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Abstract 
In a world where digitalisation is growing at a rapid speed and social media is a 
part of our everyday life, companies have started to adapt to this new way of 
communicating with their consumers and market their brand. Throughout the 
years Instagram has grown from a photo-sharing platform to a marketing tool. 
The aim of this study was to examine how smaller companies form social media 
strategies on Instagram using the provided tools. We conducted a qualitative 
analysis by interviewing companies and observing their presence on Instagram, 
using The Social Strategy Cone framework. From our results and analysis we have 
found communication with the target group and marketing to be the driving forces 
for these companies’ social media strategies on said platform. Based on these 
findings we further discussed three main factors for other companies to include in 
their social media strategies. These three factors are target group, communication 
and monitoring. There are various ambiguities in this area that still need to be 
explored. This is due to social media constantly changing. However, our hope is that 
our study can be used as a basis for further research on social media strategies.  

 

Nyckelord: sociala medier, sociala mediestrategier, Instagram, funktioner, verktyg, 
kommunikation, digital marknadsföring. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Daniel A.Skog för att ha drivit oss framåt under 
arbetets fortlöpande med ett stort engagemang. Vi vill också tacka respondenterna som 
ville ställa upp samt fortsätta samarbetet trots globala omständigheter. Utan vår 
handledare och våra respondenter hade inte studien varit möjlig att utföra.   
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 
Idag växer digitaliseringen med en rasande fart och utvecklingen sker snabbare än vad 
människan åldras. Det är ett faktum att internet är en stor del av människors vardagliga 
liv. Förr talades det om att internet bestod av envägskommunikation vid namn Web 1.0, 
som handlar om att mottagaren enbart tog emot information som angavs utan en möjlighet 
att påverka den (Thorstensson, 2006). Senare blev begreppet Web 2.0 populärt genom Tim 
O’Reilly och hans Web 2.0-konferenser 2004 (Stakston 2011). Web 2.0 kallas även den 
sociala webben som representerar en tvåvägskommunikation där användarna har en 
möjlighet till interaktivitet och medskapande av innehåll. Exempel på dessa är Facebook, 
YouTube och andra sociala medier (Fournier och Avery, 2011).  

Utbudet av sociala medier växer med en rapid hastighet och därmed även 
användningen. Ett diagram av Internetstiftelsen (2019) visar att 83 procent av Sveriges 
befolkning använder sociala medier, varav 65 procent använder det dagligen. Instagram är 
en av dessa sociala medier som har expanderat och blivit världens näst största sociala 
nätverkstjänst. Instagram är en fotodelningsapplikation som grundades år 2010 och köptes 
upp av Facebook år 2012 men räknas som en egen tjänst (Internetstiftelsen, 2019). 
Instagram har utvecklats under senare år till en plattform som inte enbart består av en 
användning för privatpersoner utan också företagsprofiler. Instagram visar de fördelar 
med att skapa en företagsprofil i den mån om att nå sin målgrupp samt en chans att öka 
företagets avkastning. Det finns en miljard aktiva användare på Instagram som använder 
applikationen dagligen och 90 procent av dem följer minst ett företag.  

Allt eftersom har Instagram lanserat en rad olika funktioner i syfte till att företagen skall 
kunna implementera ett konto1. Detta leder till att allt fler företag väljer sociala medier för 
att bland annat följa med i trender, utvecklingen samt för att sprida sitt varumärke 
(Tsimonis och Dimitriadis 2013). Det gäller även småföretagare eftersom de har mindre 
förutsättningar samt resurser. Detta får dem också att tänka på hur sociala medier kan 
tillämpas på ett strategiskt sätt. Strategi beskrivs som en långsiktig övergripande plan för 
aktiviteter i den mån om att företag eller organisationer skall nå en aktuell eller en 
framtidsposition (Nationalencyklopedin u.å).   

Den digitala tekniken är en del av det dagliga arbetet och utifrån ett praktiskt arbetssätt 
visar forskningen att strategisk användning av digital teknik kan förstås utifrån hur, vad 
samt varför digital teknik implementeras i individers dagliga arbete (Whittington och 
Jarzabkowski, 2008). Den tidigare forskningen om social mediestrategi har också visat att 
det finns olika former av sociala medier, exempelvis Instagram. Däremot har inte dessa 
plattformar, som tillhandahåller diverse funktioner som har bytts ut och även utvecklas 
över tid, beaktats. Det är viktigt att vi vet mer om detta för att kunna förstå hur företag kan 
använda sociala medier och dess verktyg till deras fullaste potential. Detta för att sedan 
kunna inkludera dessa i en strategi som är passande i företagens affärsmässiga syften. En 
avsaknad av sådana studier kan vara anledningen till varför företag inte känner till hur 
sociala medier tillämpas strategiskt. Dessutom blir mycket av den forskning som redan 

 
1 Instagram. 2020. Instagram Business, marknadsföring på Instagram. 
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finns irrelevant då den inte är uppdaterad med de nyare funktionerna och ger därför inte 
heller en bra bild av verkligheten.  

Sociala medier är ett område som det har forskats en del om och är aktuellt i dagens 
samhälle. Företag väljer att etablera sig på dessa plattformar i den mån om att 
marknadsföra samt bygga upp sitt varumärke. Vi ser dock en avsaknad på hur småföretag 
utformar strategier på sociala medier med hjälp av dess plattforms funktioner. En sådan 
avsaknad kan göra det utmanande för småföretag att utveckla en social mediestrategi då 
det inte redan finns särskilt många utarbetade strategier de kan följa. Detta kan dessutom 
även leda till felaktigheter i ny forskning då en inte har tillräckligt med data att utgå från 
för att göra en utförlig studie. Med tanke på hur stor roll sociala medier har fått i samhället 
är det viktigt att även undersöka denna aspekt av dem, både för att underlätta företagens 
strategiska användande av sociala medier samt även få mer uppdaterad och realistisk 
forskning om sociala mediestrategier. Därför kommer vi i denna studie utreda hur 
småföretag kan etablera en social mediestrategi med hjälp av funktioner på en vald 
plattform, i detta fall Instagram. 

1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse av hur företag kan använda sig av 
sociala medier för strategiska syften. Mer specifikt hur småföretagare utformar sociala 
mediestrategier i deras användning av Instagrams utbud av funktioner. Vi vill framställa 
kunskaper som kan komma vara till en förmån för både småföretagare som önskar att 
använda sig av Instagram samt för forskningen om social mediestrategi. Så här lyder 
frågeställningen: 

 
• Hur utformar småföretagare sociala mediestrategier med hjälp av Instagrams 

funktioner?  

1.3 Relevanta termer 
Här beskrivs relevanta termer som förekommer under uppsatsen. Funktioner och verktyg 
används som synonymer i denna studie. 

 
Hashtag - Ett ord eller en fras som föregås av ett # tecken som grupperar alla inlägg med 
samma nyckelord (Nationalencyklopedin u.å). 
Inlägg - Bilder och videor som publiceras med standardverktyget i flödet2. 
Likes - Antal gillningar på inlägg som visar intresse. (Cambridge Dictionary u.å). 
Posts - Ett samlingsnamn för alla olika typer av inlägg som publiceras på sociala medier. 
(Cambridge Dictionary u.å). 
Repost - Ett inlägg som publiceras igen online av någon (Oxford English Dictionary u.å). 
Flöde - En hemsida eller skärm som uppdateras ofta för att visa ny information, i form av 
exempelvis text eller bilder. (Cambridge Dictionary u.å). 

 

 
2 Instagram. 2020. Publicera och lägga till platser. 
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2. Relaterad forskning 
Syftet med detta kapitel är att visa på den tidigare forskningen om sociala mediestrategier, 
det är ett bastant kunskapsområde som innefattar ett flertal aspekter. En av dem är att 
företag skall förstå värdet i att vara aktiv på sociala medieplattformar. Det finns ett antal 
nyckelbegrepp som är essentiella för strategier på sociala medier, dessa anser vi fastställer 
en grund för att kunna implementera sociala mediestrategier. Eftersom det finns en mängd 
sociala medier har vi valt Instagram som ett fokus i detta kunskapsområde då det är en 
plattform som allt fler företag väljer att etablera sig på, på grund av populariteten, den 
snabba utvecklingen och även plattformens potential till att sprida varumärket.  

Denna del är upplagd på det sättet då vi beskriver dessa nyckelbegrepp generellt inom 
sociala mediestrategier, sedan granskar vi de strategier som företag använder sig av på 
Instagram och slutligen redogör vi om brist på den forskning som adresserar vår 
problemfråga.  

2.1 Strategier på sociala medier  
När sociala medier växte fram blev internet ett ställe där en inte bara kunde ta del av det 
som lades upp utan även vara med och skapa samt påverka innehållet. De verktyg som finns 
att tillgå på sociala medier hjälper att nå ut till miljontals människor. Det ses som ett 
perfekt ställe för företag att bygga upp sin verksamhet, stärka sitt rykte och öka sin 
försäljning (O’Flynn, 2012 refererad i Tsimonis och Dimitriadis 2013, 5).  

Det finns en del grundläggande nyckelbegrepp inom sociala mediestrategier. Till en 
början måste social media definieras. Enligt Kaplan och Haenlein (refererad i Tsimonis och 
Dimitriadis 2013, 1), är sociala medier: “a group of Internet-based applications that build 
on the ideological and technological foundations of Web 2.0 and allow the creation and 
exchange of User Generated Content.” Bara en definition räcker inte för att företag skall 
lyckas på sociala medier, det krävs att bygga upp samt hantera en social mediestrategi 
anger Schaffer (2013). Han beskriver social mediestrategi som en skriftlig intern plan som 
exempelvis kan gälla vilka verktyg som kan appliceras för de olika sociala 
medieaktiviteterna, men även hur företaget jobbar internt. Baserat på dessa två 
definitioner har vi därav valt att tolka ordet sociala mediestrategier likt det dessa forskare 
och författare har beskrivit. Däremot, eftersom vi har valt Instagram som plattform och 
undersökt hur småföretag använder dess funktioner, tänker vi att deras strategi byggs upp 
av deras användning av verktygen som finns tillgängliga.   

Ett annat nyckelbegrepp är “strategy-as-practice” där Whittington och Jarzabkowski 
(2008) anger att det är väsentligt att företag förstår hur och varför de använder dessa 
verktyg, deras innebörd och begränsningar, för att det ska var lönsamt. De bör alltså inte 
följa en strategi utan att veta hur de ska tillämpa den i praktiken. Strategy-as-practice syftar 
på att skaffa en djupare förståelse av hur strateger, oberoende på deras position i 
verksamheten, använder sig av olika verktyg strategiskt (Whittington och Jarzabkowski, 
2008). Genom att förstå hur de svarar på och aktivt utformar strategiska processer blir det 
lättare att uppfatta vad för resultat som implementeras i den strategin i praktiken 
(Arvidsson et al., 2014). Vi tänker att vår studie kan bidra med den kunskapen till företag 
då vi har undersökt vad olika aktörer använder för funktioner, samt hur de går tillväga i 
praktiken och vad det ger för resultat. 
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Redan nu kan vi identifiera ett antal nyckelord som har återberättas i den tidigare 
forskningen. Det finns även andra nyckelbegrepp som anses som väsentliga i och med att 
vår studie utspelar sig på sociala medier, även så kallat Web 2.0. Med internetbaserad 
media har det underlättat till en elektronisk version av word of mouth så kallat eWOM (Chu 
and Kim, 2011 refererad i Tsimonis och Dimitriadis 2013, 4). Därför är sociala medier ett 
utmärkt verktyg för företag att sprida information som sedan sprids vidare av användarna 
mellan varandra (Vollmer and Precourt, 2008 refererad i Tsimonis och Dimitriadis 2013, 
4). Detta begrepp är för oss bekant samt användningen av det då vi själva befinner oss på 
sociala medier frekvent och sprider information mellan varandra. Begreppet är viktigt för 
oss för att förstå studien men även företagens strategier på sociala medier eftersom det är 
en typ av spridning. Även med den nya framfarten av Web 2.0 s innefattar den teknologin 
en interaktivitet med användarna, företagen etablerar sig på sociala medieplattformar för 
att bland annat kommunicera med sina konsumenter, därav har begreppet utvecklats till 
SCRM, “Social Customer Relationship Management” (Elena, 2016). Vi tolkar begreppet 
SCRM likt det den tidigare forskningen säger eftersom det ger en möjlighet för oss att 
återigen förstå företagens strategier på sociala medieplattformar. De nyckelbegrepp som 
har tagits upp hjälper oss i dataanalysen att identifiera och sammanställa viktiga faktorer 
utifrån det tillämpande ramverket. Även kunna diskutera kring dessa då de är vitala inom 
vårt problemområde.  

En av de största anledningarna till att företag misslyckas inom sociala medieinitiativ är 
att de ser sociala medieverktygen som en teknisk lösning istället för en strategisk fråga. För 
att förstå och bygga upp en social mediestrategi krävs det att veta vilka verktyg som är 
tillgängliga för det ändamålet (Vuori och Jussila, 2016). Detta anser vi är en betydelsefull 
del när företag arbetar med sociala medier eftersom om företagare skall uppnå sitt 
affärsmål krävs det rätt plattform men även de rätta verktygen. Culnan et.al (2010) menar 
också detta då de beskriver att värdet inte kommer från själva plattformen utan hur den 
sociala media plattformen blir använd. Därför anser vi att företagare bör ta till vara på 
sociala medierna och utnyttja dem till det fullaste potentialet, men det krävs att hitta ett 
nytt sätt att kommunicera eftersom tillämpningen via massmedier inte fungerar som en 
tvåvägskommunikation.  

Under åren har ett antal studier gjorts för att undersöka företags strategier på 
Instagram. Suciati (2018) utförde en studie som bestod av 32 mindre företag som 
marknadsförde sig själva på Instagram, syftet var att undersöka deras strategier. Det 
ställdes endast en fråga till alla företag, frågan var: “Vad gör ni för att marknadsföra ert 
företag på Instagram?”. Enligt det resultat de fick integrerade de allra flesta företagen deras 
kampanjer på Instagram med andra plattformar såsom Facebook och Twitter. Något 
många även gjorde var att de använde trendiga hashtags, såg till att vara snabba med att 
svara på deras konsumenter och även publicera innehåll relativt ofta. Att vara regelbunden 
med att dela inlägg är även något Bakanauskas och Kisieliauskas (2018) såg som väsentligt 
och det verkade ha större betydelse än det visuella innehållet. Även kommunikationen med 
konsumenterna nämndes som en viktig komponent. Några få företag brukar även kolla på 
andra liknande verksamheter på Instagram för att se hur de gör, deras produkter och vilka 
deras följare är. De brukar då följa både dessa företag och deras konsumenter, samt 
kommentera och gilla konsumenters bilder då de tror att det kan locka nya kunder 
(Suciatis, 2018). Eftersom denna studie har ungefär samma syfte som oss och är en av de 
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nyare artiklarna inom detta kunskapsområde är innehållet relevant och det är möjligt att 
vi kommer att se likheter i vårt resultat. 

Nummelin (2015) utförde en studie på nio småföretag som använder Instagram för att 
undersöka tre element. Dessa är deras införande av Instagram som ett affärsverktyg, 
användning av Instagram i ett företagssyfte och upplevda fördelar och värden med 
marknadsföring på Instagram. Resultatet visade att anledningen till att företag valde att 
befinna sig på Instagram var främst plattformens ökade popularitet, spridning och för att 
nå ut till fler kunder. Företagen nämnde att det även var ett sätt att visa deras konsumenter 
att de är aktiva, genom att då följa nya trender inom marknadsföring. Vi tror att det är här 
problematiken uppstår hos många företag, de känner att de måste införskaffa ett 
Instagramkonto för att inte förlora kunder och skapar därför ett konto utan att egentligen 
veta hur de ska hantera det. Ramverket vi använder i vår studie är en av många som har 
tillkommit under de senaste åren för att hjälpa företag med just detta.  

Företagen i studien gillade att marknadsföra med bilder på Instagram då de på så vis 
kunde visa deras produkter på ett enkelt och estetiskt sätt. Bakanauskas och Kisieliauskas 
(2018) studie visade däremot att det inte bara är viktigt att fokusera på det visuella utan 
även textinnehållet då det verkar öka engagemanget från användare. När det gäller 
Instagrams funktioner kände företagen att det var några som saknades, såsom att kunna 
växla mellan konton och kunna zooma in på bilder. Det togs även upp att Instagram borde 
erbjuda verktyg som gör det lättare för företag att hantera deras konto på Instagram samt 
att även kunna få en överblick av deras marknadsföringsaktivitet (Nummelin, 2015). Alla 
dessa aspekter har nu tillkommit på plattformen. Detta var en av anledningarna till att vi 
var intresserade av Instagram, just att de verkar anpassa sin plattform efter vad användare 
vill ha och på så vis öka sin popularitet på marknaden.  

En viktig sak att veta i vårt fall, men även i andra forskares fall, är att sociala medier 
förändras kontinuerligt. Mycket av det som saknas i den forskning som finns om företag på 
Instagram är information om Instagrams alla funktioner och hur de kan användas av 
företag. Detta leder därmed till att det blir svårt för företag att ta sig ann sociala medier. Vi 
tänker att vårt arbete kommer att bidra med den delen av kunskapsområdet som inte har 
utforskats lika mycket. På så vis kan vi ge en inblick av hur företag kan använda det som 
finns tillgängligt på Instagram för deras ändamål. Anledningen till att det inte finns särskilt 
mycket forskning gällande detta beror nog på att det hela tiden kommer nya funktioner på 
plattformen och forskningen hinner därför inte alltid komma ikapp, vilket Suciati (2018) 
nämner i sin studie.  

Sammanfattningsvis finns det en del forskning om sociala mediestrategier och hur samt 
varför företag tillämpar digital teknik i sitt dagliga arbete. Det vi har sett är ett flertal 
ramverk och begrepp som kan ses som ett hjälpmedel för att implementera goda strategier. 
Det som däremot saknas är hur företagen väljer att bygga strategier och använda sig av 
dessa verktyg i praktiken, speciellt på plattformen Instagram. Vi anser även att 
tillämpningen av funktioner på sociala medier borde vara en del av de ramverk som finns i 
forskningen. Mer forskning inom detta område är väsentligt av den anledning att företag 
och organisationer fortsätter att utforska nya verktyg samt effektiva sociala 
mediestrategier. I relation med vår problemfråga är detta vad vi ska adressera.  
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3. Analytiskt ramverk 
The Social Strategy Cone är ett ramverk av Effing och Spil (2016) för att evaluera 
nyckelelement i sociala mediestrategier. Ramverket passade vårt syfte i och med att det 
redan kan appliceras för att undersöka befintliga sociala mediestrategier samt för 
utformning av nya. På detta sätt kan vi i analysen identifiera hur de utvalda småföretagen 
har utformat deras strategier på Instagram med hjälp av detta ramverk.  

Effing och Spil (2016, 2) beskriver sociala mediestrategier som: “A goal-directed 
planning process for creating user generated content, driven by a group of Internet 
applications, to create a unique and valuable competitive position.” I deras studie 
utvecklade de som sagt ett ramverk genom att undersöka och evaluera nyckelelement i 
sociala mediestrategier. De anser att det som saknas inom detta forskningsområde är 
standardmetoder för att kunna utvärdera professionella sociala mediepraktiker och vad det 
finns för underliggande strategier. Resultaten visade bland annat att sociala 
mediestrategier inom företag och organisationer är ännu inte välutvecklade och att företag 
använder sociala medier till att nå ut till en bredare publik och inte till den existerande 
målgruppen (Effing och Spil, 2016). Ramverket som de utformade, “The Social Strategy 
Cone”, kan appliceras för att undersöka befintliga sociala mediestrategier samt för 
utformning av nya. De säger också att framtida studier kommer att stärka och definiera 
ramverket. Eftersom detta passade vårt syfte har vi i vår studie valt att utgå från detta 
ramverk men enbart utifrån de sju elementen samt anpassat dem till vårt problemområde 
och valda plattform. Detta för att kunna identifiera och senare analysera företags sociala 
mediestrategier specifikt på Instagram.  

The Social Strategy Cone utgår från sju nyckelelement för sociala mediestrategier. 
Utifrån ett källkritiskt perspektiv vill vi upplysa om att ramverket är fyra år gammalt och 
som vi har tidigare poängterat förändras sociala medier kontinuerligt. Av den anledningen 
har vi valt att utgå från de sju elementen men anpassat dem efter Instagram och nuvarande 
funktioner på applikationen. Ramverket har även tillämpats för att sammanställa resultatet 
från intervjuerna genom att kategorisera in svaren enligt elementen. Nedan beskrivs de sju 
elementen samt hur vi väljer att definiera dem (se tabell 1.4.). 

 
Affärsmål 
Företag bör enligt ramverket veta vad de har för mål med ett konto på sociala medier och 
vilken effekt det kan ge. I vårt fall bör företaget vara vetandes om vilket mål de har med 
Instagram generellt, om affärsmålet har förändrats under åren men även syftet bakom 
innehållet av publikationerna. 

 
Målgrupp 
Företag bör veta och identifiera vilken målgrupp de vill nå ut till på sociala medier. I vårt 
fall bör företaget kunna identifiera men också motivera den målgrupp de vill nå ut till på 
Instagram men även beskriva hur de kommunicerar med målgruppen via de funktioner 
som är tillgängliga.  

 
Monitor 
Kommunikation mellan användare via sociala medier är något företag har väldigt lite 
kontroll över. Det är därför viktigt att de kontinuerligt bevakar och observerar deras sociala 
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medier. I kristider blir detta extra viktigt. Att bevaka kommentarer, gillningar, responser 
och följare hjälper också. Därför har vi ställt frågor som berör detta området inom statistik 
samt om de kontrollerar vad som sägs om företaget. 

 
Val av kanal 
Att välja vilken kanal där kommunikationen sker till sina konsumenter spelar en stor roll i 
hur effektivt det kommer att vara, samt hur lämplig kanalen är för den sortens 
kommunikation. Sociala medieplattformar har alla olika infrastrukturer, egenskaper och 
förmågor och olika målgrupper har olika behov. Av den anledningen är det viktigt att 
respondenterna vet sitt syfte bakom val av Instagram. Även om innehållet skiljer sig från 
andra sociala medieplattformar.  

 
Verktyg 
Det kan vara väldigt stärkande för företag att inneha anställda som utbildas och tränas för 
att hantera sociala medier eller anställa någon som redan besitter den kompetensen. Ett 
företags strategier beror på värdefulla verktyg och deras sätt att leverera budskap. Här har 
vi ställt frågor om bland annat betald annonsering men även vilka funktioner de föredrar 
för ändamålet.  

 
Innehåll 
Det är väsentligt att göra en plan med en klar tidsram för planering av olika aktiviteter. 
Dessa inkluderar bland annat projekt, kampanjer, schema för när inlägg ska läggas ut. 
Kontinuiteten är viktigt för budskapet, lämpligheten och hur autentisk inläggen är. Därför 
är det viktigt att använda ett passande språk. Detta element anpassade vi genom att bland 
annat ställa frågor om konkurrenter och estetiken.  

 
Policy 
Vid jobb med sociala medier bör vissa grundläggande regler anges i organisationen eller 
företaget, annars är risken stor att företagets rykte kan skadas om anställda inte har någon 
klar gräns om vad som får och inte får användas. Det handlar om yttrandefrihet samt 
anställdas rättigheter i vetskapen om vad som får och inte får publiceras. I vårt fall ligger 
en stor del av fokusen på Instagrams regler och restriktioner som hänger ihop med de 
funktioner som företagsprofilen innehåller. 
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4. Metod 
Under detta avsnitt kommer vi att förklara samt motivera vilka metoder som har 
tillämpats, de avgränsningar som har gjorts och dess urval av företag för att utföra studien.  

4.1 Metodval 
I vårt arbete har vi utfört en tolkande flerfallsstudie, studien har därmed baserats på 
respondenternas uppfattningar samt våra egna tolkningar av dessa (Walsham, 1995). Vi 
valde denna metod eftersom tolkning är en stor del av vår arbetsprocess då vi behöver tolka 
den insamlade datan för att sedan kunna analysera den. I en flerfallsstudie undersöks flera 
företag, organisationer eller liknande, till skillnad från en enkel fallstudie där fokuset ligger 
enbart på ett fall. En enkel fallstudie är relevant när det är ett speciellt fall på något sätt, 
flerfallsstudier är bättre när det skall jämföras eller behövs flera svar för att stärka 
forskningen (Rowley, 2002). Flerfallsstudier kändes mer passande i vårt fall då vi ville få 
flera svar för att stärka vårt resultat. Vi ville dessutom inte fokusera på hur ett specifikt 
företag använder sig av Instagram utan istället få en djupare förståelse av hur företag 
allmänt kan göra, vilket då kräver att vi får in svar från flera verksamheter. Här blir urvalet 
väldigt viktigt eftersom det kommer att påverka resultatet som framställs. Vilket urval som 
görs går däremot inte alltid styra över utan här kan faktorer såsom tid och plats ha stor 
inverkan (Rowley, 2002). I vår studie har detta påverkat vilka företag vi kunnat komma i 
kontakt med samt även hur många vi valt att studera, detta kan i sin tur påverka hur väl 
resultatet vi fått stämmer överens med verkligheten.  

Fallstudier består ofta av flera typer av datainsamling då en kan samla in data som 
reflekterar olika aspekter av det som studeras (Rowley, 2002). Vid implementation av 
datainsamlingen har en metodtriangulering därför tillämpats. Detta innebär att två stycken 
metoder har brukats (Preece, Rogers och Sharp, 2015) och utifrån denna studie är det 
observationer samt intervjuer. En kombination av kvalitativ och kvantitativa metoder 
skulle ge ett bredare underlag av data samt en säkrare grund till tolkning, vilket är 
anledningen till att vi valde att ha med båda dessa metoder.  

Den typen av observation som vi har tillämpat i vår studie är strukturerad observation, 
med det menas att aktiviteter som skall studeras väljs ut på förhand (Bryman, 2011). Därför 
passade denna metod oss då vi ville se småföretagares beteenden kring hur de använder 
sig av Instagrams funktioner för att uppnå sitt affärsmässiga syfte. Yin (2013) anger att 
observationer anses som en metod som är ovärderlig eftersom forskaren ser det som 
händer med egna ögon och kan själv bestämma vad som kan samt ska filtreras bort. Preece 
et. al (2015) menar också att observation med flera observatörer genererar tillförlitligare 
data eftersom den jämförs samt att resultaten reflekteras från olika perspektiv.  

Det finns en variation av intervjumetoder beroende på vad forskaren vill studera. I vårt 
fall har vi tillämpat semistrukturerade intervjuer för att skaffa en djupare förståelse över 
hur samt varför respondenter använder sig av Instagrams verktyg. Metoden innebär att det 
finns några förberedda frågor som ställs till respondenterna men behöver inte följas exakt, 
utan om det uppkommer frågor samt funderingar under intervjuns fortlöpande är det helt 
okej och ställa dem. Frågorna som ställs är också relativt öppna vilket leder till att det ger 
en insamling av mycket information. Genom att ställa öppna frågor bidrar det med en mer 
avslappnad och naturlig konversation, detta kan leda till att den som blir intervjuad känner 
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sig mer bekväm och öppnar därför upp sig mer (Yin, 2013).  Av de anledningarna valde vi 
denna metod för att sedan kunna tolka den mängden data i analysen. 

4.2 Avgränsning och urval av företag 
Vi valde att avgränsa oss till lokala företag. Företaget eller organisationen skulle besitta ett 
Instagramkonto med minst 200 till 300 inlägg samt en följarskara på över 2000. Detta för 
att kunna se hur aktiv de är på Instagram samt för att samla in tillräckligt med data under 
vår observationstid. Ett viktigt krav var också att företaget använder sig av Instagrams 
företagskonto, eftersom det är så en får tillgång till de funktioner som vi i stor del ville 
undersöka. 

För att studien skulle kunna genomföras inom dess omfattning samt angivna tidsram 
gjordes ett bekvämlighetsurval av lokala företag på digitala plattformen Instagram. Denna 
metod av urval beskrivs genom att forskaren tar det som är tillgängligt för studien 
(Denscombe, 2014).  

Under denna undersökning av företagen finns det ingen relation till respondenterna. 
Därav också valet av semistrukturerade intervjuer för att undvika nervositet samt att 
bibehålla en naturlig konversation. Genom att välja tre olika typer av småföretag kunde det 
ges en bättre bild på hur Instagrams funktioner kommer till användning för deras 
ändamål.  

4.2.1 Studerade företag 
Det första företaget är ett eventföretag och deras Instagramkonto skapades 2013. Idag 
består det av 3000+ inlägg samt en följarskara på 20 000+ som ökar varje dag. De sparar 
essentiella stories i profilen som highlights så att användare skall kunna se de när som 
helst. Deras webbsida är länkad i beskrivningen samt adressen vart eventet kommer att 
hållas. De använder sig av funktionen IGTV för att visa upp trailer och aftermovies. 

Det andra företaget som vi kontaktade är, vad vi har valt att kalla det, ett bröllopsföretag. 
De har flera Instagram konton, dock har vi valt att fokusera på deras bröllopskonto som 
startades 2015. I nuläget har de status av 5000+ följare och 2000+ publicerade inlägg. De 
hänvisar till sin livsstilsblogg och deras kollektion genom att tagga användarnamn i deras 
beskrivning. De länkar också sin hemsida samt sparar de stories på sin profil och 
kategoriserar in dem. 

Det tredje företaget producerar hantverksmässigt tillverkade ekologiska tvålar för hud, 
hår och hem. De har en fysisk tvålbutik samt en webbshop via hemsidan. De har 
samarbeten med andra kreatörer inom diverse områden och har återförsäljning av deras 
produkter samt att företaget har även sina produkter hos återförsäljare som återfinns över 
större delen av Sverige. Instagramkontot började användas 2013 och består i nuläget av 
5000+ i följarskara och 900+ inlägg. Företaget har skrivit ut sin adress för hemsidan men 
även för den fysiska butiken. Företaget sparar sina stories i sin profil och kategoriserar in 
dem. De använder sig av butiksfunktionen samt IGTV.  

4.2.2 Instagram 
Sedan dess debut 2010 har Instagram under det senaste decenniet utvecklats från en 
fotodelningsapp till en applikation med många funktionaliteter som idag ofta används i 
marknadsföringssyfte. Idag har Instagram över 1 miljard aktiva användare runt om i 
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världen, 90 procent av dem följer minst ett företag3. Stora och små företag samt 
organisationer väljer att använda Instagram som ett marknadsföringsverktyg av många 
anledningar. Instagram har ett verktyg som ger företag möjligheten att ändra deras konto 
till ett företagskonto. Detta öppnar upp många funktioner och möjligheter, till exempel 
tillgång till statistik om följare, hur de reagerar med inlägg samt händelser. Marknadsförda 
inlägg och händelser anges i ett mått i realtid om hur det går för dem. Företag kan lägga till 
relevant information som öppettider och telefonnummer. Instagram påstår att företag får 
positiva resultat av att använda applikationen4.  

Det finns ett flertal funktioner på Instagram generellt som alla kan ta del av. Här är 
några listade i tabell 1.1 nedanför som är viktiga att känna till för att kunna skapa innehåll. 
Alla begrepp för funktionerna är tagna från Instagrams hemsida5. 

 

Allmänna 
funktioner  

Beskrivning 

Stories Fullskärmsbilder eller videor som försvinner från din profil efter 24 
timmar. Det finns även verktyg i funktionen som omröstning eller 
frågor för att skapa interaktivitet med följare. Även text och musik 
förekommer.  

Highlights Sparade stories som syns på profilen. De kan delas in i mappar och 
namnges. 

Live Ett sätt att förvara kontakt med följare i realtid. När en livevideo är 
slut är den bara synlig i appen om den delas som en återuppspelning 
av den profilens händelse. 

IGTV En funktion där det går att publicera en intresseväckande video som 
inte är begränsad till en minut. Likt med inlägg går det att dela, gilla 
och kommentera IGTV videor. 

DM Förkortning för “direkt meddelanden”, där användaren kan skicka 
bland annat bilder, videor men också meddelande till en enskild 
individ eller en privat grupp. 

Sök och upptäck 
(Explore) 

En sida med färskt innehåll som är baserat på människor som 
användaren följer samt inlägg som gillas. Det går att välja mellan 
kategorier baserat på inlägg som användaren tidigare har interagerat 
med. 

Företagsfunktioner Beskrivning 

 
3 Instagram. 2020. Instagram Business, marknadsföring på Instagram. 
4 Instagram. 2020. Instagram Business, marknadsföring på Instagram. 
5 Instagram. 2020. Instagram | About | Official Site. 
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Tillväxtstatistik En funktion som ger företaget en överblick över följare genom att se de 
inlägg och händelser som genererar mest följare samt följa 
förändringar i följare per vecka eller dag.  

Händelser om dig  Alla händelser som företagsprofilen, under de senaste 24 timmarna, 
har nämnts i slås samman och skapar en egen händelse som kan delas 
på stories. 

Åldersgränsverktyget Sätt åldersgräns på vilka som kan se Instagram-profilen och innehåll. 
Åldersgränser kan formas efter globalt eller lokalt beroende på regler 
och andra faktorer. 

Flexibel profilvisning Visa eller dölj kontaktinformation i företagsprofilen. 

Sekundär inkorg Ett verktyg för att skapa primära och allmänna flikar i inkorgen för att 
säkerställa att de viktigaste meddelande för företaget är lättillgängliga.   

Annonser Tillgänglig för företagskonton för att marknadsföra inlägg samt 
händelser från Instagramkontot. Det är möjligt att länka annonser 
från Instagram till Facebook. 

Butiksfunktion Visar de produkter som säljs och kan förekomma i flödet men även i 
stories. Genom att trycka på produkttaggen går det att se priset samt 
produktens namn. Även så går det att klicka sig vidare till webbplatsen 
för att se mer om den valda produkten.  

Tabell 1.1 Instagrams funktioner 

4.3 Datainsamling 
Rowley (2002) nämner tre aspekter som är väsentliga vid datainsamling. Dessa är en 
överblick av studien, tillgång till olika typer av datainsamling samt en eller flera 
frågeställningar som en utgår från. Vi har följt dessa genom att studera relaterad forskning 
inom de områden som vi undersöker. Sedan utförde vi två olika typer av datainsamling, 
observationer och intervjuer för att stärka vår studie. Innan allt detta formulerade vi en 
problemfråga som vi under processens gång har använt som underlag.  

4.3.1 Observation 
Den strukturerade observationen påbörjades när småföretagen gav sitt samtycke om att 
delta i studien. Observationen skedde på plattformen Instagram, det vill säga vi hade inga 
fysiska träffar med företagen under observationstiden. 

En observation skall bestå av flera tillfällen påstår Yin (2013), därför genomfördes den 
första observationen som en övergripande kontroll (se bilaga 1) för att se hur deras 
Instagram ser ut såväl som estetiskt men även vilken följarskara, vad för typ av funktioner 
de har använder sig av i helhet. Vi rullade tillbaka i deras Instagram flöden från och med 
sex månader tillbaka från startdatumet vi började att observera respektive företag. 
Eftersom vår observation pågick i nutid var det viktigt att fatta tydliga beslut om vad för 
typ av data som vi behöver notera i den andra omgången av observationen som skulle ske 
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under en längre period (Yin, 2013). Därför utarbetade vi ett schema som stöd för att fylla i 
uppgifter som datum, tid, vad för typ av innehåll som publiceras samt vilken eller vilka 
funktioner de använder sig av (se bilaga 2). Genom att aktivera notiser för varje företag 
kunde vi kartlägga deras publiceringar dygnet runt under två veckor. Alla tre deltog i varje 
observationsstudie, det underlättade att vi var ett team då vi kunde dela upp och fokusera 
på olika typer av publikationer (Preece. et.al, 2015) eftersom företagens 
observationsperioder inte startade samtidigt. 

Redan första veckan upptäcktes ett beteendemönster som återupprepades, däremot tog 
vi ett beslut om att fortsätta en vecka till för eventuella förändringar. Det är diffust när en 
observation skall avslutas. Enligt Preece et.al (2015) menar de på att slutet av 
observationen är när forskaren inte lär sig nya saker. Därför valde vi att avsluta alla 
observationer efter två veckor då vi kände att vi inte lärde oss något nytt eller fick ut 
relevant information som var viktig för vår studie. Även att vi redan hade observerat sex 
månader tillbaka och kunde identifiera ett mönster i sin helhet.  

Efter att den första omgången av intervjuer hade genomförts gjordes en kortare 
observation på Instagram med ett egenskapade företagskonto i den mån om att skapa en 
uppfattning om hur företagsfunktionerna och fungerar. Den utfördes i vår grupp, en 
samling av tre personer, för att kunna diskutera vad för typ av frågor som är nödvändiga i 
den andra omgången av intervjuerna.  

  

Småföretag Antal 
följare 

Observationsperiod Startår på 
Instagram 

Redan 
befintliga 
inlägg 

Total 
Observerade 
posts 

Övergripande 
observation 

Tvålföretag 5k+ 12/3 - 26/3 2013 900+ 15 12/3 - 2020 
 Inlägg 6 
månader 
tillbaka  
12/9 - 2019 

Eventföretag 20k+ 3/3 - 16/3 2013 3000+ 29 3/3 - 2020 
Inlägg 6 
månader 
tillbaka  
3/9 - 2019 

Bröllopsföretag 5k+ 9/3 - 23/3 2015 2000+ 74 9/3 - 2020 
Inlägg 6 
månader 
tillbaka  
9/9 - 2019 

Tabell 1.2 Observationinformation 
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4.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna skedde i samband med observationerna efter första veckans 
observationsperiod. Syftet med dessa intervjuer var att erhålla en djupare förståelse från 
vår observationstid över varför samt hur företagen använder sig av specifika funktioner på 
Instagram för att bygga strategier.  

Vi utarbetade frågor som är kategoriserade utifrån de sju elementen: målgrupp, val av 
kanal, affärsmål, verktyg, policy, monitor och innehåll (Effing och Spil, 2016). Dessa frågor 
är anpassade efter vår studie och därav har vi inte ordagrant följt forskarnas definitioner 
av de sju elementen. Exempelvis elementet policy, som handlar om mestadels interna 
regler för företag vid användning av sociala medier. Istället har vi valt att fokusera på hur 
småföretagen förhåller sig till Instagrams regler och restriktioner. Eftersom vi tillämpade 
semistrukturerade intervjuer är många frågor öppna för att passa företag på Instagram i 
allmänhet (se tabell 1.4). Dock krävdes en mindre justering göras i frågeformuläret då 
företagen har olika ändamål för sina Instagramkonton.  

Under andra omgången hade vi mer fördjupande frågor kring de funktioner som de har 
åtkomst till samt varför de använder det. Den andra intervjun genomfördes med en annan 
respondent som antingen jobbar på företaget eller är en firma som är anställd av företaget 
(se tabell 1.3). 

Med samtycke från respondenterna spelades data in med digitala hjälpmedel som 
mobiltelefoner och datorer, gärna dubbla uppsättningar av mobiler för att inte förlora 
något värdefullt. Även för att underlätta transkriberingen. 

  

Företag Antal 
respondenter 

Respondenternas roll i 
företaget 

Antal intervjuer 

Tvålföretag 2 Chef & anställd från firma 1 per respondent 

Eventföretag 1 VD 1 

Bröllopsföretag 2 Chefredaktör & anställd från 
firma 

1 per respondent 

Tabell 1.3 - Intervjuinformation 

4.4 Dataanalys 
Utifrån datainsamlingen har vi samlat in kvalitativ data i form av intervjuer, det innefattar 
beskrivningar, aktivitetskildringar och även citat från respondenter. Vår observation 
innefattar både kvalitativ och kvantitativ data. Enligt Preece et. al (2015) beskriver de att 
kvantitativ data är i form av siffror, vilket vi samlade in via observationsschemat som 
utarbetades för att se hur ofta de lägger ut (se bilaga 2) för att senare kunna sammanställa 
hur många posts de har gjort totalt under två veckor (se tabell 2.1). Däremot finns det inslag 
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av kvalitativ data i form av beskrivning för vad alla publiceringar innehåller samt vad för 
funktioner de har använt vid publicering. Preece et. al (2015) anger också att det finns olika 
sätt att tolka resultat, därför har det varit viktigt i vårt fall att kunna se den andra typen av 
data som vi har samlat in.   

I sin helhet kommer studien bestå av en kvalitativ analys av datamaterialet. Den 
kvalitativa analysen fokuserar på egenskapen hos något och representeras av teman, 
mönster och berättelser. Innan vi påbörjade analysen transkriberades intervjuerna. 
Eftersom vårt material var inspelat med diverse digitala medel kan misstolkningar i 
ljudupptagningen ske. Det är därför viktigt att se till att transkriberingen stämmer överens 
med ljudet men även att transkribera helst inom en till två dagar anger Bryman (2011). Han 
menar också på att det är essentiellt för forskaren att veta vad som är viktigt material och 
kan sortera det som endast kan bidra till studien. Därför har vi enbart tagit med det som är 
väsentligt i relation till vår frågeställning. 

Att använda flera typer av dataanalysmetoder är ett bra behandlingssätt för en studie. 
För att analysera datan valde vi en så kallad innehållsanalys som består av kategorisering 
av data och sedan studeras antalet kategoriförekomster (Preece et.al, 2015). Redan från 
början vid formulering av intervjufrågor så kategoriserade vi in frågorna med hjälp av 
Social Strategy Cone (se tabell 1.4) för att underlätta kategoriseringen, transkribering men 
även uppdelning av arbetet i teamet. Efter transkribering, eftersom att vi har utfört en 
tolkande flerfallsstudie, gjorde vi en tolkning av den insamlade datan från respondenterna. 
Resultatet baseras alltså på respondenternas svar och analyseras sedan utifrån vår 
uppfattning av det de har sagt. I och med att vi har läst om relaterad forskning, även gjorde 
en övergripande observation (se bilaga 1) av de funktioner som företagen har tillgång till 
på Instagram genom att göra ett eget företagskonto, kunde vi en del begrepp och hängde 
med i det som sas av respondenterna. 

 

Element Exempel på intervjufråga 

Affärsmål Vad var erat affärsmål när ni skapade Instagram och har det förändrats? 

Målgrupp Kommunicerar ni med era konsumenter på Instagram? Och isåfall hur? 
DM/kommentarer/live? 

Monitor Har ni koll på vad som sägs och läggs upp om er på Instagram, till exempel via 
kommentarer och bilder ni har blivit taggad i? Följdfråga: varför? 

Val av 
kanal 

Varför har ni valt att använda Instagram? Hur viktig är Instagram för er? 

Verktyg Har ni några konkreta strategier för marknadsföring på Instagram? 
Har de ändrats över tiden? Isåfall hur? 

Innehåll Har ni något schema för hur och när ni lägger ut inlägg? Isåfall varför? 

Policy Har ni stött på några problem med marknadsföringen på Instagram? Vilka?  

Tabell 1.4 - Exempel på intervjufrågor utifrån element 
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4.5 Metodkritik 
Intervju som metod kan medföra naturliga begränsningar, exempelvis att respondenterna 
ger svar som de tror att intervjuaren vill höra. Detta beteende går inte att undvika, dock 
kan en kombination av datainsamlingsmetoder minska problemet (Preece, Rogers och 
Sharp, 2015). Studien utfördes under en begränsad tid och därmed är materialet begränsat, 
även pandemin som råder globalt har påverkat vårt material. En konsekvens av detta är att 
ett av småföretagen inte gav gensvar för en ytterligare fördjupande intervju, därmed förlust 
av data. Även var omplanering för intervjuerna nödvändigt då det fick ske via digitala 
kommunikationsverktyg såsom Skype och telefonintervjuer istället för personliga möten. 
Detta medförde att under transkribering av intervjuerna kunde det ske störningar i ljudet 
och tappade därför en kort del av det respondenterna sa. Dock, är detta inget som har 
påverkat resultatet i sin helhet.  

Bryman (2011) anger en svaghet med observationer som metod, att det är en skillnad på 
hur folk beskriver sitt beteende och hur de faktiskt uppför sig. Detta är en intressant faktor 
då ett specifikt företag nämnde att de inte har en strategi, men när de förklarade kunde vi 
se i resultatet att de har strategier men är bara ovetandes om det. En annan svaghet med 
vår metod är att under observationstiden kunde vi med missa några inlägg samt stories då 
notiser ibland bara kommer upp en gång om företagen lägger ut flera inlägg under en kort 
period. Detta medförde att vi fick fylla i vårt schema i efterhand, vilket blev en utmaning 
då vi inte visste exakt vilken tid som innehållet publicerades. Vi ändrade även våra frågor 
lite mellan intervjuerna då vi antingen ville lägga till något nytt eller omformulera någon 
fråga, vilket även kan ha påverkat vårt resultat.  

Utifrån det resultat som har presenterats kan detta inte generaliseras för alla 
småföretagare eftersom vi inte fick tag i så många företaget som vi ville, samt som behövs 
för att få en mer generaliserad bild. Vårt syfte med en flerfallsstudie var att samla in flera 
svar för att få en djupare förståelse, vilket begränsas av antalet företag vi studerat. Vi 
besitter inte tillräckligt med kunskap inom detta ämne. Av den anledningen har vi använt 
oss av kunskaperna vi redan besitter samt förlitat oss på den forskning vi studerat.  

4.6 Forskningsetiska principer  
Under denna forskning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (1990) fyra huvudkrav. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är 
alltså dessa fyra krav som vi under vår studie har valt att förhålla oss till under studiens 
fortlöpande. 

Regeln som gäller för informationskravet är att forskaren innan start ska informera den 
som deltar i undersökningen om dess roll och villkoren som gäller. Vi kontaktade företag 
via mail för att beskriva vårt syfte med arbetet, kort om hur intervjun samt observationen 
kommer att ske och även vart och när det slutgiltiga resultatet kommer att publiceras. Vi 
nämnde att de kan välja att vara anonyma och kan avsluta sitt medverkande när som helst. 
Vi skrev också våra kontaktuppgifter och institution i mailet (se bilaga 3). 

Samtyckeskravet syftar på att forskaren måste få samtycke från personen som deltar i 
studien, detta kan skilja sig åt beroende på situationen (Vetenskapsrådet, 1990). I vårt fall 
väntade vi på bekräftelse från företagen om ett samtycke, dels att vi utförde observationer 
på Instagram utan en fysisk träff med företagen, men även för intervjuer som skedde via 
fysiska träffar. Vi valde även att spela in intervjuerna för att kunna återgå till det som sas 
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men innan vi gjorde det frågade vi personerna om vi fick göra det, vilket de alla gick med 
på. 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskare, så gått det går, skyddar deltagarnas 
identitet. Det handlar om tystnadsplikt och ska därför se till att inte delar med sig av känslig 
information (Vetenskapsrådet, 1990). I mailet som skickades ut till deltagarna i vår studie 
stod det att de kommer att vara anonyma. Vi har därför valt att inte nämna namnen på 
företagen och undviker att skriva detaljer om dem som kan tänkas avslöja deras identitet. 
Informationen som samlades in kommer bara att delas med de få som måste ha tillgång till 
den datan.  

Nyttjandekravet, gäller delningen av enskilda individers uppgifter. Informationen som 
är insamlad får enbart brukas i vetenskapligt syfte. Den insamlade datan får inte delas till 
företag som kan använda den som marknadsföring eller liknande (Vetenskapsrådet, 1990). 
Eftersom den här uppsatsen kommer att delas på en digital databas får andra tillgång till 
den informationen och kan använda den i deras egna studier. Det är däremot inte tänkt att 
datan ska utnyttjas i marknadsföringssyfte eller liknande utan den syftar på att ge en 
inblick inom det ämne som studeras.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av den insamlade datan samt analyserar den utifrån 
Effing och Spils (2016) sju element. Detta är för att visa hur småföretagen i denna studie 
har utformat sociala mediestrategier på Instagram med hjälp av funktionerna som finns 
tillgängliga för dem, vilket då relaterar till vår problemfråga samt vårt syfte med studien.  

Vi börjar med att presentera tabell 2.1 som är en tabellsammanställning av vår 14-dagars 
observation över hur många antal posts som gjordes totalt, varav vilka som var inlägg, 
stories, IGTV samt live. Sedan i tabell 2.2 redovisar vi resultatet från observationerna samt 
intervjuerna utifrån de sju elementen i The Social Strategy Cone. Nedanför tabellerna 
förklarar vi resultatet som visas i tabell 2.2 och analyserar den sammanlagda data, det vill 
säga intervjuer och observationer. Fokuset ligger på hur småföretagen har utformat 
strategier med hjälp av Instagrams funktioner utifrån det som sågs i de sju elementen. 

  

Företag Antal följare Totalt posts  Inlägg Stories IGTV Live 

Tvålföretag 5.6k 15 5 10 - - 

Eventföretag 21,2k 29 11 17 - 1 

Bröllopsföretag 8k 74 34 40 - - 

Tabell 2.1 - Resultat av observationer 

 

Element Tvålföretag Eventföretag Bröllopsföretag 

Affärsmål Informera Kommunicera Inspirera 

Målgrupp Ekologisk livsstil Tonåringar Bröllopsleverantörer 

Monitor Taggar, repost, statistik Taggar, kommentarer Statistik, repost, taggar 

Val av 
kanal 

Instagram + Facebook Instagram + Facebook Instagram + blogg + 
Pinterest  

Verktyg Stories, DM, statistik, 
annonser, butiksfunktion 

Stories, DM, annonser Stories, DM, statistik, 
annonser 

Innehåll Ingen långsiktig 
planering, spontant 

Automatisk uppläggning, 
mallar för inlägg 

Automatisk uppläggning, 
rent och enhetligt 
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Policy Annonsregler, 
begränsningar med 
företagskonto  

Copyrightregler, 
textrestriktioner 

Begränsningar med 
företagskonto 

Tabell 2.2 - Resultat av observationer + intervjuer  

5.1 Småföretagens strategier utifrån elementen  

5.1.1 Affärsmål 
Affärsmålet med Instagram har förändrats under åren för bröllopsföretaget, de anger att 
kontot ändrades till en separat plattform för inspiration i syfte till att driva trafiken vidare 
till bloggen. Tack vare detta har de sett en positiv inverkan. Eventföretaget jobbar mycket 
med unga människor och valde att byta plattform i och med att deras Instagram konto fick 
en större följarskara, sedan dess har deras strategi inte ändrats. Syften med 
publikationerna på Instagram varierar beroende på vad dessa småföretag har för ändamål. 
Eventföretaget menar på att de vill ha en kontinuerlig dialog med besökare genom 
interaktion via till exempel tävlingar. Både eventföretaget och bröllopsföretaget har som 
strategi att lyfta äldre publikationer från deras flöde eller kamerarulle för att kunna skapa 
en kontinuitet och en variation i flödet genom att inspirera. Tvålföretagets anger att deras 
affärsmål med Instagram är att det alltid har varit i syfte till att informera om ekologisk 
hud och hårvårdsprodukter med ett miljötänk. Därav menar företaget att de vill sälja, men 
med produkter med ett miljötänk eller en berättelse bakom den produkten. Företaget 
främjar också andra företagare som är återförsäljare och tvärtom. 

Redan här i detta element blir Instagrams funktioner en del av deras strategiska 
användande eftersom alla tre företagen har en klar idé om deras affärsmål på plattformen 
(se tabell 2.2). De vill nå ut till sina målgrupper på ett snabbt och effektivt sätt. Därför är 
Instagram en passande plattform för att visa upp det visuella men även lite av det textuella. 
Om affärsmålet inte hade varit tydligt hade elementet målgrupp i Social Strategy Cone 
påverkats i och med att företagen har valt fel kanal och kan därmed inte hålla en kontakt 
med konsumenterna eller se statistik lika tydligt. 

5.1.2 Målgrupp 
För tvålföretaget anger både chefen och medarbetaren på firman att målgruppen är bred 
och har ett stort åldersspann. När det kommer till annonsering väljer de att rikta sig på de 
som är intresserad av ekologiskt, hudvård samt miljöfrågor. Där anger de att de använder 
Instagrams annonsfunktion manuellt, det vill säga att de själva kan välja vilken typ av 
målgrupp de vill rikta sig in på. Vid annonseringen skriver de in ett ämne som baserar på 
intressen, vilket kön det ska rikta sig till samt plats och ålder6. 

Kommunikationen sker mestadels via DM, även händer det att konsumenterna 
meddelar via Facebook. De anger att deras åldersgrupp är mellan 25-44. Enligt 
Internetstiftelsen (2019) är Messenger en av Facebooks tjänster som flest nyttjar och att 
åldrarna mellan 16-35 år använder applikationen. Även för att företaget skall kunna 
annonsera måste tvålföretaget koppla till ett Facebook7. Detta kan vara en orsak till varför 

 
6 Instagram from Facebook. u.å. Komma igång - välj målgrupp. 
7 Instagram. 2020. Om Instagram - annonser. 
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konsumenter också väljer att kommunicera via Facebook. Utifrån observationerna har vi 
också sett att tvålföretaget har en interaktion med konsumenterna genom att skriva ett 
längre inlägg om en produkt, sedan svara på frågor som ställs i kommentarsfältet.  

Eventföretaget anser att det är svårt att veta vilka de faktiskt når ut till på grund av 
Instagrams algoritmer och syftar på vilka som faktiskt ser deras inlägg. På Instagram väljer 
de att rikta sig till den yngre följarskaran, både nuvarande kunder men även potentiella 
kunder. De anger att de får mer DMs än kommentarer. Detta stämmer överens med vår 
övergripande observation (se bilaga 1) då de får några enstaka kommentarer men det är 
fler när det kommer till tävlingar eller under en frågestund. De kollar också på de 
kommentarer och likes som anges på respektive inlägg för att skaffa sig en uppfattning om 
vad målgruppen önskar sig innan och under eventet. Eventföretaget försöker också välja 
specifika kanaler för att exempelvis nå ut till en viss målgrupp. Detta har vi sett utifrån 
observationerna då en del av företagets medarbetare befinner sig i en lokal hos den valda 
målgruppen i den mån om att informera eller anordna tävlingar. Vi har också sett utifrån 
observationerna att eventföretaget är de enda som har använt live funktionen för att svara 
på frågor. Stories är också en funktion som de använder sig av för att behålla en interaktiv 
kommunikation med målgruppen. De känner även att de kan styra diskussionen där då de 
kan välja vilka frågor de vill svara på, de negativa kommentarerna brukar de istället ta 
privat via DMs. Det var ett frågeformulär där användarna kunde ställa frågor, som är 
anonyma och sedan publiceras frågorna i stories när företaget har svarat på dem.  

Deras val av publicering sker lite närsomhelst enligt våra observationer och det fick vi 
även svar på i intervjuerna då de säger att de tycker att det är kul samt att de är oftast 
tillgängliga hela tiden och agerar ibland som en kundservice.  

Bröllopsföretaget har en klar bild om vilken målgrupp de har, det vill säga 
bröllopsleverantörer men även privatpersoner då syftet med publikationerna är att 
inspirera. I intervjun anger chefredaktören att det är enklare att sälja när man vet vart 
publiken befinner sig och sedan annonserar samt lanserar sina egna produkter där. Det 
handlar om ett förhållningssätt där bröllopsföretaget vet vart deras målgrupp befinner sig 
och därav i praktiken väljer att applicera sina produkter. Instagram anses därför att vara 
en viktig plattform för dem då de tidigare angett att de har bytt strategi för publikationer 
på Instagram. Kommunikationen med målgruppen sker genom att de uppmärksammar 
kommentarer, svara eller ger en like för att visa närvaron. Oftast använder de stories-
funktionen, taggar alla bröllopsleverantörer och publicerar så att leverantörerna kan 
reposta. Vilket vi har noterat under observationstiden. Bröllopsföretaget har också använt 
sig av frågeformuläret för att kunna medföra interaktivitet med konsumenterna. 

Utifrån de resultat som har presenterats är det tydligt att Instagram är en del av det 
strategiska användandet. Alla tre företag har en klar bild om vilka som tillhör deras 
målgrupp och de låter kunderna bli involverade i någon form av interaktivitet genom 
funktionerna. Företagen vet i praktiken hur de ska tillämpa kommunikationsverktygen i 
detta fall DMs samt stories för att nå ut till sina konsumenter. Dock påverkar dessa 
funktioner andra element i Social Strategy Cone, exempelvis annonseringsfunktionen. Om 
annonseringen inte hamnar hos den målgrupp som den är avsatt för finns risken att 
företaget inte går i vinst och affärsmålet blir svårare att uppnå.   
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5.1.3 Monitor 
Med hjälp av Instagrams funktioner är taggar, så kallat “tags” på engelska, det effektivaste 
sättet för alla tre företag att skaffa sig en uppfattning om vad som sägs om dem då de får 
notiser vid omnämnande av andra. Även stories är en effektiv funktion, vilket har visat sig 
genom observationerna för två företag då de repostar vad andra har sagt om dem och deras 
produkter samt tjänster. Dock skedde reposts sällan av eventföretaget under vår 
observationstid.  

Det som är speciellt med sociala medier, framför allt Instagram är att det går att dela 
visuellt material frekvent. Genom taggar är det simpelt för användaren att få företaget 
intresserad i vad som de blev taggade i samt att det är enkelt för användaren att sprida 
information om företaget eftersom det är en knapptryckning ifrån.  

Genom att Instagram också besitter en statistikfunktion kan företagen kolla sin statistik. 
Detta var olika för alla företag (se tabell 2.2.). Bröllopsföretaget kollar sin statistik ofta för 
att framförallt veta vilken tidpunkt som användarna är mest aktiv. Detta gör så att inläggen 
får en större räckvidd angav dem. Även via statistikfunktionen ser de också vilka typer av 
bilder som fungerar bäst och kan utifrån det fokusera mer på sådana typer. Tvålföretaget 
kollar sin statistik och firman är den som besitter mestadelen av den kunskapen om 
statistikfunktionen. De kollar när det gäller annonsering, men inte för inlägg längre. Denna 
funktion blir då en del av det strategiska användandet då det är tydligt vad de kollar och 
använder den statistiken för.  

Eventföretaget kollar sällan statistik. de kontrollerar den en gång per kvartal ungefär. 
De menar att statistikfunktionen meddelar att deras publikationer ger en stor respons. 
Dock har de en osäker inställning till den, eftersom de nu får mer DMs, förut var det mer 
kommentarer. De kontrollerar likes samt kommentarer istället eftersom det säger mer.  

5.1.4 Val av kanal 
Instagram ses som en passande kanal för företagen i denna studie då alla får någon nytta 
av det plattformen har att erbjuda. Tvålföretaget använder främst applikationen för att 
publicera fina produkt- och naturbilder då det passar deras koncept, dessutom kan chefen 
vara mer personlig där. Eftersom bröllopsvärlden är relativt fokuserad på det visuella och 
Instagram är en bildplattform passar den även bra till bröllopsföretaget, de ser den 
plattformen mest som en inspirationskanal. Eventföretaget använder applikationen främst 
för att kunna kommunicera med sina kunder. Dessutom tycker alla företag om att 
annonsera på Instagram och finner nytta i det. Företagen valde även denna kanal då 
Instagram börjar bli allt mer populär och nå större spridning, på grund av detta känner de 
att de nästan måste befinna sig på den plattformen, både för att nå kunder och 
samarbetspartners. De alla verkar då ha haft ett strategiskt tänk när de valt Instagram som 
plattform och har sett positiva effekter med implementeringen av plattformen i deras 
verksamhet.  

Företagen i denna studie har valt att ha med flera plattformar i sin sociala mediestrategi, 
såsom både Instagram, Facebook men även Pinterest (se tabell 2.2). Detta på grund av att 
de ser nytta i vissa verktyg som finns på vardera plattform, samt kan de enkelt dela samma 
innehåll på båda ställena och på så vis även nå större spridning. Alltså har de tänkt på 
verktygs-elementet i val av kanal då funktionerna som finns på en plattform har stor 
betydelse för vilken kanal som bör väljas, beroende på vad de har för ändamål. 
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5.1.5 Verktyg 
Alla företag i denna studie har som sagt betalda annonser på Instagram, de spenderar 
mycket av deras budget på detta då de har märkt att det främst ökar deras försäljning av 
produkter men även följarantalet. Detta är ett verktyg de alla verkar ha bra koll på och ser 
fördelar med att implementera det i sin strategi. 

Instagrams funktion som företagen i denna studie tycker om att använda mest är stories. 
Observationen visade att alla företag faktiskt var mest aktiva på stories då de la ut mer 
stories än andra typer av innehåll (se tabell 2.1). Eventföretaget använder det verktyget för 
att lägga ut sådant som inte känns relevant att ha i flödet men som ändå kan vara intressant, 
där publicerar de oftast ny information och mer känsloskapande posts. Dessutom utnyttjar 
de även andra funktioner som finns tillgängliga där såsom att användare kan ställa frågor 
och chatta. Som det sågs i observationen är de även det enda företaget som har använt live 
funktionen på Instagram. Implementeringen av dessa element i deras strategi förbättrar 
därmed kontakten med deras följare. Tvål- och bröllopsföretaget använder främst stories 
för att lägga ut om samarbetspartners och repostar även andras bilder samt taggar dem. 
Bröllopsföretagets har märkt att deras mest trogna följare verkar finnas på stories, vilket 
då också motiverar användningen av det verktyget.  

Under observationen sågs det att tvålföretaget även använder butiksfunktionen i stories 
och i flödet. Chefen på tvålföretaget är däremot osäker på om butiksfunktionen faktiskt 
hjälper med försäljning då hon inte vet hur man kan se det. Eftersom chefen inte förstår 
det verktyget helt kan hon inte heller använda det till fullo. Däremot använder hon ändå 
det då det underlättar för hennes kunder att se priser på produkter samt komma åt hennes 
webbsida, så det finns en viss nytta med det verktyget i hennes strategi. 

Det nämndes i våra intervjuer, samt sågs i observationerna, att företagen använder 
många hashtags på deras inlägg. Företagens hashtags är ofta allmänna begrepp som 
relaterar till deras verksamhet. Det är då tänkt att användare lättare ska kunna hitta deras 
inlägg då de enkelt kan söka på hashtags som de är intresserade av. Flitigt användande av 
hashtags ses därför som en lämplig del av dessa företags sociala mediestrategier.  

IGTV funktionen har använts av både tvål- och eventföretaget men det observerades att 
de publicerar där väldigt sällan, den funktionen verkar därför inte vara en regelbunden del 
i deras strategi men däremot används den vid speciella tillfällen. När nya verktyg har 
tillkommit på Instagram, som till exempel stories, har företagen ändrat sina strategier för 
att anpassa sig till det nya sättet att publicera innehåll på Instagram. Däremot gäller detta 
inte alla nya funktioner, det är till exempel bara tvålföretaget som använder 
butiksfunktionen, vilket tyder på att de bara tar med det de tycker känns lämpligt i deras 
fall (se tabell 2.2).  

5.1.6 Innehåll 
Bröllopsföretaget har börjat publicera mer nu när de har frilansare som jobbar åt dem och 
kan få ut mer innehåll per dag, sedan dess har de även lagt mycket fokus på att ha ett så 
rent och enhetligt flöde som möjligt. Eventföretaget får hjälp av en byrå med animationer 
och mallar till bilder och videor i deras flöde. Tvålföretaget tänker inte särskilt mycket på 
estetiken utan lägger ut mer spontant. 

Två av tre företag nämnde att de använde programvaror för planering och automatisk 
publicering av innehåll på Instagram (se tabell 2.2). Bröllopsföretaget använde detta 
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kontinuerligt för att schemalägga flera veckor fram av deras innehåll samt för 
schemaläggning av andra Instagramkonton de sköter, medan eventföretaget såg 
programvaran mer som ett hjälpmedel när de vet att de inte kommer att ha tid att publicera. 
Effing och Spil (2016) argumenterar att det är essentiellt att framställa ett schema för olika 
aktiviteter, som exempelvis kampanjer och andra projekt, för sociala medier. Detta gör 
båda företagen i olika utsträckningar och syften, men här bidrar Instagrams verktyg och 
funktioner inte direkt, av den anledning att utomstående programvaror används för syftet. 
Det tredje företaget ansåg att schemaläggning inte var passande då mycket förändras med 
tiden och därmed såg de ingen vinst med att planera mer långsiktigt än ungefär en vecka 
framåt. Eftersom mycket förändras och företag måste anpassa sig efter dessa förändringar, 
kanske det inte alltid är optimalt att planera för långt fram. 

I Effing och Spils (2016) definition av sociala mediestrategier nämner de att företag bör 
skapa en konkurrensposition som är värdefull och unik. Dock, utifrån resultaten av 
intervjuerna visade det sig att samtliga företag inte har konkurrenter i åtanke på Instagram 
och gör inget utöver det vanliga för att sticka ut. Tvålföretaget nämnde att de kollar vad de 
inom deras bransch publicerade för innehåll, men mer för inspiration än att försöka göra 
något annorlunda. Däremot hävdar eventföretaget att deras interaktion med konsumenter 
är anledning till deras följarskara och anledningen till att de har mer följare än många 
andra eventkonton. De har lagt märke till att det föredragna sättet följarna vill 
kommunicera via är DM och de ser alltid till att svara på deras frågor och funderingar så 
snabbt som möjligt. En respondent från tvålföretaget som jobbar för en social mediefirma 
nämnde i intervjun att kommunikation med följare är en vital komponent, samt att 
behandla sina sociala medier som en kundtjänst där man alltid är där för att svara på frågor 
och funderingar i god tid. Även fast eventföretaget själva inte direkt sa hur de sticker ut 
bland konkurrenter anser vi att detta innebär att de kanske har en osagd eller 
underliggande strategi för att sticka ut, eftersom de kan identifiera anledningen till deras 
stora följarskara på Instagram.  

5.1.7 Policy 
Företagens Instagramkonton styrs som sagt av flera personer med olika kompetens och 
ansvarsområden. De problem som respondenterna nämnde kring marknadsföringen på 
Instagram handlar om, annonser, copyrightregler och regler tillhörande företagskonton (se 
tabell 2.2). Problem med annonsering är restriktionerna för texten och fraser som ej får 
användas i marknadsföringssyfte. Copyrightregler orsakar problem med musik de vill 
använda i stories och inlägg. Företagskonton erbjuder många funktioner och verktyg, dock 
måste företag uppnå en viss storlek för att ta del av dem. Att inte kunna länka sin blogg 
eller hemsida på posts medför nackdelar då det är färre som navigerar sig till företagets 
hemsida om det är flera steg som måste tas, eftersom följare måste hänvisas till 
beskrivningen i Instagramprofilen. Detta ansågs som ett problem för tvålföretaget då deras 
målgrupp består av äldre personer som kan tycka att det blir för komplicerat att navigera 
sig till sidan. Däremot kan detta spekuleras i om det är rätt målgrupp de försöker nå till på 
en plattform som Instagram. Här påverkas både målgrupps- och val av kanal-elementen.  

Samtliga respondenter visar att de är medveten om regler på Instagram och hur de 
fungerar, samt att de har regler inom företaget genom att de som är ansvariga för kontona 
har olika ansvarsområden.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel kommer att vara uppdelat i fyra delar. En där studiens resultat kommer att 
presenteras i förhållande till syftet samt frågeställningen. Där ingår det kort om de 
funktioner som företagen i denna studie använder för att utforma strategier. I den andra 
delen diskuteras de viktigaste aspekterna från resultatet mer djupgående utifrån den 
relaterade forskningen. Sedan presenteras dessa med utgångspunkt i hur företag allmänt 
kan utforma sociala mediestrategier, utifrån forskning samt datainsamlingen. 
Avslutningsvis diskuteras tankar kring den framtida forskningen.  

6.1 Diskussion av resultat  
Denna studies syfte var att bidra med en djupare förståelse av hur företag kan använda sig 
av sociala medier för strategiska syften. Den primära frågeställningen var att undersöka 
hur småföretag utformar sociala mediestrategier i deras användning av Instagrams utbud 
av funktioner. Den löd som följande: hur utformar småföretagare sociala mediestrategier 
med hjälp av Instagrams funktioner?  

Resultatet av denna studie förhåller sig till frågeställningen genom att det visar på hur 
tre småföretag använder Instagrams funktioner och för vilka ändamål. De valde 
plattformen utifrån deras affärsmål samt målgruppen de ville nå ut till. Eftersom Instagram 
är en bildplattform utnyttjar företagen den visuella aspekten genom att publicera bilder 
och videor i deras flöde, framförallt estetiska produktbilder och andra inspirerande bilder 
som bidrar till varumärkesuppbyggnad. Alla företag i denna studie använder stories-
funktionen på Instagram och lägger ut mer innehåll där än på något annat ställe. I 
tvålföretaget och bröllopsföretagets fall används den främst för att publicera om 
samarbetspartners, medan eventföretaget mest använder den för kommunikation med sina 
följare. När det gäller kommunikation med konsumenter sker den då via stories till en viss 
del, men företagen kommunicerar även mycket på DMs och kommentarer då det är snabbt 
och enkelt för dem.  

Samtliga företag har annonser på Instagram vilket har ökat försäljningen av produkter 
och även följarantalet i en mindre skala. Ett annat företagsverktyg de har använt på 
Instagram är statistikfunktionen, däremot i olika utsträckningar. Bröllopsföretaget kollar 
statistik dagligen, medan tvålföretaget kollar det emellanåt och eventföretaget endast varje 
kvartal. Verktyget används strategiskt av företagen för att framförallt se vilka dagar och 
vilken tidpunkt deras följare är mest aktiva. Den informationen använder de sedan för att 
se till att lägga ut posts främst under den perioden då detta gör att de når större spridning 
och får ökad interaktion på sina posts. En funktion på Instagram som bara tvålföretaget 
har implementerat i sin strategi är butiksfunktionen.  

6.1.1 Småföretagens strategier på Instagram 
Vår studie pekar mot att kommunikation och interaktion med målgrupp är en viktig 
beståndsdel eller ett primärt syfte i småföretagens strategier på Instagram, med stories och 
DM som de mest använda verktygen för det syftet. Web 2.0 representerar exakt detta, då 
det ska vara en tvåvägskommunikation som sker mellan mottagare och avsändare 
(Fournier och Avery, 2011). SCRM (Social Customer Relationship Managemen) är 
ytterligare ett begrepp som används för att förklara denna relation mellan företag och 
konsument i sociala medier (Elena, 2016). Att vara aktiv och kommunicera anges som en 
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viktig aspekt av Bakanauskas och Kisieliauskas (2018), om företag ska befinna sig på 
Instagram. Suciati (2018) nämner att det är viktigt att snabbt kunna svara på konsumenter, 
detta innebär att tid måste läggas ner för att regelbundet gå in på Instagram för att se över 
konsumenternas frågor och funderingar. En av respondenterna förklarade detta som att 
sociala medier borde agera som en kundtjänst. Att vara aktiv stärks ytterligare av Effing 
och Spil (2016) som också förklarar väsentligheten med att vara regelbunden på sociala 
medier. 

Vi anser alltså, för att stärka förhållandet mellan konsumenter och företag bör 
kommunikation och att vara aktiv gå hand i hand. Med det menas, för att 
kommunikationen ska ske effektivt bör företag också vara kontinuerliga på plattformen och 
inte bara kommunicera med konsumenter oregelbundet. På Instagram har DM och stories 
visat sig vara lämpliga funktioner för kommunikation. Dessa är funktioner som har 
tillkommit under åren och bidrar till kommunikationen på plattformen. En förklaring till 
att eventföretagets följare föredrar kommunikation genom DM och stories skulle kunna 
vara att det blir en mer personlig och isolerad konversation som sker mellan företag och 
kund, jämfört med konversationer över kommentarer. Med det sagt har andra former av 
kommunikation också en betydelse. Hashtags, gillningar, kommentarer och taggar fann sig 
vara värdefulla för inspiration om liknande verksamheter, få spridning genom att locka nya 
kunder och se över vad som sägs om företaget. Detta är det som kallas eWOM, att 
information sprids användare emellan (Chu and Kim, 2011 refererad i Tsimonis och 
Dimitriadis 2013, 4). Till exempel när användare delar inlägg med varandra på Instagram. 
Suciatis (2018) studie om företags strategier på Instagram påvisade samma resultat. Dessa 
kommunikationssätt erhåller kanske inte samma personliga interaktion som DM och 
stories, men som Effing och Spil (2016) påstår är det viktigt för företag att kontinuerligt 
övervaka och observera vad som sägs om dem, speciellt för företagets rykte i kristider.  

Resultat visade också att ett företagsverktyg som används av alla delaktiga företag i 
studien är annonser. Det tycks vara möjligt att detta resultat kan bero på att företag 
vanligen jobbar med annonser, både digitalt och analogt, och att det är en funktion som då 
inte är lika främmande. Det har visat sig ha sina nackdelar på grund av att somliga regler 
måste följas, men som det nämns tidigare har det också sina fördelar och är ett verktyg som 
företagen tycker ger nytta och har därför implementerat den i sin strategi. Likaledes 
argumenterar Effing och Spil (2016) också för att annonser är ett värdefullt verktyg att 
inkludera i sociala mediestrategier. Funktionen är anpassningsbar efter den önskade 
målgruppen. Annonseringens syfte är att få ökad försäljning men kunde även bidra till en 
ökning av följare, nämnde respondenterna. Det är därför essentiellt att annonsera till rätt 
målgrupp, samt för att uppfylla affärsmål och gå i vinst. 

Ännu ett intressant men lite oväntat resultat var företagens kunskap och användande av 
statistikfunktionen. Detta är en väsentlig funktion som tillkommer för företagskonton. 
Trots detta var det endast ett företag som kontinuerligt använde denna funktion som en del 
av sin strategi, och tyckte att den var mest betydelsefull av företagsfunktionerna. Hos de 
andra saknas det antigen kunskap eller vilja att kolla statistik genom denna funktion. Detta 
är ett pågående problem hos många företag. Ett annat exempel är tvålföretaget som har 
implementerat butiksfunktionen men är osäker på hur den kan användas strategiskt.  
Precis som vi nämnde i början krävs det att förstå och använda rätt verktyg för rätt ändamål 
(Vuori och Jussila, 2016). Att kolla statistik kan bidra med betydligt nyttig information, 
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exempelvis att förstå sig på målgruppens beteende och därmed bättre anpassa upplägg av 
innehåll. Vår relaterade forskning visar inget konkret om att statistik är en viktig faktor. 
Däremot talas det om målgruppens essentiella roll, vilket även är ett element i vårt 
ramverk. Därför argumenterar vi för att denna funktion kan bidra med information som är 
till fördel för målgruppen. Det är däremot även värt att nämna att denna brist på kunskap, 
hos företag och forskare, kan ha grund i att nya funktioner tillkommer i en hastighet som 
forskningen inte hinner med (Suciati, 2018).  

Dessa var de mest fundamentala resultaten från vår studie som vi anser vara viktiga i 
förhållande till vår frågeställning. De besvarar hur småföretagen har använt dessa 
funktioner, samt i vilket syfte. Slutsatserna har dragits utifrån vår tolkning av företagens 
användning av verktygen som nämndes, samt hur de har resonerat kring dessa. Dessutom 
stärker den relaterade forskningen våra synpunkter. Med hänsyn till det här resultatet 
bidrar vi nedan med exempel för hur företag generellt kan utforma sociala mediestrategier.  

6.1.2 Exempel på utformning av sociala mediestrategier för företag 
Utifrån den tidigare forskningen är det tydligt att sociala medier börjar bli allt mer populära 
och företagsvänliga, på grund av detta vill många företag befinna sig på dessa plattformar. 
Därmed uppkommer frågan om hur de strategiskt kan använda dessa sociala 
medieplattformar för att nå sina affärsmässiga syften (Tsimonis och Dimitriadis 2013). I 
vår studie har vi försökt ta reda på olika tillvägagångssätt småföretag kan utnyttja i detta 
syfte, med Instagram som utgångspunkt. Strategy-as-practice som Whittington och 
Jarzabkowski skriver om (2008) är ett begrepp som passar vår studie då vi har undersökt 
hur olika personer i en verksamhet strategiskt använder funktionerna som finns att tillgå 
på Instagram och i vilket syfte. Detta för att ge en bättre förståelse av hur företag kan gå 
tillväga genom att tillämpa digital teknik i arbetet. Med hänsyn till vårt syfte, kan vi bidra 
med hur företag generellt kan utforma sociala mediestrategier på en vald plattform som 
passar företagares affärsmässigasyfte.  

En viktig aspekt för företagare generellt är att vara medveten om att mobiler är en större 
del av människors användande idag, därav är värdet att befinna sig på sociala 
medieplattformar betydelsefullt. Däremot, vid uppbyggnad av sociala mediestrategier 
kommer inte värdet från själva plattformen, utan hur den sociala media plattformen blir 
använd (Culnan et.al, 2010). Därför krävs det att ha kunskap om hur sociala plattformens 
funktioner tillämpas i praktiken, precis det Whittington och Jarzabkowski (2008) menar 
med strategy-as-practice. Utifrån resultatet har vi listat tre punkter som vi anser är vitala 
för implementation för sociala mediestrategier.  

Den första punkten är målgrupp. Vi anser att det är en vital del att veta vart målgruppen 
befinner sig. Affärsmålet är också en väsentlig del eftersom ett socialt mediakonto bör vara 
försedd med ett syfte (Effing och Spil, 2016), exempelvis att upprätthålla kontakt med 
målgrupp genom interaktion samt information. Det är också viktigt att i åtanke veta hur 
den valda målgruppen använder sig av sociala medier eftersom dessa medier förändras 
samt utvecklas med diverse funktioner kontinuerligt (Schaffer, 2013). Ju fler detaljer 
företaget vet om sin målgrupp, desto lättare är det att hitta den valda kanalen där de 
befinner sig. Även här är annonser en vital del, det är ett värdefullt verktyg att inkludera 
(Effing och Spil 2016). Funktioner inom annonsering är anpassade för att företag skall 
kunna skapa en strategi för att nå ut till den valda målgruppen, genom att exempelvis välja 
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ålder eller intressen. Det finns givetvis regler och restriktioner som följs, detta kan inte 
definieras här då varje enskild plattform besitter olika regler. Vi anser att när företaget väl 
har hittat sin målgrupp är det givet vilken kanal som kommer att tillämpas.  

Den andra punkten är kommunikation. Utifrån våra resultat samt den tidigare 
forskningen är kommunikation samt en interaktion med målgruppen en central del för 
företag vid implementation av sociala mediestrategier. Under denna studie har vi 
identifierat en typ av kommunikation vid namn SCRM, ett sätt för företag att upprätthålla 
kommunikation samt interaktion med konsumenter (Elena, 2016). Det är väsentligt att 
företagen är aktiva tillsammans med konsumenterna för att kunna skapa en relation enligt 
Suciati (2018), vilket vi också anser. Funktionerna för kommunikation som tillämpas 
varierar beroende på vilken plattform företaget har valt att skapa sitt konto på. Exempelvis 
kan kommunikationen med konsumenterna ske på DMs, ge likes och kommentarer men 
även att reposta andras bilder och uppmärksamma dem.   

Den tredje punkten är uppsikt av innehåll. Här gäller det att kontrollera vad som sägs 
om företaget men även vad för typ av innehåll som publiceras. Genom att bevaka vad som 
uppges om företaget är det möjligt att tillämpa en strategi för eWOM, det vill säga spridning 
av innehåll inom plattformen men även till diverse plattformar (Tsimonis och Dimitriadis 
2013). De funktioner som finns på respektive social medieplattform är till exempel taggar, 
hashtags, kommentarer, reposts men även delning till andra plattformar. Dock för att 
eWOM skall ske är det viktigt att veta vilken tid som publikationen sker. Genom att 
kontrollera statistiken när användare är som mest aktiva, är sannolikheten större att 
interaktion med posts kommer att ske. Ett sätt att tänka är att välja de funktioner som 
bidrar med något till ens verksamhet och lära sig i praktiken hur dessa används på ett flitigt 
vis, detta är ett strategiskt tänkande (Whittington och Jarzabkowski, 2008). En ytterligare 
aspekt för att eWOM ska fullbordas är att tänka på vad för typ av innehåll som publiceras 
beroende på vilken plattform som har valts. De flesta plattformar innefattar det visuella 
men även är det textuella viktigt för att öka engagemanget samt interaktivitet hos 
konsumenterna (Bakanauskas och Kisieliauskas 2018). Det är det också väsentligt att 
använda sig av företagets grafiska profil det vill säga färger samt typsnitt. Även att tänka 
på språket samt tonen för företaget (Schaffer, 2013).   

Baserat på vår studie samt tidigare forskning är detta vad vi anser är de viktigaste 
punkterna för att företag i allmänhet skall kunna implementera en social mediestrategi på 
vald plattform. Vi vill upplysa om att datan bör tolkas med försiktighet eftersom studien 
har utförts under en begränsad tid och därmed en begränsning av insamlad data. 
Ytterligare studier inom detta ämne är nödvändigt för att ge exceptionella förslag till 
utformning av sociala mediestrategier med hjälp av sociala mediers funktioner.  

6.2 Framtida forskning 
Genom studiens gång har vi kunnat se att Instagram har utvecklats till en större marknad 
än vad den var avsedd för från första början. Det är ett faktum att forskningen inte hinner 
med då utvecklingen av applikationer och funktioner sker i en rapid hastighet. Baserat på 
den forskning som vi har tagit del av återkommer det en del ramverk som beskriver hur 
företag implementerar strategier på sociala medier. Däremot har användandet av 
funktioner inte beaktats, mer specifikt på Instagram. Vi anser att tillämpningen av 
funktioner på sociala medier bör vara en del av de ramverk som finns i forskningen, i den 
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mån om att företag kan använda sig av dessa för att förstå och implementera sociala 
mediestrategier på ett effektivt sätt i praktiken. Det är viktigt i den form av att kunna 
tillämpa den valda plattformen och utnyttja den till dess fullaste potential då de finns där 
som ett hjälpmedel. Vi har ett flertal intressanta aspekter, generellt om sociala 
mediestrategier men även kring Instagram som applikation, som skulle kunna diskuteras 
och vidare fördjupas i framtiden. Finns olika sociala mediestrategier för olika plattformar 
som företag har utformat? Isåfall hur samt vilka funktioner använder de då? Hur påverkas 
företagens interaktion samt kommunikation med konsumenter på grund av Instagrams 
algoritmer? Förändras företagens arbetssätt om Instagram skulle ha en välutvecklad 
desktop sida med alla funktioner som återfinns i mobilen? 
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7. Slutsats 
Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse för hur småföretag i dagsläget 
utformar sociala mediestrategier på Instagram med hjälp av dess funktioner. Detta för att 
sedan kunna få en bild av hur företag allmänt kan tänka kring deras sociala 
mediestrategier. Resultatet visade att de tre småföretagen som undersöktes i denna studie 
främst använde verktygen på Instagram för kommunikation med målgrupp samt 
marknadsföring. Utifrån vår tolkning av det resultatet vi fått, samt kopplingar till det den 
relaterade forskningen säger, anser vi att de beståndsdelar som kan vara användbara i 
andra företags sociala mediestrategier är målgrupp, kommunikation och uppsikt av 
innehåll. Exakt vilka verktyg företag borde implementera i sin verksamhet kan skilja sig åt, 
då de ska anpassa detta efter vad de har för affärsmål och syfte med att befinna sig på 
plattformen. Detta sågs i vår studie då företagen inkluderade många av samma funktioner, 
såsom annonser och stories, däremot är det till exempel bara ett företag som tillämpar 
butiksfunktionen. Dessutom, även fast de utnyttjar samma verktyg använder de vissa för 
olika ändamål. Eftersom det är svårt att säga exakt vilka verktyg företag bör ha med i deras 
sociala mediestrategi hoppas vi att denna studie istället kan ge en inblick av vad de 
viktigaste aspekterna företag borde tänka på är. Med denna information kan företag sedan 
strategiskt välja ut de verktyg som finns tillgängliga på plattformen med utgång i dessa 
punkter.  

Som den tidigare forskningen visar finns det diverse oklarheter inom detta område som 
fortfarande måste utforskas. Detta beror främst på att sociala medier ändras kontinuerligt, 
genom att det till exempel tillkommer nya funktioner. Att ständigt utföra forskning kring 
detta krävs därför för att få en bättre bild av hur sociala mediestrategier byggs upp i nuläget 
samt för att företag ska kunna utnyttja dessa i deras verksamhet. Vi tänker då att vår studie 
kan användas som ett underlag i vidare forskning inom strategier på sociala medier. 
  



 

34 
 

Referenser 
Arvidsson, Viktor.; Holmström, Jonny.; Lyytinen, Kalle. 2014. Information systems use as 

strategy practice: A multi-dimensional view of strategic information system 
implementation and use. Elsevier B.V. 

 
Bakanauskas, Paulius.; Kisieliauskas, Justinas. (2018) Building a Travel Influencer Brand 

Using Instagram Tools.Vytautas Magnus University. 
https://doi.org/10.1515/mosr-2018-0010 (Hämtad 2020-04-08) 

 
Bharadwaj, Anandhi; El Sawy, Omar A.; Pavlou, Paul A.; Venkatraman  N. 2013. Digital 

Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights. MIS Quarterly 37 (2): 
471-482. https://www.jstor.org/stable/43825919Accessed (Hämtad 2020-04-06) 

 
Bryman, Alan. 2012. Social research methods. 4 uppl. Oxford: Oxford University Press. 
 
Culnan, Mary J.; McHugh, Patrick J.; Zubillaga, Jesus I. 2010. How Large U.S. 

Companies Can Use Twitter and Other Social Media to Gain Business Value. MIS 
Quarterly Executive 9 (4) 
.https://www.researchgate.net/publication/279893388_How_Large_US_Compa
nies_Can_Use_Twitter_and_Other_Social_Media_to_Gain_Business_Value 
(Hämtad 2020-04-13) 

 
Denscombe, Martyn. 2018. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 4 uppl. Lund : Studentlitteratur. 
  
Effing, Robin.; Spil, Ton A.M. 2016. The social strategy cone: Towards a framework for 

evaluating social media strategies. International Journal of Information 
Management 36 (2016): 1-8.  

 
Elena, Cerchia Alina. 2016. Social Media – a Strategy in Developing Customer 

Relationship Management. Valahia University of Targoviste. DOI: 10.1016/S2212-
5671(16)30266-0 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212567116302660?token=35087B97
B5EF74452D1808E9A6D24C9CC9FCA3FE92DF7A378502F5B72CFB9C5C530C3
80997061133258347558457308A (Hämtad 2020-04-19) 

 
Flöde. [u.å]. Cambridge Dictionary. ://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feed 

(Hämtad 2020-04-17) 
 
Fournier, Susan.; Avery, Jill. 2011. The uninvited brand. Kelley School of Business, 

Indiana University. doi: 10.1016/j.bushor.2011.01.001 
 
Hashtagg. [u.å.]. Nationalencyklopedin. https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hashtagg (Hämtad 
2020-04-07) 

  
Instagram. 2020. Instagram Business, marknadsföring på Instagram. 

https://business.instagram.com (Hämtad 2020-04-03) 
 



 

35 
 

Instagram. 2020. Kom igång - Skilj dig från mängden med Instagram. 
https://business.instagram.com/getting-started/#why-instagram (Hämtad 2020-
04-10) 

  
Instagram. 2020. Om Instagram - annonser. 

https://help.instagram.com/537518769659039?helpref=page_content (Hämtad 
2020-03-20) 

 
Instagram. 2020. Publicera och lägga till platser. 

https://help.instagram.com/488619974671134/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Hjälp%
20om%20Instagram&bc[1]=Använda%20Instagram&bc[2]=Dela%20foton%20oc
h%20videor (Hämtad 2020-04-07) 

 
Instagram from Facebook. u.å. Komma igång - välj målgrupp. 

https://www.facebook.com/business/m/instagram-promotions/getting-
started#select-audience (Hämtad 2020-04-13) 

 
Internetstiftelsen. 2019. Svenskar och internetanvändande. Rapport. Stockholm: 

Internetstiftelsen. https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-
guider/svenskarna-och-internet-2019/ (Hämtad 2020-04-13) 

 
Jarzabkowski, Paula.; Whittington, Richard. 2008. A Strategy-as-Practice Approach to 

Strategy Research and Education. Sage Publications. 
 
 
Latiffa, Zulkifli Abd.; Safieeb, Nur Ayuni Safira. 2015. New Business Set Up for Branding 

Strategies on Social Media - Instagram. DOI: 10.1016/j.procs.2015.12.100. 
(Hämtad 2020-04-13) 

 
Likes. [u.å.]. Cambridge Dictionary. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like (Hämtad 2020-04-08) 
 
Nummelin, Maria. 2015. Instagram as a Marketing Tool A Qualitative Study on Social 

Media Marketing for Swedish Interior Design SMEs. Jönköping International 
Business School. (Hämtad 2020-04-08) 

 
Posts. [u.å.]. Cambridge Dictionary. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/post?q=posts (Hämtad 
2020-04-08) 

 
Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; och Sharp, Helen. 2015. Interaction Design - Beyond 

human-computer interaction. New York: John Wiley & Sons, Ltd.  
 
Repost. [u.å]. Oxford English Dictionary. https://www-oed-

com.proxy.ub.umu.se/view/Entry/261511?rskey=07gD8k&result=6&isAdvanced=
false#eid (Hämtad 2020-04-07) 

 
Rowley, Jennifer. 2002. Using Case Studies in Research. Edge Hill College of Higher  
Education. http://psyking.net/HTMLobj-3843/using_case_study_in_research.pdf 

(Hämtad 2020-04-07) 
 



 

36 
 

Schaffer, Neal. 2013. Maximize your social : one-stop guide to building a social media 
strategy for marketing and business success. Hoboken, New Jersey : Wiley. 

 
Stakston, Brit. 2011. Gilla!: dela engagemang, passion och idéer via sociala medier. 2. 

uppl.. Stockholm: Stockholm : Idealistas. 
 
Strategi. [u.å.]. Nationalencyklopedin. https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/strategi (Hämtad 
2020-04-10) 

 
Suciati, Pijar. 2018. Instagram Marketing Techniques for Online Store: A Descriptive 

Study. The 2nd International Conference on Vocational Higher Education 
(ICVHE). DOI 10.18502/kss.v3i11.2808 (Hämtad 2020-04-08) 

 
Thorstenson, Göran. 2006. Människor påverkar människor : om vänner och word-of-

mouth i PR och kommunikation. Stockholm: Stockholm : Springtime. 
 
Tsimonis, Georgios.; Dimitriadis, Sergios. 2013. Brand strategies in social media. 

Marketing Intelligence & Planning. 32 (3): 328-344. DOI: 10.1108/MIP-04-2013-
0056. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MIP-04-2013-
0056/full/html 

 
Vetenskapsrådet. 1990. Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 17 mars, 2020, från 
Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  
Vuori, Vilma.; Jussila, Jari. 2016. The 5C Categorization of Social Media Tools. Diss., 

University of Vaasa., Tampere University of Technology. 
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2994310.2994367 

 
Walsham, Geoff. 1995. Interpretive case studies in IS research: nature and method. The 

Management School, Lancaster University. 
 
Yin, Robert.K. and Retzlaff, Joachim. 2013. Kvalitativ forskning från start till mål 1. 

uppl.. Lund: Lund : Studentlitteratur. 
  



Bilaga 1  

 

Övergripande observation av bröllopsföretag 
• Lägger ut minst två bilder per dag. 
• Mest bilder och inga videos. 
• Separerar på det estetiska och marknadsföringen 
• Lägger ut stories. 
• Inte så många kommentarer. 
• Sparar stories i highlights. 
• Använder många hashtags. 
• Taggar fotografer eller liknande som har tagit bilden eller bidragit med material. 
• Majoriteten av inlägg är på engelska. 

Övergripande observation av tvålföretaget 
• Använder butiksfunktion frekvent. 
• Använder IGTV sällan. 
• Använder hashtags ofta som är relevant för beskrivning t.ex “#ekotvål”. 
• Repostade kunders inlägg på sin Story. 
• Sparar stories i highlights och kategoriserar in dem. Sparar som minnen. 
• Bilder från samarbeten med andra företag för att promoting av deras varumärke 

och erbjudande. 
• Lägger inte ut bilder varje dag men ändå ganska ofta. 

Övergripande observation av eventföretag 
• Aktuella höjdpunkter som är väsentligt i nutid.  
• Informationsinlägg på vart eventet befinner sig. 
• Inlägg som peppar sina följare, färgglatt. 
• IGTV, Aftermovies. 
• Använder sig av #hashtags. 
• Lägger ut om sina sponsorer. 
• Promoting av artister (repost). 
• Ca 0- 10 kommentarer generellt. Typ 10x mer när det kommer till tävlingar.  



Bilaga 2 

 

Inlägg - Bröllopsföretag 
Dag  Tid Beskrivning av publikation 

9/3 12.30 Bild på ett brudpar. Taggat fotograf, plats och en massa hashtags.  

9/3 15.30 Bild på dekoration som kan vara nödvändigt inför en bröllopsscen. Väldigt 
naturligt. Taggat fotograf, designer och andra leverantörer,  med en massa 
hashtags.  

Stories - Bröllopsföretaget 
Dag  Tid Beskrivning av publikation 

9/3 11:05 Bild på ett brudpar. Taggat fotograf och plats. Skrivit länken till deras 
hemsida.  

9/3 22.30 En screenshot av en hemsida där en workshop i Ishotellet kommer att vara. 
Wedding photography workshop i samband med @wayupnorth.  

Inlägg - Tvålföretag 
Dag  Tid Beskrivning av publikation 

22/3 11:40 Två bilder på utsidan och insidan av den fysiska butiken. Information om 
öppettider och annan information angående Covid-19. Några hashtags.  

24/3 12:22 4 Inlägg om vänner/kollegor som är nominerade för priser inom organic 
beauty.  

Stories - Tvålföretag 
Dag  Tid Beskrivning av publikation 

13/3 9.30 Screenshot på företagets tvålar från ett annat konto och text om 
återförsäljning.  
Länk till att visa tvålföretagetsbutik.  

17/3 07.00 En screenshot på företagets tvål hos återförsäljaren.  

Inlägg - Eventföretag 
Dag Tid Beskrivning av publikation 

4/3 10:21 Bild från deras besök hos sponsor. Taggar + omnämnande av sponsor 
med “@”.  
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8/3 19.50 Två bilder på en artist + taggar samt omnämnande av artisten med “@”. 

  
Stories - Eventföretag 

Dag Tid Beskrivning av publikation 

3/3 22:45 Screenshot av en artikel på Elle som nämner att eventet är en av Sveriges 
bästa.  

5/3 19.40 Ett frågeformulär för att fråga företaget om vad som helst. Svarar på 
frågor.  
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Mall för mail till företag 
  
Hejsan! 
Vi är tre studenter på Umeå universitet som pluggar tredje året på Digital 
Medieproduktion inom Institutionen Informatik. Vi har precis påbörjat vår 
kandidatuppsats och söker företag som kan tänka sig vara med i vår studie.  
Syftet med vår studie är att undersöka företags sociala mediestrategier med 
utgångspunkten på Instagram. Vi kommer att observera eran Instagram för att undersöka 
vilka strategier ni använder, men vi skulle även vilja intervjua er för att få en förståelse 
över varför ni har valt just dessa strategier. Intervjun kan ske genom ett personligt möte, 
via Skype eller något annat digitalt hjälpmedel beroende på vad som passar bäst för er.  
Den data som kommer att samlas in kommer enbart att erhållas av oss tre samt för 
studiens undersökning. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i Umeå 
Universitets DiVA (Digitalt vetenskapligt arkiv) preliminärt i slutet av april. Det är viktigt 
att nämna att ni kan välja att vara anonyma och att ni när som helst under studiens gång 
kan avbryta ert deltagande. 
Vill ni veta mer om vår studie eller har övriga frågor om ert deltagande så berättar vi 
gärna mer! 
Om vi har kontaktat fel person, vänligen hänvisa oss till den rätta. 
Ni kan nå oss på denna mailadress.  
Vi ser fram emot att höra ifrån er. Ha en fortsatt bra dag! 
Med vänliga hälsningar 
Linn Fält, Christina Khater, Eléna Khater 

 

 


