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En användarstudie av hashtags som marknadsföringsredskap på 
Instagram 

"#$$#%&#''%(%)!
Med sociala mediers snabba och ständiga utveckling skiftar dess trender snabbt, medan funktioner 
föds, dör ut och användarbeteende förändras. En nyligen populariserad trend som snabbt vuxit till sig 
och blivit stor är användandet av hashtags. Hashtagtrendens nuvarande storlek och spridda 
användningsområde skapar ett stort intresse att undersöka dess egenskaper och möjligheter vidare. 
Denna uppsats riktar sig speciellt till kommunikationsbranschen när den behandlar frågeställningen: 
Vad driver användare till att använda hashtags på Instagram? Detta är en frågeställning som 
behandlats med en litteraturstudie, två fokusgrupper och tre intervjuer. 

Resultatet tyder på att de primära drivkrafterna bakom hashtagande på Instagram är 
identitetsskapande, egen vinning och strävan efter gemenskap. Användarna har sitt eget bästa i åtanke, 
men vill även skapa en tillhörighet med andra. Sekundära drivkrafter kan oftast knytas till de primära; 
att kategorisera ett inlägg, att förtydliga ett inlägg och att hashtaga för att det är roligt är exempel på 
dessa. 

Utifrån resultatet i denna uppsats har vi skapat en kampanjmodell som kan nyttjas i konstruerandet av 
kampanjer som använder sig av hashtags. Uppsatsens resultat kan därför effektivisera 
kommunikationen mellan skapare av hashtagkampanjer och användare av Instagram genom att ge en 
analys i användarbeteende kring hashtags på Instagram. 

 

A user study of hashtags as an marketingtool on Instagram 

*+,'-#.'!
With social media’s constant and rapid developement trends shift at a high pace, new functions are 
born while old ones die out and user behaviour changes. A newly popularized trend that has grown 
large is the use of hashtags. The recent widespread use of this hashtag trend creates a lot of interest to 
investigate its characteristics and potential further, and this essay is addressed especially to the 
marketing industry when it deals with the question: What drives users of Instagram to use hashtags? 
To find answers to this a literary analysis, two focus groups and three interviews have been conducted. 

The result suggests that the primary motivations for hashtag use on Instagram are identity formation, 
personal gain and desire for belongingness. Namely, users have their own best interests in mind, but 
also desire to establish an affinity with others. Secondary drivers can usually be linked to the primary 
ones; using hashtags to categorize a post, to clarify a post or simply because it is fun are examples of 
these.  

Based on the results from this essay we have created a campaign model that can be used in the 
creation of campaigns that utilizes hashtags. The results of this essay can therefore be used to 
streamline communication between creators of hashtag campaigns and users of Instagram by 
providing an in-depth analysis of user behavior regarding hashtags on Instagram. 
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Med ett ständigt utbyte av stora mängder information och snabbt skiftande trender är sociala medier 
ett stort och växande verktyg inom marknadsföring. Det sker en kontinuerlig interaktion mellan 
företag och kunder i dagens IT-samhälle då de har möjlighet att kommunicera via sociala medier. Tre 
större sociala medier som används är Twitter, Facebook och Instagram (Findahl 2013). 

En nyligen populariserad trend inom sociala medier är användningen av hashtags med symbolen #. 
Den används inom sociala medier för att märka ett inlägg med en etikett. Med hjälp av denna etikett 
kopplas inlägget till andra inlägg inom samma område (Tsur & Rappoport 2012). Hashtags 
introducerades via Twitter år 2007, men sedan Instagram lanserades 2010 har dess användning 
populariserats kraftigt och även Facebook implementerade funktionen 2013 (Osofsky 2013). Detta 
visar att användningen av hashtags har ökat samt att hashtagen som symbol har etablerat sig inom 
sociala medier, vilket styrker denna studies relevans. 

Popularisering av hashtags har fångat vårt intresse. Eftersom trenden växer i samhället och flera 
sociala medier använder funktionen finns ett intresse av att undersöka detta vidare. Därmed kommer 
uppsatsen studera användarbeteendet kring hashtags och studera hashtags som 
marknadsföringsredskap på det sociala mediet Instagram. 

/4/!"5&'2!
Syftet är att studera användarbeteendet kring hashtags i sociala medier med fokus på Instagram. Dessa 
resultat skulle kunna vara av intresse för yrkesverksamma inom marknadsföring på sociala medier. 
Genom att förstå drivkraften bakom användandet av hashtags kan vi finna lämpliga sätt att nå ut till 
potentiella mottagare.  

Eftersom att detta är en relativt ny trend med en allt större spridning kommer vi med denna rapport 
kunna bidra med en djupare inblick i hashtags som marknadsföringsredskap, samt hur de faktiskt tas 
emot och används av användaren. 

/46!7-8+12$&8-$912-(%)!
Problemformuleringen som vi ämnar besvara i denna studie:  

Vad driver användare till att använda hashtags på Instagram? 

För att underlätta besvarandet av problemformuleringen, samt undersöka hurvida studiens resultat kan 
användas inom marknadsföring, har studien tre delfrågor; 

- Vad anser användarna att drivkraften är bakom användandet av hashtags? 
- Vad anser avsändarna att drivkraften är bakom användandet av hashtags? 
- Hur kan denna kunskap kring användarbeteendet av hashtags nyttjas inom marknadsföring? 

/4:!*;)-<%,%(%)#-!
- Studien avgränsar sig till användare och avsändare som är bosatta i Sverige. Detta är lämpligt 

då användandet av sociala medier och kulturen i sociala medier skiljer sig i förhållande till 
geografiskt läge (Berthon 2012). 

- Inom sociala medier är studien avgränsad till Instagram.  
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Teoriavsnittet består av två delar. Först presenteras centrala begrepp med tillhörande beskrivning. 
Detta för att skapa en gemensam begreppsbas och därmed undvika missförstånd. Avsnittets andra del 
består av litteraturstudien där teorier och fakta redogörs, vilken sedan ligger till grund för uppsatsens 
metod och diskussion. 

64/!>2)-2??!
Sociala medier - Ett samlingsbegrepp för de tjänster som i form av webbsidor och applikationer tillåter 
användare att mötas, kommunicera och interagera via Internet (Berthon 2012). Exempelvis Facebook, 
Twitter och Instagram (Derby & Lane 2013).!

Inlägg / post - En kortare sekvens av information innehållande text, bild, video eller länkar till 
relevanta källor, som konstrueras av användare av sociala medier och delas där med en 
bekantskapskrets eller följare. Ett inlägg kan postas dvs. att det läggs upp på en allmän plats i sociala 
mediet för andra människor att se. (Tsur & Rappoport 2012)!

Hashtag / naturlig hashtag  - Används inom sociala medier för att märka ett inlägg med en etikett. 
Kännetecknas av tecknet #, efterföljt av en sträng innehållande bokstäver och tecken. Denna kan sedan 
utnyttjas för att koppla samman inlägg från olika användare. (Tsur & Rappoport 2012). När begreppet 
hashtag används åsyftas privat användning av en hashtag eller hashtag i allmänhet, inte en riktad 
hashtag.!

Riktad hashtag - En specifik typ av hashtag som är skapade för att nå och nyttjas av en viss publik. Ett 
exempel är de hashtags med syftet att marknadsföra kampanjer eller de hashtags som visas på TV i 
samband med ett specifikt program. Syfte i det sistnämnda exemplet är då att tittare ska använda 
hashtagen när de gör inlägg på sociala medier om programmet. (Recuero & Araujo 2012)!

Avsändare – Person som skickar iväg någonting (Nationalencyklopedin 2014). Begreppet används i 
den här rapporten för att beskriva de som skapar riktade hashtags. Det är ofta människor inom PR- och 
kommunikationsbranschen som inkluderar riktade hashtags i reklamkampanjer. Avsändare kan även 
vara exempelvis artister som använder riktade hashtags i sina låttitlar, eller TV-bolag som visar riktade 
hashtags när de sänder särskilda program. 

Mottagare - Den målgrupp som avsändare ämnar nå (Nationalencyklopedin 2014).!

Användare - Människor som har konton på sociala medier och frekvent använder sig av sociala medier 
(Hughes 2012). !

Viral effekt - En effekt där information är såpass intressant och unik att den sprids utan något 
incitament i större skala, från mun-till-mun. Informationen kan även spridas via Internet; på sociala 
medier. Detta används ofta för viral marknadsföring som är en marknadsföringsmetod där den 
marknadsförda produkten eller tjänsten är ämnad att vara så intresseväckande att information kring 
den sprids viralt. (Ryan & Jones 2012)  

Kampanj – En typ av verksamhet i marknadsföringssyfte som bedrivs inom en viss tidsperiod. En 
kampanj består ofta av en serie utsända budskap, i olika medier, kring en och samma produkt, tjänst 
eller evenemang. (Nationalencyklopedin 2014)!

!
!
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Enligt studien ”Svenskar och Internet” av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Findahl 2013) tog 
Internet sin form för knappt 20 år sedan och tiden som användare idag spenderar på Internet varierar 
allt från en timme till 50 timmar i veckan. Genomsnittstiden är däremot elva timmar. Enligt samma 
studie finns 5 miljoner svenska Facebook-användare, 1,6 miljoner svenska Twitter-användare och 1,4 
miljoner svenska Instagram-användare. Studien visar att medelsnittsanvändaren tillbringar drygt 3 
timmar i veckan på sociala nätverk medan ålderskategorin kallad de unga, som är 16-25 år, spenderar 
7 timmar i veckan på sociala nätverk. De unga som är mest aktiva på Internet spenderar 3 timmar om 
dagen där, vilket innebär att de under denna tid är mottagliga till information på Internet. Bland de 
unga användarna postar åtta av tio användare inlägg samt kommenterar andras inlägg.  

Enligt Findahl (2013) har användandet av Internet på smarta telefoner ökat enormt de senaste åren. 
Idag använder två av tre svenskar en smarttelefon för att surfa på Internet, vilket är en ökning från 22 
procent till 65 procent på endast tre år. Mobilt Internet har öppnat möjligheter genom att 
tillgängliggöra Internet utanför stationära platser som hemmet och arbetsplatsen. Detta innebär att en 
person har tillgång till Internet även när denna förflyttar sig mellan platser eller befinner sig på platser 
där tillgång till dator är begränsad. Parallellt med detta har användandet av Internet på stationära 
platser minskat marginellt vilket innebär att den sammanlagda tiden av Internetanvändningen har ökat. 
Statistiken, som är sammanställd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, tyder på att teknik tar mer och 
mer plats i dagens informationssamhälle och att dess närvaro i vår vardag kommer att öka.  

64646!B<%,C1()'!+2'22%32!8.A!3-(;C-#&'2-!

Abraham Maslow presenterade 1943 ett rangsystem för de mänskliga behoven (Maslow 1943). Detta 
rangsystem beskrivs oftast som en pyramid med fem nivåer, där de mest grundläggande behoven är i 
botten och varje nivå bygger på den underliggande. Behoven i de underliggande nivåerna behöver till 
större del vara tillfredsställda innan individen känner tillräckligt stark motivation för att fokusera på de 
högre uppsatta behoven, se Figur 1. (Maslow 1943) De fem nivåerna i Maslows (1943) hierarki är; 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Maslows behovshierarki illustrerad som en pyramid (Maslow 1943)  

!
!

4. Uppskattning 

1. Grundläggande behov 

2. Trygghet 

3. Kärlek och tillhörighet 

5. Självförverkligande 

1. Mat, vatten, luft, sömn 

 

5. Att uppnå sin fulla potential  

 
 4. Självförtroende, självkänsla, respekt från andra, 
bedrifter 

3. Familj, vänskap, sexuell intimitet 

 
2. Säkerhet av hälsa, familj, resurser, ägodelar 

 

Beskrivning av de fem nivåerna 
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“Identitet betyder egentligen en-het eller likhet. När vi sorterar intrycken från våra  

medmänniskor och från medierna gör vi oss uppfattningar om likheter och skillnader mellan oss 
själva och de andra.”  

 (Gripsrud 2011)  

Redan från låg ålder formar människan sin identitet. Detta genom intryck från omvärlden såsom 
föräldrar, dagis, skolan, vänner och media. I tonåren utvecklas denna identitet och människan formar 
sig själv intensivt under denna period. Identitet handlar dock inte endast om vem man är utan även hur 
andra uppfattar vem man är. Social identitet och personlig identitet är två begrepp som skiljer 
identiteten åt. Personlig identitet är den självbild människan har genom att ställa sig frågan “vem är 
jag?”. Det är den inre identiteten som personen själv har. Social identitet är å andra sidan den identitet 
som människan får från samhället. Det är den bild som andra individer skapar av personen, och även 
den som formas beroende på vilken omgivning individen vuxit upp och lever i. Människan påverkas 
starkt av det sistnämnda i en strävan efter att känna tillhörighet. Social identitet påverkar i sin tur 
människans personliga identitet. (Gripsrud 2011)  

Medier skapar en föreställd gemenskap, alltså en gemenskap som finns mellan människor som har 
liten chans att träffas i det verkliga livet, men som delar liknande identiteter och tar del av samma 
upplevelse. Det är med andra ord någonting som kan knyta dem samman om tillfället gavs. På detta 
sätt skapade dagspressen den första nationella identiteten. Detta genom att ge människor som bor i 
samma geografiska område en samtidig upplevelsegemenskap. (Gripsrud 2011) När webben 
lanserades och utvecklades skapades många nya möjligheter för människan att påverka och förändra 
sin sociala identitet (Berthon 2012). Detta medförde att människan fick möjlighet att själv producera 
innehåll som kunde delas kollektivt, och på detta sätt påverka sin sociala identitet. (Gripsrud 2011) 

6464D!"?-(3%(%)!#;!$23(#!!
”Finns det något mänskligare än att utbyta berättelser? Och vad gör det för skillnad om det sker kring 

elden eller (så att säga) kring ’molnet’?”  
(Jenkins, Ford & Green 2014) 

Det har alltid legat i människans natur att konversera och berätta historier, oavsett om det sker kring 
elden eller det så kallade molnet (Jenkins, Ford & Green 2014). Molnet, även kallat datormolnet, är ett 
samlingsnamn för webbservrar som lagrar information. Exempelvis kan användaren med hjälp av 
molnet få åtkomst till sina program via webbläsaren, vilket kan liknas med att använda ett elnät istället 
för en egen kraftgenerator. (Microsoft 2014) Att utbyta berättelser via fysiska samtal är en naturlig 
handling hos människan, likaså är det naturligt att utbyta berättelser via Internet det vill säga att sprida 
olika typer av information. Avsändare postar ett inlägg för att fånga mottagarens uppmärksamhet och 
delar därigenom med sig av informationen den vill att dennes omgivning skall ta del av. (Jenkins, Ford 
& Green 2014) 
 
Varför sprider sig media? Ett mediesystem, med den teknik som den tillhandahåller, har en 
fundamental roll i varför media sprider sig då tekniken i sig skapar möjligheter. Den mest relevanta 
faktorn är dock hur tekniken används – det är kulturen i sig som skapar kommunikationsmiljöerna. 
Den bakomliggande motivationen till att en medietext sprids är att avsändaren ska kunna uttrycka vem 
denna är och att det skapar möjlighet till att påverka och förbättra personliga och yrkesmässiga 
relationer. Likaså skapas en gemenskap där relationer binds samman och kan förstärkas. Utöver detta 
skapas en medvetenhet kring frågor som andra personer av samma intresse ska ta del av. (Jenkins, 
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Ford & Green 2014) 

Konvergenskulturen innebär att gamla och nya medier möts. Konvergenskultur kan beskrivas som en 
deltagarkultur. (Jenkins 2006) Idag går vi mot en mer deltagarinriktad kultur, där en cirkulation av 
information skapas i medielandskapet. Publiken ses inte bara som användare eller konsumenter utan 
som personer som formar, bearbetar och delar medieinnehåll. (Jenkins, Ford & Green 2014)  

Exempel på ett medieinnehåll som spridit sig naturligt är en YouTube video med brittiska Susan Boyle 
som medverkade i sångtävlingen Britain’s got talent. Videon på Boyle illustrerar hur ett innehåll som 
är lämpat för ett visst ändamål kan expandera och cirkulera utanför den givna publiken. Videon gav 
upphov till gemenskap mellan människor med samma intressen. På internet kritiserade modebloggare 
hennes förändrade utseende inför TV framträdandet och på vetenskapsbloggar diskuterades hur en 
sångare med hennes kropp kunde framkalla ett sådant ljud, medan karaokesångare var intresserade av 
Boyles teknik. Hon hamnade i fokus för bönecirklar på internet efter att hon uttalat sig som kristen 
samtidigt som reality-TV bloggare debatterade hennes möjligheter att bli upptäckt i USA där hon inte 
hade fått delta i liknande sångtävling på grund av sin ålder. Britain’s got talent hade under en säsong 
på TV sannolikt inte kunnat nå ut till en lika stor publik. Boyles debutalbum slog rekord då hon 
placerade sig bättre än Beatles på Amazons listor. Steve Barnett, VD för Columbia Records, 
förklarade att fans ville köpa och äga albumet för att vara delaktiga i hela Susan Boyle-fenomenet. 
(Jenkins, Ford & Green 2014) 

6464E!0%,'#)-#$!
Med smarttelefonens genomslag skapades nya möjligheter för sociala medier. Eftersom dessa 
telefoner har inbyggda kameror och en nästan konstant internetuppkoppling blev det enkelt att själv 
fotografera och dela egna bilder online. (Rainie 2012) Instagram, som är ett socialt medium, startades 
2010 (Instagram 2014b) och erbjöd då inte unika tjänster på marknaden. Det fanns redan tjänster som 
erbjöd användaren att manipulera och dela bilder, ge möjligheten att kort beskriva bilden och 
registrera en geografisk positionsnotering. Det som dock har gjort Instagram populärt är att de ovan 
erbjudna tjänsterna kombinerades i en och samma tjänst. I juni 2013 hade Instagram redan över 130 
miljoner registrerade användare som tillsammans har laddat upp nästan 16 biljoner miljarder bilder 
från hela världen. (Hochman & Manovich 2013) 

Instagram erbjuder användaren att manipulera den tagna bilden med olika verktyg. Dessa innefattar 
bland annat kulör, kontrast, kornighet och olika filter inklusive ramar som kan appliceras på bilden för 
att framkalla olika känslor och därmed förändra bildens budskap (Hochman & Manovich 2013). Till 
bilden kan användaren skriva en text innehållandes upp till 30 hashtags (Instagram 2014a) och tagga 
personer i bilden samt publicera geografisk position. Med Instagrams popularisering har även 
funktionen att länka bilder till andra sociala medier och en videofunktion möjliggjorts (Hochman & 
Manovich 2013). Vissa inlägg är intressantare och viktigare för en bredare publik än andra inlägg. 
Likaså kommer andra inlägg att vara riktade mot en väldigt avgränsad skara användare. (Alonso 2013) 

6464F!G#,A'#),!
En tidig användare av Twitter föreslog 2007 att tjänsten skulle använda sig av symbolen # för Twitters 
etikettfunktion (Twitter 2014). Andra tjänster inom sociala medier har sedan tagit till sig funktionen 
och även de börjat använda den. (Chang 2009)!

Det finns två olika typer av hashtags som används och sprids på sociala medier – naturliga respektive 
riktade hashtags. Se Figur 2. Den naturliga hashtagen uppkommer och används naturligt till följd av 
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spontan interaktion mellan användare. Den andra typen av hashtags är den riktade hashtagen även 
kallad artificiell (Recuero & Araujo 2012) eller unik (Derby & Lane 2013). Detta är den typen av 
hashtags som avsändare konstruerar med syfte att sprida en trend eller ett budskap, och sedan 
uppmanar användare att använda detta när de gör inlägg på sociala medier. (Recuero & Araujo 2012)  
 

 

 

 

 

Figur 2: Naturliga hashtags och riktade hashtags 

Enligt Recuero & Araujo (2012) är en skillnad mellan naturliga- och riktade hashtags att naturliga 
hashtags ofta gör ett anspel på inläggets innehåll för att försöka ge plats till ett yttrande eller öppna för 
en diskussion. Riktade hashtags har däremot ofta en karaktär där de sprider ett konkret meddelande. !

Murthy (2011) exemplifierar användandet av hashtags i inlägg på Twitter med detta exempel: 

”The Post ’Couldn’t get to work. Missing a board meeting. #uksnow’ – uses the hashtag ‘uksnow’ to 
make clear that they are missing work because of the 2009 blizzards in the UK. Additionally, anyone 

who searches Twitter for ‘uksnow’ will see this tweet. 
 (Murthy 2011) 

Instagram låter inte användare skriva ett inlägg med hashtags utan att tillsammans med detta publicera 
en bild. Detta differentierar Instagram från övriga sociala medier, vilket har bidragit till att de senaste 
året blivit ett väl använt medium för marknadsföring. Avsändare kan skapa en riktad hashtag för 
användare att använda när de lägger upp bilder som relaterar till samma sak som den riktade 
hashtagen. Exempelvis använder University of New Hampshire, UNH, hashtagen #instaUNH för att 
samla bilder från studenter som fotograferar campus, och för att på så sätt återge studenternas vardag 
på Instagram. De anordnar även tävlingar inom detta för att uppmana studenter att delta och använda 
den riktade hashtagen. På detta sätt når de inte bara ut till sina egna studenter, utan även till Instagram-
användare som är intresserade av att börja på UNH. Sedan Instagram implementerade videofunktionen 
hålls även tävlingar med video i fokus. (Derby & Lane 2013) 

6464H!B#-C%#3,&I-(%)!?J!,8.(#1#!$23(2-!
Marknadsföring syftar till att stryka kommunikationen mellan företag och dess kunder (Kotler & 
Armstrong 2012). Idag agerar nästan hälften av Sveriges företag på sociala nätverk (Davidsson 2014). 
Enligt Holzner (2008) har en trend att like:a på det sociala mediet Facebook varit populärt. Like:a 
innebär att gilla ett inlägg eller en bild. Företag som valde att genomföra kampanjer på Facebook 
kunde med hjälp av like-funktionen enkelt sprida sina budskap, vilket resulterade i ett effektivt 
marknadsföringskoncept (Holzner 2008).  

Ett incitament till att driva kampanjer på redan etablerade och populära sociala plattformar är att det i 
relation till tryckta medier kan vara mer lönsamt och effektivt. Vid marknadsföring på sociala medier 
är det viktigt att ha en tydlig strategi liksom i traditionell marknadsföring. (Publik 2012)  

 
Riktade hashtags 

Specifika hashtags som är skapade för 
att nå och nyttjas av en viss publik 

 
Naturliga hashtags 

Vanliga hashtags som är skapade vid 
spontan interaktion mellan användare 
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Vid genomförande av kampanjer på sociala medier är det viktigt att välja en plattform som passar 
användarna. Likaså är det väsentligt att vara insatt i kommande mjukvareuppdatering inklusive 
servicevillkor. Utöver detta är det nödvändigt att aktivt följa kampanjen från lanserings dag till att den 
är avslutad. Noterbart att nämna är att en annons är en envägskommunikation och en socialkampanj 
innebär en tvåvägskommunikation. Annonsören bör ha skillnaden i åtanke, då exempelvis en annons 
som publiceras på Facebook inte nödvändigtvis är en socialkampanj utan kan representera en annons. 
(Publik 2012) 

Philip Kotler är en nyckelperson inom marknadsföring (Mahajan 2014). Kotler utvecklade de fyra P:n 
även kallade marknadsföringsmixen, se Figur 3. De fyra P:na i modellen är en förkortning av produkt, 
pris, plats och påverkan (Kotler & Armstrong 2012), med syftet att företag själva skulle kunna skapa 
en unik säljaspekt och skapa rätt varumärke gentemot köparna (Mahajan 2014). Utöver säljarens 
perspektiv har kundens perspektiv kallat de fyra C:na utvecklats, se Figur 3. I denna ingår 
kommunikation som en av grundpelarna. (Kotler & Armstrong 2012)  

  

Figur 3: Kotlers 4 P och 4 C (Kotler & Armstron 2012)  

I en intervju med Kotler genomförd av Mahajan (2014) diskuteras traditionell marknadsföring kontra 
digital marknadsföring, där de fyra P:nas relevans och funktion ifrågasätts. Internets utveckling och 
tillkomsten av elektroniska handel, digitalmarknadsföring och sociala medier har fått kritiker att 
ifrågasätta de 4 P:nas relevans. Kritikerna menar att exempelvis Place (sv. plats), tappat sin relevans 
då handel är vanligt över internet. Likaså är promotion (sv. påverkan) inte heller lika nödvändigt, detta 
exemplifieras med att företaget Google blivit populära utan en direkt påverkan. Kotler menar å andra 
sidan att de 4 P:na fortfarande är av högsta relevans och att det ultimata scenariot är när traditionell 
och ny marknadsföring vävs samman. Den traditionella marknadsföringen bidrar till möjligheten att 
kommunicera ut en bred bild av ett företag och dess marknadsposition. Sociala medier kan 
komplettera traditionell marknadsföring genom att kommunicera koncis information som nischar sig 
mot utvald målgrupp. Marknadsföring på sociala media kan då knytas samman med den traditionella 
marknadsföringen och vice versa. (Mahajan 2014) 

6464K!B#-C%#3,&I-(%)!$23!A#,A'#),!!
Marknadsförare kan utnyttja hashtags för att förbättra sin sökmotoroptimering och öka företagets 
kontaktspunkt. Detta eftersom hashtags är metadata (Bunskoek 2013), det vill säga data om data 
(Nationalencyklopedin 2014). Två typer av riktade hashtags är märkeshashtags och trendiga hashtags. 
Märkeshashtags bör vara ett företagets namn eller en tagline som personer associerar med företaget. 
Hashtagen ska kunna inkluderas enkelt i en mening. Ett exempel på detta är KitKats hashtagkampanj 

4 P:na  
(säljarens perspektiv) 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

4 C:na  
(kundens perspektiv) 

Customer solution 

Cost 

Convenience 

Communication 
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#HaveABreak (Bunskoek 2013), se Figur 4. Have a break kommer från företaget Nestlés varumärke 
KitKat som har slogan ”Have a break, have a KitKat” (Nestlé 2014). 

 

Figur 4: Märkeshashtag vid en kampanj på Instagram med KitKat (Bunskoek 2013) 

Trendiga hashtags är å andra sidan redan etablerade och frekvent använda hashtags. Om det finns en 
trendig hashtag som är relaterad till ens företag är det ett bra tillfälle att koppla ihop ens tagline med 
den redan existerande hashtagen. Detta resulterar i att fler användare kan nå ens hashtag och därmed 
får företaget en bredare publik. Ett exempel på att inkludera trendiga hashtags är Oreo som använde en 
trendig hashtag under Fashionweek i London, se Figur 5. (Bunskoek 2013) 



 
9 

!

Figur 5: Trendighashtag vid en hashtagkampanj med Oreo (Bunskoek 2013) 

Staines (2013) hävdar att vid marknadsföring med hashtags är det viktigt att bestämma vad hashtagen 
faktiskt ska användas till. Det primära syftet är att lyfta fram ett visst tema som andra användare kan 
relatera till. Ett exempel är hashtagen #Californication där majoriteten associerar temat Californication 
till TV-programmet Californicaton. Vid sökning av temat kommer då sökresultatet grunda sig på 
sociala aspekter, det vill säga hur användarna av hashtagen relaterar och associera till temat. Vidare 
noterar Staines (2013) att en regel som är passande att tillämpa vid inlägg med hashtag är:  

“En hashtag är bäst, två är acceptabelt, tre är ett gränsfall, och flera än fyra är helt enkelt att 
spamma”. 

(Staines 2013)  

Staines (2013) menar att denna regel bör följas för att inlägget annars uppfattas som rörigt och 
svårläsligt. Likaså borde hashtagnamnet vara kort och koncist, annars är det enkelt för användare att 
stava fel vilket resulterar i att deras inlägg inte inkluderas vid sökning av hashtagen. Ett långt 
hashtagnamn är även svårläst och kan enkelt missuppfattas, innebörden skall förstås av namnet. 
(Staines 2013) Ett exempel på hur fel det kan bli vid val av hashtagnamn är när sångare Susane Boyle 
skulle marknadsföra sitt nya album och valde hashtagnamnet #Susanalbumparty. Hennes 
marknadsföringsteam menade Susan-album-party, dock läste många det som Su’s-anal-bum-party 
vilket uppfattades som hennes ”rump-fest”. (The Guardian 2012) 

För att uppmärksamma användare på en viss hashtag kan den marknadsföras på sociala medier, 
webbsidor och tryckt marknadsföringsmaterial. Hashtagen kan även användas som ett verktyg till att 
finna potentiella framtida kunder i andra liknande kampanjer. Detta genom att kartlägga vilka 
användare som använder hashtagen. (Staines 2013) 
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Fokusgrupper 

Intervjuer 

:4!B2'83!
I metodavsnittet behandlas de undersökningsmetoder som tillsammans används för att besvara 
studiens problemformulering. Dessa metoder har delats in i tre delar: en litteraturstudie, 
fokusgrupper samt intervjuer. Den litterära studien behandlas under teoridelen för att ge en bakgrund 
till fokusgrupperna och intervjuerna.  

Fokusgrupperna är vår primära metod och ger kunskap om hashtaganvändande ur användarnas egna 
perspektiv, medan intervjuerna sedan tar ett steg tillbaka och ger svar på hur avsändare ser på och 
utnyttjar detta användande, se Figur 6. 

 

!

!
!
!
Figur 6: Fokusgrupper hölls med användare och intervjuer hölls med avsändare 

Tillsammans bidrar litteraturstudien, fokusgrupperna och intervjuerna till en förståelse av 
drivkrafterna bakom användandet av hashtags. 

:4/!L8C9,)-9??2-!
Fokusgrupper är ett lämpligt val av metod då intentionen är att förstå hur personer resonerar kring ett 
visst ämne. Gruppmedlemmar kan influera varandra genom att återkoppla till varandras kommentarer 
och idéer, detta skapar en djup och representativ bild av ämnet som undersökts. (Krueger & Casey 
2000)  

:4/4/!"5&'2!
Syftet med att använda fokusgrupper är att skapa förståelse för hur användare av Instagram använder 
hashtags och hur de tar till sig samt använder riktade hashtags. Detta är vår primära metod eftersom att 
fokusgrupperna representerar användarna och användarna står i fokus för studien. Med hjälp av 
fokusgrupper undersöks hur användarna vardagligt använder sig av hashtags på Instagram. Här samlas 
empiri om vilken typ av hashtags användare använder i sina inlägg och varför. Dessutom undersöks 
det hur öppet dessa användare tar emot och använder riktade hashtags som föreslås av avsändare, 
(genom exempelvis erbjudanden i kampanjer eller reklamskyltar för evenemang) för att sedan återge 
dessa i inlägg på Instagram. Här undersöks drivkrafterna som får användare att publicera en viss 
hashtag. 

:4/46!M-;#1!
Fokusgrupperna består av högutbildade och teknikintresserade studenter vid Medieteknikprogrammet 
på Kungliga Tekniska Högskolan. Samtliga är aktiva inom sociala medier och känner till vad hashtags 
är. Deltagarna är 20-25 år och tillhör därmed den grupp som enligt studien ”Svenskar och Internet” 
(Findahl 2013) spenderar mest tid på Internet.  

 

 

Användare 

Avsändare 
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:4/4:!N#$?#%O2-!
Fokusgrupperna utgår från fyra hastagskampanjer. Två av kampanjerna är relaterade till erbjudande 
och två är relaterade till evenemang, se Figur 7. 

 

Figur 7: Respektive hashtagkampanjer som diskuteras i fokusgrupperna 

De valda kampanjerna relaterade till erbjudanden är #7DAYSJEANS och #Starbucksstockholm. Den 
förstnämnda är en kampanj från klädbutiken Weekday, som erbjuder 30 % rabatt på utvalda jeans om 
kunden fotar sig själv i jeansen de provar och lägger upp fotot på Instagram tillsammans med den 
riktade hashtagen. Den andra kampanjen använde kaffekedjan Starbucks när de öppnade sin första 
butik i centrala Stockholm. Där fick kunder uppgradera sitt kaffe till en större storlek om de lade upp 
ett inlägg på sociala medier och märkte inlägget med den givna riktade hashtagen 
#starbucksstockholm. Anledningen till att de två kampanjerna valts är att de på olika sätt kan 
representera erbjudandedrivna kampanjer med riktade hashtags. 

De valda kampanjerna relaterade till evenemang är producenten Aviciis #truetour och Eurovisions 
Song Contest #eurovision. Dessa kampanjer ger inget erbjudande, men uppmuntrar istället användaren 
att använda den riktade hashtagen för att ta del av evenemanget. Aviciis kampanj uppmanar fans direkt 
på konserter att använda den riktade hashtagen, medan Eurovisions hashtag istället visas i TV-rutan 
under sändning. Dessa två kampanjer skiljer sig genom att Aviciis hashtagkampanj #truetour ger en 
känsla av platsbunden delaktighet hos användaren, medan Eurovisions hastagkampanj #eurovision ger 
en känsla av delaktighet på distans. 

:4/4D!LI-+2-23#%32!2%C<'!
Innan fokusgrupperna genomfördes svarade respondenterna på en enkät, som skickades ut via mail. 
Första delen av enkäten handlade om användarnas vanor på Instagram, samt hur de använder sig av 
hashtags i allmänhet. Enkäten gick sedan vidare till att undersöka hur de ställde sig till kampanjer som 
marknadsfördes med hjälp av riktade hashtags och om de själva skulle använda riktade hashtags i de 
syften som kampanjerna uppmanade till. Enkäten bidrog även till att fokusgruppernas deltagare 
började reflektera kring sina hashtagvanor innan själva diskussionen under fokusgrupperna ägde rum. 

:4/4E!M'&I-#%32!
Två fokusgrupper genomfördes där fokusgrupperna representerar användarna, det vill säga 
kampanjens kunder. Deltagarna deltog i en fokusgrupp med längden av 90 minuter. En diskussion 
inleddes kring hashtaganvändande i allmänhet med fokus på vad det är som driver användarna till att 
hashtaga. Vidare diskuterades riktade hashtags i kampanjer för att komma fram till varför eller varför 
inte deltagarna skulle publicera en viss riktad hashtag som föreslås av en avsändare. Ämnet 
diskuterades utifrån de fyra valda hashtagkampanjer som nämnts i stycket ovan. Av dessa fyra 

Riktade hashtags relaterade 
till produkt  

Riktade hashtags relaterade 
till evenemang 

#7DAYSJEANS 

#Starbucksstockholm 

#Truetour 

#eurovision 
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kampanjer är två kampanjer relaterade till ett erbjudande och två kampanjer relaterade till evenemang. 
Slutligen diskuterades återigen hashtaganvändande i allmänhet för att undersöka om 
fokusgruppdeltagarnas ståndpunkter förändrats under diskussionens gång. Här diskuterades även vilka 
hashtags deltagarna självmant använder och varför. 

:4/4F!B2'83C-('(C!
Det är viktigt för gruppdynamiken och diskussionerna att ledarna av fokusgruppen är väl insatta och 
besitter kunskaper om hur grupper ska ledas i olika situationer (Krueger & Casey 2000). Detta är även 
viktigt för att kunna få mindre verbala deltagare att framföra sina åsikter. Dessutom är antalet frågor 
som kan besvaras i en fokusgrupp begränsade till den tid som är ägnad åt fokusgruppen. Då grupperna 
består av ett mindre antal personer är det även svårt att få generella resultat utifrån dessa. Dessa 
faktorer kan leda till att vi endast får tydliga svar från vissa av deltagarna, eller att svar från olika 
deltagare blir entydiga då deltagarna tenderar att förlita sig på varandra. (Robson 2002) Därmed styrks 
valet att låta deltagare i fokusgruppen besvara enkäten innan genomförandet av fokusgrupperna, då 
enskilda åsikter enklare framförs genom den. 

:46!0%'2-;O92-!
Intervjuer är ett bra metodval för att få fram fördjupade resultat på en problemformulering (Häger 
2001). Intervjuerna tillåter även för uppföljande och fördjupande av frågor (Robson 2002). 

:464/!"5&'2!
Intervjuerna bidrar till en ökad förståelse kring användarbeteendet av hashtags genom att studera det 
ur avsändarnas perspektiv. Genom att tala med fyra yrkesverksamma inom kommunikation med 
inriktning sociala medier ges en djupare inblick i relationen mellan avsändare och mottagare på sociala 
medier, sett från avsändarens sida. Detta ger även ett bredare perspektiv på Instagram-användares 
hashtagande då observation och reflektion ingår i de intervjuades centrala arbetsuppgifter.  

Intervjuerna ger även en bild av processen bakom marknadsföring med hashtags. Då de intervjuade 
representerar avsändarna kan de dela med sig av de strategier som ligger bakom denna typ av 
marknadsföring.   

:4646!M-;#1!
Intervjuerna sker med fyra personer som är yrkesverksamma i och har stor erfarenhet inom PR- och 
kommunikationsbranschen med inriktning på sociala medier. Anledningen till valet är att dessa 
personer utgör ett brett urval av de avsändare som konstruerar exempelvis kampanjer med riktade 
hashtags, alla fyra inom olika områden. 

De personer som intervjuas är: 

- Therese Reuterswärd, Online Marketing Manager, Scandic Hotels 
- Lilian Botvalde, Product Manager: projekt- och produktionsledare med fokus på digitala 

kampanjer och webbsidor, Citat 
- Anders Hammarström, Key Account Manager/projektledare, Citat 
- Alexander Arozin, Kommunikationschef, Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 

 

Therese Reuterswärd har vi valt eftersom att hon är Online Marketing Manager på Scandic Hotels och 
besitter kunskaper inom marknadsföring på Internet och inom sociala medier. Hon en passion för 
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sociala medier och marknadsföring, vilket bidrar till ytterligare kunskap inom ämnet.  

Lilian Botvalde är projekt- och produktionsledare med fokus på digitala kampanjer och webbsidor. 
Henne blev vi hänvisade till av hennes arbetsgivare; reklambyrån Citat. Där anses hon mest lämpad att 
hjälpa oss besvara vår problemformulering. 

Anders Hammarström jobbar övergripande med reklambyrån Citats kunder, dvs. företag som anlitar 
dem som reklambyrå. Han har arbetat inom kommunikationsbranschen sedan 1993 och har stor 
erfarenhet och kunskap inom ett flertal marknadsföringsområden, varav ett är just digital 
marknadsföring. 

Alexander Arozin har vi valt att intervjua för att få ett perspektiv på sådant som når ut till en mindre 
skara och är mer riktad mot en specifik typ av användare. Då Alexander är kommunikationschef på 
Kungliga Tekniska Högskolans Studentkår jobbar han mycket med att marknadsföra mindre projekt 
som oftast drivs ideellt. Dessa projekt är oftast ämnade till just personer som studerar på Kungliga 
Tekniska Högskolan; någonting som är väldigt nära den målgrupp som representeras av deltagarna i 
vår fokusgrupp. 

:464:!M'&I-#%32!
De intervjuade kontaktades först via e-mail med förberedande bakgrund och nyckelfrågor för att få en 
veckas tid att vid behov förbereda sig. Detta för att maximera själva intervjuernas resultat. Med 
Reuterswärd och Arozin utfördes personliga intervjuer, och med Botvalde och Hammarström utfördes 
en gruppintervju där båda var närvarande och hade möjlighet att starta diskussion. Intervjuerna var 
semistrukturerade och pågick under cirka en timmes tid var. Semistrukturerade intervjuer det vill säga 
intervjuer där man utgår från mindre specifika frågor snarare än exakta, detaljerade frågor, är att 
föredra för vetenskapliga uppsatser (Martin 2011). Dessutom kan särskilda frågor ändras, tas bort eller 
läggas till beroende på vem som intervjuas. Den semistrukturerade formen gav även möjlighet att 
enkelt utveckla svar och ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon, samtidigt som 
anteckningar fördes. Detta för att direkt efter intervjuerna kunna sammanställa relevant och insamlad 
information samt vid senare tillfälle ha möjlighet att lyssna igenom inspelningarna. 

:464D!B2'83C-('(C!
Intervjusvaren kan påverkas av hur frågor ställs och i vilken ordning. Dessutom kan många svar tolkas 
på olika sätt, beroende på den intervjuade personens tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa är 
aspekter som enkelt missas vid senare sammanställning av intervjusvaren. (Robson 2002) Detta 
försökte vi motverka under intervjuerna genom att en av oss ställde frågorna och den andra 
antecknade. Trots många fördelar har intervjuer även den nackdelen att svar inte alltid är förberedda, 
och kan därför brista i noggrannhet vid faktaåtergivning eller ha bristen att inte kunna ge svar på vissa 
områden (Robson 2002). 

 !
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D!P2,91'#'!!
Här presenteras de resultat som samlats in med hjälp av fokusgrupperna och intervjuerna. Först 
presenteras fokusgruppdeltagarnas enkätundersökning, sedan en sammanfattning av de två 
fokusgrupperna och slutligen de mest relevanta punkterna ur de tre intervjutillfällena. 

D4/!L8C9,)-9??2-!
De två fokusgruppernas deltagare representerar användarna av Instagram. Dessa har undersökts för att 
ge svar på hur och varför de använder hashtags samt hur de tar till sig och använder riktade hashtags. 

Av de totalt 13 deltagare som förväntades delta i fokusgrupperna svarade 12 på den förberedande 
enkäten. Vidare deltog fem av dessa i fokusgrupp A och fyra i fokusgrupp B. Upplägget till 
fokusgrupperna återfinns i Bilaga 1. 

D4/4/!LI-+2-23#%32!2%C<'!
Enkäten skickades ut via e-post till fokusgruppens 13 deltagare fem dagar innan själva fokusgrupperna 
ägde rum. Enkätens syfte var att ge en förberedande inblick i hur deltagarna använde Instagram och 
hashtags, samt vad de hade för inställning till dessa. Tolv av deltagarna svarade på enkäten. Nedan 
följer resultatet från enkäten. 

Ur enkäten framgår att alla deltagare är aktiva inom sociala medier och använder Instagram. Alla 
lägger upp egna inlägg och läser även andras. Dessutom använder alla deltagare hashtags relativt 
frekvent, dock inte i varje inlägg. 

Ur Tabell 1 framgår att respondenterna har väldigt spridda inställningar till olika typer av riktade 
hashtags. Detta är bra för att få en mer heterogen diskussion under fokusgrupperna, där anledningarna 
till dessa svar diskuteras djupare. 

 
Tabell 1: Beskriver hur respondenterna ställer sig till att hashtaga med riktade hashtags 
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Ur Tabell 2 syns att alla respondenterna använder hashtags och tar del av hashtagkulturen. Frekvensen 
varierar på hashtaganvändande mellan respondenterna. 

Tabell 2: Beskriver respondenternas hashtagvanor 

 
 
Ur Tabell 3 framkommer att alla respondenterna åtminstone någon gång uppmärksammat sig på 
riktade hashtags. Spridning över alla uppsatta kategorier visar att respondenterna uppmärksammats på 
dessa genom flera olika förmedlingssätt. Detta visar att de är påverkbara av marknadsföring med 
riktade hashtags. 

Tabell 3: Beskriver var respondenterna uppmärksammats på riktade hashtags 
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Vi ställde även den avslutande frågan “Varför använder du hashtags?”. Denna fråga ställdes för att få 
respondenterna att börja reflektera kring sina hashtagvanor innan själva fokusgrupperna, samt för att 
vi skulle få självständiga svar direkt på vår frågeställning (då respondenternas under fokusgrupperna 
kan influera varandra att svara annorlunda) samt undersöka om deras åsikt ändrats efter diskussion. En 
gemensam faktor bland svaren till den ställda frågan var att det är kul att använda hashtags. Med detta 
menades att förgylla bilder som respondenterna postat, för att driva med hashtags eller för att det är ett 
roligare tillvägagångssätt att beskriva sina bilder än med ord. Flera respondenter svarade även att 
hashtags är bra för att stärka budskapet i en bild eller framföra information som inte framgår. 
Dessutom togs nätverkande och gemenskap upp som motivation att hashtaga; att respondenterna kan 
koppla sina inlägg till andras genom att använda en viss hashtag. På detta sätt kan respondenterna 
medverka i skapandet av fotoalbum på evenemang eller få sina designprojekt delade med andra 
intresserade användare. 

D4/46!L8C9,)-9??2-%#!
De två fokusgrupperna genomfördes 21 mars 2014 och bestod av ett 90-minuters pass per fokusgrupp. 
Fokusgrupperna var strukturerade efter en dagordning med centrala diskussionspunkter kring 
uppsatsens problemformulering. Denna dagordning utgick från fem områden som var och ett 
behandlades i 15-20 minuter under fokusgrupperna. Dessa var: 

- Inledning och diskussion kring varför deltagarna använder hashtags 
- Diskussion kring naturliga hashtags (personliga, trendiga, roliga) 
- Diskussion kring riktade hashtags i samband med erbjudanden 
- Diskussion kring riktade hashtags i samband med evenemang 
- Diskussion allmänt kring hashtags 

De två fokusgrupperna följde samma upplägg och hade många liknande drag i sitt diskussionsflöde. 
Dock var det fler av deltagarna i fokusgrupp B som inte brukar reflektera lika mycket kring sitt 
hashtaganvändande som i fokusgrupp A. Detta gav diskussionerna något olika karaktär.  

Allmänt kring hashtaganvändande 

Under fokusgrupp A framkom många anledningar till varför deltagarna använder hashtags. Att 
förstärka en poäng med hjälp av hashtags var det första som togs upp. Fokusgruppdeltagarna pratade 
om hur man med en hashtag kan framföra ett budskap som inte klart framgår av bilden; ett sätt är att 
förmedla en rubrik till sin bild eller poängtera det mest väsentliga. Diskussionen fortsatte med en fas 
där mycket tyngd lades på mer egocentriska anledningar till hashtaganvändande; det vill säga 
anledningar som satisfierar användaren själv. Deltagarna hävdade att de hashtagar för att skriva om sig 
själva eller för att göra narr av sig själva genom att överdriva med hashtags eller använda dem i 
komiska sammanhang.  

När diskussionen kring varför de olika deltagarna använder hashtags sattes igång i fokusgrupp B 
diskuterades liknande anledningar. Att förmedla någonting som inte framgår av bilden var det första 
som nämndes även här, med en fortsatt diskussion om att flera av deltagarna hashtagar ironiskt för att 
göra driva med hashtags. En deltagare i fokusgrupp B kommenterade att det är enklare att vara ironisk 
när man har med hashtagsymbolen. Eller att man kan skriva väldigt långa hashtags för att det ska vara 
roligt eller för att berätta någonting på ett roligt sätt. Detta ledde sedan in gruppen på att det är roligare 
att hashtaga än att bara skriva en sak rakt ut. Samma sak gäller vid hashtagning där hashtagens 
funktioner inte stöds. “Jag har hashtagat i sms till vänner som fattar sånt.” kommenterade en av 
deltagarna. En del av gruppen tyckte dock att det är konstigt att hashtaga utan funktion. En deltagare 
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menade att “om man lägger upp något hashtagar man det antingen för alla sina följare eller för hela 
världen att se”, med vilket han menade att andra användare ska kunna söka på en viss hashtag och 
hitta bilden. 

Fokusgrupp A diskuterade fram att de också hashtagar för status ibland; för att “vara cool”. Det 
diskuterades att det finns hashtags som vissa använder bara för att många ska gilla deras bilder. 
Exempelvis kan de hashtaga sin bild med #blondeswedishgirl eftersom att många användare söker på 
just den hashtagen. “Man får många likes och mättar på så sätt sitt ego” berättade en av deltagarna. 
Deltagarna diskuterade även populära personer på Instagram, som börjat hashtaga vågade bilder med 
trendiga hashtags för att enkelt få många följare, och som sedan bytt inriktning på sina inlägg till en 
seriösare ton när de väl hade en skara följare. 

Diskussionen i fokusgrupp B drevs även in på identitetsskapande; att många hashtagar för att skapa en 
viss bild av sig själva. En av deltagarna berättade om en kompis till henne som lägger till “en massa” 
trendiga hashtags till sina bilder för att få okända användare att gilla dem, och tar sedan bort 
hashtagsen för att få det att verka som att hon har många vänner. Fortsättningsvis kom gruppen in på 
ämnet om sidor där de uppmanas att gilla eller dela en bild för att skänka pengar till exempelvis fattiga 
barn i Afrika. Detta jämfördes med identitetsskapande och en av deltagarna kommenterade att “Folk 
lägger antagligen upp sånt för att man ska tänka ‘åh vad duktiga de är’.” 

Deltagare från fokusgrupp A noterade även att de vill kunna kategorisera sådant de är intresserad av 
med hashtags. En av deltagarna exemplifierade att hon har två Instagramkonton; ett för sin hobby som 
designer och ett för privat bruk. På det privatakontot lägger hon mest upp ironiska hashtags eller 
hashtags relaterade till evenemang och platser. På det andra Instagramkontot lägger hon istället upp 
bilder upp på hennes arbetsflöde. Hon förklarade att hon “... hashtagar friskt för att man ska få 
feedback från andra som är intresserade”. Detta fungerar enligt gruppen bra med relevanta hashtags 
eftersom innehållet kan visas för andra användare som är intresserade av samma område. Vill en 
deltagare finna inspiration söker deltagaren på samma hashtags som denna själv använder för att hitta 
andra inlägg inom samma kategori. Resten av fokusgrupp A relaterade och berättade om liknande 
erfarenheter och tyckte att detta var ett bra sätt att nätverka på. 

En annan drivkraft som diskuterades fram under både fokusgrupperna var att de ibland endast 
hashtagar för att det är kul; utan någon baktanke. Med detta menade en av deltagarna i fokusgrupp A 
att det säkert finns någon bakomliggande orsak till huruvida en användare skriver det inlägget den 
faktiskt gör, men att denne inte tänker på det. 

Riktade hashtags i samband med erbjudanden av produkter 

Under fokusgrupperna hölls även en diskussion kring om deltagarna skulle göra ett inlägg med en 
hashtag de blev uppmanad till för att få rabatt på en produkt. Från fokusgrupp A ansåg en av 
deltagarna att hon aldrig skulle göra detta, för det upplevdes då som att sälja en del av sig själv. 
Resterande deltagare från fokusgrupp A ansåg att det berodde på vilken produkt det var och hur 
mycket billigare produkten blev. Produkten ska vara något man kan stå för, de menande att genom att 
hashtaga en produkt gör man som användare reklam för den. Detta innebär att användarna kan 
associeras till produkten och då ska företaget som säljer produkten eller produkten i sig vara bra. 

De fanns olika åsikter kring användning av riktade hashtags som var relaterade till erbjudanden. Flera 
deltagare upplevde att det är jobbigt att behöva posta “spam” i sina kompisars flöden. “Jag brukar 
lägga upp det och ta bort efteråt. Varför ska mina vänner behöva se det?” kommenterade en av 
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deltagarna. Gruppen kom också fram till att det beror på den specifika/aktuella produkten. Deltagarna 
menade alla att det helt beror på vad man vill förknippas med och vilken bild andra ska ha av en. “Det 
gäller att tänka om det är värt att jag säljer min själ. Jag vill kunna stå för det företaget” sade en av 
deltagarna och menade att man främst tänker på vad man själv vinner på att använda en riktad hashtag. 

Fokusgrupp A kom fram till att det oftast är för personligt att lägga upp en bild på sig själv för ett 
erbjudande (exempelvis bild i jeans man provar), men att det blir mer acceptabelt om det endast är 
produkten involverad (exempelvis bild på kaffe), och att de flesta skulle kunna använda en riktad 
hashtag på en bild som de ändå hade tänkt posta. För många av deltagarna behöver dock belöningen 
vara stor för att de ska tycka att det är värt det. 

Vid frågan om deltagarna vid fokusgrupp B skulle posta riktade hashtags mot ett erbjudande skulle 
majoriteten göra det utan större eftertanke. “Det är ju inget personligt egentligen” kommenterade en 
av dem. Om man dock ska ta en bild på något man inte tänkt lägga upp till att börja med var 
deltagarna mer skeptiska. Ännu mer negativa var de till att lägga upp en bild i denna situation där de 
själva ska vara med. “Då spelar det mer roll vilken typ av produkt det är än hur mycket erbjudandet 
ger” kommenterade en av deltagarna. Dessutom diskuterades att det enkelt blir för mycket fokus på 
ett inlägg man lägger upp, som är relaterat till ett erbjudande, om man i normala fall inte postar så ofta 
på Instagram. 

Riktade hashtags i samband med evenemang 

Fokusgrupperna diskuterade hashtags i samband med platser eller evenemang man fysiskt är på. 
Fokusgrupp A ansåg att om man går på en festival skulle man exempelvis använda en hashtag med 
festivalens namn för att visa andra. Dessutom togs det upp att flera av deltagarna kommer överens om 
egna hashtags att använda med kompisar vid specifika evenemang för att samla alla deras inlägg under 
samma kategori. På så sätt kan de tillsammans skapa ett fotoalbum; någonting som även är bra att göra 
på exempelvis bröllop enligt deltagarna. Flera av deltagarna skulle dock inte hashtaga endast för 
evenemangets skull. “Avicii behöver inte min hashtag för att spridas” sade en deltagare och menade 
att ändå får tillräckligt mycket publicitet. “Men om man är ett stort Avicii-fan hashtagar man för att 
visa andra att man gillar honom” lade deltagaren till. Deltagarna skulle dock gärna använda specifikt 
påhittade hashtags på exempelvis någon större festival för större gemenskap med sina vänner. 

Även i fokusgrupp B tog en av deltagarna i upp hur han med sitt kompisgäng kom på en gemensam 
hashtag att använda under deras midsommarfirande för att samla alla bilder under en kategori och 
sedan kunna se tillbaka på dem. Gruppen diskuterade då hashtags som umgängeskretsar skapar för 
specifika evenemang. Även denna grupp tog upp att man på bröllop exempelvis kan använda 
brudparets namn som en hashtag för att samla alla gästernas bilder. “Det gäller att hitta en egen 
hashtag då” kommenterade en av deltagarna och menade även att väldigt många hashtags redan 
används antingen i trender, av användarkretsar eller som riktade hashtags, och att det därför är svårt att 
hitta på en originell sådan. 

På konserter och större evenemang som man själv deltar på skulle fokusgrupp B:s deltagare kunna 
använda en viss riktad hashtag. “... gjorde det på Avicii och hade varit konstigt att bara skriva 
‘truetour’ utan hashtagen.” berättade en av deltagarna och förklarade med att det fanns 
reklamaffischer utanför konserten som uppmanade till användandet av hashtagen #truetour i samband 
med konserten. Dessutom är det mer fyndigt och roligare att förmedla att man är på konsert genom en 
hashtag än att skriva “Nu är jag på konsert och tycker det är kul” rakt ut. Deltagaren berättade också 
att hon senare följde upp hashtagen genom att gå in på den och titta på vad andra lagt upp från samma 
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konsert, med den riktade hashtagen. 

Fokusgrupp A såg även positivt på att sprida evenemang som andra borde veta mer om och som 
“förtjänar att synas mer”, med hjälp av hashtags. Som exempel nämndes en Game of Thrones 
utställning där en deltagare menade att arrangörerna förtjänade erkännande för att ha genomfört ett 
intressant evenemang som även var helt gratis. Deltagaren nämnde också att hon var mycket 
intresserad av utställningens tema och kunde med en hashtag även visa detta intresse för vänner. “Sen 
kunde jag gå in [på hashtagen] och se vad andra tyckte om utställningen” tillade deltagaren. 

Dock kom deltagarna i fokusgrupp A fram till att när det handlar om evenemang på distans, 
exempelvis att man sitter i soffan och tittar på fotboll, så skulle deltagarna endast använda en riktad 
hashtag om de redan hade i åtanke att lägga upp en bild i det sammanhanget, och även då endast om 
det var någonting väldigt intressant eller sådant de ville förknippas med. 

Deltagarna i fokusgrupp B hade samma inställning. Vid evenemang på distans, som exempelvis ses på 
TV, skulle majoriteten av deltagarna inte hashtaga med anledningen att de förmodligen inte skulle 
lägga upp någonting till att börja med. En av deltagarna diskuterade dock att han skulle kunna göra det 
om denna blev uppmanad att använda en viss hashtag. I alla fall om det skulle vara stora evenemang. 

D4/4:!"#$$#%,'<11'!-2,91'#'!&-J%!&8C9,)-9??2-%#!!
Ett sammanställt resultat från de två fokusgrupperna över vad som driver användare till att använda 
hashtags visar att de främsta anledningarna till att användare hashtagar är ett behov av 
identitetsskapande, egen vinning, möjligheten att kategorisera innehåll och att det är kul. Likaså 
förstärker hashtagen en poäng vid ett inlägg, skapar en gemenskap och är ett bra val av 
kommunikationsmedel. Se Tabell 4. 

Tabell 4: Sammanställning av varför användare hashtagar enligt användarna själva 
 

Drivkrafter till att användare använder hashtags 

• Identitetsskapande 
! Bekräftelsesökande 
! Social status 

• Finna gemenskap med andra 
! Delaktighet/tillhörighet  
! Samla bilder från evenemang/tillställningar/perioder ur ens liv  

• Agera utifrån egen vinning 
! Ta del av erbjudanden 

• Kategorisera ett inlägg 
! Göra inlägg lättillgängligt under visst tema  

• Förstärka en poäng 
! Hashtagen kan liknas med att markera ett ord 

• Endast för nöje 

 

!
!
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Intervjurespondenterna representerar kommersiella avsändare. Först presenteras intervjun med 
Therese Reuterswärd, därefter gruppintervjun med Lilian Botvalde och Anders Hammarström samt 
avslutningsvis intervjun med Alexander Arozin. Alla arbetar med marknadsföring inom 
kommunikationsbranschen. Frågorna som ställdes återfinns i bilaga 2. 
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Therese Reuterswärd intervjuades den 27 mars och arbetar som Online Marketing Manager på 
Scandic Hotels. Detta innebär att hon ansvarar för all typ av digital marknadsföring, där hon 
huvudsakligen arbetar med att driva trafik och uppmärksamhet till deras webbplatser. Hon har 8 års 
erfarenhet inom branschen och är idag expert inom webbteknologi, digital marknadsföring samt CE 
(customer engagement). 

Hashtags är en kraftfull mekanism som kan binda samman den överlappning som förekommer mellan 
konsumtion av TV/bild och webben förklarar Reuterswärd. Den överlappningen gör att en hashtag blir 
en naturlig korsning mellan dem; den binder dem samman. Vid exempelvis medieplacering i tryckta 
medier är det sannolikt att personen i fråga kommer gå online och söka efter ytterligare information, 
en hashtag underlättar då resultat av sökningen genom att endast visa relevant innehåll. 

Anledningen till att hashtags är intressanta enligt Reuterswärd är för att de är unika. De har ingen 
given innebörd vid något tillfälle, de kan omdefinieras av vem som helst när som helst, de kan inte 
bestämmas av någon i förväg, samt att de inte heller kan ägas av någon. De är även dynamiska och 
roliga. Dessa egenskaper i kombination med deras funktionalitet gör hashtags spännande. Reuterswärd 
säger att hashtags är ”tecken i tid, man vill uttrycka att man hängt med” vilket är en anledning till att 
användarna väljer att använda hashtags. En annan bidragande faktor är att användare kan sätta en 
etikett på sig själv samt enkelt uttrycka sitt humör. Reuterswärd har själv satt en etikett på sig själv 
som hon ofta använder, denna är #geekgirl. Denna märkning är ett roligt och effektivt sätt att beskriva 
sig själv menar hon. 

Det finns två fundamentala saker att tänka på vid skapandet av en ny hashtag. Det första är att fundera 
på olika typer av missförstånd som kan förekomma med namnet. Namnet kan ha olika betydelse på 
olika språk, vara politiskt inkorrekt eller helt enkelt vara ett olämpligt ord. Det andra viktiga att tänka 
på är om hashtagen talar för sig själv. Det ska gå att förstå av ordet vad hashtagen handlar om. Ordet 
ska kunna tas ur sammanhanget och vara självförklarande. Hashtagen ska beskriva vad som ska 
etableras. 

Det krävs mycket arbete bakom en etablering av en hashtag. Det krävs ofta lika mycket arbete att 
etablera ett koncept eller en ny produkt som att skapa en bra hashtag. Det är viktigt att det finns en 
historia bakom hashtagen. Målet är att implementera en typ av story-telling. Likaså är det väsentligt att 
inte bara göra ett fåtal inlägg med hashtagen. Detta behöver upprepas många gånger, ibland även på 
olika plattformar. Det är varken tur eller tillfället som ligger bakom en lyckad hashtagkampanj. 
Däremot kommer en kampanj spridas av sig själv till följd av ett bra förarbete, innehåll och syfte. 
Reuterswärd sade: 

”Det som förtjänar att spridas, sprids av sig själv. Och de som är urholkat, tråkigt, korkat och 
irrelevant de stannar still. Jag tror inte att någonting är en slump.” 

Vid marknadsföring på sociala medier kan du nå mottagare som inte bara är den primära eller typiska 
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målgruppen. Det är viktigt att komma ihåg att på ett eller annat sätt nås du av sociala medier utan att 
exempelvis ha ett konto på Facebook. Detta exemplifierar Reuterswärd med en konversation hon hade 
med sin pappa. Han sade under en middag:  

”Jag har hört att något har hänt på Facebook nu i veckan. Och det är något med en 
sportstjärna som hade gjort reklam för ett bilmärke och då hade…”  

Reuterswärd menar då att hennes pappa har snappat upp och blivit mottagare av ett budskap som han 
inte ens sett. Han har varken ett Facebook-konto eller är aktiv på YouTube, men på grund av att 
människor i hans närhet är det nås även han av budskapet. En social viral effekt har uppstått då, som 
kallas mun-till-mun, och det är så människan fungerar.  

Denna sociala virala effekt brukar Reuterswärd gärna nyttja vid marknadsföring. Exempelvis 
fokuserar Scandic Hotels mest på redan existerande kunder vid digital marknadsföring eftersom en 
personlig relation till kunderna kan uppnås. De existerande kunderna kan sprida det förhoppningsvis 
positiva intrycket av Scandic Hotels till sina vänner. Med detta har då en social viral effekt skapats 
som är en kraftfull marknadsföringsmetod. 

Reuterswärd menar även att en bra uppfattning av omvärldstrender och omvärldsbevakning kan fås 
med hjälp av hashtags, och detta kan även nyttjas vid marknadsföring. Exempelvis om ett kungligt 
barn ska födas, skulle Reuterswärd vara beredd på att förslagsvis skriva ett inlägg; ”Visste du att alla 
barn under 13 år bor gratis på Scandic? Välkommen till oss #RoyalBaby. Vi ser framemot att se dig.” 

Digital marknadsföring är idag vanligt enligt Reuterswärd och inom detta område är 
hashtagkampanjer relativt komplicerade. Det mesta hashtagandet sker idag på microbloggar som 
Twitter, där det bara indexeras 10 dagar. Reuterswärd påpekar då vilka möjligheter som skulle finnas 
om hela Twitters innehåll skulle initierats av Google. Istället kan Google idag bara serva med 
sökträffar från de senaste 10 dagarna på Twitter. Hashtagar försvinner lika snabbt som en tweet gör 
om de inte har integrerats i någon typ av statistisk innehållsanalys på webbsajter, bloggar eller 
tidningsartiklar under detta tillfälle. Detta är en av orsakerna till varför det kan uppfattas som att det 
inte finns så mycket hashtagkampanjer på nätet, för dessa försvinner som sagt snabbt, förklarar 
Reuterswärd. 

Reuterswärd anser att hashtags är bäst lämpade för evenemang, då det går att knyta an till en plats eller 
tid. Då kan det skapas en metadiskussion om vad som händer där. Produktrelaterade hashtags kan vara 
svårare för användarna att relatera till, därför anser hon att de är mer lämpade vid kampanjer då 
företag vill finna recensioner om produkten eller plocka upp idéer kring hur produkten kan utvecklas. 
Exempelvis: en konsument fotar en produkt som är en liten juiceflaska och skriver ett inlägg ”Tänk 
vad najs om man kunde äta etiketten, då hade det här varit komplett”.  

Användare hashtagar i grund och botten för att finna en gemenskap förklarar Reuterswärd vidare. 
Människan vill bygga relationer och tillhöra en grupp för att känna gemenskap. Denna gemenskap är 
svår att finna i en produkt. Därför är det viktigt vid hashtagkampanjer med produkter att skapa en 
berättelse, det vill säga en story-telling, för att användare ska kunna skapa en gemenskap. 

Den ursprungliga skillnaden mellan hur hashtags används på Twitter, Facebook och Instagram är att 
på Twitter vill användaren läsa saker men bryr sig inte vem som skrivit inlägget, på Facebook väljer 
användaren att läsa inlägg från specifika personer och på Instagram används hashtags för att bilder inte 
kan innehålla text. 



 
22 

Reuterswärd säger att det är svårt att förutse hashtagens framtid. Hashtags kan liksom webbsidor en 
dag kanske ta slut. Då är det tillfälle att finna liknande och förbättrade medel. Hon spinner vidare på 
vad som skulle hända med hashtags om det skulle vara möjligt för Instagram och Google att en dag 
kunna använda ansiktsigenkänning. Då tappar hashtagen en av sina grundläggande funktioner, 
användaren kommer inte behöva hashtaga och förklarar vad som finns på bilden för det görs 
automatiskt. Exempelvis, om det är en bild på en katt kommer det tolkas som en katt och användare 
behöver inte skriva #cat. Reuterswärd menar då att användarna kanske ändå fortsätter hashtaga för att 
det är kul.  

Att förutse sårbara hashtags är väldigt svårt tycker Reuterswärd. En etablerad hashtag kan missbrukas 
eller används till andra typer av inlägg och därför är det väldigt viktigt med ett bra förarbete där någon 
typ av skadebegränsning ingår. Därför finns duktiga reklambyråer som kan förutse sårbarhet och 
skapa ett skyddsnät. 

Avslutningsvis påpekar Reuterswärd kring hashtagens framtid att webben idag är full med många 
sidor och information och att hashtagen är ett bra hjälpmedel för att snabbt hitta relevant information; 
en funktion som gör hashtagen så unik. 
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Vi genomförde en gruppintervju på Citat den 20 mars 2014, som är en av Nordens ledande reklam- 
och produktionsbyrå, med Lilian Botvalde och Anders Hammarström som är experter inom 
marknadsförings- och reklambranschen. Botvalde är Production Manager på Citat vilket innebär att 
hon är produktions- och projektledare där hon explicit arbetar digitalt. Hammarström är Key Account 
Manager på Citat vilket innebär att han arbetar med företagets nyckelkunder.  

Enligt Botvalde och Hammarström är det ego och identitetsskapande som är de primära drivkrafterna 
till att Instagram-användare använder hashtags. Vid exempelvis kampanjer relaterade till erbjudanden 
tänker användarna “‘What’s in it for me?’ Folk bryr sig inte om företag och produkter utan bara om 
sig själva” berättar Botvalde. “Man hashtagar [med riktade hashtags] för att man verkligen gillar det 
som erbjuds i en kampanj eller om man ska vara med och tävla ska det vara ett riktigt bra pris” 
fortsätter hon. Hammarström tillägger att det också är viktigt att användare ska kunna stå för det de 
postar på sitt eget flöde. “Man vill inte sälja sig själv” säger han. 

Hammarström menar att Instagram är ett bra verktyg att lyfta fram sig själv och skapa en identitet för 
att visa vem man är eller vem man försöker vara. Kändisar kan genom Instagram och andra sociala 
medier skapa sin egen kanal där de kan skapa sin egna image istället för tidningar, TV och annan 
media som gör det åt dem. Hammarström ger ett exempel på rapparen Petter. Han lyckades via sitt 
Instagramkonto sälja ut fem kommande Stockholmskonserter innan konserterna ens hade börjats 
marknadsföras. Botvalde berättar att just hashtags i samband med evenemang kan bygga upp 
engagemang för det kommande evenemanget, samtidigt som de stärker en användares identitet genom 
att visa vilken typ av evenemang denna går på. Botvalde spinner vidare på exemplet med rapparen 
Petter, för att poängterar att Instagram och hashtags är ett bra hjälpmedel om han vill förstärka sitt 
varumärke. Idag ses Petter inte bara som en rappare utan som en entreprenör.  

Botvalde stärker argumentet kring identitetsskapande med exempel på falska kampanjer där man 
exempelvis påstås kunna ge poliovaccin till barn i Afrika genom att dela eller gilla en viss bild. “Folk 
idag är mer intresserade utav bilden av vad jag är för person och vad jag gör, än vad jag faktiskt gör. 
Jag kan ju ha like:at varenda biståndsorganisation i hela Sverige men behöver inte ha gett en krona 
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för det” exemplifierar Botvalde. 

Vidare berättar Botvalde och Hammarström att användare av Instagram enklast uppmanas till att 
använda riktade hashtags om de ändå tänkte ta bilden; oavsett hashtag eller inte. De tar upp 
idrottsföreningen Friskis&Svettis i Stockholm som exempel. De tog i åtanke vilka typer av bilder som 
oftast delas på Instagram; mat, träningsbilder, selfies (bilder som användare tar på sig själva). De 
lanserade då en kampanj #FriskisSthlm i deras träningslokaler för att stärka sina medlemmars 
träningsanda. Detta genom att uppmana medlemmarna att hashtaga en viss riktad hashtag till de bilder 
som många av dem ändå förväntades ta (då bilder på sig själv när man tränar är väldigt vanligt, menar 
Botvalde). “De skapade verkligen ett engagemang hos Friskismedlemmarna” fortsätter hon. 
Dessutom kan man gå in via denna hashtag och kolla upp vilka andra som tränar eller hur de tränar, 
vilket skapar en gemenskap mellan medlemmarna. 

En kampanj med världens engagemang ger ingen mening om det inte motsvarar företagets mål. Därför 
är det viktigt att ha en tydlig strategi och tanke vid genomförande av en kampanj med hastag. Det är 
viktigt att bestämma vilken målgrupp företaget riktar sig till, vad kampanjen ska bidra med och när 
kampanjen ska lanseras. Många företag vill få sina tjänster eller produkter virala och tänker inte på det 
bakomliggande syftet, berättar Hammarström. Exempelvis ”Varför vill ni få 10 000 likes på 
Facebook? Vad ska ni göra med dem?” är en fråga som Hammarström skulle ställa till dessa företag.  

Botvalde förklarar att som reklambyrå måste de även kunna förutse vilka misstag som kan ske via 
exempelvis hashtagkampanjer. Ibland är det svårt att styra och ha full kontroll. För att undvika negativ 
återkoppling bland användarna vid en hastagkampanj är det bra att vara insatt i omvärldsbevakning. 
Vid skriverier kring en exempelvis en köttskandal bör en hashtagkampanj relaterad till kött vänta med 
att lanseras. Det är viktigt att komma ihåg att sociala medier är förtjänt media. Hammarström berättar 
att #McDStories är ett exempel på en misslyckad hashtagkampanj, som genomfördes av McDonalds. 
Syftet med denna kampanj var att användarna skulle dela med sig av sina upplevelser på McDonalds, 
det vill säga deras positiva upplevelser. Denna hashtag blev istället en kanal för konsumenter att 
baktala och kritisera företaget på. Eftersom McDonalds inte associeras med hög kvalitet av sina 
kunder resulterade det i att de fick en annan typ av återkoppling än vad de hoppats på.  

Instagram används mest under vardagar på morgonen, lunchen, eftermiddagen, pendeln hem och 
precis innan användare lägger sig. Dessa stunder är smartast att själv vara aktiv på om det ligger i 
fokus att synas berättar Botvalde. Marknadsföring av en hashtagkampanj sker vanligtvis direkt vid 
produkten eller tjänsten, genom tryckta medier i butik. Det förekommer även på TV för ett visst 
program. 

!
!
!
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Alexander Arozin intervjuades den 20 mars 2014. Han arbetar som Kommunikationschef på Tekniska 
Högskolans Studentkår, THS, vilket är Sveriges äldsta och största teknologkår. Som 
kommunikationschef är han kårens ansikte utåt och ansvarig för kommunikationen mellan kåren och 
Kungliga Tekniska Högskolans studenter. Han arbetar dagligen med marknadsföring och 
kommunikationsstrategier för THS. 

“Primärt handlar hashtagande om gemenskap” berättar Arozin,“Sedan är det väldigt enkelt att 
använda och man kan kategorisera saker”. Detta leder enligt Arozin till att riktade hashtags används 
så flitigt på bland annat evenemang. Man lägger upp posts på evenemang man är intresserad av och 
som man går på; sådant som visar vem man är. Lägger man då till evenemangets hashtag kommer 
andra som också varit där reagera och kunna svara på inlägget, vare sig det är kompisar eller okända 
användare. Andra hashtags som används både för gemenskap och nätverkande enligt Arozin är 
exempelvis hashtagen #livetpåkth. Med denna kan studenter på Kungliga Tekniska Högskolan skapa 
en gemenskap genom att samla alla sina bilder under en och samma kategori. Samtidigt kan 
exempelvis studenter på Lunds Tekniska Högskola få en bild av hur det är att studera på KTH. 

Även nätverkande är enligt Arozin en stark drivkraft till varför man hashtagar “Man lägger upp för att 
visa att jag är intresserad av det här. Då kan folk som är intresserade av samma sak söka upp dig”. 
Detta är någonting som även rör identitetsskapande med hjälp av hashtags. 

Arozin berättar att företag övervakar och följer vissa hashtags för att ha koll på vad deras kunder 
tycker om dem; vilken feedback de får. Många företag försöker bygga en bra bild av sig själva på 
sociala medier. Det finns hela avdelningar som bevakar sociala medier för att vara uppdaterade. 
Arozin följer själv #THSKÅR och #livetpåkth just för att få en bild av vad studenterna tycker om 
kårverksamheten. “Instagram är bra för att bygga upp en visuell bild av sitt företag eller varumärke. 
Det passar därför inte alla.”. Arozin ger ett exempel då Instagram är ett bra val med THS café & 
restaurang, de har Instagramkonton eftersom att deras arbete handlar mycket om visuellt intryck. 

Enligt Arozin är hashtagen endast sekundär i ett inlägg. När det kommer till riktade hashtags menar 
han att användare ändå lägger upp bilder på sig själva och helt vanliga saker som inte har ett större 
värde för användaren själv och följarna. “Företag vet att folk är så pass beredda att ta den här bilden 
att de bara behöver uppmana till att de ska lägga till en viss hashtag”. Företag märkte att folk tog 
bilder på deras produkter med egna hashtags. Om man gör samma sak man ändå skulle men lägger till 
en riktad hashtag har man då även chans till rabatt, vilket är bra motivation för en enkel sak. Samtidigt 
kategoriseras då inlägget och företaget får en image på sociala medier skapad av användarna. 

Hashtags har enligt Arozin blivit ett sätt att uttrycka sig på, “Det är som att skriva någonting i bold” 
berättar han och menar med det när man skriver någonting i fet stil för att förstärka en poäng. Ibland 
används de även som bara en kul grej, till och med i tjänster som inte ens stödjer funktionen för 
hashtags. Detta används enligt Arozin för en mer sluten och närmare gemenskap mellan två personer 
som genom detta kan relatera till varandra. 

Vid skapandet av en unik hashtag är det viktigt enligt Arozin att den består av få tecken och ser 
visuellt snyggt ut. Hashtagen ska höja nivån på användarens inlägg.   

!
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Ett sammanställt resultat, från respektive intervju, över vad som driver användare till att använda 
hashtags visar att strävan efter en gemenskap och personliga syften (ego och image) är bidragande 
faktorer. Andra anledningar till att användare hashtagar är för att det är en kul sak att göra, det blir 
kortare och visuellt snyggare vid ett inlägg med hashtags samt att det förstärker en poäng. 
Kategoriseringsfunktionen bidrar även till att det går att hitta relevant information snabbt, följa 
trender, finna recensioner samt skapa en möjlighet att nätverka. Se Tabell 5. 

Tabell  5 : Sammanställning av varför användare hashtagar enligt avsändarna 

Drivkrafter till att användare hashtagar 

 

Reuterswärd 

!
! Gemenskap!
! Visa att man hängt med!
! Sätta en etikett på sig själv!
! Uttrycka sitt humör!
! Följa trender!
! Finna recensioner !
! Snabbt hitta relevant information 

 

Botvalde och Hammarström 

!
! Gemenskap!
! Identitetsskapande !
! Agera utifrån egen vinning 

 

Arozin 

!
! Gemenskap!
! Identitetsskapande !
! Kategorisera ett inlägg!
! Nätverka!
! Företag följer vissa hashtags för att se vad kunder tycker om 

dem!
! Bygga upp en visuell bild av sitt företag/varumärke!
! Ett sätt att uttrycka sig på!
! Förstärka en poäng!
! Endast för nöje 

!
! !



 
26 

E!W(,C9,,(8%!
I diskussionen knyts syfte, teori, metod och resultat samman. Resultatet från fokusgrupperna och 
intervjuerna diskuteras för att besvara studiens frågeställning. 

En analys av resultaten tyder på att de primära drivkrafterna till Instagram-användares hashtagande är 
identitetsskapande, strävan efter gemenskap och egen vinning. Detta visas i resultaten från 
fokusgrupperna och intervjuerna vilket kommer diskuteras och återkopplas till den teori som 
presenterades i kapitlet 2. Många av de sekundära drivkrafterna kan kopplas till de tre primära. 
Sekundära drivkrafter är kategorisera, förstärka en poäng och för att det endast är kul. 
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Identitetsskapande 
Användare kan med hjälp av hashtags på Instagram skapa ett ansikte utåt som de identifierar sig med, 
genom att vara aktiva användare är de delaktiga i en identitetsskapande process. Det viktiga är inte hur 
personen egentligen är utan fokus ligger på hur personen framstår genom sociala medier i andra 
användares ögon. Vanligt bland användare är att knyta an sina inlägg till olika ämneskategorier för att 
visa vad deras intressen är, alternativ vad användaren stödjer. Detta är ett sätt att personifiera sig. 
Likaså är det normalt att användare vill identifiera sig med en lättsammare sida av sig själv genom att 
göra inlägg med skämtsamma och ironiska hashtags för att göra narr av olika ting. Ett exempel på 
detta är oseriösa hashtags. 

Instagram är en bra kanal för företag och publika personer om de vill påverka sina kunder och följare 
eftersom det är ett socialt medium där man enkelt kan bygga en bild av sig själva utåt. Detta går i linje 
med Gripsruds (2011) tankegång om att man enkelt kan påverka sin sociala identitet genom att 
producera eget material och dela det kollektivt på Internet. Detta kan även knytas an till Jenkins, Ford 
och Green (2014) som anser att användare är personer som idag är delaktiga genom att forma och dela 
medieinnehåll. De har inte bara en passiv roll. Hammarström (2014) exemplifierade detta med 
rapparen Petter, som han anser vara väldigt skicklig både på att marknadsföra sig och att skapa en 
intressant bild av sig själv på sociala medier. 

Bekräftelsesökande och social status kan kopplas till drivkraften identitetsskapande. Användare kan 
använda trendiga hashtags för att nå en bred publik, med syfte att flera användare ska gillar deras 
upplagda bild. Ett inlägg som många gillar kan visa på att användaren är populär eller omtyckt, att 
många håller med om dennes åsikter eller att användaren har många vänner och följare. Ingenting av 
detta behöver stämma överens i det verkliga livet, men på Instagram kan en sådan bild skapas med 
hjälp av hashtags. Då många gillar ens inlägg inges även en personlig belåtenhet hos användaren. 
denne får bekräftelse på att den identitet som skapats är, eller verkar vara, uppskattad. 

Om vi diskuterar denna drivkraft i koppling till Maslows (1943) behovshierarki kan stora likheter dras, 
och bekräftelsesökande passar väldigt bra in på nivå fyra i behovshierarkin; “behov av uppskattning”, 
då behoven på denna nivå (självförtroende, självkänsla, respekt från andra, bekräftelse, bedrifter) alla 
kan kopplas nära till de resultat vi fått kring identitetsskapande. Detta skulle kunna tyda på att 
Instagram och dess hashtags är ett sätt för oss människor att uppfylla våra högre uppsatta behov när vi 
väl uppfyllt våra grundläggande behov. 
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Egen vinning 
Egen vinning är en primär drivkraft som oftast märks vid användandet av riktade hashtags i samband 
med erbjudanden. Ur resultaten syns att användare först och främst tänker på vad de själva får ut av att 
posta en riktad hashtag. Dessutom skulle de inte posta någonting de inte kan stå för, vilket tyder på att 
de även har sin identitet i åtanke. Det skulle inte vara värt för användare att förknippas med sådant de 
inte står för, även om erbjudandet är generöst, vilket Hammarström (2014) noterade i gruppintervjun. 

Användare av Instagram överväger om det är värt att riskera sin identitet för att ta del av ett visst 
erbjudande. Om en hashtagkampanj uppmanar till att användare ska göra någonting som är alldeles för 
personligt gentemot värdet av erbjudandet de får ta del av skulle de flesta inte känna att de får ut 
tillräckligt mycket för att det ska löna sig att göra ett inlägg. Dock lägger vissa användare ändå upp 
sådana inlägg, men minimerar spridningen av inlägget genom att ta bort dem direkt efter att de tagit 
del av erbjudandet. Här finns en stor variation på hur långt användare är villiga att gå, beroende på hur 
viktigt de anser att deras identitet på Instagram är. 
 
Strävan efter gemenskap 
Instagram-användares strävan efter gemenskap är en drivkraft, som visar sig upprepande i studiens 
resultat. Kompiskretsar skapar egna hashtags för att samla bilder i album under vissa tidsperioder och 
evenemang vilket skapar en närmare gemenskap mellan vännerna. Likaså kan arrangörer vid 
evenemang uppmanas användare att använda riktade hashtags för att skapa en gemenskap mellan 
evenemangets deltagare. Då människor använder hashtags som kommunikationsmedel utanför tjänster 
som stödjer funktionen (exempelvis i SMS eller verbala konversationer) skapas också en starkare 
gemenskap mellan dem, då de genom hashtags använder sina egna, interna sätt att kommunicera. 
Detta kan kopplas samman till Jenkins, Ford och Green (2014) som menar att gemenskap är en primär 
faktor till att medietexter sprids.  

Friskis&Svettis skapade en gemenskap mellan sina medlemmar med den riktade hashtagen 
#FriskisSthlm. Botvalde (2014) poängterade i gruppintervjun att det därigenom även resulterade i 
engagemang bland medlemmarna. Dessutom var den identitetsskapande på sättet att den visar att 
hashtagens användare tränar och bryr sig om sin hälsa. Ett annat exempel är då Aviciis fans 
uppmanades att använde hashtagen #truetour på ett liknande sätt för att knyta ett band mellan fansen 
på hans konserter och även kunna följa upp det efteråt. Hashtagen #livetpåkth är ett annat exempel där 
en gemenskap uppstår bland de studenter som använder hashtagen (Arozin 2014). 

Dessutom strävar användarna efter gemenskap när de med hjälp av hashtags kategoriserar inlägg. 
Detta för att exempelvis dela ett inlägg med andra användare som har liknande intressen som 
innehållet i inlägget. Då blir inlägget aktuellt i ett eget forum under den hashtagen och de användare 
som följer hashtagen kan nätverka genom den. 

Som Gripsrud (2011) påpekar så skapas här en föreställd gemenskap mellan människor som i det 
verkliga livet har en liten chans att träffas, men som har liknande identiteter eller tar del av samma 
upplevelser. När användare av Instagram kategoriserar inlägg för att dela med andra användare som 
har intressen i samma område skapas en gemenskap utifrån liknande identiteter. När användare på 
exempelvis evenemang använder dess riktade hashtag, eller bestämmer sig för en egen inom en viss 
grupp, skapas istället en gemenskap av att användarna tagit del av samma upplevelse. Dessa användare 
kan då knytas samman via Instagram och utveckla sin gemenskap som baserats på denna delade 
upplevelse eller den likartade identiteten. Instagram blir på så sätt en förlängd arm som knyter samman 
människor och bidrar till en gemenskap som varar längre. 
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Strävan efter gemenskap kan än en gång kopplas till Maslows behovshierarki (1943), då “behov av 
kärlek och tillhörighet” är den tredje nivån i trappan. Studiens resultat visar inte på något 
kärlekssökande via hashtags (även om det möjligen kan förekomma), men behovet av tillhörighet är 
det som starkt syns i våra resultat då användarna strävar efter gemenskap. Än en gång tyder detta på 
att hashtagande satisfierar människans högre uppsatta behov.  

Sammanfattning av de primära drivkrafterna 
Slutligen kan vi sammanfatta att drivkraften till att skapa en identitet har likheter med steg fyra (behov 
av uppskattning) i Maslows behovshierarki (1943). Likaså kan drivkraften gemenskap ha likheter med 
steg tre (behov av kärlek och tillhörighet) i behovshierarkin. Den sistnämnda drivkraften är ett mer 
grundläggande behov enligt behovshierarkin. Studiens resultat visar dock på att de primära 
drivkrafterna förekommer lika ofta och har lika stor inverkan. 

E46!"2C9%3<-#!3-(;C-#&'2-!
Studien fann även andra drivkrafter bakom hashtagande på Instagram, men antingen förekommer 
dessa mer sällan eller så är de inte lika starkt motiverande som de tre primära. De sekundära 
drivkrafterna förekommer inte heller alltid i Maslows behovshierarki (1943), men kan ibland kopplas 
till de tre primära drivkrafterna och därigenom även behovshierarkin. 

Att kategorisera ett inlägg kan även göras i syfte att helt enkelt sprida sitt inlägg. Om användare 
exempelvis använder en trendig hashtag får inlägget en större spridning och fler kommer se den. Att 
använda en viss hashtag för att kategorisera ett inlägg till ett visst forum måste inte heller tyda på att 
användaren strävar efter en gemenskap, utan kan bero på att denne försöker sprida inlägget till en mer 
riktad målgrupp.  

Dessutom är en drivkraft till att använda hashtags i inlägg om användaren vill förstärka en poäng. 
Detta genom att låta hashtagen fungera som rubrik till ett inlägg. Här medföljer också att inlägget 
kategoriseras och sprids till andra användare och kan på så sätt skapa gemenskap eller tyda på ett 
identitetsdrivande beteende. Användaren kan dock fortfarande ha haft som anledning att endast 
förstärka eller framföra någonting som inte tydligt framgår av inlägget, alternativt göra inlägget 
visuellt snyggare. 

Hashtagning för nöjets skull är även ett återkommande resultat i studien. Dock har även detta 
identitetsskapande eller strävan efter gemenskap som bakomliggande drivkraft vid postandet. Svaret 
tyder dock på att de användare som säger att de bara hashtagar för att det är kul inte är lika 
eftertänksamma när det gäller den bild som skapas av dem på sociala medier. 

E4:!G#,A'#)2%!<-!,2C9%3<-!'(11!(%1<))2'!
Ur resultatet framgår att hashtagen bara är sekundär till ett inlägg. Användare skulle oftast inte lägga 
upp en bild eller text bara för att använda en viss hashtag. De skulle dock manipuleras till att lägga till 
en riktad hashtag om de redan var beredda på att posta någonting i sammanhanget. Det är alltså svårt 
att motivera användare att posta sådant de inte skulle, eller sådant som skulle missleda deras identitet. 
Att hashtagen är sekundär till inlägget betyder dock att hashtagens betydelse inte har samma tyngd 
som själva bilden och dess användning enklare kan påverkas. 

E4D!B23;2'2%A2'!C-(%)!A#,A'#)#%32!
Oftast samspelar flera av de ovan diskuterade drivkrafterna bakom en postad hashtag. De hashtags 
som oftast används innehåller därför en kombination av exempelvis identitetsskapande och 
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gemenskapsskapande funktionalitet. Dessutom reflekterar oftast inte användarna kring varför de 
hashtagar, men är ändå bestämda om vad de skulle respektive inte skulle posta. Det är alltså 
undermedvetna drivkrafter som oftast styr vanor på Instagram. Därför kan användare av Instagram 
vara mer mottagliga för vissa riktade hashtags än andra beroende på hur relevanta hashtagen är för 
deras identitet på sociala medier och vilken typ av människor de söker gemenskap med. 

E4E!P21#'(8%2%!$211#%!#;,<%3#-2!8.A!#%;<%3#-2!
Jenkins (2006) hävdar att vi går mot en deltagarkultur där användare går från en passiv roll till 
medskapare. Hammarström (2014) talade om hashtagkampanjen #McDStories där användarna valde 
att använda ett medieinnehåll på ett vis som inte avsändarna avsett. Likaså kan ett medieinnehåll 
användas och spridas på ett vis som avsändare förmodat. Exempel är hashtagkampanjen 
#FriskisSthlm. En cirkulation av information skapas då användare formar, bearbetar och delar 
medieinnehåll (Jenkins, Ford & Green 2014), se Figur 7. Dessa faktorer tyder på att vi lever i en 
deltagarkultur. Vidare kan det konstateras att avsändaren initierar en kommunikation till användarna. 
Därefter avgör användarnas handling hur och ifall informationen skall besvaras. Användaren har 
makten ifall budskapet skall spridas. Denna makt kan avsändare kontrollera genom att nyttja 
kunskapen som denna studie bidragit med kring användarbeteende med hashtags på sociala medier.  

!
Figur 8: Illustration av relationen mellan avsändare och användare  

!
E4F!G#,A'#),!,8$!$#-C%#3,&I-(%),-23,C#?!
En förståelse för hur användarna förhåller sig till och använder hashtags är väsentligt då denna 
kunskap kan användas för att förenkla och effektivisera kommunikationen mellan avsändare och 
mottagare. Kommunikation, som är en av grundpelarna i Kotlers fyra C:n (Kotler & Armstrong 2012) 
är nyckeln till en bra kampanj med hashtags.   

Kampanjmodell för hashtags  
Företag vill idag synas på sociala medier för att skapa en viral effekt kring deras produkter eller 
tjänster. Enligt Hammarström (2014) är dock problemet att många företag inte har fastställt ett syfte, 
vilket kan resultera i att ett företag syns på sociala medier utan att det gynnar företagsverksamheten på 
något vis. Det krävs en tanke och idé med att vilja synas på sociala medier. (Hammarström 2014) 
Detta är grundtanke i marknadsföring med hashtags och styrks även av Staines (2013). 

I Tabell 4 (se avsnitt 4.1.3) har resultatet från fokusgrupperna sammanställts i en lista över de 
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drivkrafter som ligger bakom användandet av hashtags. Utifrån denna lista har vi skapat en modell 
som erbjuder en förklaring till varför en hashtagkampanj blir lyckad. Denna modell kan vara ett 
hjälpsamt verktyg vid skapandet av en hashtagkampanj. Se Figur 8. 

Fokus skall vara på användarna. Målet är att användarna skall stimuleras av drivkrafterna från 
modellen för att de ska finna incitament till att använda den riktade hashtagen i kampanjen. Ju fler 
drivkrafter användaren kommer att stimuleras av från kampanjen desto större är chansen att 
kampanjen får genomslagskraft och uppnår de uppsatta målen. De primära drivkrafterna skall vara i 
fokus. 

Vid skapande av en kampanj med hashtags bör följande fråga ställas; ”Vid användande av min 
skapade hashtag, kommer användare uppfylla parametrarna som presenteras i modellen?”  

Figur 9: Kampanjmodell för hashtags 

Friskis&Svettis hashtagkampanj #FriskisSthlm är en lyckad hashtagkampanj (Hammatström 2014). 
Vid analys av kampanjen gentemot vår modell kan vi konstatera att flertalet av drivkrafterna 
uppfylldes. Kampanjen bidrog till en gemenskap mellan medlemmarna eftersom de kunde integrera 
med varandra på gymmet genom att posta bilder på sig själva på Instagram. Användare fick tillfälle att 
visa att de tränat vilket kan kopplas till bekräftelsesökande och även identitetsskapande, beroende på 
hur en person förhåller sig till hälsa och motion. Likaså kunde en känsla av social status uppnås hos 
användare eftersom att de var delaktig i den omtalade hashtagkampanjen samtidigt som de kunde visa 
att de har medlemskap på gymmet. En bidragande faktor var även att kampanjen blev en rolig sak att 
ta del av. Denna kampanj är även ett exempel på att hashtagen är sekundär till inlägget; av de som 
använde den hade bilden på gymmet ändå tagits. 

Modell för hashtagkampanj 
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Vidare analyserade vi den misslyckade hastagkampanjen #McDStories av McDonald’s med vår 
modell. Hashtagen #FriskisSthlm uppfyller punkter i vår modell men det gör inte den misslyckade 
hastagkampanjen #McDStories av McDonald’s. Användarna fann ingen gemenskap eller social status 
med att lovorda snabbmatskedjan; de ville inte identifiera sig med företaget. Däremot blev 
#McDStories populär när användare valde att baktala företaget. Användarna ändrade syftet med 
hashtagen och då uppfylldes de flesta punkterna på vår modell. Användarna fann gemenskap genom 
att göra ironi kring företaget, en motpol till den ohälsosamma hamburgerkedjan bidrog till att en 
samhörighet bland användarna uppnåddes. Troligtvis blev det även en rolig sak att ta del av eftersom 
hashtagkampanjen blev omtalad. 

Dessa två kampanjer styrker att vår modell kan vara användbar inom marknadsföring med hashtags. 
Lyckade kampanjer kräver ett bra förarbete (Reuterswärd 2014), denna modell hjälper till med det. 

Hashtagen binder samman olika medier 
Ur resultatet framgår att hashtags är en kraftfull mekanism. Reuterswärd (2014) styrker detta i sin 
intervju genom att förklara att hashtagen kan knyta samman överlappningen som idag sker mellan 
traditionell media och digital media. Medieplacering på tryckta medier skapar en uppmärksamhet som 
bidrar till att personer söker på det givna innehållet digitalt, för att finna ytterligare information. 
Reuterswärds (2014) åsikt kan knytas an till Kotler (Mahajan 2014) som förklarade att sociala medier 
är ett komplement till traditionell marknadsföring. En naturlig korsning mellan dem är lämplig för att 
uppnå bästa möjliga resultat. Vidare kan en slutsats dras att digital marknadsföring inte ersätter 
traditionell marknadsföring, utan digital marknadsföring bör ses om ett komplement. Hashtagen kan 
binda dessa samman. Hashtagen ger tid och rum en ny mening. Den skapar möjligheter till att nå en 
bredare publik på kortare tid. 

Hashtagens många möjligheter 
En av de främsta faktorerna som bidrar till att hashtagen är användbar inom marknadsförings är att 
hashtagen är ett kommunikationsmedel som användarna själva sprider. Dess kategoriseringsfunktion 
öppnar möjligheter till att använda hashtagen inom olika områden som exempelvis kundåterkoppling, 
nätverkande och omvärldstrender. Genom att hashtagen binder samman tryckta medier och digitala 
medier medför det att innehållet är enkelt för kunder att följa med hjälp av ämnesetiketten, det vill 
säga den specifika hashtagen som är skapad för en viss kampanj. Det framgår även ur resultatet att 
hashtagen inte ägs av någon, vilket kan ses som en bidragande faktor till att den är unik och att den har 
en potential till att vara användbar under en tid framöver. Privatpersoner eller företag kan använda 
hashtagen för att nå ut till en stor publik. Den är ett hjälpmedel för att skapa trender eller sprida olika 
typer budskap.  

Social viral effekt 
Vid marknadsföring på sociala medier kan uppmärksamhet även fångas från de användare som inte 
tillhör den direkta målgruppen tack vare att en social viral effekt kan skapas. Ett tydligt exempel som 
nämnts tidigare av Jenkins, Ford och Green (2014) är YouTube-klippet på Susan Boyle. Personer från 
hela världen diskuterade Boyle ur olika intresseaspekter då en social viral effekt hade skapats. En 
parallell kan dras till Reuterswärds (2014) exempel med sin pappa som hade blivit mottagare av ett 
budskap på sociala medier för att personer i hans omgivning hade verbalt talat om budskapet. Vi kan 
återknyta till modellen vi skapade som erbjuder en förklaring till en lyckad hashtagkampanj; med rätt 
tankegång och tillvägagångssätt kan en avsändare av ett inlägg få användare att dela och tala om det. 
Den eftertraktade virala effekten som sprider information kan uppnås vid rätt tillvägagångssätt.  
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Story-telling 
Vi har presenterat hur det går att främja en effektivare och enklare kommunikation mellan avsändare 
och mottagare genom att ta hänsyn till drivkrafterna, som studien fastställt, bakom varför användare 
använder hashtags. Vi vill avsluta med att återknyta till citatet av Jenkins, Ford och Green (2014).  

”Finns det något mänskligare än att utbyta berättelser? Och vad gör det för skillnad om det sker kring 
elden eller (så att säga) kring ’molnet’?”  

(Jenkins, Ford & Green 2014) 

Från citatet vill vi lyfta fram att det ligger i människans natur att vilja dela med sig av berättelser. 
Berättelserna kan förmedlas antingen verbalt eller digitalt; hur kommunikation sker är viktig men inte 
den enda avgörande faktorn. Vid spridning av medieinnehåll handlar det i grund och botten om att 
finna en berättelse som fångar människors uppmärksamhet. En berättelse kan idag innebära en hashtag 
tillsammans med en bild eller kort inlägg. Målet med en hashtag är att implementera en historia bakom 
hashtagen, en typ av story-telling (Reuterswärd 2014). 

E4H!B2'839';<-32-(%)!
De metoderna vi använt oss av för att få vårt resultat kan i sig ha påverkat hur själva resultatet blivit. 
Nedan diskuteras möjliga brister i dessa metoder. 

E4H4/!*11$<%'!
Upprepning och likheter i resultat har resulterat i ett fastställande som blivit grunden till besvarandet 
av den givna problemformuleringen. Studiens omfång och tidsbegränsning innebär att slutsatsen 
möjligen inte ger en representativ bild. 

E4H46!@(''2-#'9-,'93(2!
Litteraturstudien består av böcker, artiklar och webbsidor. Sociala medier är ett relativt nytt område 
med snabbt skiftande trender, vilket innebär att till och med källor från det senaste decenniet kan anses 
föråldrat. Ännu nyare är området som inkluderar hashtags, speciellt i kombination med Instagram, 
vilket begränsar utbudet av litteratur som är relevant till ämnet.   

E4H4:!L8C9,)-9??2-!(%C19,(;2!2%C<'!
Med varierande diskussioner, spridda åsikter och många liknande drag mellan varandra och även 
intervjuerna har fokusgrupperna gett ett satisfierande resultat i ställning till vår problemformulering. 
Dock kan vissa faktorer ha spelat in som inte varit åtgärdbara. 

Urvalet till fokusgrupperna var ett resulterande från ett obligatoriskt moment i kursen DM1578 på 
KTH, där kursens deltagare fick instruktioner att delta i pågående kandidatexamensarbeten. Detta 
ledde till att våra fokusgrupper bestod av teknikintresserade studenter mellan 20-25 år; någonting som 
representerar Instagrams användare bra, men som ändå inte täcker alla dess målgrupper. Dessa 
studenter har som del av sin utbildning fått reflektera kring användandet av sociala medier och kan 
därför ha en mer kritisk syn på och större medvetenhet inom området än genomsnittsanvändaren.  

Även deltagarnas sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar kan skilja sig från generella 
Instagram-användares då dessa är universitetsstudenter. Detta kan påverka sättet de använder 
Instagram på, innehållet i de inlägg de gör och sättet de ser på erbjudanden. Dessutom kan dessa 
förutsättningar påverka den användarkrets som våra deltagare försöker nå med sina inlägg, och typen 
av användare som intresseras av deltagarnas inlägg. 
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Dessa faktorer bidrar kanske till ett mer homogent resultat. Optimalt hade därför varit att även 
undersöka människor med annan sysselsättning, och även undersöka människor som är både yngre 
och äldre än vårt urval. Detta för att människor i olika åldrar har olika Instagramvanor och kan därför 
ha andra drivkrafter bakom sina hashtagvanor. Dessutom hade en större geografisk variation på 
deltagarna varit att föredra eftersom att även geografiska skillnader kan vara förknippat med kulturella 
skillnader, vilket i sin tur påverkar användarbeteende på sociala medier. Alla våra deltagare var under 
studien bosatta i Stockholmsområdet. 

Vi fick även ett bortfall på 4 av 13 vid fokusgrupperna (då alla deltagare inte hade möjlighet att 
närvara). Den förberedande enkäten besvarades dock av alla förutom en och gav oss en inblick i de 
icke-närvarande deltagarnas vanor kring- och användande av hashtags. Eftersom att de frånvarande 
deltagarnas svar på enkäten väl kunde kopplas till diskussionerna under fokusgrupperna stärker de 
slutresultatet. Bortfallet medförde dock att de frånvarande deltagarna inte kunnat diskutera dessa 
ämnen ännu djupare under fokusgrupperna. 

E4H4D!0%'2-;O92-!
Intervjufrågorna förbereddes med stort fokus på att inte använda ledande frågor. Dock kan vissa 
oförberedda följdfrågor ha ställts som lett respondenten till ett visst svar, och på så sätt inverkat på 
resultatet genom att indirekt styra det i en viss riktning. Detta är å andra sidan en liten inverkan då de 
intervjuade pratade fritt kring öppna frågor. 

De intervjuade var inte alltid säkra på de faktarelaterade påståenden de uttalade sig om. Detta kan ha 
skapat en mindre osäkerhet i resultaten, men betydelsefulla detaljer har senare undersökts och 
verifierats. Även många åsikter uttrycktes under intervjuerna, och hade vi valt att intervjua andra 
yrkesverksamma inom PR- och kommunikationsbranschen med inriktning på sociala medier hade vi 
därför kunnat få annorlunda resultat. Dock har de existerande intervjuresultaten många samband och 
liknande drag, vilket stärker slutresultatet. Därför anser vi att intervjuerna med de fyra personerna har 
räckt för ett stadigt slutresultat. 

E4K!LI-,1#)!'(11!&8-',#''!&8-,C%(%)!
Studien kan användas som underlag till framtida forskning inom områdena sociala medier, 
användarbeteende på sociala nätverk, marknadsföring på sociala medier, hashtags och Instagram.  

För framtida forskning skulle de exempelvis vara intressant att studera vilka möjligheter det finns för 
analys av hashtags. Skulle det vara möjligt att förutse trender med hjälp av vilka hashtags som 
används under vissa tidpunkter? Skulle det vara möjligt att förutse marknaden, som i sin tur kan ha en 
avgörande roll vid exempelvis aktiehandel och investerande? Eller kan man med hjälp av hashtags och 
inlägg på sociala medier få en bild av ett lands befolknings välmående, politik eller utveckling? Kan 
hashtags användas i militära syften eller i krig?  

Det har redan forskats kring hur Twitter som socialt medium har påverkat exempelvis politiska val, 
protester och krissituationer. Det skulle vara intressant att se ifall Instagram, som fortfarande är ett 
relativt oberört område inom forskning, påverkar omvärlden. 

Studien skulle kunna specificeras ytterligare, alternativt skulle området kunna utforskas ur ett annat 
perspektiv eller synvinkel. Under studiens gång fann vi att det skulle vara av intresse att forska vidare 
kring den virala effekt som kan uppstå på sociala medier. 
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I detta avslutande avsnitt presenteras studiens slutgiltiga slutsatser med diskussionen som 
utgångspunkt. 

Den problemformulering som ämnas besvara i studien är: 

Vad driver användare till att använda hashtags på Instagram? 

Denna studie har bidragit till att, ur både ett användar- och avsändarperspektiv, besvara varför 
användare av Instagram använder hashtags och även hur denna kunskap kan användas inom 
marknadsföring. 

De primära drivkrafterna till att användare använder hashtags på Instagram är identitetsskapande, egen 
vinning och strävan efter gemenskap. Det finns även flera sekundära drivkrafter bakom Instagram-
användares hashtagande, varav de flesta kan knytas an till de primära; att kategorisera ett inlägg, att 
förtydliga ett inlägg och att hashtaga för nöjes skull är exempel på dessa.  

Denna studie visar även att hashtagen är sekundär till själva inlägget. Detta innebär att användare av 
Instagram oftast inte skulle lägga upp en bild eller text bara för att använda en viss hashtag. De skulle 
dock ofta kunna motiveras till att lägga till en riktad hashtag om de redan var beredda på att posta 
någonting i samma sammanhang som den riktade hashtagen. 

I avseende på marknadsföring har denna studie bidragit till en djupare förståelse kring hur och varför 
hashtagkampanjer lyckas eller misslyckas, samt vad företag och organisationer ska ha i åtanke för att 
som avsändare konstruera en lyckad hashtagkampanj. Denna uppsats kan därför användas som stöd till 
att effektivisera kommunikationen mellan avsändare och mottagare genom att förse avsändare med 
kunskap om varför Instagram-användare hashtagar. Avsändare kan på sådant sätt konstruera 
kampanjer med riktade hashtags utifrån detta för att öka chansen att lyckas bra med dem. 

! !
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Fokusgrupperna inleddes med att ge deltagarna en övergripande bild utav  

1. Inledning 
• Hur och varför deltagarna i fokusgruppen använder hashtags?  

2. Diskussion kring olika typer av naturliga hashtags 
• Hashtagtrender som skapas av samhället/umgängeskretsen: #livetpåkth 
• Hashtags som skapas av personlig anledning #minkattleo 
• Hashtags som används för att driva med hashtagtrenden #yolo 

3. Diskussion kring produktrelaterade kampanjer med riktade hashtags 
• #7daysjeans - 30% rabatt på jeans 
• #starbucks - större kaffe gratis 

4. Diskussion kring evenemangrelaterade kampanjer med riktade hashtags 
• #truetour - delaktighet på plats 
• #eurovision - delaktighet på distans 

5. Diskussion allmänt kring hashtags 
 

! !
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Intervjuerna utgick från nedanstående frågor. Utgångspunkten var att undersöka hur avsändarna ser på 
användarbeteendet av hashtags i sociala medier och på riktade hashtags. 

• Kan du berätta lite kort om dig själv och din erfarenhet inom sociala medier? 
• Vad tror du driver användare till att använda hashtags på Instagram? 
• Hur resonerar du som avsändare kring användarbeteendet bland på Instagram? 
• Vad gör en hashtag intressant? 
• Är hashtags ett bra medel i marknadsföring på sociala medier? Specifikt på Instagram? 

Varför/varför inte? 
• Om du skulle genomföra en kampanj med hjälp av hashtags, vad är viktigt att tänka på för att 

nå ut till mottagarna? (vad är viktigt att tänka på som avsändare för att nå ut till mottagare) 
• Hur tror ni som avsändare att mottagarna faktiskt använder hashtags? Varför tror du att 

användare väljer att göra inlägg om kampanjer som använder sig av hashtags? 
• Vad har ni för strategi när ni ska marknadsföra någonting med hjälp av en hashtag? 
• Hur använder ni Instagram? 
• Vad har resultaten varit med att använda Instagram/hashtags? 
• Negativa aspekter med hashtagmarknadsföring 
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