad av 

företaget genom Instagram och Facebook. Nyberg är även ambassadör för Celsius vilket är en 

annan form av avtal än sponsoravtal på samma sätt som hon ör ambassadör för Energy 

Armor. Hon berättar att avtalet med MMsports går ut på att hon ska marknadsföra företaget 

genom sociala medier. Hon tränar i kläder med företagets logotyp på och tar bilder på det, 

använder deras kosttillskott och lägger upp bilder med deras hashtags. Mot detta får Nyberg 

förmåner från företaget. För företaget Energy Armor lägger hon upp bilder och berättar om 

produkten. Det arbete hon gör för Celsius är lite större. Nyberg berättar att hon ska använda 

produkten i sin vardag och stå på mässor eller exempelvis i en ICA butik och dela ut 

smakprover. För detta får hon produkten hemskickad. Nyberg är endast sponsrad av MMsport 

och är ambassadör för Energy Armor och Celsius. 

 

Bilderna som hon lägger upp på Instagram för företaget MMsport ska porträtteras på ett 

specifikt sätt. Hon berättar att det är viktigt att visa fram MMsports teamtryck på kläderna och 

accessoarerna. Bilderna för företaget Energy Armor ska vara så naturliga som möjligt då 

dessa ska representeras som en del av hennes vardag. Nyberg berättar att det inte fanns något 

avtal med MMsports för hur många bilder hon skulle lägga upp, utan endast att hon skulle 

använda deras hashtags. För Celsius ska hon dock lägga upp minst tre bilder i månaden med 
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informativ text. Utöver detta ska hon lägga upp naturliga och vardagliga bilder för både 

Celsius och Energy Armor så ofta som möjligt. Bilderna ska ha hashtags #teamMMsports, 

#MMsports och #bodyscience för företaget MMsports. För de anda företagen är inte hashtags 

något tvång, utan något som hon kan välja själv om hon vill använda eller inte. 

 

Nyberg (2015) berättar att hon får enbart positiv återkoppling i form av kommentarer på sina 

bilder. Hon kommunicerar främst med sina följare genom Instagram och svarar gärna direkt 

på frågor. Hon kommunicerar även med sina följare genom sin blogg och e-post. Hon tror 

själv att hennes marknadsföring av MMsports hjälper företaget då hon själv gärna söker upp 

en produkt för att se vad andra tycker innan hon köper den. Nyberg känner att hon kan lita på 

andra som testar en produkt och ger den ett bra betyg. När vi frågar om hon påverkas av andra 

som lägger upp bilder med produkten i fokus svarar Nyberg “Ja absolut gör jag det. Har 

någon skrivit om hur gott det är med äppelpajsprotein i gröten så måste man ju bara prova 

det”. Hon berättar att hon följer andra hälso- och kosttillskottföretag på Instagram för att få 

inspiration samt tips om andra produkter, men också för att det är kul att kunna ta del av alla 

nya produkter som släpps. Nyberg tycker att Instagram är en bra applikation för 

marknadsföring och kommunikation då det är enkelt att samla bilder genom hashtags som når 

ut till många personer. Hon tycker att kommentarfunktionen är smidig samt att det är enkelt 

att själv hitta vad man letar efter. 

4.3.3 Intervju med Hanna Öberg, 2015 

Öberg tävlar i grenarna atletic fitness och body fitness. Hon samarbetar inte bara med hälso- 

och kosttillskottföretag genom Instagram, men även företag som säljer klockor, kläder och 

skor. Öberg berättar att företagen har kontaktat henne genom Instagram och vill inte gå in på 

hur avtalen såg ut. Öberg berättar dock att hon själv fick välja hur bilderna skulle se ut, men 

att hon ibland var tvungen att lägga upp bilder under en specifik tid under dagen. Öberg 

lägger upp bilder i form av reklam för företag en till två gångar i veckan, men vad det gäller 

några samarbeten är det endast en bild per produkt. Öberg använder specifika hashtags på 

inläggen och detta är gärna företagens namn. Exempel på detta är #femimal eller 

#celsiussverige. Öberg berättar att det är flera som frågar henne om råd kring produkterna och 

att hon kommunicerar med sina följare genom kommentarfält, direktmeddelanden på 

applikationen och genom e-post. Öberg anser att företag lätt kan nå ut till ett stort antal 

människor genom Instagram och att många Instagramanvändare med många följare inte vet 

hur stor nytta de kan dra av detta. Hon tycker att Instagram fungerar extremt bra som 
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marknadsförings och kommunikationsverktyg och påverkas själv till konsumtion av andras 

produktbilder. 

4.3.4 Intervju med anonym respondent, 2015 

Vår informant som har valt att vara anonym har också tävlat i grenen classic bodybuilding. 

Han var tidigare en del av team Gymgrossisten och även sponsrad av företaget Sweat som 

kontaktade honom genom Instagram. Han skulle för företaget Sweat lägga upp en bild om 

dagen i tre månader med hashtagen #sweat. Av sin andra sponsor, Gymgrossisten fick han 

produkter i form av kläder och kosttillskott och detta skulle visas upp genom bilder på 

Instagram, Facebook samt genom tre stycken blogginlägg per vecka. På Instagram skulle det 

läggas upp en bild om dagen med hashtagen #gymgrossisten och detta pågick under cirka ett 

år. Han berättar att företagen som sponsrar är stenhårda på att kontrollera de personer de 

sponsrar och att ingen sponsor håller kvar personer om de inte gör vad de ska. 

 

Han berättar även att det viktigaste är att visa fram produkten, berätta om den och att 

hashtagen finns med i anslutning till bilden. Informanten upplevde inte att han fick speciellt 

mycket respons på sina bilder, förutom frågor kring produkterna. Han berättar att han alltid 

svarade på frågorna samt delade med sig av den kunskap han besitter. Informanten tycker att 

denna typ av marknadsföring och kommunikation är bra och att det kan gynna olika företag i 

stor grad. Han menar att företagen själva kan styra i vilken riktning de vill marknadsföra sig 

då de är själva som bestämmer vilka produkter de vill sätta i rampljuset och att det är ett bra 

sätt att rikta uppmärksamheten mot något speciellt. Till skillnad från de andra respondenterna 

påverkas inte denna person av andra som lägger upp likande bilder på Instagram. Detta för att 

han anser att han vet vad som är bra respektive dåligt och att det snarare är nya produkter som 

fångar hans intresse. Han följer dock ett antal hälso- och kosttillskottföretag på applikationen. 

Anledningen till detta är för att ha tillgång till ett bredare utbud samt för att få information om 

nya produkter på marknaden.  
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4.4 Netnografisk observation 

Vi har valt att studera åtta olika konton på Instagram och genom detta få den information vi 

behöver. Vi undersöker följarstrukturer för att tar reda på hur många följare de olika kontona 

har och om dessa följare överlappar varandra. Vi tar även reda på om företagen som sponsrar 

personen följer personens aktiviteter på Instagram. Genom att studera bilder, antal likes och 

hashtags tar vi reda på trender på området. Vi tar även reda på vilka bilder som genererar 

kommentarer, hur dessa ser ut och om eventuella frågor besvaras, detta i 

kommunikationssyfte.  

 

Vi har valt att undersöka kontorna som tillhör Alexander Gribing (@alexandergribing), Elvira 

Nyberg (@elviranyberg), Clara Kalén (@clara.kalen), Merja Zuko Salman (@iam.wildcat), 

Rasmus Sten (@rasmussten), Hanna Öberg (@hannaoeberg), Malin Björk (@malinbjork) och 

Ako Rahim (@akorahim). De företag som är sponsorer i denna undersökning är Belgian Blue, 

Gavelo, Sweat, MMsports, Nakéd Juice, Fitnessguru, GymGrosissten, FEMIMAL och BMR 

Sports Nutrition. Vi har begränsat oss till att granska bilder sex månader tillbaka i tid. 

För att ta reda på hur ett Instagramkonto förändrar sig från tiden innan sponsring till tiden 

efter har vi gjort en specifik undersökning för hur just en sådan förändring kan se ut. Detta 

genom att vi valde en person som vi observerade mer ingående. Vi valde att ta reda på hur 

bildkvalitén skiljer sig, antal likes, frekvens på bilder samt användningen av hashtags.  

4.4.1 Följarstrukturer 

Antal följare varierar stort mellan de olika Instagramkonton. Språnget går från @iam.wildcat 

som har under 500 följare till @malinbjork som har 488 000 följare. De kontona som har 

högst antal följare efter @malinbjork är @akorahim med 131 000, @hannaoeberg med 115 

000 och @clara.kalen med 38 000 följare. Resterande som är @rasmussten, @elviranyberg 

och @alexandergribing har runt 1000 till 2000 följare. Samtliga personer följer de företag 

som de sponsras av och dessa företag följer även personerna tillbaka. Det är även andra hälso- 

och kosttillskottföretag som följer dessa personer. I störst grad följer företag de personerna 

med högst antal följare, men även personer med ett mindre antal följare följs av ett eller flera 

olika företag. När det kommer till andra följare är många av dessa är i stor grad också 

intresserade av träning samt hälso- och kosttillskott. Flera av personerna följer varandra, men 

detta gäller endast de personerna med högst följarantal. Det finns ett överlapp bland kontona 

@clara.kalen, @hannaoeberg och @malinbjork. Det vill säga att dessa personer i någon mån 
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följer varandra. Även om personer blir sponsrade av samma företag leder inte detta till att 

dessa personer följer varandra, utan detta beror på andra faktorer (Instagram, 2015). 

4.4.2 Kommentarer 

Kommentarerna som undersökningspersonerna får på sina bilder är i största del positiva. Hos 

några av undersökningspersonerna genererar produktbilder fler kommentarer än vanliga 

bilder, medan hos andra kan vi se att vanliga bilder ger mer kommentarer. Flödet av 

kommentarer är i överlag flytande och det skiljer sig inte stort i antal över tid. @clara.kalen 

svarade tidigare på alla frågor kring produkter, men har numera slutat att svara. @akorahim 

får mindre kommentarer på produktbilder än på vanliga bilder, men kommentarerna på 

produktbilderna är mer orienterad kring frågor om produkterna och dessa frågor besvaras fullt 

ut.  

 

Personen som genererar mest kommentarer är tydligt @malinbjork. Hon är även den som har 

flest följare vilket förklarar detta. Antalet kommentarer kretsar kring 100 stycken på varje 

bild. Många av kommentarerna kommer från utländska följare, vilket skiljer sig från de andra 

undersökningspersonerna som nästan enbart får kommentarer från svenska följare. Hon svarar 

på frågor kring produkter, men även andra eventuella frågor. 

 

@rasmussten får generellt fler kommentarer på produktbilder där det övergripande är frågor 

som besvaras. Det kan vara allt i från 10 till 60 kommentarer per bild. @hannaoeberg får 

samma mängd kommentarer på alla sina bilder, men produktfrågor kommer endast på bilder 

med produkter. Dessa besvaras i de flesta fall, men inte alltid.  

 

@alexandergribing, @elviranyberg och @iam.wildcat skiljer sig från de andra 

undersökningspersonerna när det kommer till detta område då de generellt endast får 

maximalt ett par kommentarer på varje bild. På produktbilderna fanns det knappt någon 

kommentar och enstaka frågor besvaras. Detta är de personer med minst antal följare. Dock är 

det stor skillnad på @alexandergribing, @elviranyberg och @iam.wildcat gentemot 

@rasmussten som bara har omkring 1500 fler följare än de tre ovannämnda. 
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4.4.3 Observation av sponsrade bilder 

I denna tabell presenteras en övergripande bild av hur varje Instagramkonto som vi har 

undersökt arbetar med sponsrade inlägg och hur många likes dessa inlägg får, vilka hashtags 

som används samt hur bilderna presenteras. 

 

I kolumnen ”hur bilder presenteras” använder vi olika indikatorer för att beskriva bildernas 

egenskaper. Dessa kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som tar del av informationen. 

Därför har vi valt att förklara dessa enligt följande: 

 

Enkelt: bilder som tas i farten utan att varken arrangeras eller fotograferas/redigeras med 

professionella verktyg. 

Professionellt: bilder som noggrant arrangeras, har bra ljussättning, bra skärpa samt 

fotograferas och redigeras med professionella verktyg. 

Bristande kvalité: oskarpa bilder där detaljerna går förlorade på grund av kamerans kvalité. 

Bilderna är mörka, korniga och svåra att tyda. 

 

 

Namn Antal 

sponsradebilde

r i vecka 

Antal likes 

per spons- 

rad bild 

Hashtags för 

sponsrade bilder 

Hur bilder 

presenteras 

@alexandergribing 5 – 6 bilder/v. 37 – 71 

likes. 

#mmsports 

#teammmsports 

#releasethebeastinyou 

#belgianblue #gavelo 

#gavelolosangeles 

 

Enkelt, 

mobilkamerabilder, 

mörk färgskala. 

@elviranyberg Väldigt varierat 

antal bilder. 

21 – 65 

likes. 

#mmsports 

#teammmsports 

#BodyScience 

#WhyBeAverageWhen

YouCanBeMore 

#JACKED #XLNT 

#celsius #celsiussverige  

Enkelt, 

mobilkamerabilder, 

relativt mörk 

färgskala. 
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@clara.kalen 2 – 6 bilder/v. 271 – 484 

likes. 

#getnakedsweden 

#nakedaweden 

#FEMIMAL #girlpower 

Professionellt, digital- 

och 

systemkamerabilder 

färgkoordinerade. 

@iam.wildcat 2 – 16 bilder/v. 7 – 37 likes. #bmr 

#bmrsportsnutrition 

#argetfit 

Bristande kvalité, 

oskarpa, 

mobilkamerabilder, 

mörk färgskala. 

@rasmussten 8 – 18 bilder/v. 110 – 192 

likes. 

#gymgrossisten 

#gymgrossistensveaväg

en 

 

Enkelt, 

mobilkamerabilder, 

ingen variation, mest 

selfies. 

@hannaoeberg 13 – 20 

bilder/v. 

1247 – 3529 

likes. 

#FEMIMAL #girlpower 

#celsius #celsiussverige  

 

Professionellt, digital- 

och 

systemkamerabilder 

ljus färgskala. 

 

@malinbjork 

14 – 16 

bilder/v. 

1469 – 4015 

likes. 

 

#fitnessguru #celsius 

#celsiussverige  

 

Professionellt, digital- 

och 

systemkamerabilder 

ljus färgskala. 

@akorahim 7 – 9 bilder/v. 660 – 2874 

likes. 

#bmrstore #bmr 

#bmrsportsnutrition 

#argetfit  

 

Enkelt, 

mobilkamerabilder, 

mörka färger, mest 

selfies. 

 

Tabell 1 – Tabell över antal bilder, likes, hashtags och porträttering 
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4.4.4 Förändringar före och efter sponsring 

Vi valde att undersöka en känd profil på Instagram som heter Malin Björk och driver kontot 

@malinbjork. Malin har varit sponsrad av Celsius vilket är samarbetet som vi har valt att 

undersöka, men hon har även andra sponsorer så som Fitnessguru. Kvalitén på bilderna har 

förändrats avsevärt i samband med att Malin blev sponsrad av Celsius. Tidigare togs de flesta 

bilderna som Malin la upp på Instagram med mobilkamera, medan nu använder Malin digital- 

och systemkamera när hon tar sina bilder. Hon arrangerar även ljuset och detaljerna i bilderna, 

skriver längre bildtexter och lägger upp produktbilder från sponsorn. 

 

Malin lägger upp mellan 14 och 16 bilder i veckan vilket hon har gjort kontinuerligt under de 

senaste 24 veckorna. På cirka ett år har antalet likes ökat med 100 – 150 %, från cirka 1500 – 

2000 likes per bild till allt mellan 3500 – 6000 likes per bild. Det är också för cirka ett år 

sedan som Malin blev sponsrad av Celsius. I samband med Celsiussponsringen använder 

Malin hashtags som #celsius #celsiussverige.  



C-uppsats i Medieteknik C, HT2015  Karoline Berg 

Södertörns Högskola  Mikaela Möller 

 

33 

5. Analys 

5.1 Applicering av AIDA-modellen 

Vi har valt att applicera AIDA-modellen då detta är en modell som används inom e-

handelsföretag. De företag som sponsrar de privatpersoner vi har valt att observera och 

intervjuat är sponsrade av olika e-handelsföretag inom hälso- och kosttillskottbranschen 

(Marknadsförd, 2014). 

 

Den första fasen vilken är uppmärksamhet (attention) skapas när en användare ser en bild på 

produkten som en av de sponsrade personerna har lagt upp. Dessa bilder kan vara extremt 

produktorienterade där det enbart visas produkterna staplade bredvid och på varandra, eller 

mindre produktorienterad där en produkt syns, men denna är inte i fokus på bilden 

(Marknadsförd, 2014). Då Instagram inte erbjuder sina användare möjligheten att se hur 

många personer som har sett bilden kan det vara svårt att mäta hur många som har 

uppmärksammat bilden. Det kan dock mätas genom antalet likes samt antalet kommentarer. 

Genom observationen vi utförde kunde vi på flera av kontona se att produktbilder genererar 

fler kommentarer än vardagliga bilder. Vi kunde även se att bilder med produkten i fokus 

genererar fler kommentarer än bilder som presenterar produkten i bakgrunden.  

 

Den andra fasen som är intresse (interest) kommer från vad personen som lägger upp bilden 

har att säga. Det är då viktigt att det finns en tydlig och kortfattat beskrivning av produkten 

under bilden. På de konton vi har undersökt görs detta frekvent, men inte alltid, då en stor del 

av bilderna inte har produkten i fokus. Exempelvis berättar vår anonyma respondent att han 

hela tiden svarar på de frågor som ställs efter bästa förmåga. Företagen kan se ett tydligt 

intresse genom att kolla på de kommentarer som produktbilderna genererar. En fördel för 

företagen som sponsrar personerna skulle kunna vara att skicka en specifik text som ska 

läggas in i anslutning till bilden för att säkerställa att den är intresseväckande och upplysande 

(Marknadsförd, 2014). Faserna uppmärksamhet och intresse hänger ihop vad det gäller 

Instagram, då samma mätningsmetod används för att ta fram resultat.  

 

Detsamma gäller även för den tredje fasen, önskan (desire), då detta skapas genom att 

konsumenten ser fördelarna med produkten. Det är i denna fas viktigt att personerna som 

lägger upp bilden alltid svarar på de frågor som ställs då detta kan vara avgörande i valet av 

att konsumera eller inte. På de kontona som vi har undersökt görs detta i de flesta fall, men 
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det finns undantag. Detta kan bero på flera faktorer, men vi ser på sponsringsavtalet som 

misslyckad om kommunikationen med potentiella konsumenter uteblir (Marknadsförd, 2014). 

För att konsumenter ska kunna se fördelar med en produkt som den inte har någon kunskap 

om är det viktigt att den sponsrade privatpersonen försöker förklara hur och varför produkten 

används. Detta var något vi saknade under vår observation och det enda sättet att få reda på 

informationen är att fråga.  

 

Den fjärde och sista fasen vilken är handling (action) kan genom sponsring bli till genom att 

de privatpersoner som lägger upp bilder exempelvis har möjlighet att ge sina följare en 

rabattkod på de produkter som har fått mest uppmärksamhet i kommentarsfältet. Exempelvis 

kunde vi se att @akorahim vid ett tillfälle gav sina följare 30 % rabatt på specifika produkter. 

Det kan även göras genom att personerna över längre tid lägger upp bilder och skriver bra 

recensioner på en och samma produkt. Då företagen själva bestämmer vilka produkter de 

sponsrade privatpersonerna får kan de sätta rampljuset på de produkter de själva vill ska 

säljas. Detta gör att företagen kan styra i vilket riktning de vill marknadsföra sig. För att 

lyckas nå fram till den sista fasen är kommunikationen den viktigaste aspekten, då detta är 

grundläggande för att lyckas inom sociala medier. Om denna är frånvarande anser vi att det 

kan vara svårt för företagen att generera nya konsumenter (Marknadsförd, 2014). 

5.2 Visuell kommunikation och grafisk design  

Då huvudsyftet med visuell kommunikation är att kommunicera ett budskap som får den 

respons som eftersöks är det enligt Högberg (2015) och Hamborg (2015) viktigt för företag att 

hitta de rätta “influencers” som även kallas opinionsledare. Detta är personer med stor 

påverkningskraft. För hälso- och kosttillskottföretag gäller det då att hitta personer inom detta 

område som inspirerar sina följare att vara som dem och använda de produkter som de själva 

använder. Vi har i vår observation undersökt hur ett konto utvecklar sig från tiden före och 

efter sponsring. Vi kunde se att @malinbjork fick ett större antal följare och flera likes samt 

kommentarer efter att hon har blivit sponsrad. Detta tyder på att företaget har gjort rätt val i 

att sponsra henne. En bidragande faktor till detta kan vara att bildkvalitén och 

bildkompositionen har förbättrats vilket attraherar betraktarögat.  

 

Vi har även undersökt åtta olika konton och anser att några av de personer som vi har 

undersökt fungerar bra som opinionsledare. Detta är personer så som @malinbjork, 

@akorahim, @hannaoeberg och @clara.kalen som har ett stort antal följare som ser upp till 
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dem. Vi ställer oss då frågan varför företag väljer att sponsra personer med ett mindre antal 

följare. Detta kan i några fall vara för att detta är ett billigare sätt att nå ut till målgruppen då 

personer med ett större antal följare antagligen kräver en högre ersättning än personer med ett 

mindre antal följare gör. Företag kan nå ut till många genom att sponsra större antal personer 

med få följare, eller till många genom att sponsra ett mindre antal personer med många 

följare.  

 

För att lyckas med att få ut ett budskap till konsumenten är det enligt Hamborg (2015) viktigt 

att visa fram något som gör att konsumenten känner igen varumärket samt att göra en “visuell 

storytelling”. Vi anser att de olika privatpersonerna gör detta, men på olika sätt och i olika 

grader. De som presenterar sitt innehåll genom en “visuell storytelling” är i största grad 

@malinbjork, @hannaoeberg och @clara.kalen. Detta märks genom att de använder sig av 

båda av en system- och digitalkamera istället för en mobilkamera och arrangerar bilderna på 

olika sätt för att göra dessa mer tilltalande och bildsköna för sina följare. Vi anser att 

anledningen till detta kan vara att dessa personer har och betraktar sitt Instagramkonto som ett 

jobb, vilket det personer med mindre följare antagligen inte har och gör. 

5.3 Kommunikationsstrategier för sociala medier 

Företag måste fungera med sin omgivning, så som sin målgrupp för att lyckas på marknaden. 

Genom att fungera menar vi att företag måste kommunicera aktivt med målgruppen och 

upprätthålla en god kontakt vilket på sikt skapar goda relationer. Detta i sin tur genererar 

intresse för företaget från omgivningen (Falkheimer & Heide 2011, s. 119). I vårt fall är det 

kommunikation som sker mellan de sponsrade privatpersonerna och deras följare via 

Instagram. Genom att svara på kommentarer, lägga upp intresseväckande bilder och texter 

sker kommunikationen indirekt. Dock, finns det som vi tidigare nämner en möjlighet att 

radera kommentarer och bilder som användaren själv har lagt upp vilket kan manipulera 

verkligheten genom att manipulera innehållet. Detta är en ren teknisk möjlighet som kan 

utnyttjas på olika sätt. Genom att ta bort dåliga recensioner i form av kommentarer skapas en 

skev bild av produkterna och företagen som tillhandahåller dessa. Samma princip gäller när 

det kommer till att radera bilder som har fått många negativa kommentarer eller som inte blev 

tillräckligt populära i jämförelse med andra likartade bilder. Genom att kunna manipulera 

innehållet på detta sätt anser vi att de sponsrade personerna strider mot dem etiska principerna 

som finns i samhället. Detta leder till en sorts falsk marknadsföring för företag och deras 

produkter. Detta minskar även trovärdigheten för de sponsrade personerna som är dessa 
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företags ansikte utåt. Dock kunde vi i observationen se att alla företag som är sponsorer för 

privatpersoner följer dessa och kan genom detta säkerställa att personerna följer avtalen.  

5.4 Hashtags, organisation i en kaotisk värld 

Genom hashtags finns möjligheten att dela bilder med ett större antal personer, mer specifikt 

alla användare på applikationen Instagram. Att välja de rätta hashtags är viktigt för personer 

som gör reklam för företag för att nå ut till rätt målgrupp utanför ens egen följargrupp. De 

konton som vi har undersökt använder sig av flera olika hashtags på varje bild, och de 

företagen som sponsrar personen finns alltid med. Detta hjälper att sprida bilden till personer 

utanför privatpersonens följargrupp, som är intresserad av företaget. Det är i stora drag korta 

och koncisa hashtags som är relevanta för innehållet som används. Då Hamborg (2015) menar 

att tio hashtags är en lämplig mängd per bild kan vi dra slutsatsen även här att de större 

kontona som @malinbjork, @hannaoeberg, @akorahim och @clara.kalen arbetar på rätt sätt 

med detta. Att använda sig av ett onödigt högt antal hashtags kan ge ett oseriöst intryck då 

flera av de hashtags som används inte är direkt relevant för innehållet i bilden.  

5.5. “Social media - it’s communication, not marketing” 

Enligt Sarvary & Zsolt (2014) handlar sociala medier om att kommunicera och engagera men 

inte om att pressa reklam på personer. Under intervjuerna med Högberg (2015) och Hamborg 

(2015) kom det fram skilda meningar kring detta påstående. Hamborg (2015) menar att detta 

stämmer och att allt handlar om att skapa en dialog med kunden, medan Högberg (2015) 

tycker att dessa två går ihop då marknadsföring också är kommunikation. För att företag ska 

lyckas med sin marknadsföring på sociala medier är kommunikationen den viktigaste 

aspekten. Genom Instagram kommunicerar hälso- och kosttillskottföretag genom 

privatpersoner, men även genom ett eget företagskonto. Högberg (2015) och Hamborg (2015) 

menar att kvalité går framför kvantitet och att bilder som läggs upp i dålig kvalité förlorar sitt 

syfte. Det är viktigt att inte lägga upp bilder bara ”för sakens skull”, men för att ge något till 

konsumenten som den själv önskar att ta del av. Under vår observation kunde vi se att de 

konton som levererar bäst bildkvalité även är de konton med flest följare. Om sociala medier 

är kommunikation, och inte marknadsföring finns det inget tydligt svar på då det finns olika 

uppfattningar av detta. 
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5.6 Branding på Instagram 

Instagram är ett bra verktyg för företag som vill bygga upp sin prestige, främja sitt varumärke 

och anseende. För att kunna göra detta måste företag ha en klar bild av hur dessa vill bli 

presenterade. Vad är det som de vill ska associeras med deras varumärke. Genom att sponsra 

privatpersoner som företag anser passar deras varumärke når de ut till sin målgrupp på ett 

billigt och effektivt sätt (Safko 2012, s. 15).  

 

De privatpersoner som vi har observerat är sponsrade av olika företag inom hälso- och 

kosttillskottsbranschen. Dessa personer är en del av varumärket. Det är viktigt att välja rätt 

personer för en sådan uppgift eftersom dessa personer blir kopplade till företaget och är 

företagets ansikte utåt. Genom att sponsra med enbart produkter blir detta en låg kostnad för 

företaget samtidigt som de får en marknadsföring av hög kvalité. De sponsrade 

privatpersonerna vi har undersökt kommunicerar även med sina följare som är sponsorns 

målgrupp. Tekniken bakom applikationen Instagram gör det möjligt att kunna på ett enkelt, 

snabbt och effektivt sätt lägga upp bilder och videoklipp, skriva och svara på kommentarer 

och dela innehållet vidare. 

 

Enligt Harris (2014) handlar branding på sociala medier inte bara om att marknadsföra sig 

utan också om bra och meningsfull onlinekommunikation. Vissa situationer kräver 

kommunikation och i vissa situationer kan det vara bäst att vara tyst. Genom att skapa ett 

band till sina konsumenter skapas starka emotionella associationer till företag som 

förhoppningsvis är av positiv klang (Harris 2014, s. 94). Detta kunde vi se ett bevis på i vår 

observation. De privatpersoner som blir sponsrade har många följare som tar del av deras 

vardag och blir inspirerade av deras sätt att leva på. Där är dem emotionella banden redan 

skapade mellan följare och den sponsrade personen. Följarna ser upp till den sponsrade 

personen och där kommer företagen in med sin sponsring. Den sponsrade personen lägger upp 

bilder och recensioner på produkterna och följarna lockas att köpa dem. Följarna kan även 

ställa frågor och få svar av en riktig person istället för att få svar från en anonym 

kundtjänstmedarbetare. Denna typ av marknadskommunikation kan fungera som mer 

trovärdig och genuin eftersom följarna kan sätta ett ansikte på avsändaren istället för att lita 

på anonyma reklamkampanjer.  
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Hamborg (2015) menar att företag bör sponsra privatpersoner som har en röd tråd genom hela 

sitt konto så som stil, färg och mönster som överensstämmer med hur företag vill bli 

igenkända. Detta drar till sig rätt följare vilket även bör vara företagens målgrupp. Detta är en 

viktig del av branding på sociala medier säger Hamborg (2015). Genom att konsekvent lägga 

upp bilder, anpassa sitt innehåll efter sina följares önskemål och kommunicera med dem 

skapas starka band till det personliga varumärket. Instagram som ett socialt medie erbjuder 

möjligheten till att kunna vara kreativ och visuell samtidigt som äktheten är någon större än 

på andra social mediekanaler berättar Hamborg (2015). Detta är något som vi i högsta grad 

lade märke till under vår observation. 

5.7 Sociala medier som marknadsföringskanal 

Marknadsföring genom sociala medier handlar om kommunikation, kontakt och delad 

kontroll. De företag som sponsrar privatpersoner får tillbaka publicitet kring produkten de 

skickar ut och lägger kontrollen i privatpersonens händer. Företagen använder 

privatpersonernas egna relationer till att skapa kontakt med nya konsumenter. På så sätt 

skapar företagen ett större nätverk än vad de hade kunde gjort på egen hand. Genom en 

undersökning av följarstrukturer kunde vi se en överlapp mellan tre av kontona vi undersökte. 

Detta tyder på att företag som sponsrar olika personer inte når ut till det antal följare som 

varje privatperson har, utan ett mindre antal följare då flera av de sponsrade privatpersonerna 

har gemensamma följare. 

 

Konsumenterna vill enligt Harris (2014) ha tillgång till negativ återkoppling för att ha 

möjligheten att göra en riskanalys innan de köper produkten. Då vi inte kunde se några 

negativa kommentarer under vår observation skulle det vara omöjligt för en konsument att 

göra denna analys. Då personerna som får produkterna har ett specifikt avtal med företagen 

som vi inte fick ta del av undrar vi om alla produkter är så bra som det beskrivs att vara. Vi 

anser att det är osannolikt att alla produkter är likvärdiga och att det borde komma tydligare 

fram vilka produkter som är bra respektive mindre bra.  

 

Begreppet “youtility” som enligt Harris (2014) står för gratis användbar information som är 

önskad av konsumenten anser vi är beskrivande för det sociala mediet Instagram. Då 

användarna själva bestämmer vilka personer de vill följa är innehållet önskat av följarna. Då 

flera av de personer vi har undersökt i vår observation har ett stort antal följare anser vi att 

marknadsföringen och kommunikationen som i grund kommer från hälso- och 
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kosttillskottföretag kan ses på som attraktiv för konsumenterna. Om följarna hade tyckt att 

reklam för företagen är störande hade inte dessa personer valt att följa den sponsrade personen 

som gör reklam. Ett exempel på detta är Nyberg (2015) som berättar att hon absolut påverkas 

av andra som lägger upp produktbilder och i många fall köper dessa för att själv testa. Detta 

tyder på att de sponsrade privatpersonerna lyckas med att kommunicera ut företagens 

produkter i rätt mängd och till rätt målgrupp.  
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6. Slutsats 

Vi har utfört denna studie utifrån frågeställningen “På vilket sätt använder hälso- och 

kosttillskottföretag sig av privatpersoner för att kommunicera med sin målgrupp på 

Instagram och vad är det i mediet som gör det möjligt att använda den i marknads- och 

kommunikationssyfte?” 

 

Studien bidrar till ökad kunskap inom hur företag ska lyckas med att marknadsföra sig samt 

kommunicera med målgruppen genom privatpersoner på Instagram. Detta specifikt inom 

hälso- och kosttillskottbranschen. Studien bidrar även till att förstå hur Instagram fungerar 

som kanal för marknadskommunikation och vilka funktioner i applikationen som gör en sådan 

marknadskommunikation möjlig.  

 

Genom att använda sig av privatpersoner med stor påverkningskraft kan hälso- och 

kosttillskottföretag nå ut till sin målgrupp med hjälp av applikationen Instagram. Dessa 

personer blir företagens ansikte utåt samtidigt som de agerar som budbärare. Med hjälp av 

dessa personer som även kallas för opinionsledare eller “influencers” kan företagen 

kommunicera med sin målgrupp på ett personligt och trovärdigt sätt. Det är viktigt att dessa 

personer lägger upp bilder av bra kvalité och i rätt mängd för att kommunikationen ska vara 

fungerande. Det är även viktigt att personerna har förmågan att beskriva produkterna på ett 

intresseväckande sätt samt att de besitter kunskaper som gör att de kan svara på eventuella 

frågor.  

 

De privatpersonerna som vi från observationen anser fungerar som ”influencers” är 

@malinbjork, @clara.kalen, @akorahim och @hannaoeberg. Dessa personer har ett högt 

antal följare och lägger upp bilder som i största del är av bra kvalité. De presenterar produkter 

på ett intresseväckande sätt och har möjligheten att i olika grad ge ut rabattkoder. De är även 

medvetna om att det är viktigt att svara på kommentarer och frågor för att på bästa sätt 

kommunicera med företagens konsumenter. Då de personer som vi har undersökt i vår 

observation har ett stort antal följare och samtidigt lägger upp allt från 2 till 18 sponsrade 

inlägg i veckan kan vi dra slutsatsen att dessa inlägg inte är störande för följarna utan 

intressanta. Detta gör att hälso- och kosttillskottföretag når ut till många människor på ett 

enkelt och tidseffektivt sätt.  
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Instagram som applikation med cirka 400 miljoner användare i månaden erbjuder tekniska 

möjligheter att enkelt och snabbt lägga upp bilder och video i bra kvalité som kan nå ut till en 

stor grupp av människor (Instagram Press, 2015). Genom hashtags kan bilderna spridas till 

alla Instagramanvändare, värden runt. Det finns även möjlighet att skapa en dialog och 

relationer med andra användare genom kommentarer. Alla dessa faktorer skapar en 

förutsättning för en tvåvägskommunikation mellan producent och konsument. Den viktigaste 

funktionen som Instagram erbjuder är att användarna kan sprida sina bilder samt påverka alla 

andra användare som ser dessa. Instagram är en plattform som erbjuder möjligheter för 

människor med samma intressen att inspirera och påverka varandra. Genom hashtags är det 

enkelt att hitta innehåll som är intressant för just dig. Då applikationen har ett högt antal 

användare är det viktigt att lyckas på denna kanal. Lyckas företagen med detta, säljer 

produkterna sig själva till slut.  

6.1 Förslag till vidare forskning  

För att utveckla denna studie skulle det vara intressant att ta reda på hur företagen jobbar för 

att kommunicera med sin målgrupp på Instagram. Det skulle även vara intressant att ta reda 

på hur de samarbetar med de personer de sponsrar för att i sin tur ta reda på vilka faktorer som 

skapar ökad försäljning. För att lyckas med detta måste forskaren få kontakt med företagen, 

vilket har visat sig vara svårt, men som inte kan garanteras vara omöjligt för andra att lyckas 

med. Vi tycker även att det skulle vara intressant att undersöka företagens målgrupp och ta 

reda på i vilken grad dessa personer påverkas av de produktbilder som läggs upp. Detta skulle 

vara intressant för att ta reda på hur marknadsföringen och kommunikationen verkligen 

fungerar och om detta angreppssätt genererar ökad konsumtion från målgruppen. 
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8. Appendix 

8.1 Appendix 1 

Observationsschema 

Följarstruktur 

Undersöka om företagen som sponsrar följer de personer de sponsrat och vice versa. 

Hur många följare har personen? 

Är följarna själva sponsrade av samma företag eller andra företag? 

Trender 

Produktbilder (hur ofta dessa läggs upp per vecka, porträtteringens kvalité, skillnader mellan 

män och kvinnor) under det senaste halvåret 

Antal likes på produktbilder i jämförelse med vanliga bilder under det senaste halvåret. 

Vilka hashtags använd till produktbilderna som relaterar till sponsorn. 

Kommentarer 

Vilka bilder genererad flest kommentarer, produkt vs vanliga? 

Hur ser kommentarerna ut, positiva/negativa? 

Handlar kommentarerna om produkten på produktbilderna? 

Besvaras eventuella frågor? 

Ett konto, resan från början till sponsring, skillnader 

Skillnader på kvalité av bilderna innan och efter sponsring. 

Hur ofta bilder läggs upp i allmänhet. 

Antal likes, har det ökat eller minskat? 

Har användningen av hashtags ändrats i antal och sort? 
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8.2 Appendix 2 

Intervjufrågor Sveriges Marknadsförbund och Bennet Reklambyrå 

Hur tycker du att Instagram fungerar som kommunikations- och marknadsföringskanal? 

Hur ska företag på bästa sätt gå tillväga för att marknadsföra sig på Instagram och lyckas med 

det? 

Vi har lagt fokus på marknadsföring genom privatpersoner på Instagram, hur fungerar denna 

typ av marknadsföring? 

Vad är det i mediet Instagram som gör att den är användbart som marknadsförings- och 

kommunikationskanal? 

Hur skiljer sig Instagram som kommunikations- och marknadsföringskanal från andra sociala 

medier som ex. Facebook? 

Tycker du att Instagram som applikation behöver utvecklas för att nå sin fulla potential när 

det gäller marknadsföring och kommunikation? Vilka funktioner saknas? 

Hur kan företag på bästa sätt nå sin målgrupp genom Instagram? 

Finns det möjlighet för företag att se om försäljningen kommer från Instagram? Hur? 

Sociala medier är kommunikation, inte marknadsföring, stämmer detta? Och kan du förklara? 

Finns det specifika regler och lagar att följa när det kommer till marknadsföring genom 

privatpersoner? (sponsringsfenomenet) 

Vad för skillnader finns det i typ av marknadsföring och kommunikation på Instagram? 

Finns det etiska principer för sponsring? Hur kontrollerar företagen att de följer dessa? 

Finns det några generella principer som appliceras på sociala medier? Hur skiljer det sig från 

annan typ av marknadsföring? 

Finns det några kvalitetsindikatorer för att generera försäljning på sociala medier? 

Vad är det som gör att någon är framgångsrik i sitt område? 
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8.3 Appendix 3 

Intervjufrågor privatpersoner 

Namn (frivilligt): 

Kön: 

Ålder: 

Tävlingsgren, om du tävlar: 

Vilka företag har du blivit sponsrad av? 

På vilket sätt har dessa företag kommit i kontakt med dig? Eller är det du som tog kontakten 

med dem? 

Hur såg avtalet ut? 

Skulle produkterna porträtteras på ett specifikt sätt eller kunde du göra som du själv ville? 

Hur ofta skulle du lägga upp bilder på Instagram? 

Skulle bilderna läggas upp på en specifik tid under dagen? 

Skulle bilderna ha några specifika hashtags eller text? I sådant fall, vilka? 

Hur såg kommentarerna ut på dessa bilder? Positiva/negativa? 

På vilket sätt kommunicerar du med dina följare? 

Var det någon som frågade dig om råd kring produkterna? 

Anser du att denna typ av marknadsföring fungerar för företagen? Varför? 

Påverkas du själv av andra som lägger upp bilder med produkten i fokus? 

Följer du andra hälso- och kosttillskottföretag på Instagram? Varför/varför inte? 

Hur tycker du att Instagram fungerar som applikation för marknadsföring och 

kommunikation? 


