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Sammanfattning 

Användandet sociala medier ökar hela tiden och det ställer krav på att företag behöver vara 

närvarande och synas på dessa plattformar. För att undersöka hur ett företag strategiskt kan 

designa sitt innehåll på Facebook och Instagram för att främja interaktion från följare används 

Pantamera som exempelföretag i denna fallstudie. Pantamera hanterar det svenska pantsystemet 

och upplever att deras strategi för sociala medier i dagsläget är bristfällig.  

 

För att svara på syftet redovisas tidigare forskning om framtagandet av strategier och befintliga 

metoder på sociala medier. Detta implementeras sedan med en enkätundersökning i syfte att lära 

känna målgruppen för att kunna ta fram en design som sedan utvärderas med hjälp av intervjuer. 

Resultaten visade att det är fullt möjligt att skapa design strategiskt för sociala medier i avsikt att 

främja interaktion. När man skapar innehåll för interaktion är dess utformning och vilken 

plattform man ämnar designa för det viktigaste att tänka på, samt att kommunikationen ska ske 

på målgruppens villkor.  

 

  



 

Abstract 

The usage of social networking sites is steadily increasing, setting higher demands on 

companies  and their need to be present on social media. This study aims to examine how 

companies could design their content on Facebook and Instagram to promote interaction from 

followers. To be able to understand this the company Pantamera is used as a case in this  study. 

Pantamera is responsible for the recycling of metal cans and PET bottles in Sweden, and are 

experiencing that their usage of strategies on social media is deficient. 

 

To answer the purpose, already existing theories of how to form a social media strategy and 

methods are examined. This is implemented through an online survey aiming to understand the 

target audience, and the results are used as a foundation for the design process. The designs are 

evaluated through interviews and the conclusion is that it is possible to design content on social 

media in order to promote interaction. Important to have in mind when creating content for 

interaction is its design, what platform it intends to be designed for and that the company should 

at all times communicate with their target audience on their terms. 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................. 1	

1.1 Sociala medier ........................................................................................................................ 1 

1.2 Pantamera ............................................................................................................................... 1 

1.3 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................................... 2 

1.5 Ordlista .................................................................................................................................... 2 

2 Teoretisk ram ...................................................................................................... 3	

2.1 Strategins utformning ............................................................................................................ 3 

2.2 Hantering av strategin ............................................................................................................ 4 

2.2.1	Implementering	av	strategin	i	praktiken	..................................................................................	4	

2.2.2	Implementering	av	strategin	i	företaget	..................................................................................	4	

2.3 Befintliga metoder och begrepp............................................................................................. 4 

2.3.1	Cause-related	marketing	(CRM)	...............................................................................................	5	

2.3.2	Content	marketing	....................................................................................................................	5	

2.3.3	Viral	marknadsföring	................................................................................................................	5	

2.3.4	Newsjacking	..............................................................................................................................	6	

2.3.5	Direktrespons	............................................................................................................................	6	

2.4 Anpassning av kanalerna ....................................................................................................... 6 

2.4.1	Specialfallet	Facebook	..............................................................................................................	7	

2.4.2	Specialfallet	Instagram	.............................................................................................................	7	

2.5 Faktorer för interaktion ........................................................................................................... 7 

2.5.1	Användarna	..............................................................................................................................	8	

2.5.2	Retoriken	..................................................................................................................................	9	

2.5.3	Innehållet	................................................................................................................................	10	

2.6 Sammanfattning .................................................................................................................. 10 

3 Metod ................................................................................................................ 11	

3.1 Ansats ................................................................................................................................... 11 

3.2 Förstudier ............................................................................................................................. 11 

3.3 Designmetod ........................................................................................................................ 11 

3.3.1	Väga	design	mot	teori	............................................................................................................	11	

3.3.2	Värdera	designförslag	mot	varandra	.....................................................................................	12	

3.4 Intervjuer .............................................................................................................................. 12 

3.4.1	Analys	av	intervjuer	................................................................................................................	12	

4 Genomförande ................................................................................................... 13	

4.1 Förstudie .............................................................................................................................. 13 

4.1.1	Enkätens	upplägg	...................................................................................................................	13	

4.1.2	Enkätresultat	..........................................................................................................................	13	

4.2 Designprocessen ................................................................................................................. 16 

4.2.1	Explorativ	fas	..........................................................................................................................	16	



 

4.2.2	Determinativ	fas	.....................................................................................................................	17	

4.3 Designresultat ...................................................................................................................... 26 

4.3.1	Bildtext	....................................................................................................................................	26	

4.3.2	Design	1	..................................................................................................................................	27	

4.3.3	Design	2	..................................................................................................................................	27	

4.3.4	Design	3	..................................................................................................................................	28	

4.3.5	Design	4	..................................................................................................................................	28	

4.3.6	Design	5	..................................................................................................................................	29	

4.3.7	Design	6	..................................................................................................................................	29	

4.4 Utvärdering av design .......................................................................................................... 30 

4.4.1	Intervjuns	upplägg	..................................................................................................................	30	

4.4.2	Resultat	av	intervjuer	..............................................................................................................	31	

4.4.3	Sammanfattning	av	utvärdering	............................................................................................	35	

5 Slutsats ............................................................................................................. 37	

5.1 Svar på syftet ....................................................................................................................... 37 

5.2 Diskussion ............................................................................................................................ 38 

5.3 Vidare studier ....................................................................................................................... 38 

Referenser 



 

 1 

1 Inledning   

Internet används idag som en plats för marknadsföring, försäljning och relationsbyggande där 

sociala medier har en central roll. Med tanke på den snabba utvecklingen som sker inom digital 

marknadsföring är det hög tid för företag att ändra sina redan befintliga strategier för att passa 

det nya marknadsföringssättet (Vien, 2015).  

1.1 Sociala medier 

Sociala medier kan ses som en samlad benämning för interaktiva plattformar där man 

kommunicerar och engagerar sig med andra (Holloman & Adeyeri, 2012). Av all tid som 

spenderas online är 19% på sociala medier vilket stimulerar nya sätt att interagera, kommunicera, 

ta beslut, socialisera och underhålla sig själv (Sabate, Berbegal-Mirabent, Cañabate, Lebherz, 

2014). Företag har tre gånger större räckvidd via sociala medier för 62% lägre kostnad och enligt 

71% av internetanvändarna är det större chans att de vänder sig till ett företag de följer på sociala 

medier (Schwarzl & Dabrowska, 2015). Detta gör att det blir viktigare och viktigare för ett 

företag att vara närvarande på sociala medier. Inte minst då det är en utmärkt plats att skapa 

relationer med följare och nå ut med information där målgruppen befinner sig.  

 

Svenskars internetanvändning på sociala medier har mellan 2010 och 2015 ökat från 53% till 77% 

där unga i åldern 16-25 spenderar i genomsnitt nästan 10 timmar i veckan på sociala medier 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Därför är det viktigt för företag att utöka sitt varumärke till 

sociala medier då det ger ett bra tillfälle att nå ut till målgruppen. För att undersöka hur man når 

ut till önskad målgrupp via sociala medier utförs en fallstudie med Pantamera som exempel. 

 

1.2 Pantamera 

Pantamera är ett varumärke som ägs av Returpack AB som driver det svenska pantsystemet och 

är det enda av sin sort på marknaden (Pantamera, 2015). Företagets verksamhet ämnar öka 

återvinningen av burkar och PET-flaskor genom att erbjuda ett pantsystem som är tillgängligt 

och enkelt att använda. Utöver detta verkar företaget även för en ökad medvetenhet och för att 

ändra attityden gentemot återvinning.  

 

På sin Facebooksida har Pantamera i dagsläget cirka 12 000 följare där, bortsett från vissa större 

virala inlägg, omkring 50 personer interagerar med innehållet på sidan (Pantamera på Facebook, 

2016). Företagets Instagramkonto följs av nästan 700 personer där omkring 30 personer 

interagerar med innehållet (Pantamera på Instagram, 2016). De som interagerar med företagets 

sociala medier är i dagsläget inte inom den målgrupp som författarna ihop med Pantamera valt att 

fokusera på (Pantamera, 2016). I samråd med produktägarna på Pantamera är den valda 

målgruppen för denna studie kvinnor och män i åldern 20-29 år då det är den målgrupp företaget 

har sämst resonans med enligt dem själva. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur ett företag strategiskt kan designa sitt innehåll på Facebook 

och Instagram för att främja interaktion från följare. 

 

För att hjälpa till att svara på syftet samt ge underlag för vad som ska undersökas i studien 

kommer följande frågor att besvaras: 

● Vad är viktigt att tänka på när man skapar en strategi? 

● Vad får målgruppen att interagera? 

● Finns det någon skillnad i hur designen bör se ut på Instagram och Facebook? 

● Kan man implementera strategin genom design? 

1.4 Avgränsningar 

Denna fallstudie avser undersöka hur man kan designa för att öka interaktionen från följare på 

Facebook och Instagram. I samråd med Pantamera och på grund av examensarbetets tids-

begränsning ligger fokus på Instagram vilket därmed blivit den plattform designen skapats för. 

 

Pantameras önskade målgrupp är i åldern 20-29 och denna fallstudie är utöver det, i samråd med 

Pantamera, avgränsad till endast studenter. På grund av tidsbegränsning och bekvämlighetsurval 

har enkäter och intervjuer i denna fallstudie i första hand riktat sig till studenter på Linköpings 

universitet. 

1.5 Ordlista 

eWoM – Electronic Word-of-mouth, innebär att följare gillar, kommenterar eller delar inlägg och 

på så sätt skapar word-of-mouth effekt över sociala medier (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 

2006). 

 

Hashtag – Ett ord eller en fras som föregås av symbolen #. Fungerar för att kategorisera ordet 

eller frasen och på så vis blir innehållet länkat till alla som söker på det (Caleffi, 2015). 

 

Mock-up – En prototyp eller enkel kopia i syfte att testa eller visa hur tänkt design kan se ut i 

färdigt format (Macmillan Dictionary, 2016). 
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2 Teoretisk ram 

2.1 Strategins utformning 

En process för att bygga upp en strategi för sociala medier kan fungera som följande (Li & 

Bernoff, i Thackeray, Neiger & Keller, 2012): 

 

Steg 1 är att definiera målgruppen och ta reda på vilka sociala medier de använder. Ta sedan reda 

på hur målgruppen använder sociala medier: om de skapar eget innehåll och publicerar, om de 

interagerar med inlägg eller endast läser det som dyker upp i flödet utan att interagera (Thackeray 

et.al., 2012). Vad som tål att betonas extra är hur viktigt det är att förstå vad kunderna vill ha, vad 

som motiverar eller oroar dem samt vilka ord eller bilder som talar till dem, för att ha en lyckad 

närvaro på sociala medier (Vien, 2015). 

 

Steg 2 är att bestämma syftet med att interagera med målgruppen. Dessa syften kan vara: 1) att 

lyssna på kunderna och på så vis ha möjlighet att förbättra verksamheten, 2) att engagera 

kunderna och få dem att prata med vänner och familj om företaget, exempelvis genom att dela, 

gilla eller kommentera, 3) att ta word-of-mouth metoden till en ny nivå genom att hitta några som 

interagerar extra mycket och bjuda in dem att bli officiella ambassadörer för att sprida 

varumärket, 4) att bjuda in följarna att ha en diskussion och hjälpa varandra med att svara på 

frågor, och 5) att fråga följarna om förslag till hur saker kan ändras för att de ska få vara en del av 

utvecklingen av företaget. 

 

Steg 3 är att ta fram en strategi för hur man engagerar följarna. Privatpersoner använder vanligen 

sociala medier för att ha kontakt med vänner och bekanta. Som företag är det därför viktigt att ge 

följarna en anledning att fortsätta följa företaget, förslagsvis genom att få dem att känna att de får 

ut något av att dela och gilla inlägg. Innehållet bör därför vara något som följarna personligen får 

ut något av genom att interagera, alternativt något de kan visa för andra. 

 

Steg 4 är att hitta rätt plattform, som passar företagets ändamål, bestämmas. Nödvändigtvis 

behövs inte ett helt nytt forum skapas, det kan vara bättre att ta sig dit målgruppen redan är. 
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2.2 Hantering av strategin 

2.2.1 Implementering av strategin i praktiken 

Marknadsförare och företag vinner mycket på att ständigt hålla sig uppdaterade kring teknologi, 

kunder och social media. Att ha i åtanke vid implementering av strategin (Berthon, Pitt, Plangger 

& Shapiro, 2012): 

• Engagera kunderna genom att lyssna och kommunicera personligt och engagerande. 

• Ta till sig och lära sig av befintlig och ny teknologi. Och framförallt våga använda och låta 

anställda använda sociala medier. 

• Begränsa byråkratins makt över ett effektivt genomförandet av en social mediastrategi. 

• Utbilda och investera i anställdas kunskap om sociala medier, och låt dem använda social 

media själva. 

• Informera om och tryck på hur viktigt sociala medier är, framförallt vilka möjligheter det 

bidrar med. 

 

Om företaget maximerar sitt fokus på kunden och ser till att anpassa kommunikationen efter den 

tänkta målgruppen (beroende på om det är en befintlig kund, en potentiell kund, ett fan eller en 

som talar illa om företaget) är det lättare att lyckas (Ramsay, 2010). Det handlar om kundens 

perspektiv och att kunden vill att företagen ska lyssna, engagera sig och ge respons (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy & Silverstone, 2011). 

2.2.2 Implementering av strategin i företaget 

Att introducera sociala medier som en kommunikationskanal i ett företag innebär ofta en stor 

förändring. En sådan förändring bör introduceras genom att (Holloman & Adeyeri, 2012): 

• Erkänna förändringen, sociala medier må vara nytt och skrämmande men är här för att 

stanna. 

• Tillsammans med anställda: eliminera rädslan, ovissheten och tveksamheten över att 

andra anställda kan hantera sociala medier säkert, professionellt och effektivt. 

• Positionera sig där kunden finns. Var synliga och engagerade och skapa värdefullt innehåll 

på sociala medier. 

• Lyssna på och lära känna kundkretsen. Det ger rätt fokus och hjälper en tyda vart och på 

vilket sätt man bör rikta sig för att nå kunden. I slutändan sparar detta mycket tid. 

• Ha ett ömsesidigt förtroende mellan ansvarig och anställda. Främja detta genom att 

tillsammans jobba fram gemensamma riktlinjer för den nya kommunikationskanalen 

sociala medier. 

 

Om förändringen introduceras tillsammans med anställda, bör företag också lossa på de hårda 

reglerna om att inte låta anställda använda sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Blockering 

av användning av sociala medier på arbetsplatser ger intryck till anställda att de måste ha särskilda 

tillstånd för att få använda sociala medier, vilket resulterar i att ingen vågar ta tag i det. Man bör 

dock agera med försiktighet och inte låta vem som helst hantera företagets sociala medier, med 

risk för att allvarligt skada företagets trovärdighet. 
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2.3 Befintliga metoder och begrepp 

2.3.1 Cause-related marketing (CRM) 

CRM är att marknadsföra att företaget tar ansvar gentemot samhället (Adkins, 1999). 

Marknadsföringen ämnar göra en god gärning, som att stödja välgörenhetsorganisationer och 

andra icke vinstdrivande organisationer eller företag. Det som identifierar CRM i form av relation 

mellan företag och välgörenhetsorganisation är att båda parter har något att vinna på relationen. 

Vill man bygga upp sitt varumärke och synliggöra företagets sociala ansvar och dess investering i 

samhället är CRM ett effektivt tillvägagångssätt. Dessutom fungerar CRM bra för att förstärka, 

demonstrera och ge liv åt företagets värderingar. För det bästa möjliga partnerskapet bör man, 

vid tillämpning av CRM, alltid ha i åtanke sin integritet, öppenhet och ärlighet samt ha ömsesidig 

respekt och säkerställa att båda parter drar nytta av relationen. (Adkins, 1999) 

2.3.2 Content marketing 

En av de största trenderna i marknadsföringsvärlden just nu är content marketing. Här marknads-

förs inte själva produkten utan istället används originalmaterial, exempelvis blogginlägg, presenta-

tioner, videos etc. för att locka kunder till sin sida och öka interaktionen med företagets sociala 

medier-kanaler. Viktigt att notera är dock att “content marketing” ensamt inte vinner kunder via 

sociala medier men kan hjälpa till att locka dem till din sida. (Vien, 2015) 

2.3.3 Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring är en idé som får explosionsartad spridning och på så vis kan ge företaget 

bra marknadsföring helt gratis. Ofta handlar det om att en person blir underhållen och sprider 

innehållet vidare till någon annan som i sin tur sprider vidare det till ännu en. Svårigheten är att 

utnyttja kraften i viral marknadsföring på ett bra sätt eftersom det handlar mycket om tur och 

timing, vilket är svårt att styra. Något som verkar fungera är dock när innehållet har en 

hemmagjord känsla, det vill säga inte nödvändigtvis håller hög kvalitet. Gällande timing är det 

viktigt att hålla koll på internet. Om en positiv viral explosion är på gång för ens varumärke - se 

till att inte bara glida med utan istället driva vågen vidare. (Scott, 2010) 

 

Innehåll som lockar fram positiva känslor, alternativt negativa känslor som är upprörande (ilska 

eller oro), är mer sannolikt att få större spridning medan till exempel något som gör en ledsen har 

mindre chans att bli viralt. Likadant kan man dela upp innehåll som väcker positiva känslor, där 

starka positiva känslor (exempelvis skratt) har större chans att bli viralt än något som inte väcker 

lika starka positiva känslor (exempelvis belåtenhet). Känslor är dock inte enda anledningen till att 

man delar saker på sociala medier, men att dela med sig av sina personliga känslor förstärker 

bandet med ens vänner. (Berger & Milkman, 2010) 
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2.3.4 Newsjacking 

Nyheter är idag betydligt mer tillgängliga än förut via den digitala världen och sociala medier 

(Scott, i Schaluka, 2015). Newsjacking innebär att man använder en ny nyhet och sprider vad man 

själv kan i ämnet och således visar att man är kunnig. Anledningen är att man kan bli citerad i 

media när de diskuterar ämnet, eller att någon sprider ens inlägg vilket gör att man får synlighet. 

(Schaluka, 2015) 

2.3.5 Direktrespons 

Som företag är det viktigt att övervaka sociala medier för att ha koll på vad som händer, vad som 

sägs om ens varumärke, för att lätt kunna undvika exempelvis kriser samt ha en dialog med sina 

följare (Liu, Kim & Pennington-Gray). Att alltid vara tillgänglig för att snabbt svara sina kunder 

är viktigt, och ger man respons till kunden inom fem minuter har man sju gånger större chans att 

landa kunden (Scott, i Schaluka, 2015). 

2.4 Anpassning av kanalerna 

Både Instagram och Facebook fungerar som förlängningar av företagets varumärke. Det gäller att 

hitta ett sätt att nischa sig på dessa plattformar och inte bara använda det som ett masspub-

liceringsmedium för att kunna attrahera följare (Latiff & Safiee, 2015, och Hodis, Sashittal & 

Sriramachandramurthy, 2015). För att använda alla kanaler till deras fulla potential bör man lära 

känna deras för- och nackdelar. Sociala medie-applikationer kan klassificeras i sju stora grupper 

(Kietzmann et al., 2011). Se Figur 1. 

 

 
Figur 1 - Klassifikationer för sociala medier (efter Kietzmann et. al., 2011). 
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Facebook kan i det stora hela klassificeras som identitets-orienterad social media eftersom man 

fokuserar på att bygga upp en profil men kan även vara en relations-orienterad social media då 

plattformen fokuserar på sociala relationer. Utöver detta finns funktioner på Facebook som 

uppfyller andra klassifikationer enligt modellen, exempelvis gilla-markeringar som kan ses som 

ryktes-orienterat. Instagram kan istället placeras i kategorin delnings-orienterad social media, som 

bygger på att man bara delar med sig av innehåll. (Kietzmann et al., 2011) 

2.4.1 Specialfallet Facebook 

Facebook grundades år 2004 med målet att vara en plattform som gör världen mer öppen och 

sammankopplad. De som använder Facebook gör det vanligen för att hålla kontakten med familj 

och vänner, upptäcka vad som händer runt omkring dem samt för att kunna dela med sig det 

som betyder något för dem. I december 2015 hade Facebook i genomsnitt 1.04 miljarder aktiva 

användare dagligen. (Facebook, 2016b) 

 

På Facebook finns möjligheten att betala för att marknadsföra inlägg. Dessa kan riktas till en viss 

målgrupp, med både demografiska och psykografiska variabler, vilket gör det enklare att nå ut till 

den valda målgruppen. Dessutom finns det ytterligare möjlighet att reagera på inlägg på Facebook 

(utöver att gilla och dela) med deras nyligen lanserade reaktioner älskar, haha, wow, ledsen och arg 

(Facebook, 2016a). Facebook har haft en begränsning på 20% text i bilder som nu är borta, men 

rekommenderar ändå att max 20% av bilden är text för att få bäst spridning (Facebook, 2016c). 

 

På Facebook har eWoM stor genomslagskraft. Begreppet innebär vanligtvis att man gillar ett 

inlägg som därmed syns direkt i ens vänners flöden. En enda gillamarkering kan alltså göra ett 

inlägg synligt för flera hundra av den användarens vänner. Antalet gilla på ett inlägg visar också 

på hur populärt det är. (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 2006). 

2.4.2 Specialfallet Instagram 

Instagram är en plattform där mer än 300 miljoner människor delar sina ögonblick från livet i 

form av bilder. Communityn anser sig vara ett hem för visuellt berättande för såväl kändisar, 

varumärken, artister och ungdomar eller vem som helst med en passion för kreativitet. 

(Instagram, 2016) 

 

En av de mest utmärkande funktionerna på Instagram är användandet av filter vilket gör det 

enkelt för vem som helst att få sina foton att se bra ut utan att behöva redigera bilderna på datorn 

(Latiff & Safiee, 2015). Mentaliteten på Instagram är “kvalitet över kvantitet” vilket gör det viktigt 

att se till att bilderna håller en viss standard. Spännande vinklar, starka färger och bilder med bra 

kvalitet har större effekt jämfört med bilder med sämre kvalitet (Lundberg, 2014). 

 

Instagram gör det även lätt att hitta likasinnade personer med konton som redan har många 

följare, dessa är det viktigt att ha en dialog med. Får man dessa “kändisar” att nämna företagets 

konto kan det locka deras följare att klicka sig in på företagets profil och även följa dem. (Latiff & 

Safiee, 2015.; Lundberg, 2014) 
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Ett bra användande av hashtags kan, förutom att utöka ens följarskala, även användas för att se 

vad andra säger om ens varumärke. Utöver hashtags är det viktigt att ha en bra formulerad 

bildtext. Denna bör dock inte vara för säljande då man måste ta hänsyn till att bilderna kommer 

vara i följarnas privata flöden där de följer sina vänner och familj. Att bilderna syns i användarnas 

privata flöden innebär också att man bör ta hänsyn till hur frekvent man uppdaterar. En bra 

tumregel är ett foto om dagen. (Lundberg, 2014) 

2.5 Faktorer för interaktion 

2.5.1 Användarna 

En bidragande faktor för att utforma innehåll på sociala medier för att styra interaktionen är att ta 

reda på hur målgruppen ser ut och hur deras beteendemönster är. Detta är av stor vikt då alla 

använder sociala medier annorlunda och det är bra att veta vad man bör skapa för innehåll för att 

bäst nå sin målgrupp. Ett redan befintligt ramverk som syftar till att dela in användarna i fyra 

olika segment beroende på hur de skapar och konsumerar innehåll kan användas som hjälp. Detta 

ramverk är ett bra verktyg för marknadsförare för att lättare anpassa sin strategi efter målgruppen. 

Modellen syftar till att göra en medveten om att alla finns och att man behöver interagera med 

alla användare, snarare än att välja ett specifikt segment och marknadsföra extra bra för det 

segmentet. Modellen pekar på att marknadsförare bör rekrytera och förstärka grupperna Attention 

Seekers och Devotees samt underhålla och ge underlag till Entertainment Chasers och Connection Seekers 

(se Figur 2). (Hodis et.al., 2015) 

 

 
Figur 2 - En fyrsegmentsmodell för Facebookanvändare. (efter Hodis, Sashittal & Sriramachandramurthy, 2015) 

 

Modellen finns till hjälp för att kunna skapa en mer skräddarsydd kommunikation baserad på 

följarnas avsikter och motivation till att använda sociala medier. Det bästa sättet att utnyttja 

sociala medier är genom att utnyttja kraften hos dess användare genom att skapa innehåll som 

tilltalar dem. Kraften av eWoM är särskilt viktig att ta med i beräkningarna då följarnas tendenser 

att ta åt sig av eWoM-innehåll speglas av deras tendens att skapa innehåll. De olika segmenten 

beskrivs enligt följande (Hodis et. al., 2015): 



 

 9 

 

Attention Seekers karaktäriseras av att de skapar mycket innehåll men konsumerar väldigt lite. De är 

inte de som normalt interagerar med ett företag, men kan vara en viktig del i att skapa en så kallad 

snackis om innehållet anses coolt i Attention Seekers sociala krets. I utbyte mot att de skapar en 

snackis får Attention Seekers en egen skjuts genom att vara förknippade med varumärket, eller att 

de har förhandsinformation som gör dem exklusiva. Dessa användare förväntar sig att få något i 

utbyte mot att de stöttar ett varumärke, så som personliga meddelanden eller exklusiva 

erbjudanden. 

 

Devotees både skapar och konsumerar mycket innehåll på sociala medier. Det blir en plats där de 

kan dela sitt dagliga liv med sitt nätverk. Deras starka kopplingar till sitt sociala nätverk och 

tendensen att spendera mycket tid på sociala medier gör dem till perfekta varumärkes-

ambassadörer. Devotees bör uppmuntras att skapa eget innehåll både till varumärkets sida och 

sin egen sida vilket kan göra att innehållet blir rikare och mer intressant jämfört med endast 

eWoM. 

 

Entertainment Chasers karaktäriseras av att de varken konsumerar eller skapar mycket innehåll 

själva. Den huvudsakliga anledningen till att de använder sociala medier är för att de har tråkigt 

och behöver tidsfördriv. Eftersom de inte tenderar att interagera med varumärket behöver man 

skapa innehåll som är lättkonsumerat, på så vis känner de att de får ut något av att interagera. 

Enkla quiz, tävlingar och videor är bra exempel och om det är ganska enkelt att vinna kan även 

dessa användare sprida information via eWoM. 

 

Connection Seekers är de som inte skapar mycket eget innehåll utan istället mest konsumerar. De är 

sociala individer som gillar att använda sig av sociala medier för att underhålla det sociala livet 

och ha kontakt med gamla och nya vänner. Underhåller man denna grupp tillräckligt bra bildar de 

grunden för återkommande följare som fortsätter att interagera med varumärket.  

2.5.2 Retoriken 

När man skapar innehåll är det väsentligt att använda sig av de mest grundläggande begreppen 

som finns att tillgå. Några av de mest kända retoriska begreppen, som går att härleda till nästan all 

kommunikation, är etos, logos och patos. Dessa retoriska begrepp bör även användas på sociala 

medier och därför behöver man också veta hur de gestaltas. De olika principerna, och hur de 

gestaltas, kan beskrivas enligt följande (Fernández, García & Mas, 2013): 

 

Etos synliggörs genom användarens inlägg och hur den delar text, bild, video och länkar, vilket 

avslöjar personliga åsikter för att återge prestige och trovärdighet. Detta stämmer ofta in hos 

många unga användare som utnyttjar sociala medier som förlängning av sitt professionella 

nätverk. (Fernández et.al, 2013) 

 

Logos är mindre använt på sociala medier och beror ofta på etos och patos. Faktan i sig kan verka 

irrelevant eller trivial i mikro-sammanhanget på sociala medier där användare oftast relaterar till 

vänner och släktingar. (Fernández et.al, 2013) 
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Patos är det mest dominerande retoriska medlet på sociala medier på grund av hur sociala medier 

är uppbyggt. Ett tydligt exempel på detta är tidslinjen som är formad för kunna visa empati och 

bygga relationer. Patos stödjer kommunikation genom möjligheten för smileys (för att visa 

känslor), reaktioner på inlägg, kommentarer som uppmuntrar eller provocerar samt genom 

möjligheten att få folk att skratta eller bli ledsna. Dessutom styrks detta ytterligare av det faktum 

att man har “vänner” på sociala medier. 

2.5.3 Innehållet 

När man skapar ett inlägg finns det flera olika faktorer som spelar roll för spridningen. Själva 

innehållet i sig och avsikten med inlägget har betydelse i hur interaktionen ser ut. 

Statusuppdateringar som innehåller endast text ger upphov till flest kommentarer medan videos 

ger upphov till flest gilla-markeringar. Länkar till externa sidor samt foton ger inte lika många 

gilla-markeringar men däremot interagerar användare med foton under en längre tid jämfört med 

videos. (Cvijikj, Spiegler. & Michahelles., 2011) 

 

Informativa inlägg ger upphov till flest gilla-markeringar medan tävlingar genererar minst. 

Generellt sett ger de inlägg som är designade för att interageras med upphov till flest 

kommentarer. Denna information är dock ingen exakt vetenskap utan syftar endast till att ge en 

riktlinje för att veta hur man ska ta fram sin egen strategi för innehåll och avsikt med inlägg. 

(Cvijik et.al., 2011) 

2.6 Sammanfattning 

Definiera målgruppen, ta reda på hur de använder sociala medier och bestäm syftet med varför 

man interagerar med målgruppen. Utifrån detta: utforma en strategi för ämnad plattform för att 

uppnå det bestämda syftet.  

 

Man bör ständigt hålla sig uppdaterad på omgivningen och vad ens målgrupp önskar från en. Det 

är viktigt att se det som att man befinner sig i målgruppens vardagsrum. Se därför alltid till att 

fokus huvudsakligen ligger på kunden. 

 

Utnyttja de verktyg plattformarna erbjuder och var uppdaterad på befintliga metoder inom 

marknadsföring för social media, exempelvis cause-related marketing, content marketing, news-

jacking, viral marknadsföring och direktrespons, och använd de som passar verksamheten. Lär 

känna plattformarnas för- och nackdelar, dess möjligheter och begränsningar för att kunna 

utnyttja dem till fullo. 

 

Oberoende av vad man vill förmedla bör man se till att förstå hur retorik ter sig och kan 

användas på sociala medier samt att innehållet på sociala medier speglar varumärket. Man bör 

även vara medveten om hur man formar sitt innehåll beroende på vilka reaktioner man önskar 

hos målgruppen.   
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3 Metod 

3.1 Ansats 

Ansatsen i det här arbetet var en kvalitativ fallstudieansats med explorativt designarbete för att få 

fram olika alternativ, detta gick sedan över i ett determinativt designarbete för att väga design-

alternativen mot teorin och mot varandra. Detta mynnade ut i ett designförslag som var baserat 

på en rad strategiska val enligt kapitel 2 Teoretisk ram och anpassat specifikt för sociala medier 

och för Pantamera. 

3.2 Förstudier 

För att undersöka segmentet studenter i målgruppen unga människor 20-29 år genomfördes en 

enkätundersökning. Då det var viktigt att lära känna målgruppen och ta fram mål för strategin på 

sociala medier (se 2.1) syftade denna undersökning att ta reda på målgruppens åsikter och 

beteende på sociala medier för att skapa en grund för designutvecklingen. En kvantitativ enkät-

undersökning användes för att på kort tid få många svar och således göra urvalet så representativt 

som möjligt (Bryman, 2008). Bekvämlighetsurval användes på grund av den korta tid som fanns 

för studien. Enkäten spreds dock till flera olika studentgrupper vid Linköpings universitet, detta 

för att ha en större variation i urvalet och för att öka sannolikheten att resultatet representerade 

målgruppen. 

 

Då studien handlar om sociala medier spreds enkäten via Facebook. Fördelarna med detta var att 

enkäten nådde ut till de användare som är aktiva på sociala medier och på så sätt blev rep-

resentativa för målgruppen. En annan fördel med onlineenkät var att man kunde utforma 

formuläret så att ett visst svar gav en specifik följdfråga (Bryman, 2008). 

3.3 Designmetod 

Processen började med brainstorming som är en idégenereringsmetod vilken syftar till att hitta 

många nya idéer i början av ett designprojekt (Lupton, 2011). Tanken var att tömma ut alla 

möjliga lösningar som fanns på problemet och därifrån utveckla förslagen. Sedan rankades dessa 

och de främsta prioriterades för att sedan utvecklas ytterligare. 

3.3.1 Väga design mot teori 

För att kritiskt kunna analysera förslagen i framtagandet av konceptet samt sätta dem i relation till 

teorin användes teorin sex tänkarhattar av Edward de Bono (Connor & Irizzay, 2015). Teorin går 

ut på att man ska se på en idé ur ett annat perspektiv. För att underlätta detta kan man “sätta på 

sig” en så kallad tänkarhatt. Dessa är indelade i sex olika färger som representerar den 

sinnesstämning man ska undersöka designen med, detta för att föra arbetet framåt och på vägen 

ha möjlighet att komma på nya idéer. De sex tänkarhattarna är (Connor & Irizzay, 2015): 

Vit hatt - Man går på ren fakta och logik utan att spekulera. 

Gul hatt - Går ut på att man är positivt inställd och fokuserar på allt som är bra med idén. 

Svart hatt - När man har denna hatten på sig fokuserar man på de dåliga aspekterna med idéerna 

och på vad som inte funkar eller vilka svårigheter som finns. 
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Röd hatt - Innebär att man kopplar idéerna till vad man upplever för känslor. Ilska, sorgsenhet, 

glädje samt vad man personligen gillar och inte gillar. 

Grön hatt - Detta är den kreativa hatten där man fokuserar på nya idéer. 

Blå hatt - Denna hatt har den som driver diskussionen framåt. En hatt som alltså inte alla har. 

3.3.2 Värdera designförslag mot varandra 

För att värdera olika designkoncept mot varandra i utvecklingsfasen användes en beslutsmetod 

som heter Pugh chart, eller Pugh utvärderingsmatris (Dennis, 2001). Metoden går ut på att man 

väljer olika kriterier som konceptet bör uppfylla och graderar dessa kriterier efter hur viktiga de 

är. Sedan väljs ett koncept som är medelbra, det vill säga inte det bästa och inte det sämsta, som 

får agera referens vilken man sedan väger de andra koncept mot i relation till vilket av koncepten 

som är bäst på varje kriterium. Man använder sig av symbolerna + 0 - (plus, noll, minus) för att 

väga hur de olika koncepten ställer sig mot varandra. Resultatet blir sedan ett antal plus eller 

minus per koncept som tyder på om det är ett bra eller mindre bra alternativ. 

3.4 Intervjuer 

Då anledningen till interaktion på sociala medier är annorlunda från person till person (se 2.5.1) 

genomfördes personliga intervjuer för att ta reda på vad olika individer i målgruppen tänkte om 

de olika designförslagen. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge möjlighet till följdfrågor, 

öppen tolkning av respondenternas svar samt eventuella nya frågeställningar som kunde komma 

att uppmärksammas under tiden (Bryman, 2012). Två personer höll i intervjun, en antecknade 

och en ledde. Intervjun spelades in, men endast med anledning att kunna gå tillbaka och lyssna på 

ett svar om anteckningarna var oklara eller bristfälliga. Bryman (2012) belyser även att man bör 

iscensätta intervjuer i den tänkta miljön, därför fick respondenterna bedöma designförslagen på 

Instagram som är den plattform designen är tänkt att användas i. 

 

Totalt intervjuades 10 personer som ingår i målgruppen vilka är fördelade vid olika utbildningar 

på Linköpings universitet, detta för att ge större variation i svaren (Bryman, 2012). Det kriterier 

som fanns var att respondenterna skulle vara studenter på 20-29 år samt användare av Instagram, 

men ingen tyngdpunkt låg i hur mycket de använder plattformen. 

3.4.1 Analys av intervjuer 

Intervjuerna analyserades utifrån teman som svarar på de specificerade frågeställningarna. Dessa 

teman baserades på teorin och vad målgruppen generellt ville se på Instagram samt specifikt på 

Pantameras sociala medier. Teman med specifika underfrågor var:  

• Känslor 

Roligast/mest inspirerande: vilken tycker de förmedlar detta på bäst sätt? 

• Vad tycker de om presentationssättet 

Vilken gillar de bäst: Individuellt varje bild + jämfört med varandra i ett flöde. 

• Vad tycker de om konceptet 

Förstår de budskapet? Vill de se denna informationen på Instagram? Passar den Instagram eller 

hellre någon annanstans, typ Facebook? 

• Interaktivitet 

Skulle man like:a? Vilken/vilka isåfall? Skulle man följa Pantameras Instagram på grund av detta? 
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4 Genomförande 

I samråd med Pantamera lades fokus på kanalen Instagram då det är för den kanal företaget har 

störst behov av en strategi.  

4.1 Förstudie 

4.1.1 Enkätens upplägg 

För att lära känna målgruppen och ge en grund för designprocessen skickades en enkät ut via 

Facebook. Att den spreds via internet gav möjligheten att inleda med frågor som filtrerade bort 

användare som inte passar in i målgruppen. Exempelvis inleddes enkäten med frågor som visar 

hur gammal respondenten är och om hen är student. Eftersom enkäten spreds via Facebook 

fanns även frågan “Har du Instagram?”. Formuläret designades med hjälp av Google Forms 

(Google, 2016) som i efterhand ger skaparen enkel tillgång till statistik över alla svar samt 

resultatet lagrat i ett kalkylark. 

 

Frågorna i enkäten var huvudsakligen kvantitativa och ställda så att respondenten kunde svara 

med en likertskala (Bryman, 2012) för att underlätta sammanställning av svaren. De kvalitativa 

frågornas syfte var att få in åsikter och tankar kring pantning för att få stöd i idégenererings-

processen.  

 

Innan enkäten skickades ut testades den först av två personer i målgruppen där en del otydlig-

heter framkom. Enkäten ändrades efter feedback innan den testades en andra gång av ytterligare 

två personer. Enkäten tog cirka 12 minuter att genomföra. 

4.1.2 Enkätresultat 

Totalt svarade 157 personer på undersökningen varav fyra av dessa sorterades bort i enkäten då 

de inte var studenter och ytterligare tre sorterades bort då de inte hade rätt ålder. Detta gör att 

150 personer som passar in i målgruppen studenter mellan 20-29 år svarade på enkäten. 

 

I enkäten framkom det att det finns en skillnad mellan plattformarna Facebook och Instagram. 

Målgruppen interagerar mer med inlägg på Facebook än vad de gör på Instagram och spenderar 

generellt mindre tid på Instagram både i antalet timmar och hur mycket tid de upplever att de 

spenderar där (se Figur 3). Samtidigt framkom det att målgruppen i regel oftare var helt 

uppdaterade på alla inlägg i sitt flöde på Instagram (se Figur 4). Att studenter spenderar mindre 

tid men samtidigt är helt uppdaterade på allt i flödet indikerar att kommunikationen på Instagram 

behöver vara snabbare för att nå målgruppen. 
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Figur 3 - Faktiska antalet timmar som studenter spenderar på Instagram och Facebook. 

 

 
Figur 4 - Jämförelse av hur uppdaterade studenter är på sina flöden på Instagram och Facebook. 

 

Enligt enkätsvaren kan studenter klassificeras i beteendegrupperna Entertainment Chasers eller 

Connection Seekers (se 2.5.1) eftersom de varken konsumerar eller skapar mycket innehåll. Figur 5 

och Figur 6 visar hur mycket studenter skapar eget innehåll respektive “gillar” inlägg på Facebook 

och Instagram. Studenter skapar varken lite eller mycket innehåll, men “gillar” (vilket tolkas som 

att de konsumerar) innehåll mer än vad de skapar.  
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Figur 5 - Hur ofta studenter lägger upp egna bilder på Facebook och Instagram. 

 

 
Figur 6 - Hur ofta studenter gillar (like:ar) bilder/inlägg på Facebook och Instagram. 

 

Vidare så visade enkäten att studenter i större utsträckning värderar roligt och glatt innehåll till 

skillnad från innehåll som gör dem arga. På Instagram var det i högre grad snygga/fina bilder och 

inspirerande innehåll som får studenter att interagera med inlägg jämfört med Facebook (Figur 7). 
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Figur 7 - Vilka faktorer som ökar chansen för interatkion hos studenter. 

 

I enkäten så framkom även att de anledningar som gör att studenter följer ett företag/varumärke 

på Instagram är “inspirerande innehåll”, “för att ta del av produkter/nyheter” samt för att “man 

gillar verksamheten”. Medan anledningarna att följa ett företag/varumärke på Facebook var att 

de “vill hålla sig uppdaterade” samt “ta del av tjänster, erbjudanden och nya produkter”. På 

frågan om varför de trodde att andra inte pantar svarade 72% av respondenterna att det var på 

grund av lathet. Slutligen svarade respondenterna på vad de önskar se på Pantameras sociala 

medier, där “roligt innehåll”, “hur pantning bidrar till miljön” och “varför det är viktigt att panta” 

var de som låg i topp. 

4.2 Designprocessen 

4.2.1 Explorativ fas 

Designprocessen började med en explorativ fas vars syfte var att hitta så många idéer som möjligt 

för att inte fastna i första bästa idén. Inledningsvis användes metoden brainstorming vilket 

resulterade i ett 40-tal idéer av blandad kvalitet. Alla idéer lades ut på ett bord så att man lätt 

kunde se dem och eventuellt komma på nya idéer eller kombinationer av idéer. 

 

Samtliga idéer sorterades i olika högar efter hur bra de ansågs vara, samt om de var möjliga att 

genomföra i avsikt på tid, kunskap och resurser. Detta resulterade i tre högar: genomförbart, inte 

genomförbart och kanske genomförbart, där de förslag som hamnade i högen genomförbart utvecklades 

vidare för att kunna utvärderas. 
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4.2.2 Determinativ fas 

Den determinativa fasen hade för avsikt att utvärdera idéerna från den explorativa fasen och 

undersöka det förslag som fungerar bäst. De 10 konceptalternativ vilka ansågs vara genomförbara 

analyserades och utvärderades genom att använda de sex tänkarhattarna (se 3.3.3). Varje alternativ 

analyserades var för sig enligt de olika sinnesstämningarna och resultatet för varje konceptidé 

sammanställdes i en lista. För att se om någon idé gick att utveckla till ett nytt koncept analysera-

des den del som hade framkommit från den gröna (kreativa) hatten. Detta resulterade i ytterligare 

fem förslag. Totalt sammanställdes 15 alternativ i olika utföranden (se Bilaga 1). Två exempel på 

sammanställning av idéerna utifrån tänkarhattarna visas i Figur 8.  

 

 
Figur 8 - Analys av två olika idéer med hjälp av tänkarhattarna. 

 

För att ta reda på vilka av de 15 framtagna konceptalternativen som var bäst gjordes en Pugh 

chart (se 3.3.4) där utvärderingskriterierna togs fram utifrån teorin (se 2.6) samt resultatet av 

enkätundersökningen (se 4.1.2). Endast de resultat som ansågs viktigast användes som 

utvärderingskriterier i Pugh charten och det konceptalternativ vi tyckte var mellanbra valdes som 

referenskoncept. Varje koncept jämfördes mot referenskonceptet i relation till bedömnings-

kriterierna och poängsattes mellan -2 och +2 beroende på hur bra de jämförde sig med referens-

konceptet, där - är sämre och + är bättre.  

 

Resultatet av utvärderingen visas i Tabell 1 nedan, där kan man se att sju av alternativen hade en 

totalsumma som var positiv, vilket betyder att de kan anses vara starkare än referenskonceptet. 

Dock hade två av dessa alternativ inte tillräckligt många pluspoäng på de viktigaste kriterierna 

(placerade ovanför det svarta strecket i beslutsmatrisen) för att konceptet skulle anses lyckat. De 

sorterades därför bort vilket gjorde att endast fem koncept (gulmarkerade kolumner i Tabell) togs 

vidare från utvärderingsmatrisen. 
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Tabell 1 - Utvärderingsmatris för konceptidéer. 
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De fem koncept som togs vidare från utvärderingsmatrisen konkretiserades och rangordnades 

efter vilka vi ansåg var bäst enligt följande: 

“Hur pant bidar till miljön” 

Vad? 

Tanken med detta koncept var att skapa bilder i en serie som visar på hur man som pantare 

bidrar till en bättre miljö där bidragen jämförs med vardagliga saker som pantaren lätt kan 

relatera till. I detta koncept var det viktigt att belysa att jämförelsen är energin man SPARAR 

genom att återvinna en burk istället för att skapa en ny. Enligt Pantameras miljörapport från 

2012 så sparar man ungefär 0.2 kWh om man återvinner en burk gentemot om man gör en ny. 

Detta motsvarar ungefär energin som går åt för att mikra 5 matlådor. 

 

Varför? 

Genom att jämföra panten med vardagliga saker så är det lätt för gemene man att förstå att 

man faktiskt gör nytta för miljön. Man vet att pantning är bra för miljön men man vet inte på 

vilket sätt. Detta koncept har funnits tidigare (2012) och är ett bra exempel på ett koncept som 

skulle fungera föredömligt på Instagram där målgruppen säger sig följa varumärken för 

inspiration. Dessutom efterfrågar en stor del av målgruppen information om nyttan av att 

panta sina burkar. Detta då de flesta vet att det är bra för miljön och att man “borde” panta, 

men saknar kunskapen om varför. 

“Energispar - annorlunda liknelser” 

Vad? 

Tanken med detta koncept var, ganska likt konceptet ovan, att skapa bilder i en serie som visar 

på hur man som pantare bidrar till en bättre miljö. Skillnaden är att man jämför med lite mer 

långsökta grejer som kan vara svårare att relatera till men som gör det väldigt målgrupps-

anpassat. Exempelvis att energin man sparar för miljön genom att panta tre burkar kan 

jämföras med energin man får i sig när man äter 2 stycken cheeseburgare. Eller att 13500 

pantade burkar motsvarar energin i ett genomsnittligt blixtnedslag. Man kan även omvandla 

det till muskelenergin alternativt rörelseenergin som går åt när man cyklar från x till y. 

 

Varför? 

Som ovan koncept så blir det lätt för gemene man att förstå nyttan man gör för miljön och 

veta varför man ska panta. Skillnaden är att genom mer långsökta jämförelser blir det större 

fokus på att göra det roligt och man kan anpassa det specifikt utifrån målgruppen. Här blir 

lärdomen en bieffekt av det roliga. 

“En pantburk/flaska har också känslor” 

Vad? 

En serie bilder på burkar/flaskor som “behandlas illa”. Tanken var att visa vad folk som inte 

pantar brukar göra av sina pantburkar/flaskor, tillexempel slänga dem i en buske. Med 

anledning att sedan visa en lite förvriden bild av situationen så att burken/flaskan på något vis 

skadas av hur den behandlas, som att tillexempel ha en massa vassa pinnar i busken som gör 

illa burken/flaskan. Kan också vara att man visar en hopklämd burk, eller liknande. Texten 



 

 20 

“Jag har också känslor” eller “En pantburk/flaska har också känslor” ämnas alltid finnas med 

för att förtydliga budskapet. Alternativt används texten “Behandla en burk som du själv vill bli 

behandlad”. 

 

Varför? 

Tanken med detta koncept var att göra en rolig twist på en tråkig sak för att på ett icke 

anklagande sätt förmedla att man gör något fel genom att inte panta sina burkar/flaskor. 

Konceptet ämnar skapa medlidande hos målgruppen och leda till att fler tänker efter innan de 

slänger sin burk istället för att panta den. Konceptet består främst av bilder med mindre 

mängd information vilket enligt teorin passar sig bra på Instagram. Som förstudien visat skulle 

även detta koncept fungera bra för målgruppen som säger sig följa varumärken på Instagram 

just för inspiration. 

“Din mamma jobbar inte här” 

Vad? 

Bildserie på burkar och flaskor som ligger på ställen och skräpar eller på något sätt där de inte 

hör hemma. Bilderna kompletteras med en text som säger “Din mamma jobbar inte här”. 

 

Varför? 

Majoriteten av alla som svarade på enkäten trodde att lathet var den största faktorn som gör 

att andra inte pantar. Därför skulle detta kunna vara ett bra koncept för att se till att 

målgruppen faktiskt gör något åt saken. Tanken var att förmedla att det inte är någon annan 

som borde städa efter en och att man ska gå och panta. Själva meningen “Din mamma jobbar 

inte här” är både anklagande och humoristiskt, men framförallt är den något de flesta känner 

igen som att man ska göra något som man borde göra. 

“Pantprocessen - på ett roligt vis” 

Vad? 

En mer informativ bildserie/film på hur pantningsprocessen går till, men på ett 

humoristiskt/skojigt sätt. Tanken var att visa processen genom att följa en burk på dess väg 

från att pantas till att bli en helt ny burk. Burken i sig skulle få minspel/ansiktsuttryck för att 

visa dess humör inför vad som händer/ska hända. Konceptet visar processen samtidigt som 

den förtydligar hur bra det är att panta, för burkarnas skull. Burken blir på sätt och vis 

förmänskligad. Exempel på storyboard: Burken hittas i en buske helt själv (ledset uttryck), blir 

upplockad (förvånad, nyfiken), pantas (lycklig), åker i pantmaskinen (förväntansfull), åker på 

ett band och blir sorterad med hjälp av högtrycksluft (skrattar, det kittlas). 

 

Varför? 

Många i målgruppen kände att det var brist på kunskap när det kommer till vad som faktiskt 

händer med burkarna man pantar. Därför skulle det vara viktigt att visa hur pantprocessen ser 

ut utifrån alla möjliga vinklar. Från inköp till ny burk, oavsett var man väljer att panta sin 

burk/PET. Genom att göra det roligare så sticker det ut mer på sociala medier än ren fakta. 
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De konceptalternativ som presenterats skickades till Pantamera för att få veta deras åsikt om 

koncepten. Pantamera tyckte likt vi att det första alternativet, “Hur pant bidrar till miljön”, var 

det bästa. Två av alternativen, “En pantburk/flaska har också känslor” och “Din mamma jobbar 

inte här”, var dock inte i enlighet med Pantameras riktlinjer om att ha ett glatt kommunikations-

sätt och inte använda pekpinnar. Detta ledde till att de två alternativen i efterhand togs bort. De 

koncept som vidareutvecklades var alternativ 1 och 2 vilka är relativt lika och skulle kunna 

komplettera varandra. 

 

För att gå vidare i designprocessen behövde vi ta fram alternativ för energijämförelser som kunde 

gestalta konceptet samt en design på hur konceptet skulle kunna se ut. Här var Pantameras 

miljörapport (Skill, 2012) utgångspunkten, vilken innehåller data på hur mycket energi och 

koldioxidutsläpp som sparas genom att återvinna en burk eller PET-flaska, för att räkna på 

energibesparingen. Energin man sparar genom att panta burk istället för att tillverka en ny är 

cirka 0,2 kWh1. Vi började med att komma på så många förslag som möjligt för att gestalta 

energiomvandling. Idéerna bestod dels av vanliga energiomvandlingar (kWh till kWh) men också 

mer långsökta (kWh till andra energienheter) och även icke sanningsenliga omvandlingar 

(energikrävande saker). De olika idéerna kan ses i Tabell 2. 

 
Tabell 2 - Olika förstlag om energiomvandlingar som kan gestalta konceptet 

kWh till kWh: kWh till andra energienheter Ej sanningsenlig 

energiomvandling: 

Mikro - värma matlådor Energiinnehållet i en energidryck Googla lösningen på ett 

matteproblem 

Koka nudlar Blixtnedslag Skriva en tenta 

Spisplatta Energiinnehåll i mat Ta tag i läxan 

Ladda mobilen Energiinnehåll i dricka Dansa en hel kväll 

Ladda dator Kemisk energiomvandling Laga matlådor 

Nattklubbsbelysning Springa en mil Prokrastinera 

Kolla på netflix Solenergi Gå upp på morgonen 

Koka kaffe Rörelseenergi Sova på lektionen 

Månadens elräkning Cykla över campus Köa för förköpsbiljett 

  Ta tag i tvätten 

  Ta tag i disken 

                                                
1 Kilowattimme (kWh = tusen wattimmar) används ofta som enhet för elektrisk energi. Wattimme (förkortat Wh) är 

en energienhet vilket betyder den energi som en effekt (energiomvandling per tidsenhet) på en watt utvecklar under 

en timme.  
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Vidare fortsatte vi skissa på designförslag för olika konceptgestaltningar. Här valdes olika 

alternativ ut ur Tabell 2 ovan och skissades på med målet att ta fram olika designalternativ som 

till stor eller liten del skiljer sig från varandra, samt för att få en sådan stor bredd som möjligt. Ett 

av designförslagen hade syftet att vara en rörlig bild i form av en animering av bilder som loopar 

(GIF), därför skissade vi även på storyboards. Några av dessa presenteras i Figur 9 – Figur 12. 

 
Figur 9 – Storyboard: ladda en telefon 

 

 
Figur 10 - Soryboard: Värma matlådor i mikron. 
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Figur 11 - Storyboard: Energiinnehåll i en pizza. 

 

 

 
Figur 12 - Storyboard: Koka en portion nudlar. 
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Vi inspirerades även av Pantameras nuvarande formspråk där de använder sig av rebusar och 

text. Här skissade vi på olika alternativ både för hand och i digital form, för att se hur de skulle se 

ut i Instagramformat där några förslag kan ses i Figur 13 – Figur 15. Ett designförslag vi var 

tvungna att skissade på digitalt då det inte gick att utforma för hand var en bild konverterad från 

gråskala till Pantameras gula och blå färgskala, som kan ses i Figur 16. 

 

 
Figur 13 – Skiss: Typografi och ikoner. 

 

 
Figur 14 – Skiss blixtnedslag typografi och ikon. 

 

 
Figur 15 – Skiss: Kolla på tv-serier på sin laptop. 
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Figur 16 - Skiss: Blå och gul- skala. 

 

Av de förslag i Tabell 2 valdes 12 stycken vi ansåg var bättre än de andra. Här togs beslutet att 

inte använda de förslag med energiomvandlingar som var alldeles för långsökta då det skulle 

hamna för mycket fokus på att utvärdera hur väl respondenten förstår konceptet och 

energiomvandlingen, och mindre fokus på den faktiska designen. De valda förslagen vägdes mot 

varandra genom att se vilka som var fördelaktiga för att gestalta konceptet samt vilka vi hade 

möjlighet att genomföra på den utsatta tiden för denna studie. Jämförelsen visas i Figur 17 nedan. 

 

 
Figur 17 - Jämförelse designbarhet mot förståelse. 
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De bästa alternativen som också togs vidare i designprocessen var, som man kan se i Figur 17 

ovan: pizza, solenergi, värma matlådor och brygga kaffe. Dessa smalnades dock av till endast värma 

matlådor och brygga kaffe då vi och Pantamera ansåg att det frångick deras syfte att göra för 

långsökta kopplingar. Tidsbrist var ännu en anledning för att inte behöva designa och utvärdera 

dubbelt så många alternativ med fyra designförslag istället för två. De två valda alternativen togs 

sedan fram i sex olika utföranden som grundar sig i de skisser vi gjort (se Figur 9 – Figur 16) och 

i vårt egna goda designkunnande om vad som skulle kunna fungera på Instagram. Det har även 

grundats i möjlighet att utforma dessa designförslag under den utsatta tiden för denna studie. 

Designförslagen visas i nästkommande kapitel. 

4.3 Designresultat 

4.3.1 Bildtext 

Som komplement till designförslagen komponerades en bildtext med avsikt att förtydliga 

konceptet och informera om budskapet i bilden. Textens fokus var att belysa att man genom att 

panta sparar energi. Hashtags kopplade till bilden och budskapet användes i bildtexten för att öka 

möjligheten att andra hittar till de publicerade bilderna, där hashtagen #pantfakta används 

speciellt för detta fall. Bildtexten var samma för alla designförslag och komponerad enligt 

följande: 

 Alternativ 1 

“Visste du att man, genom att återvinna en pantburk istället för att tillverka en ny, 

sparar ungefär lika mycket energi som det går åt för att brygga 8 koppar kaffe?! 

Beräkningen är baserad på Pantameras miljörapport. #pantamera #pantfakta 

#funfacts #återvinning #kaffe #miljö #panta“ 

Alternativ 2 

“Visste du att man, genom att återvinna en pantburk istället för att tillverka en ny, 

sparar ungefär lika mycket energi som en mikrovågsugn gör av med för att värma 

5st matlådor?! Beräkningen är baserad på Pantameras miljörapport. #pantamera 

#pantfakta #funfacts #återvinning #miljö #matlådor #mikrovågsugn #panta“ 
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4.3.2 Design 1 

Denna utformning, att färglägga en bild på detta vis, är trendig och passar sig bra på Instagram 

som är en plattform innehållandes mycket bilder. Blå och gul färg användes för att koppla 

designen till Pantamera och för att tillkalla uppmärksamhet (Figur 18 & Figur 19) 

 
Figur 18 –Design 1 alternativ 1. 

 
Figur 19 – Design 1 alternativ 2. 

4.3.3 Design 2 

GIFs (rörliga bilder) är idag ett vanligt fenomen på sociala medier och för oss ett bra alternativ på 

design för att bredda de olika designförslagen. Denna design gav möjlighet att förklara budskapet 

tydligare eftersom det inte begränsar utformningen till endast en bild. Se Figur 20 & Figur 21 för 

en förhandsgranskning. Bildserien som bygger upp animationen finns i Bilaga 2 och i rörligt 

format går de att se på http://christoffertorstensson.se/designgif. 

 
Figur 20 – Design 2 alternativ 1. 

 
Figur 21 – Design 2 alternativ 2. 
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4.3.4 Design 3 

Pantamera använder sig ofta av rebusar i sitt formspråk. För att spegla deras kommunikation 

utformades denna design, dock i annan utformning än vad som redan finns och med andra 

ikoner än deras befintliga för att anpassa det efter budskapet. Se Figur 22 & Figur 23. 

 
Figur 22 - Design 3 alternativ 1. 

 
Figur 23 - Design 3 alternativ 2. 

4.3.5 Design 4 

Tanken med denna design var framförallt att erbjuda en valmöjlighet som är väldigt grund-

läggande i dess design. Detta förslag består därför endast av en bild med ett simpelt motiv som 

skulle kunna passa bra på Instagram. Se Figur 24 & Figur 25. 

 
Figur 24 - Design 4 alternativ 1. 

 
Figur 25 - Design 4 alternativ 2. 
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4.3.6 Design 5 

Denna design valdes först och främst på grund av att Pantamera använder ikoner i sitt formspråk 

men också för att testa hur text och ikoner kan gå ihop för att föra fram budskapet på ett mer 

utförligt och tydligt sätt. Dessutom ville vi se hur en större mängd information i en liten bild 

skulle tas mot av användarna (i detta fall respondenterna) på Instagram. Se Figur 26 & Figur 27. 

 
Figur 26 - Design 5 alternativ 1. 

 
Figur 27 - Design 5 alternativ 2. 

4.3.7 Design 6 

För att se hur liknande designförslag kan värderas annorlunda så valde vi att testa en annan 

bakgrund för rebusen än den i design 3. Bakgrundsbilden är tänkt att vara väldigt avskalad och 

enkel för att inte konkurrera med rebusen. Se Figur 28 & Figur 29 

 
Figur 28 - Design 6 alternativ 1. 

 
Figur 29 - Design 6 alternativ 2. 
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4.4 Utvärdering av design 

4.4.1 Intervjuns upplägg 

I enlighet med Bryman (2012) informerades respondenten om vad studien handlar om, hur 

intervjun var upplagd, att de är anonyma i sina svar och att de fick avbryta intervjun om de skulle 

ha velat det.  

 

För att undvika missvisande resultat på grund av att respondenterna lärt sig innebörden av 

konceptet mellan de olika designförslagen fick hälften av dem utvärdera konceptalternativ ett och 

andra hälften konceptalternativ två. Intervjufrågorna var öppna och deltagarna ombads att tycka 

och tänka om de olika designförslagen samt svara på vilka känslor de förknippar med bilden, vad 

de tycker om designen och hur väl de tycker att budskapet framgår. Innan intervjuerna testades 

frågorna först på en person och modifierades sedan enligt feedback för att undvika repetition och 

för att tydligare kunna koppla svaren till våra teman. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att 

genomföra. 

 

Respondenterna fick inledningsvis se alla olika designförslag för konceptet direkt i Instagrams 

översiktsläge, för att sedan snabbt välja vilken av dem de ville undersöka närmare och ta reda på 

mer om. Detta för att ge information om vilken design de intuitivt tyckte verkade mest lockande. 

Därefter användes en dator kopplad till en större skärm för att presentera mock-ups av de olika 

designförslagen ett i taget och respondenten ombads att prata fritt kring designerna, samt svara 

på frågor om hur hen uppfattade dem var för sig. Tanken var att det skulle ge svar på om 

konceptets budskap förmedlades, om några specifika känslor förknippades med olika design-

förslag samt allmänna åsikter om utformningarna. Ordningen i vilken de olika designförslagen 

presenterades var olika för varje respondent och slumpmässigt sorterade för att minimera risken 

att det skulle påverka eller ha betydelse för utfallet. 

 

Sedan presenterades alla designförslag tillsammans på samma gång och respondenterna ombads 

att svara på frågor om förslagen i förhållande till varandra. Här var målet att få svar på vilket 

designförslag respondenten tyckte förmedlade budskapet bäst, vilket hen föredrog designmässigt 

och vilket förslag hen allmänt föredrog över de andra. Tanken var även att undersöka om de 

designförslag som presenterades skulle kunna resultera i att respondenten interagerar med 

inlägget och vilket av designförslagen som respondenten tyckte passar bäst på Instagram. 

 

Slutligen visades ett av designförslagen (respondentens favorit) ihop med samma designförslag i 

det konceptalternativ som de inte redan hade sett, för att se om respondenten tyckte likadant om 

den designen och vad de ansåg om konceptet i helhet. Förutom att undersöka konceptet i helhet 

var målet att få svar på om konceptet skulle fungera framförallt på den tänka plattformen 

Instagram, men även på Facebook. Här undersöktes också kort om respondenten kunde tänka 

sig följa Pantamera på Instagram ifall detta koncept skulle komma att realiseras. 
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4.4.2 Resultat av intervjuer 

Sammanlagt intervjuades 7 kvinnor och 3 män mellan 20-29 år, alla studenter och användare av 

Instagram. Som tidigare nämnt har hälften av respondenterna utvärderat konceptalternativ 1 och 

andra hälften utvärderat konceptalternativ 2, alltså fem olika respondenter per alternativ. 

Design 1 

Alternativ 1 

 

 

Tre av respondenterna tyckte att denna design var direkt tråkig/dyster 

och gillade inte alls hur den såg ut medan de andra två ansåg att den var 

lite cool och engagerande i sina färger. Majoriteten av respondenterna 

ansåg att den kändes något oklar och rörig samt inte kopplade till bud-

skapet på ett självklart sätt. Bildtexten till denna kan anses vara ett måste 

enligt alla respondenter. 

Alternativ 2 

 

 

Två av respondenterna förknippade negativa känslor med designen, 

exempelvis att den kändes äcklig, medan tre av dem var likgiltiga. Två 

kopplar direkt färgerna i designen till Pantamera eller menar att de förstår 

avsändaren om dessa färger används i designen, samtidigt som två av 

dem inte skulle reflektera över avsändaren om de såg designen i sitt flöde. 

Tre av respondenterna påpekade utförandet av designen och reagerade 

negativt på detta, så som att sladdar fanns med i bakgrunden och att inte 

hela mikron fanns med i bilden. Tre stycken kommenterade färgeffekten 

i designen och ansåg den skapa uppmärksamhet och vara en häftig effekt. 

Samtliga respondenter tyckte att designen inte kopplade an till budskapet, 

bildtexten är i detta fall ett måste för att förstå. Majoriteten tyckte 

designen var tråkig och ointressant, och två stycken respondenter skulle 

inte stanna upp i sitt flöde för att studera designen närmare. 

Design 2 

Alternativ 1 

 

 

Samtliga respondenter fick positiva känslor till denna design och tyckte 

att den var rolig eller underhållande att kolla på, tre av dessa påpekade att 

färgen bidrog till den positiva känslan. Fyra av respondenterna uttryckte 

att det var kul att det händer något mer än bara en bild vilket gör att den 

sticker ut lite ur mängden. Fyra personer ansåg att man förstod bud-

skapet bra eller väldigt bra men att bildtexten är ett bra komplement. En 

ansåg att bildtexten var nödvändig.  
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Alternativ 2 

 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att designen gjorde dem glada och 

uppskattade att det, på grund av att det är en rörlig bild, hände saker i 

designen. Två stycken tyckte de ljusa och klara färgerna bidrog starkt till 

att designen blev lyckad. I allmänhet ansåg tre stycken designen vara 

väldigt intressant och skapa stor uppmärksamhet. En av respondenterna 

ansåg att den rörliga bilden var för snabb och behövde kolla någon extra 

gång för att förstå. Majoriteten förstod budskapet i designen men 

påpekade också att den i relationen till bildtexten blev tydligare. 

Sammanfattningsvis hade majoriteten mest positiva åsikter om designen, 

så som att den var rolig, cool, fräsch, nytänkande, kreativ och pedagogisk. 

Design 3 

Alternativ 1 

 

 

Tre av respondenterna kopplade ingen känsla till designen medan en 

tyckte den gav positiva känslor och en tyckte att den var lite tråkig. Alla 

uttryckte att den var tydlig, informativ och enkel att förstå samt att man 

förstod budskapet väl tillsammans med bildtexten, som fungerade som 

en bekräftelse på att man har förstått rätt. Flera ansåg att man kopplade 

det till Pantamera ganska bra. 

 

Alternativ 2 

 

 

Två av respondenterna kopplade glada känslor till designen medan tre av 

dem inte uttryckte några känslor alls. Majoriteten av respondenterna 

kommenterade färgerna positivt och nämnde Pantamera i samband med 

designen. Fyra av respondenterna förstod precis vad som förmedlades 

medan en uttryckte att man måste läsa bildtexten för att förstå. 

Sammanfattningsvis tyckte majoriteten att designen var tydlig. 

Design 4 

Alternativ 1 

 

 

Samtliga respondenter fick positiva känslor och ansåg att detta var en fin 

eller stilren bild, dock uttryckte en person att det var en “standard 

Instagrambild, alla kan lägga upp en sån”. De var överens om att 

designen inte alls gick att koppla till budskapet och att avsändaren var 

speciellt frånvarande. Detta gjorde att alla ansåg designen vara oklar då 

syftet inte framgår i designen om man inte läser bildtexten, som 

dessutom inte passar med bilden. 
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Alternativ 2 

 

 

Majoriteten av respondenterna kopplade inga särskilda känslor till 

designen, en av dem uttryckte “Den är ljus och det är inte så kaotiskt. 

Raka linjer, inte massa text. Därför är den lugn”. Tre stycken uttryckte 

ordet “fin” om bilden. En tyckte inte den var något speciellt och en 

ansåg den vara en bild som en privatperson skulle kunna lagt upp. 

Samtliga respondenter ansåg att budskapet inte framförs i designen och 

alla noterade även att det i bilden endast är två matlådor och inte fem 

(som i omvandlingen), vilket de tyckte var förvirrande.  

Design 5 

Alternativ 1 

 

 

Alla respondenter kopplade på något sätt positiva känslor till denna 

design, så som rolig, spännande, engagerande, kreativ och tydlig. Dock så 

uttryckte tre av respondenterna även negativa känslor så som att det 

tyckte den var lite rörig, plottrig och tråkig. Samtliga respondenter tyckte 

trots det negativa att budskapet var tydligt (kanske övertydligt) men att 

den tillhörande bildtexten kanske var överflödig. 

 

Alternativ 2 

 

 

Två av respondenterna uttryckte att designen kändes lite rörig och två 

stycken tyckte det var lite för mycket text för att man skulle orka läsa. 

Dynamiken i designen ansågs som något positivt av majoriteten av 

respondenterna men en uttryckte att det kan vara svårt att läsa det i rätt 

ordning. Samtliga respondenter tyckte att budskapets framförs väldigt 

tydligt i denna design. Sammanfattningsvis hade respondenterna positiva 

åsikter om denna design och tyckte den bland annat var tydlig, kreativ 

och lärorik trots att den samtidigt var lite stökig i sin utformning. 

Design 6 

Alternativ 1 

 

 

Två av respondenterna gillade bilden som var i bakgrunden av rebusen 

och fick intrycket att bilden var rofylld, varav en uttryckte att det kunde 

göra att man tog in budskapet lättare. En av respondenterna var likgiltig 

och menade att designen var fin men lite tråkig. Två respondenter gillade 

inte riktigt konceptet att lägga grafik på en bild och påpekade att det blev 

lite rörigt. Alla var dock ense om att budskapet framgick väldigt bra. 
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Alternativ 2 

 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att denna design var rörig på grund 

av att den innehåller för mycket element. En uttryckte att bakgrunds-

bilden och rebusen “döljer varandra snarare än att de samarbetar” vilket 

även tre andra respondenter förmedlat. Majoriteten av respondenterna 

förstod budskapet. En tyckte att man kan dra egna slutsatser vilket 

betyder att budskapet inte framgår tillräckligt tydligt. I övrigt uttryckte en 

respondent att det kändes “student:igt med matlådorna”, en annan att 

designen var “väldigt Instagramvänlig” och en av respondenterna tyckte 

designen kändes ledsen eftersom denne ansåg att det såg ut som att det 

regnar på lådorna i bakgrundsbilden. 

Jämförelse 

När respondenterna jämförde de olika designerna med varandra fick de i uppgift att välja ett 

förslag de tyckte var bäst i olika avsikter. Notera att det är fem olika respondenter för varje 

alternativ i Tabell 3 & Tabell 4 nedan. Några av respondenterna kan i tabellerna nedan ha valt 

flera förslag på en fråga. Därför kan summan för vilken respondent som valt vilken design 

komma att överstiga antalet respondenter. 
 

Tabell 3 - Designförslagen jämfört med varandra, alternativ 1. 

ALTERNATIV 1 (5 respondenter) Design 1 Design 2 Design 3 Design 4 Design 5 Design 6 

Vilken förmedlar budskapet bäst?  1 st 2 st  3 st 1 st 

Vilken är snyggast?  3 st  1 st 1 st  

Vilken design passar bäst på Instagram? 1 st 2 st 1 st 2 st   

Vilken design skulle respondenten like:a? 2 st 4 st 3 st 1 st 2 st 2 st 

Vilken är respondentens favorit?  3 st 1 st  1 st  

 
Tabell 4 - Designförslagen jämfört med varandra, alternativ 2. 

ALTERNATIV 2 (5 respondenter) Design 1 Design 2 Design 3 Design 4 Design 5 Design 6 

Vilken förmedlar budskapet bäst?  3 st 1 st  4 st  

Vilken är snyggast?  5 st    1 st 

Vilken design passar bäst på Instagram?  5 st   1 st 1 st 

Vilken design skulle respondenten like:a? 1 st 4 st 1 st  2 st 1 st 

Vilken är respondentens favorit?  5 st     

 

Sammanfattningsvis fick designförslag 2 totalt flest röster och var respondenternas favorit. Det 

var det förslag de ansåg var snyggast, passade bäst på Instagram och det förslag flest skulle like:at 

ifall det dök upp i deras flöde på Instagram.  Näst flest röster fick designförslag 5 som även var 

det förslag respondenterna ansåg förmedlade budskapet bäst.  
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Konceptet i helhet 

Till skillnad från tidigare presentation av resultat från intervjuerna sammanställs här svaren från 

samtliga 10 respondenter då svaren i sig inte är specifika för något av alternativen utan rör 

konceptet i sin helhet.  

 

Samtliga respondenter ansåg att själva konceptet var väldigt bra och att det är positivt att man har 

såpass tydliga och vardagliga exempel. De uttryckte åsikter som: “Det är något alla kan relatera till 

och det engagerar mer”, “Man får större förståelse av vad det gör att panta” och “Jag gillar det 

jättemycket, jätte jättemycket. Det blir så himla tydligt, det går så fort att få in infon.” 

 

Nio av de tio respondenterna var överens om att det var ett koncept som skulle passa bra på 

Instagram. Speciellt uttryckte tre respondenter att det är bra att det är kortfattat så man snabbt 

kan ta åt sig informationen. En av respondenterna var mer osäker och menade att det kanske inte 

är detta man vill se på Instagram men att det antagligen skulle fungera ändå. En respondent sade 

att hen inte gillar reklam på Instagram men att det här konceptet inte skulle vara störande. Två av 

respondenterna uttryckte specifikt att design 2 skulle vara något som passade extra bra.  

 

Nio respondenter tyckte att det var ett koncept som antagligen skulle fungera även på Facebook, 

men två av dem uttryckte att de tycker det passar bättre på Instagram. En tyckte att det skulle 

fungera om man gjorde om lite så att det passar på Facebook. En respondent tyckte det skulle 

vara bättre på Facebook då saker lättare delas och får spridning där. Flera menade dock att det är 

lättare att bläddra förbi på Facebook då det är så mycket annat där. 

 

Fyra respondenter skulle kunna tänka sig följa Pantamera på Instagram om liknande information 

från detta koncept lades upp regelbundet på deras sida. Tre stycken var lite osäkra och skulle 

kunna tänka sig följa om bilderna/klippen var roliga, en av dem uttryckte att hen mest använder 

Instagram för att följa sina vänner. Tre respondenter skulle inte följa Pantamera på Instagram. 

Två av dem på grund av att de inte vanligtvis följer företags sidor på Instagram och den tredje 

uttryckte att hen, trots att denne inte skulle följa, ändå tyckte informationen var intressant och 

eventuellt skulle gå in på sidan och kolla på bilderna. 

4.4.3 Sammanfattning av utvärdering 

Intervjuerna visade att konceptet “Hur pant bidrar till miljön” är bra men att plattformen 

Instagram ställer krav på hur materialet ser ur och är framtaget. Respondenterna uppskattade 

jämförelsen mellan energibesparing och vardagliga saker då de ansåg att man vet att det är bra att 

panta, men inte varför.  

 

Det förslag som var mest populärt hos respondenterna var designförslag 2. Detta förslag ansågs 

vara snyggast och mest underhållande, samt det som ger upphov till mest interaktion. 

Anledningen var att det var en rörlig animation (GIF) som gjorde det mer intressant att kolla på.  

 

Den design som förmedlade budskapet bäst var design 5 som innehöll informationsgrafik med 

både bilder och text. Men eftersom syftet med designen är att öka interaktionen så bör fokus 

ligga på detta och inte på hur väl budskapet går fram. Flera menade dock att budskapet gick fram 
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i alla designförslag så länge man hade den förklarande bildtexten (se 4.3.1) som förtydligande. 

Sammanfattningsvis bör man på Instagram lägga större fokus på att skapa roligt och snyggt 

material, då det värderas högt av målgruppen. 
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5 Avslutning 

5.1 Slutsats 

Studien syftar till att undersöka hur ett företag strategiskt kan designa sitt innehåll på Facebook 

och Instagram för att främja interaktion från följare. Det designförslag som gav bäst resultat 

visade att 8 av 10 respondenter skulle interagera (gilla/like:a) med inlägget, vilket visar att det är 

fullt möjligt att skapa design strategiskt för sociala medier i avsikt att främja interaktion. När man 

skapar innehåll för interaktion är dess utformning och vilken plattform man ämnar designa för 

det viktigaste att tänka på, samt att kommunikationen ska ske på målgruppens villkor. Detta är 

baserat på följande frågor som formulerats för att hjälpa till att svara på syftet: 

 

En strategi bör vara långsiktig då sociala medier handlar om att bygga upp en bas av följare som 

utökas allt eftersom och således bör man ha ett koncist flöde av relevant material. För att kunna 

skapa en bra strategi för detta måste man som företag veta vilken målgrupp man vill nå ut till 

samt ha ett tydligt syfte med varför man vill finnas på sociala medier. När man har fastställt 

målgrupp och syfte är nästa steg att lära känna målgruppen och ta reda på hur de använder sig av 

sociala medier och vad de konsumerar för innehåll. Detta för att man som företag ska kunna 

skapa innehåll som målgruppen är intresserad av. 

 

Det som får målgruppen att interagera är högst individuellt då alla har olika intressen. 

Användargrupper har olika motiv för sitt användande av sociala medier och således också vad de 

interagerar med. De riktlinjer som finns är baserade på plattformens utformning där det 

exempelvis på Instagram är bättre att skapa snabbt, roligt och snyggt material.  

 

Oavsett vilken plattform man än befinner sig i är det dock som företag viktigt att vara medveten 

om att man kommunicerar i följarens privata sfär och att de lätt kan bli störda av innehåll de inte 

känner är anpassat för dem. Därför är en viktig riktlinje att kommunikationen designas och sker 

på målgruppens villkor, utformat utefter vad de vill se. 

 

Det framgår i denna studie att det finns en markant skillnad mellan Instagram och Facebook. Det 

märker man enligt den teoretiska ramen där Facebook benämns bland annat som relations-

orienterad social media och Instagram som delnings-orienterad (se 2.5.1). Det framgår även i den 

utförda enkätundersökningen att det är en skillnad i hur målgruppen beter sig och vad de vill se 

för innehåll på de olika plattformarna (se 4.1.2). Instagram är exempelvis en snabbkonsumerad 

plattform med mer betoning på kvalitet, vilket ställer krav på att materialet för fram budskapet på 

ett snyggt och snabbt sätt. Därför måste man utforma innehållet efter den kanal det publiceras i. 

 

För att kunna ta designbeslut som går utanför de rent grafiska ramarna krävs tanke och planering 

i form av strategier. Som kapitel 2.6 Sammanfattning beskriver bör man utnyttja de verktyg och 

möjligheter plattformarna erbjuder samt utforma sitt innehåll utefter vilken reaktion man önskar 

hos målgruppen. Designprocessens resultat (se 4.4.3) visar att man, genom att anpassa sin design 

efter var den ämnar finnas samt skapa innehåll efter avsedd respons, kan implementera strategin 

genom design.  
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5.2 Diskussion 

För att utvärdera design så uppges det i litteraturen (Bryman, 2012) att fokusgrupper, där man i 

som grupp får svara på frågor och utvärdera, är vanligt använt vid just design. I denna studie 

valdes intervjuer då det ger ett mer personligt svar på vad respondenten tycker, utan att de är 

färgade av andras åsikter. Något som kan ses som en styrka när det kommer till just design på 

sociala medier. Totalt genomfördes 10 intervjuer vilket vi tyckte var nog för att utvärdera 

designerna, men då hälften fick se olika designalternativ så skulle det varit önskvärt att haft nästan 

dubbelt så många. 

 

En liknande enkät som användes i förstudien hade varit önskvärt att använda även vid design-

utvärderingen för att få ett säkrare resultat när det gäller att bedöma hur väl designerna främjar 

interaktion. Om detta också undersökts kvantitativt med en enkät hade det bättre kunnat 

jämföras med att bilderna faktiskt publicerats på sociala medier och således kunnat styrka 

trovärdigheten i utvärderingen. Dock gav intervjuerna möjlighet till mer uttömmande svar, vilket 

i vårt fall var väldigt värdefullt. En enkät skulle därför kunna ha använts endast som ett 

komplement till intervjuerna. 

 

Denna studie använder Instagram som plattform för design. För att vidare stärka resultaten skulle 

det vara önskvärt att även designa material för konceptet specifikt för Facebook och således 

kunna visa att det praktiskt går att göra skillnad i designen för olika plattformar. 

 

Då strategier för sociala medier handlar om långsiktighet och att bygga upp en större skara av 

följare är det svårt att mäta effekten av en anpassad strategi. Det som har undersökts i denna 

studie är om konceptet fungerar på Instagram och om målgruppen gillar designen, dock är det 

bara en punktinsats vilket gör att man inte vet hur det skulle fungera under en längre tidsperiod. 

De resultat som framkommit kan dock kunna tolkas som positiva. 

 

Intervjusvaren kan ha påverkats av designbeslut från vår sida då vi i vissa fall inte var helt 

konsekventa med att designerna för konceptalternativ 1 och 2 upplevdes lika. Exempelvis var 

känslan annorlunda för design 6, där alternativ 1 hade en mörk bakgrund med kaffebönor och 

alternativ 2 hade en stilren bild med 2 matlådor. Här påpekade flertalet respondenter att det fanns 

två och inte fem matlådor på bakgrundsbilden vilket skulle varit mer logiskt. Detta beror främst 

på grafiska designbeslut som inte var tillräckligt genomtänka på grund av brist på tid. Dock anser 

vi utifrån resultatet av intervjuerna att dessa designbeslut kan ha påverkat i stunden men överlag 

inte varit avgörande för resultatet.  

5.3 Vidare studier 

Något som inte togs upp i denna studie men som skulle kunna vara av intresse för vidare studier 

är att undersöka om det bör vara en skillnad i strategier mellan ett företag som har en produkt 

samt ett som inte har en produkt utan ämnar att ändra folks attityd. 
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Vi har även märkt att det inte finns mycket forskning generellt kring användandet av Instagram. 

Att försöka kartlägga användarnas beteenden och hur de använder applikationen, uppdelat i olika 

segment, skulle kunna vara en bra ingång för vidare studier. 

 

En intressant upptäckt i denna studie är de positiva reaktionerna över det designförslag som 

bestod av rörlig bild i form av en animation till Instagram. Förslaget var något respondenterna 

tyckte verkade roligt, nytt och lite annorlunda för att komma från ett företag. Det kan därför vara 

intressant att undersöka huruvida rörlig bild bidrar till mer och positivare interaktion än statisk 

bild. 

 

 

 

  



 

 40 

Referenser 

Adkins, S. (1999). Cause related marketing: who cares wins [elektronisk resurs]. Oxford: Butterworth-

Heinemann. Tillgänglig via Linköpings universitets biblioteks hemsida 

<https://www.bibl.liu.se/?l=en> [2016-04-12] 

 

Berger, J. & Milkman, K., 2010. Social transmission, emotion, and the virality of online content [online]. 

Wharton - University of Pennsylvania, forskningsartikel. Tillgänglig: 

<http://opim.wharton.upenn.edu/~kmilkman/Virality.pdf> [2016-03-17] 

 

Berthon, P.R., Pitt, L.F., Plangger, K. & Shapiro, D., 2012. Marketing meets Web 2.0, social media, 

and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons. Vol. 55, Uppl. 

3. Tillgänglig: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681312000080>  

[2016-03-16] 

 

Caleffi, P-M., 2015. The 'hashtag': a new word or a new rule?. SKASE Journal of Theoretical 

Linguistics 12.2 (2015). Literature Resource Center. Web resource. Tillgänglig: 

<http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA430169061&v=2.1&u=link&it=r&p=LitR

C&sw=w&asid=c3c7bd4e0bf6272561fb7c6c3f7ffefe> [2016-05-24] 

 

Cvijikj I., Spiegler E. & Michahelles F., 2011. The effect of post type, category and posting day on user 

interaction level on Facebook. IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and 

Trust and IEEE Third International Conference on Social Computing. s.810–813. Tillgänglig: 

<http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6113221> [2016-05-31] 

 

Connor, A & Irizarry, A., 2015. Discussing Design : Improving Communication and Collaboration Through 

Critique [elektronisk resurs]. Sebastopol, CA : O'Reilly Media. Tillgänglig via Linköpings 

universitets biblioteks hemsida <https://www.bibl.liu.se/?l=en> [2016-03-03] 

 

Dennis, R. G., 2001. ME450 Pugh Chart Worksheet [pdf]. University of Michigan. Tillgänglig: 

<http://www-personal.umich.edu/~bobden/me450_pugh_chart.pdf> [2016-03-18] 

 

Facebook, 2016a. Facebook for business [online]. Tillgänglig: 

<https://www.facebook.com/business/help/> [2016-03-02] 

 

Facebook, 2016b. Company info [online]. Tillgänglig: <http://newsroom.fb.com/company-info/> 

[2016-03-16] 

 

Facebook, 2016c. Facebook for business. Felsökning av annonser [online]. Tillgänglig: 

<https://www.facebook.com/business/help/468870969814641> [2016-05-26] 

 

Fernández, I. B., García, F. G. & Mas, J. S. V., 2013. Ethos, Pathos and Logos in Facebook. User 

Networking: New »Rhetor» of the 21th Century. Comunicar. Vol. 21, Uppl: 41, s127-136. Tillgänglig: 



 

 41 

<http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84884337238&origin=inward&txGid=77FB02CF22933796BBD2A5E703F86486.zQKnzAySRvJ

OZYcdfIziQ%3a11> [2016-05-25] 

 

Google, 2016. Skapa fina formulär [online]. Tillgänglig: 

<https://www.google.se/intl/sv/forms/about/> [2016-05-26] 

 

Gruen, T.W., Osmonbekov, T. & Czaplewski, A.J., 2006. eWOM: The impact of customer-to-customer 

online know-how exchange on customer value and loyalty. Journal of Business Research, Vol. 59, Uppl: 4, 

s.449–456. Tillgänglig: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296305001517> [2016-05-26] 

 

Guidry, J. P. D., Waters, P. D. & Saxton, G. D., 2014. Moving social marketing beyond personal change 

to social change: Strategically using Twitter to mobilize supporters into vocal advocates. Journal of Social 

Marketing, Vol. 4, Uppl: 3, s.240 - 260. Tillgänglig: 

<http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JSOCM-02-2014-0014> [2016-03-03] 

 

Hodis, M. A., Sashittal, H. C. & Sriramachandramurthy, R., 2015. Interact with me on my terms: a four 

segment Facebook engagement framework for marketers. Journal of Marketing Management, Vol. 31, 

Uppl: 11-12, s.1255-1284. Tillgänglig: 

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0267257X.2015.1012535> [2016-04-11] 

 

Holloman, C & Adeyeri, E., 2012. The social media MBA: your competitive edge in social media strategy 

development & delivery [elektronisk resurs]. Chichester, West Sussex, U.K.: John Wiley & Sons Ltd. 

Tillgänglig via Linköpings universitets biblioteks hemsida <https://www.bibl.liu.se/?l=en> 

[2016-03-01] 

 

Instagram, 2016. About us [online]. Tillgänglig: <https://www.instagram.com/about/us/>  

[2016-03-16] 

 

Internetstiftelsen i Sverige, 2015. Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets 
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