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Abstract 
	  
Swedish title: Vi gillar’t - En studie om hur skandinaviska textil- och modeföretag 
kommunicerar via Instagram  
English title: We like it - A study about how Scandinavian textile- and fashion 
companies communicate via Instagram 
Year of publication:	  2014	  
Authors: Johanna Kleist & Madeleine Landh	  
Tutor: Rolf Solli	  
Language:	  Swedish 
 
The phenomenon of social media has, due to the increased time spent on internet 
taken more place in our everyday life. The need to communicate and express opinions 
online has increased and usage of social media has exponentially improved all over 
the world - which have become a valuable advantage for companies to market them 
self in an effective way. Today it’s no longer a question whether or not a company 
should be present on social media, the questions is rather how.   

This paper is about how companies work with communication throughout the mobile 
application Instagram. The aim is to identify and analyse how and why companies 
communicate via Instagram. To answer the question an observation and interviews 
are made.  

Our survey suggests that most companies think Instagram is a good complement to 
their traditional marketing. However there are also companies that see the 
communication via social media as a complete solution and work exclusively with 
digital marketing. How companies work with Instagram has shown to vary from 
company to company. Some companies work on an everyday basis with Instagram 
and some are less active. When it comes to companies’ aims and objectives with the 
Instagram communication, most companies can agree that it gives them a chance to 
show a more personal side of their company, which is meant to result in increased 
brand awareness and in the end increased sales. 

According to read literature the primary goal with communication via social media 
should not be focused on selling, it should rather focus on building relations with 
customers. However, our observations suggest that most companies focus on 
communicating messages with a direct or indirect sales message, since they display 
products in a similar way as in traditional ads. In our observation, it appears that the 
majority of the companies have a dialogue with their subscribers and therefore shows 
commitment to them. On the other hand we experience that companies don’t have 
clear and elaborated strategies in this area. This makes it difficult or even impossible 
for companies to measure their performance.  The lack of strategies we think depends 
on the application, since it still is relatively new and we cannot exclude that 
companies are still in a stage where they test things out. We figure that in the future 
more strategies will develop within this area. 
	  
 
 
Keywords: Marketing, social media, mobile social media, Instagram, market 
communication, relationship marketing  



	  
	  

	  

Sammanfattning 
	  
Svensk titel: Vi gillar´t - En studie om hur skandinaviska textil- och modeföretag 
kommunicerar via Instagram 
Engelsk titel: We like it - A study about how Scandinavian textile- and fashion 
companies communicate via Instagram	  
Utgivningsår:	  2014	  
Författare:	  Johanna Kleist & Madeleine Landh  
Handledare:	  Rolf Solli	  
Uppsatsens språk:	  Svenska 	  
	  
Fenomenet sociala medier tar i och med det ökande internetanvändandet allt större 
plats i vår vardag. Behovet av att kommunicera och uttrycka sina åsikter online har 
lett till att användandet av sociala medier ökat lavinartat världen över – något som 
skapar stora fördelar för företag när det kommer till att marknadsföra sig på effektiva 
sätt. Idag är det inte längre en fråga om ett företag ska använda sig utav sociala 
medier, utan snarare på vilket sätt.  

Denna uppsats handlar om hur skandinaviska textil- och modeföretag arbetar med 
sociala medier och i synnerhet med den mobila applikationen Instagram. Syftet är att 
kartlägga samt analysera hur och varför företag arbetar med kommunikation via 
Instagram. För att besvara frågeställningen har en observation samt intervjuer gjorts. 

Vår undersökning visar att de flesta företag ser Instagram som ett bra komplement till 
traditionell marknadsföring. Däremot finns de även de företag som ser 
kommunikation via sociala medier som en helhetslösning och som arbetar uteslutande 
med marknadsföring digitalt. Hur företag arbetar med Instagram har visat sig variera 
från företag till företag. En del arbetar dagligen med kommunikationen via Instagram, 
medan andra är mindre aktiva. När det kommer till företagens syfte och mål med 
Instagram-kommunikationen är företagen relativt överens - företagen vill kunna visa 
upp en mer personlig sida av företaget, vilket ska generera bättre 
varumärkeskännedom och i slutändan mer försäljning.  
 
Enligt den litteratur vi tagit del av bör det primära målet med kommunikation via 
sociala medier inte vara försäljning, utan bör snarare handla om att bygga relationer 
med sina kunder. Dock visar vår observation att många av de budskap som företagen 
kommunicerar har ett direkt eller indirekt säljbudskap, eftersom de lyfter fram 
produkter på ett liknande sätt som traditionella reklamannonser gör. I vår observation 
visar det sig att de flesta företag för en dialog med sina användare och visar där med 
ett engagemang för sina följare. Vad som också visat sig är att företag inte alltid har 
så tydligt utarbetade strategier kring Instagram-arbetet. Därför är det också svårt eller 
rent av omöjligt för företagen att mäta resultatet av arbetet. Denna avsaknad av 
strategier härleder vi till att applikationen fortfarande är relativt ny och vi kan därför 
inte utesluta att företag fortfarande befinner sig i ett stadie där de testar sig fram, 
något som får oss att tror att ett mer strategiskt arbete kan komma att användas inom 
området i framtiden. 
 
	  
Nyckelord: Marknadsföring, sociala medier, mobil social media, Instagram, 
marknadskommunikation, relationsmarknadsföring 
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1. Introduktion  
	  

Många företag använder idag sociala medier för att marknadsföra sig och aktuell 
forskning pekar på att sociala medier är ett bra verktyg för effektiv marknadsföring. 
En fråga som kan ställas är hur skandinaviska företag i textil- och modebranschen 
använder sig av denna relativt nya typ av marknadsföring och vad de tycker om 
marknadsföring via denna kanal. I den här uppsatsen undersöks därför den sociala 
media-applikationen Instagram ur företagens perspektiv.  

1.1 Bakgrund 
	  
Fenomenet sociala medier, kortast definierat som användargenererad kommunikation 
(Mangold & Faulds 2009), tar, i och med den nya generationens teknik och det 
fortsatt ökande internetanvändandet i Sverige, allt större plats i vår vardag. I 
undersökningen Svenskarna och internet 2013 visas att bland personer i åldern 26 till 
55 år spenderas en femtedel av den aktiva internettiden på just sociala medier. I de 
yngre ålderskategorierna är denna siffra än högre (Findahl 2013). Walaski (2013) 
menar att stereotypen av den yngre generationen idag är en person som är mer 
uppkopplad till sina enheter än till personerna i sin omgivning. Kaplan och Haenlein 
(2010) beskriver fenomenets utbredning kort och gott som att ”idag handlar allting 
om sociala medier” (författarnas översättning)1 och den svenska webbstrategen Petter 
Knutsson går så långt som att säga att sociala medier och internet i framtiden 
förmodligen kommer vara en fysisk del av oss (P4 Halland 2014). En anledning till 
denna omfattande användning av sociala medier menar Findahl (2013) är den ökade 
användningen av mobila enheter. Idag har nämligen 65 procent av Sveriges 
befolkning en smartphone med tillgång till internet, något som har lett till att tiden 
som spenderas på mobilt internet har mer än tredubblats de senaste två åren. Två av 
tre svenskar använder numera en mobil enhet för att koppla upp sig till internet, vilket 
innebär att internet för de flesta svenskar är tillgängligt överallt (Findahl 2013).  

Behovet av att kommunicera och uttrycka sina åsikter online har lett till att 
användandet av sociala medier ökat lavinartat världen över – något som skapar stora 
fördelar för företag när det kommer till att marknadsföra sig på effektiva sätt. Idag är 
det inte längre en fråga om ett företag ska använda sig utav sociala medier, utan 
snarare på vilket sätt (Walaski 2013). Företag i alla storlekar och från olika branscher 
ser nu marknadsföring via sociala medier som en obligatorisk del av sin 
marknadsföringsstrategi (Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Sociala medier har blivit 
en så integrerad del av verksamheten att dess användning nu är vanlig både för 
produktlanseringar, för att utveckla konsumenternas lojalitet och för att dela nyheter 
(Walaski 2013). I en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (2014) visas att 
nästan hälften av Sveriges företag idag finns på sociala medier.  
	  
De senaste åren har vi skådat en förändring inom marknadsföringen. I takt med att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ”Today everything is about social media”. 
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användandet av sociala medier ökat har den traditionella marknadsföringen bytts ut 
mot en marknadsföring som skapas tillsammans med konsumenterna (Webster, 
Frederick & Lusch 2013). Konsumenter vill idag inte enbart lyssna på vad företagen 
har att säga, utan vill att företagen ska ha en aktiv dialog med sina konsumenter 
(Kietzmann et. al. 2011). Detta har lett till att den traditionella, enkelriktade 
kommunikationsprocessen bytts ut mot en som går åt flera håll (Thackeray & Neiger 
2009) samt att en ny typ av marknadsföring som syftar till att skapa långsiktiga 
relationer med kunden har utvecklats (Gummesson 2002). Sociala medier utgör nu en 
utbredd källa till information och det har förändrat de verktyg och strategier som 
företag använder för att kommunicera. Det är inte längre företagen som ensamt har 
kontrollen över informationen som ges ut, utan även kunden (Michaelidou, Siamagka 
& Christodoulides 2011). Tim Weber (2010), affärsredaktör på BBC, förklarar detta 
som: ”Idag kan en snabb tweet, ett blogginlägg eller en förödande video, 
vidarebefordrad till hundratals vänner på ett musklick, starta en enorm snöbollseffekt 
som dödar en produkt eller skadar företagets aktiekurs” (författarnas översättning)2. 
En liknande tankegång framförs av Kim och Ko (2012) som menar att sociala medier 
kan ha en dramatisk påverkan på ett företags varumärkesrykte. Å andra sidan kan 
sociala medier ses som ett verktyg som möjliggör för företag att på ett vardagligt, 
informellt och personligt sätt kommunicera med sina kunder (Papasolomou & 
Melanthiou 2012). Där med är det också ett kraftfullt verktyg för att skapa relationer 
till konsumenterna till en relativt låg kostnad och med mycket högre effektivitet än 
vad som kan uppnås med mer traditionella kommunikationsverktyg (Kaplan & 
Haenlein 2010).	  

1.2  Tidigare forskning  
	  
En stor del av forskningen kring sociala medier handlar om att försöka definiera vad 
fenomenet är, antagligen på grund av att det är relativt nytt och fortfarande befinner 
sig i en utvecklingsfas. Kaplan och Haenlein (2010) försöker med sin forskning bidra 
med en förklaring och förtydliga vad begreppet innefattar. De konstaterar att sociala 
medier är på agendan hos många företag idag, men också att det, trots det stora 
intresset, finns en begränsning när det kommer till förståelsen av ämnet - både för 
yrkesaktiva och forskare. Även Kietzmann et. al. (2011) skriver om ämnets 
utbredning och nämner bland annat att många chefer har ignorerat fenomenet trots att 
det är känt att företagets närvaro inom sociala medier kan påverka företagets rykten, 
försäljning och till och med överlevnad. De sammanfattar de sju viktigaste 
komponenterna i sociala medier; identitet, kommunikation, delning, närvaro, 
relationer, rykte och grupper. Khan och Khan (2012) beskriver hur sociala medier i 
framtiden kommer att vara oundvikligt för företag. De konstaterar att Facebook har 
kommit att bli en betydande del av människors liv och att det därför är viktigt för 
företag att inte ignorera denna och andra sociala media-plattformar. 

Coleman, Chandler och Gu (2013) beskriver i sin forskning hur användningen av 
internet har utvecklats. Från att ha varit en källa för information har nu internet 
utvecklats till att bli ett allt viktigare kommunikationsmedel. Det är inte längre ett 
fåtal personer som skapar innehållet på internet, utan alla internetanvändare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ”These days one witty Tweet, one clever blog post, one devastating video - forwarded to hundreds of 
friends at the click of a mouse - can snowball and kill a product or damage a company's share price”. 
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tillsammans. Mangold och Faulds (2009) skriver att sociala medier kan komma att 
utgöra en ny del av marknadsföringsmixen, som sedan länge är ett väletablerat 
verktyg inom marknadsföring. De menar att social media utgör ett 
kommunikationsparadigm, eftersom marknadsförare inte längre kan kontrollera sitt 
budskap till marknaden. 

Kumar och Mirchandani (2012) drar slutsatsen att social media är den nya formen av 
word of mouth. De menar att företag traditionellt sett har arbetat med en 
envägskommunikation, men att sociala medier öppnar upp för en ny typ av dialog 
mellan kund och företag. De påpekar att det är av stor vikt att företag väljer rätt 
sorters sociala medier för att uppnå fördelar inom marknadsföringen. Chen, Fay och 
Wang (2011) undersöker hur word of mouth påverkar företag med bakgrund i att 
konsumentrecensioner online (vilka är en typ av word of mouth) ökar kraftigt. De 
skriver att recensioner har blivit vanligare på nätet eftersom trovärdigheten i dessa 
anses hög och där med påverkar andra konsumenter i deras inköpsbeslut. Sociala 
medier kan också hjälpa företag att skapa och behålla lojala kunder menar de Vries, 
Gensler och Leeflang (2012). Genom att använda “fanpages” kan företagets kunder 
samlas. Just dessa kunder tenderar att vara lojala till varumärket och därför kan 
kommunikation mellan dessa kunder skapa ett gott rykte om företaget, genom word of 
mouth. 

Det återkommande problemet inom området beskriver Cvijikj, Spiegler och 
Michahelles (2013). De menar att även om många företag har börjat marknadsföra sig 
via sociala medier saknas det verktyg för att se effekten av deras insatser. De menar 
att problemen för företag som arbetar med sociala medier är att de ännu inte har 
förstått hur de ska använda sociala medier som en kommunikationskanal, eftersom det 
saknas utarbetade strategier samt är svårt för företag att mäta och värdera effekten. 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) har också beskrivit detta problem. De påstår att 
även om många företag vet att de bör vara aktiva på sociala medier så vet de inte hur 
de ska arbeta med dessa. 	  

1.3 Problemdiskussion  
	  
Det är tydligt att social media är ett fenomen som tagit världen med storm sedan 
introduktionen under det förra decenniet. Användandet är stort både hos 
privatpersoner och företag. Att många konsumenter är intresserade av företags 
närvaro på sociala medier visar sig tydligt genom att titta på företags följarantal på 
olika sociala medier. Exempelvis har H&M idag 18,6 miljoner följare på Facebook3 
och 2,2 miljoner personer som följer dem på Instagram4. 

Mycket av den forskning vi har tagit del av tyder på att internet och sociala medier 
har förändrat marknadskommunikationen avsevärt (Webster, Frederick & Lusch 
2013, Kietzmann et. al. 2011, Thackeray & Neiger 2009, Michaelidou, Siamagka & 
Christodoulides 2011, Mangold och Faulds 2009, Papasolomou & Melanthiou 2012). 
Tidigare, i och med mer traditionella medier, var det journalister, redaktörer och 
företag som styrde all information, men denna enkelriktade kommunikation har nu 
bytts ut mot en kommunikation där konsumenter är aktiva deltagare som skapar och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 www.facebook.com/hm (2014-05-06) 
4 Instagram (2014-05-05)	  
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delar informationen själva, med hjälp av olika medier (Thackeray & Neiger 2009). 
Papasolomou och Melanthiou (2012) menar att sociala medier kort och gott har gett 
mer makt till konsumenterna. Vad som ligger bakom detta kommunikationsskifte 
menar Thackeray och Neiger (2009) är den ständiga teknikutvecklingen och vad det 
främst innebär för företag är den stora möjligheten till effektivare marknadsföring, 
genom att lättare kunna nå kunderna och bilda starka relationer med dem. 
	  
Genom den forskning vi tagit del av framgår det tydligt att social media är ett viktigt 
verktyg i företags marknadsföringsstrategi (Hanna, Rohm & Crittenden 2011, Khan & 
Khan 2012, Coleman, Chandler & Gu 2013). Många artikelförfattare fokuserar på hur 
värdefullt det är för företag att finnas på de sociala medierna och det är svårt att hitta 
några direkta motsättningar till detta. Många hänvisar också till att fenomenet 
förmodligen bara kommer att bli mer utbrett i framtiden (Khan & Khan 2012, P4 
Halland 2014). En trend vi ser är att många företag använder sig av olika sociala 
medier, men att det visat sig att få egentligen vet vad deras närvaro innebär. Cvijikj, 
Spiegler, Michahelles (2013) menar att det finns tre olika utmaningar för företag som 
börjat arbeta med marknadsföring via sociala medier; brist på förståelse kring 
kommunikationen, bristande strategier och brist på effektiva utvärderingsmetoder. 
Det är tydligt att det saknas klara definitioner inom ämnet och att det exempelvis inte 
finns något rakt svar på frågan ”Vad är social media?” Därför fokuserar forskningen 
många gånger på att försöka förklara begreppet samt definiera var, hur och på vilket 
sätt det kan integreras i företags verksamhet. Ett flertal undersökningar har också 
gjorts kring hur sociala medier ska användas för att högsta effektivitet ska uppnås.  

En begränsning inom ämnet är att en stor del av forskningen har fokuserats kring det 
sociala nätverket Facebook, förmodligen för att nätverket var en av de tidigaste inom 
området. Begreppet social media är fortfarande relativt nytt och därför har det 
troligtvis inte hunnits göra så mycket forskning inom senare former av social media. 
Vidare finns det begränsat med forskning inom ämnet som har riktats mot specifika 
branscher, då den största delen av forskningen är väldigt övergripande. Även detta 
tror vi beror på att forskningen inom ämnet fortfarande ligger på ett slags förstadie 
och att det därför saknas mer djupgående forskning inom ämnet. Denna begränsning i 
tidigare forskning ser vi som en möjlighet för ny forskning, där fler typer av sociala 
medier samt utbredningen inom specifika branscher kan forskas kring. 

Den största problematiken inom ämnet är ur vår synvinkel den rådande oklarheten i 
hur företag bör arbeta med sociala medier. Hur detta problem förefaller i 
Skandinavien, inom textil- och modebranschen, är oklart eftersom den skandinaviska 
forskningen inom ämnet är mycket begränsad. Det har över lag gjorts väldigt lite 
forskning som fokuserar på företagen, exempelvis hur de ställer sig till fenomenet, 
samt hur de har anpassat sin marknadsföring till denna nya kommunikationskanal.  

1.4  Problemformulering och syfte 
	  
Med bakgrund i ovan förda problemdiskussion grundar sig denna undersökning i 
följande frågeställning: 
 
Hur arbetar skandinaviska textil- och modeföretag med sociala medier? 
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Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur sociala medier används av företag inom 
den skandinaviska textil- och modebranschen. Målet är att få en djupare förståelse för 
hur företag resonerar kring, och använder sig av denna typ av marknadsföring samt 
hur detta har förändrat företagens syn på traditionell marknadsföring. 

1.5 Avgränsningar 
	  
På grund av uppsatsens tidsbegränsning har denna undersökning kring sociala medier 
fokuserats enbart till en social media-plattform; Instagram. Anledningen till varför 
Instagram valts är för att det är en populär social media-applikation, som fortfarande 
är relativt ny och därmed troligt befinner sig i en utvecklingsfas. Dessutom är 
forskningen mycket begränsad inom detta område. 

1.6 Uppsatsens disposition  
	  
Kapitel 1 – Introduktion  

I det inledande avsnittet presenteras den bakgrund, den tidigare forskning samt den 
problemdiskussion som ligger till grund för undersökningens problemformulering, 
syfte och avgränsningar.  

Kapitel 2 – Metod  

I avsnitt två presenteras undersökningens tillvägagångsätt för insamling av data. 
Metodernas genomförande beskrivs, för- och nackdelar med valda metoder diskuteras 
samt undersökningens tillförlitlighet bedöms.  

Kapitel 3 – Referensram  

I uppsatsens tredje avsnitt presenteras den litteratur som ligger till grund för 
undersökningen. Avsnittet redogör för hur dagens marknadsföring ser ut, hur kunden 
fått en allt mer viktig roll i företagens marknadsföringsprocess, hur marknadsföring 
via sociala medier kan se ut samt vilka strategier som växt fram inom denna nya 
marknadsföringskanal. Avslutningsvis presenteras de kategorier som utgör 
observationsschemat i undersökningens observation och de intervjufrågor som ställs 
till företagen.  

Kapitel 4 – Empiri 

I avsnitt fyra sammanställs resultatet från undersökningens datainsamling.  

Kapitel 5 – Analys  

I avsnitt fem analyseras och tolkas resultatet från undersökningens datainsamling 
genom att en jämnföring med vad som återgetts i läst litteratur görs.  

Kapitel 6 – Slutsatser  

I uppsatsens avslutande del sammanfattas de upptäckter som gjorts och de slutsatser 
som dragits presenteras. Genom detta uppnås undersökningens syfte och uppsatsens 
frågeställning besvaras.    
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2. Metod 
	  

Följande avsnitt innehåller en beskrivning samt motivering av undersökningens 
design och metod, där både styrkor och svagheter med vald datainsamlingsmetod 
omnämns. En detaljerad beskrivning av undersökningens genomförande ges därefter, 
innan kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens trovärdighet, främst 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

	  

2.1 Undersökningens utformning och design  
	  
Denna undersökning är en kvantitativ studie, med vissa kvalitativa inslag, som syftar 
till att kartlägga skandinaviska textil- och modeföretags användning av Instagram. För 
att kunna besvara undersökningens frågeställning krävs det att på ett djupare plan 
undersöka ämnesområdet. Därför har kombinationen av metoderna observation och 
intervju valts för insamling av empirisk data.  Genom en användning av dessa två 
metoder kan nämligen en kombination av djup och bredd uppnås, vilket är önskvärt 
för denna studie. 

Undersökningen har till största del ett deduktivt förhållningssätt, det vill säga att 
empiri samlas in med bakgrund i teori (Bryman & Bell 2013). För att ett bra resultat 
ska kunnat uppnås har det däremot under arbetets gång växlats regelbundet mellan 
teori och empiri. Där med har undersökningen både ett deduktivt och ett induktivt 
förhållningssätt.   
 

2.2 Metod för insamling av data 
2.2.1 Strukturerad observation  
	  
Den huvudsakliga metoden för insamling av empiri är för denna undersökning en 
strukturerad observation som utifrån ett kategorischema, registrerar olika beteenden 
(Bryman & Bell 2013). Varför denna metod valts som huvudmetod är för att den 
möjliggör en direkt granskning av hur företag använder Instagram, och inte kräver att 
vi behöver förlita oss på företagens beskrivningar av sina beteenden.  

Fördelen med strukturerade observationer, i jämförelse med intervjuer och enkäter, är 
att de ger mer tillförlitlig information om olika beteenden och bättre rekonstruktioner 
av sociala händelser (Bryman & Bell 2013). En nackdel med metoden är att det är 
svårt att kartlägga avsikterna bakom de observerade beteendena, samt att det kan vara 
svårt att få en generell bild av den sociala miljön, eftersom metoden lätt genererar 
stora mängder data som kan vara svår att koppla samman (Bryman & Bell 2013).  

Vad som är viktigt att ta hänsyn till vid användning av denna metod är 
internbedömarreliabiliteten, det vill säga i vilken utsträckning två eller fler 
observatörer är överens om kodningen som ingår i observationsschemat, samt 
intrabedömarreliabiliteten - graden av överensstämmelse i de fall 
observationsschemat tillämpas vid olika tidpunkter. Därför är det viktigt att de regler 
som utgör observationsschemat är så konkreta som möjligt, för att observatörerna ska 
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observera just de aspekter som undersökningen syftar att undersöka. Det är viktigt att 
de beteenden som de olika kategorierna beskriver är ömsesidigt uteslutande och 
uttömmande, samtidigt måste systemet för registrering vara lätt att använda (Bryman 
& Bell 2013). 
 

2.2.2 Strukturerade intervjuer via mail 
	  
Bryman och Bell (2013) menar att eftersom observationer sällan ger information om 
motiven bakom beteenden är det en metod som fungerar bäst i kombination med 
andra metoder som kan ge information om just motiv. Därför har en kompletterande 
metod för insamling av empiri, i form av strukturerade intervjuer via mail, valts ut. 
Genom denna metod kan vi inte enbart undersöka hur företag arbetar, utan också 
varför (Bryman & Bell 2013), något som inte kan uppnås genom enbart metoden 
observation.  

Nackdelen med strukturerade intervjuer, i jämförelse med semistrukturerade 
intervjuer, är att de svar som intervjuobjekten ger ofta är begränsade. Detta eftersom 
den som intervjuas inte har samma möjlighet att sväva ut i sina svar och därmed inte 
kan lyfta fram det som hon eller han tycker är viktigt. I strukturerade intervjuer kan 
inte heller intervjuaren ställa följdfrågor eller hitta nya infallsvinklar (Bryman & Bell 
2013). Det som gör metoden mer fördelaktig, jämfört med semistrukturerade 
intervjuer, är att datan som samlas in inte är lika komplicerad och tidskrävande att 
sammanställa, eftersom inte lika stora datamängder fås (Bryman & Bell 2013). 
Metoden underlättar även själva frågandet, vilket gör att det inte är en lika tidsödande 
metod. Dessutom är metoden smidig för respondenten, då denne själv kan välja när 
han eller hon vill svara på frågorna och inte behöver binda upp sig för en intervju. En 
nackdel med att intervjuerna genomförs via mail är att intervjuaren inte har någon 
möjlighet att förklara eventuella oklarheter i frågorna, något som kan innebära att 
frågor misstolkas.  

En annan fördel med metoden är att intervjuareffekten begränsas. På grund av de 
standardiserade frågorna samt frånvaron av personliga möten beror inte några 
variationer i respondenternas svar på själva intervjun, utan på “sanna” skillnader 
(Bryman & Bell 2013). Eftersom intervjuerna genomförs via mail och respondenten 
därför själv skriver ner sina svar behöver ingen hänsyn heller tas till huruvida 
intervjuaren skriver ner allt respondenten säger eller feltolkar det som sägs - något 
som annars kan vara ett problem vid intervjuer med öppna frågor (Bryman & Bell 
2013). I och med denna metod påverkas inte heller respondentens svar av 
intervjuarens personliga egenskaper. Däremot menar Bryman och Bell (2013) att den 
problematik som rör att respondenten vill ge en positiv bild av sig själv kvarstår.  

En annan nackdel med metoden är enligt Bryman och Bell (2013) att det kan vara 
svårt och tidskrävande att hitta företag som är villiga att ställa upp på en intervju. För 
att öka chanserna att hitta företag som är villiga att ingå i undersökningen begränsas 
undersökningen inte till en viss typ av företag, exempelvis företag med en viss 
omsättning eller en specifik målgrupp. Detta anser vi vara nödvändigt då 
undersökningen har en begränsad tidsram och insamlingen av data därför inte får ta 
för lång tid.  
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2.3 Urval 
	  
För denna undersökning används ett målstyrt urval, vilket innebär att observations- 
samt intervjuobjekten väljs ut utifrån ett antal kriterier, så att enbart företag som är 
relevanta för undersökningen medverkar. De kriterierna som används vid 
utformningen av urvalet är att företagen är verksamma samt har huvudkontor i 
Skandinavien, arbetar med att tillverka och/eller sälja textil- och/eller modeprodukter 
samt har ett officiellt Instagram-konto som uppdaterats minst en gång under en 
fyraveckorsperiod.   

Denna typ av bekvämlighetsurval innebär att urvalet i denna undersökning inte är ett 
sannolikhetsurval och därför inte speglar hela populationen, men på grund av 
tidsramen för uppsatsen ser vi detta som ett problem som inte går att komma runt. 
Problematiken kring att hitta tillmötesgående företag till intervjuerna minimeras 
genom att intervjuobjekten i viss mån väljs ut genom personlig kontakt, eftersom 
detta enligt Bryman & Bell (2013) ökar chansen att personer ställer upp. 
 

2.4 Genomförande 
2.4.1 Observation 
	  
För att skapa ett trovärdigt observationsschema inleddes observationen med en 
ostrukturerad granskning av företags arbete på Instagram, för att lämpliga variabler 
och kategorier till observationen skulle identifieras. I detta skede söktes 60 olika 
textil- och modeföretags Instagram-konton upp - både genom Instagrams egen 
sökfunktion och genom länkar från exempelvis företagens hemsidor. Bland dessa 
fanns olika typer av företag, nämligen varumärkesleverantörer, modekedjor, online-
baserade modeföretag, små företag i form av lokala butiker och secondhandbutiker. 
Någon vidare avgränsning, förutom kravet att företagen ska vara skandinaviska textil- 
och modeföretag, fanns alltså inte. För att underlätta för den efterföljande 
observationen skapades ett Instagram-konto, via vilket vi började följa de utvalda 
företagen. Med referensramen som bakgrund påbörjades sedan en granskning av 
företagens publicerade bilder, för att se vilka typer av budskapskategorier och 
strategier som kunde identifieras bland företagen. Efter denna granskning kunde vi 
urskilja ett antal kategorier av budskap i företagens bilder samt även ett antal 
strategier, och med detta som grund skapades sedan ett observationsschema. För att 
testa huruvida observationsschemat skulle fungera i praktiken gjordes inledningsvis 
en testomgång av den strukturerade observationen, där vi två observatörer på var sitt 
håll fick testa observationsschemat och där med kunde se hur väl schemat uppfyllde 
dess krav. Efter att ett antal brister upptäckts reviderades sedan schemat. Bland annat 
gjordes upptäckten att en budskapskategori saknades, varpå en ny kategori adderades 
till schemat.  

I urvalet till den strukturerade observationen valdes 20 företag ut med kriterierna: 
företaget ska ha ett officiellt Instagram-konto som ska ha uppdaterats med minst en 
bild under den fyraveckorsperiod som observationen omfattar, företaget ska arbeta 
med textil- och/eller modeprodukter och företaget ska vara verksamma samt ha 
huvudkontor i Skandinavien. Av de 60 företag som till en början utgjorde urvalet för 
observationen valdes slumpmässigt 20 företag ut. För dessa 20 företag upprättades en 
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tabell med företagen på ena axeln och de olika variablerna som skulle observeras på 
andra. Den strukturerade observationen ägde sedan rum den 23 april, då alla 
Instagram-uppdateringar företagen gjort mellan detta datum och 26 mars 
observerades. Varför just denna period valdes är på grund av att den rymdes inom 
tidsramen för undersökningen samt ansågs vara tillräckligt lång för att lämna 
utrymme för att se hur konsekventa företagen är med sitt Instagram-användande. 
Eftersom alla företag som valts ut till observationen har öppna Instagram-konton som 
vem som helst har tillgång till var det inga företag som tillfrågades om deltagande i 
observationen.  

Inledningsvis observerades hur många följare företagen har. Därefter bestämdes 
frekvensen på företagens budskap, genom att det antal bilder som företagen publicerat 
under den givna tidsperioden räknades. Fortsättningsvis kategoriserades alla budskap 
i fem kategorier, som sedan summerades för varje företag. För att en korrekt 
bedömning av budskapen skulle göras granskades både bild samt tillhörande bildtext. 
Resultatet noterades löpande i observationstabellen (Bilaga 3). I bedömningen om 
företagen använder en tvåvägskommunikation med sina följare granskades 
kommentarerna som skrivits under den givna tidsperioden. I de fall vi kunde se att 
företaget svarat på kommentarer från sina följare bedömde vi svaret vara ja, medan vi 
i de fall vi inte kunde se någon respons från företagets sida bedömde svaret vara nej. I 
de fall företagen inte fått någon kommentar från sina följare noterades detta och 
företagen uteslöts från att jämföras i den variabeln. Huruvida företagen uppmuntrar 
sina följare att skapa eget innehåll bedömde vi genom att återigen läsa igenom 
företagens budskap till följarna. I de fall vi kunde se att företaget någon gång 
uppmuntrat sina följare till att använda hashtags eller ställt frågor till sina följare 
bedömde vi svaret vara ja - annars nej. 
 

2.4.2 Strukturerade intervjuer via mail 
	  
Parallellt med den strukturerade observationen skickades intervjufrågor (Bilaga 1) ut 
till de företag som deltagit i observationen. Då vi redan från början räknade med ett 
stort bortfall i denna del skickades frågorna dessutom till flertalet av de företag som 
valdes bort inför observationen. Totalt skickades intervjufrågorna till 50 olika textil- 
och modeföretag i Skandinavien. Vilken person på företaget frågorna mailades till 
varierade från företag till företag. Förutom i de enstaka fall som våra personliga 
kontakter på företagen utnyttjades hittades mailadresser via företagens hemsidor. I de 
fall en mailadress till företagets marknadsavdelning uppgavs skickades frågorna till 
denna. I annat fall skickades dem till företagets allmänna info-mail. För att öka 
chanserna till svar utformades ett introduktionsbrev, där syfte för undersökningen 
noga beskrevs, och för att minska feltolkningar gavs respondenterna möjlighet att 
kontakta oss vid oklarheter kring frågorna.  

Frågorna som ställdes bestämdes dels utifrån referensramen, men också utifrån den 
ostrukturerade granskning som gjorts före observationen. Ordningsföljden på frågorna 
fastställdes utefter vilken syftesrelevans de hade samt på ett sådant sätt så att det 
skulle kännas naturligt att besvara frågorna. Samtliga företag mailades den 22 april 
och sex dagar senare skickades ett påminnelsemail. 
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2.5 Metoddiskussion 
	  
När det kommer till undersökningens trovärdighet kan denna bedömas utifrån ett par 
olika aspekter. Den externa reliabiliteten, det vill säga möjligheten att replikera 
undersökningen skulle i detta fall kunna ses som relativt hög. Detta eftersom både 
intervjuerna och observationen är utformade på ett sådant sätt att vem som helst hade 
kunnat genomföra undersökningen. En faktor som minskar reliabiliteten i denna 
undersökning är svårigheten att ge en fullständig motivering till varför de utvalda 
undersökningsobjekten valts ut. Den externa validiteten, det vill säga möjligheten att 
generalisera resultatet till andra sociala miljöer och situationer, är låg i vår 
undersökning. Detta eftersom enbart ett fåtal företag medverkar i undersökningen och 
på grund av att urvalet inte är slumpvis utvalt. Att urvalet till stor del är beroende av 
vilka företag som varit villiga att medverka utgör en svaghet i undersökningen, 
eftersom detta innebär att urvalet inte representerar populationen till fullo.  

Det faktum att det inte är samma företag som ingår i observationen och intervjun 
utgör även det en svaghet. Samtliga av de företag som ingick i observationen har 
sökts kontakt med, i förhoppning om att de skulle ingå även i intervjuerna, men då 
enbart ett fåtal företag svarade tvingades vi söka kontakt med fler företag än de som 
ursprungligen var påtänkta. Av den anledningen finns inte alla intervjuade företag 
representerade i observationen och tvärtom. I bästa fall hade vi fått kontakt med 
samtliga företag som vi observerat, så att en matchning mellan intervjusvar och 
observationen hade kunnat göras, men så blev alltså inte fallet nu.  

Bryman och Bell (2013) menar att ett vanligt problem inom forskning är att 
forskarnas personliga åsikter styr forskningen och givetvis är även detta något som 
påverkar vår undersöknings trovärdighet. Då vi som författare till denna uppsats är 
aktiva användare av sociala medier och Instagram kan det antas att vi har personliga 
åsikter om hur företag använder Instagram i sin marknadsföring - något som kan 
påverka undersökningens reliabilitet negativt. Det faktum att intervjuerna enbart 
innehåller öppna frågor och att det därför krävts att svaren kodas öppnar även det upp 
för en lägre reliabilitet. Detta eftersom det inte går att garantera att alla svar kodats 
korrekt.  
 
En alternativ metod hade varit att genomföra en enkätundersökning. Genom denna 
metod skulle vi på ett effektivt sätt kunna nå ut till många företag och det kan tänkas 
att detta tillvägagångssätt hade genererat fler svar än vad intervjuerna gjorde. Detta 
eftersom metoden då hade underlättat medverkarnas deltagande ytterligare.  
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3. Referensram 
 

I detta avsnitt beskrivs den litteratur som ligger till grund för denna uppsats. 
Referensramen inleds med en beskrivning av hur marknadsföring har utvecklats och 
hur kunden numera fått en viktigare roll i marknadsföringsprocessen. Vidare beskrivs 
hur företag idag kommunicerar med sina kunder, olika strategier som används inom 
marknadsföring samt hur konsumenterna har kommit att få mer makt genom 
digitaliseringen. Slutligen beskrivs marknadsföring via sociala medier och mobila 
enheter samt vilka strategier som har växt fram genom dessa relativt nya 
marknadsföringskanaler.  

 

3.1 Marknadsföring idag 
 
Marknadsföring har traditionellt sett varit utformad som en envägskommunikation, 
där företaget utformat budskap och överfört dessa till konsumenterna, som antingen 
tagit dem till sig eller inte. Genom verktyg så som reklam, PR, personlig försäljning, 
direktmarknadsföring och säljfrämjande åtgärder fanns då kontrollen över 
informationsspridningen i händerna på företaget (Mangold & Faulds 2009). Idag är 
konsumenterna inte längre bara passiva mottagare i marknadsföringsprocessen. Idag 
tar de en alltmer aktiv roll i företagets skapande av allt från produktdesign till 
marknadsföringsbudskap och många förväntar sig att få vara aktiva deltagare i 
marknadsföringsprocessen (Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Detta har lett till att 
dagens social media-drivna affärsmodell definieras av kundens involvering och 
interaktivitet (Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Carlsson (2010, s. 39) menar att 
word of mouth eller mun till mun-marknadsföring sedan länge är en värdefull 
marknadsföringsmetod för företag, men att metoden i och med sociala medier har 
blivit än mer värdefull för företaget. Den virala spridning av information som sker via 
sociala medier har nämligen en mycket större förmåga att nå ut till allmänheten än 
traditionella marknadsföringskanaler, som TV, radio och tryckta annonser (Keller 
2009). På grund av detta har konsumenter möjlighet att kommunicera med tusentals 
andra konsumenter runt om i världen, något som innebär att företagen inte längre är 
den enda källan till varumärkeskommunikation (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 
2012). Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar att marknadsföring inte längre 
enbart kan handla om att fånga uppmärksamhet hos konsumenterna. Istället måste 
marknadsförare fokusera på att både fånga och fortsatt uppmärksamma sina kunder 
via vidare engagemang, genom att göra marknadsföringen mer personlig - något som 
kommer i uttryck i marknadsföringsbegreppet relationsmarknadsföring.  
 

3.1.1 Kommunikationsprocessen 
 
En välkänd modell inom marknadsföring är kommunikationsmodellen, The Shannon 
weaver mathematical model, som funnits sedan slutet av 1940-talet (Shannon 2001). 
Modellen syftar till att förklara hur kommunikationen från sändare till mottagare ser 
ut och kan appliceras på flera olika områden. Inom traditionell marknadsföring består 
sändaren av ett företag som vill nå ut med ett budskap till en mottagare i form av en 
kund. 
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Figur 1. The Shannon weaver mathematical model (Shannon 2001, s. 4) 
 
Modellen beskriver en envägskommunikation där budskapet endast rör sig i en 
riktning, från en sändare till en mottagare. Ett exempel på en sådan 
envägskommunikation är en tidningsannons eller en tv-reklam. Denna typ av reklam 
kallas för pushmarknadsföring då avsändaren ”trycker” ut sitt budskap, i form av 
exempelvis rabatter och erbjudanden, till kunden (Carlsson 2010, s. 36). Mottagaren 
av budskapet har i detta fall liten möjlighet att återkoppla till sändaren och spelar 
därför en mindre aktiv roll (Thackeray & Neiger 2009). Budskapen som sändaren 
skickar ut är planerade budskap, vilka företaget anses har kontroll över, men vad 
modellen även visar är att det förekommer ett brus som kan störa budskapet och 
hindra det från att nå fram till mottagaren. Detta brus kan innefatta en mängd olika 
faktorer som på något sätt stör framfarten av budskapet (Berglund & Boson 2010, s. 
319). Idag utsätts människor av en stor mängd olika reklambudskap. Detta riskerar att 
ett företags budskap inte når igenom bruset, eftersom konsumenter många gånger 
väljer att inte ta del av reklamen (Berglund & Boson 2010, s. 19). I takt med 
digitaliseringen och det massiva informationsöverskott som råder gäller det därför för 
företag att nå igenom detta brus och för att lyckas med det krävs uppmärksamhet 
(Gillberg 2014, s. 17).  
 
Idag ser den klassiska kommunikationsmodellen något annorlunda ut. I och med att 
konsumenter blivit aktiva deltagare, genom att själva söka och dela information med 
hjälp av olika kanaler, har den traditionella kommunikationsprocessen, som ofta 
refereras till att vara en vertikal kommunikation, gått från att vara enkelriktad till att 
gå åt flera håll (Thackeray & Neiger 2009).  
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Figur 2. Den flerriktade kommunikationsmodellen (Thackeray & Neiger 2009, s. 173) 
 
I den flerriktade kommunikationsmodellen förmedlar fortfarande företag sin 
information till konsumenterna vertikalt. Vad som skiljer denna modell från den 
traditionella är att kommunikation även sker horisontellt, något som inträffar när 
information eller erfarenhet delas mellan konsumenter utan inflytande av företaget, 
samt när konsumenter själva söker information (Thackeray & Neiger 2009). I en 
flervägskommunikation är både företaget och konsumenterna sändare och mottagare 
av budskap (Thackeray & Neiger 2009), vilket gör att det inte längre är lika enkelt att 
avgöra vem som är avsändare och vem som är mottagare av information (Carlsson 
2010, s. 34). Det är denna typ av flervägskommunikation som de allra flesta företag 
arbetar med idag (Carlsson 2010, s. 35). 
 
Enligt Carlsson (2010, s. 36) är det som företag idag viktigt att visa kunden att man 
finns, men det är upp till kunden att inleda en kontakt med företaget. Denna typ av 
marknadsföring kallas för pullmarknadsföring och syftar till att företaget ska “dra in” 
sina kunder - företaget ska väcka kundens intresse och få dem att själva söka upp 
företaget. Därför har den traditionella marknadsföringen med envägskommunikation, 
business to customer (B2C), ändrats till det nya begreppet customer to business (C2B) 
(Carlsson 2010, s. 34).  
 

3.1.2 Marknadskommunikation  
	  
Marknadskommunikation kan syfta till olika saker. Keller (2009) menar att 
marknadskommunikation kan berätta eller visa konsumenterna hur och varför en 
produkt används, genom vilken typ av person den ska användas samt var och när. 
Konsumenterna kan också informeras om vem som gör produkten och vad företaget 
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och varumärket står för. På så vis kan företagets marknadskommunikation knyta an 
företagets varumärke till andra människor, platser, händelser, upplevelser och känslor. 
Genom att etablera varumärket i konsumenternas minne kan en effektiv 
marknadskommunikation också bidra till varumärkeskapital (Keller 2009). Mossberg 
och Sundström (2011) menar att företagens budskap har två olika syften. Till nya 
kunder handlar budskapen till stor del om att informera och övertala, medan det till 
gamla kunder brukar handla mer om att förmedla varumärkets identitet och 
värderingar. Kotler et. al. (2013) skiljer vidare på två olika typer av budskap - 
rationella och emotionella. Rationella budskap handlar om att visa upp fördelarna 
med en viss produkt och består därför till stor del av produktfakta. Emotionella 
budskap däremot, syftar till att väcka känslor hos mottagaren. Med dessa budskap vill 
företag förstärka och förbättra sin image. Emotionella budskap bygger där med inte 
lika mycket på produkten i sig, utan det som är centralt är det känslomässiga 
innehållet. 
 
För en framgångsrik marknadskommunikation menar Mossberg och Sundström 
(2011) att det krävs att företaget väljer innehåll och utformar budskapet på rätt sätt. 
Budskapet i sig är givetvis viktigt, men även format och struktur är centralt och bör 
anpassas för att attrahera mottagaren. Tanken är att budskapet ska väcka känslor, 
påminna om något eller väcka lust och engagemang hos mottagaren.  
 
Målet för nästan all typ av marknadskommunikation är att företaget ska gå med vinst, 
något som kan delas upp i tre delmål, vilka är de vanligaste för en kampanj. Dessa 
mål formuleras som; ökad varumärkeskännedom, förbättrad varumärkesattityd och en 
beteendeförändring, som exempelvis leder till ökad försäljning (Berglund & Boson 
2010, s. 85). 
 

3.1.3 Relationsmarknadsföring 
 
Traditionellt sett har företag baserat sin marknadsföringsstrategi kring 
marknadsföringsmixen, vilken består av de fyra P:na - pris, produkt, plats, påverkan. 
Dessa 4P menar Gummesson (2002, s. 346) alltid kommer att vara viktiga inom 
marknadsföring, men eftersom samhället har förändrats har 
marknadsföringsstrategierna utvecklats och därmed har fokus inom marknadsföringen 
ändrats. Grönroos (2008, s. 265) menar att företag numer vill rikta in sig på att behålla 
befintliga kunder istället för att hitta nya, eftersom det oftast är mer lönsamt i längden. 
Detta har lett till en förändrad syn på hur företag ska marknadsföra sig. Idag är 
kunden inte längre anonym för företaget, utan istället utgör varje kund ett eget 
segment (Gummesson 2002, s. 23). Den traditionella marknadsföringen har varit en 
form av transaktionsmarknadsföring, där försäljning har varit huvudmålet, men då 
företag idag eftersträvar att behålla sina befintliga kunder har syftet med 
marknadsföringen blivit ett annat. Företag vill idag bygga mer långsiktiga relationer 
med sina kunder, något som utvecklat en ny typ av marknadsföring - 
relationsmarknadsföring. Målet med relationsmarknadsföring handlar inte enbart om 
försäljning utan snarare om att engagera sig i kunden, något som ska resultera i att 
kunden känner sig mer bekväm med att göra affärer med företaget (Gordhamer 2009). 
Enligt Gummesson (2002, s. 29) går relationsmarknadsföring ut på att skapa en win-
win-situation mellan kund och företag. Ett typiskt exempel på hur företag arbetar med 
relationsmarknadsföring är via sociala medier. Företag som använder sociala medier i 
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sin marknadsföring har ofta som främsta syfte att förstärka relationen till kunderna, 
varpå relationsmarknadsföring ofta används som en viktig strategi (Gordhamer 2009).  
 
Relationsmarknadsföring har ett tidsperspektiv som är mycket längre än 
transaktionsmarknadsföring och tanken är att relationen mellan företag och kund ska 
stärkas, samt att kundens lojalitet gentemot företaget ska ökas. En av fördelarna med 
att arbeta med relationsmarknadsföring är att kunden blir mindre känslig för pris 
(Grönroos 2008, s. 276) För företag gäller det att vårda och se till att kunden är nöjd 
och belåten, något som all personal som har kontakt med kunden bär ansvaret för. All 
personal blir därmed marknadsförare på deltid och har ett gemensamt ansvar för att 
se till att kundnöjdheten förblir hög (Grönroos 2008, s. 277). Detta ställer höga krav 
på personal, vilken måste vara engagerad, beredd, motiverad och redo att ta sitt 
uppdrag som deltidsmarknadsförare på allvar. För att detta ska fungera krävs det att 
företaget arbetar med intern marknadsföring, så att personal känner sig delaktig och 
motiverad att göra ett bra arbete (Grönroos 2008, s 277). 
 

3.2 Marknadsföring via sociala medier 
 
Social media, även kallad användargenererad media, innefattar en mängd olika källor 
till online-information, som skapas och används av företag och privatpersoner, 
inriktad på att utbilda varandra om produkter, tjänster och varumärken (Blackshaw & 
Nazzaro 2004, se Mangold & Faulds 2009). Stakston (2011, s. 26) definierar 
begreppet som “digitala kommunikationsformer genom vilka vi delar upplevelser, 
erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra”. Social media har tre 
sammanhängande funktioner eller syften inom marknadsföring. Det första är att 
företag genom denna kanal kan kommunicera med sina kunder. Det andra är att det 
möjliggör att kunderna kan kommunicera med företaget och det tredje är att det 
möjliggör att kunderna kan kommunicera med varandra. Det är dessa två sista 
funktioner som skiljer verktyget från de verktyg som används inom mer traditionell 
marknadsföring (Mangold & Faulds 2009). Egentligen är dessa funktioner en del av 
traditionell word of mouth, men det som gör verktyget unikt är storleken av 
kommunikation den inbegriper. Det är viktigt att skilja på den social media-
kommunikation som är genererad av företag och den som är genererad av 
konsumenter (Weinberg & Pehlivan 2011). Eftersom det är två helt olika typer av 
förbindelse bör effekten av dem undersökas var för sig. Medan den kommunikation 
som skapas av konsumenterna inte kan kontrolleras av företaget, kvarstår nämligen 
kontrollen hos företaget i och med den företagsgenererade kommunikationen (Bruhn, 
Schoenmueller & Schäfer 2012).  
 
Anledningen att företag är närvarande på de sociala medierna är att de vill finnas på 
fler av de arenor där deras målgrupp finns (Stakston 2011, s. 28). Genom sociala 
medier är det nämligen möjligt att förlänga värdet och uppmärksamheten samt höja 
förväntan av de aktiviteter som företaget genomför (Stakston 2011, s. 42). Mangold 
och Faulds (2009) menar att social media är en uppdaterad version av 
marknadsföringsmixen, eftersom den kombinerar egenskaper av traditionell 
marknadsföring med en förstorad form av word of mouth, vilket innebär att företagets 
marknadsansvariga inte kan styra innehållet och frekvensen av informationen i 
samma omfattning som tidigare. Denna kontrollförändring innebär även en stor 
förändring i hur konsumenterna tar emot och reagerar på marknadsinformation 



	  
	  

	  

16	  

(Mangold & Faulds 2009). Detta nya kommunikationsparadigm innebär att företaget 
behöver förändra sättet de formulerar strategier för verksamheten. Företagets 
marknadschefer måste acceptera det faktum att information om företagets produkter 
och varumärke kommuniceras mellan konsumenter på sociala medier. Dessutom 
behöver de vara medvetna om att konsumenterna reagerar på denna information på ett 
sätt som direkt påverkar alla aspekter av konsumentbeteende och att detta innebär en 
minskad tillit till traditionell marknadsföring som en källa till information vid 
köpbeslut (Mangold & Faulds 2009). 
 
Weinberg och Pehlivan (2011) har identifierat tre allmänna strategier vid användning 
av sociala medier hos olika företag. Det som främst skiljer dem åt är i den 
utsträckning de är traditionella eller framväxande. Å ena sidan används en traditionell 
metod som syftar till att behandla sociala medier som traditionella mediekanaler och 
där beprövade mått används för att hantera redan kända kritiska delar av 
marknadsföringen. Å andra sidan används ett mer experimentellt tillvägagångssätt, 
där viktiga och kritiska faktorer identifieras genom eget utövande. Det har också 
identifierats ett tillvägagångssätt som är en blandning av de två redan nämnda 
metoderna.  
 
I dagens medielandskap finns tre typer av media; ägd media, vilken är den media som 
företaget själv kontrollerar (ex. egen hemsida eller närvaro på social media-
plattformar), köpt media, bestående av media som företaget köper utrymme i (ex. 
annonser och tv-reklam), samt förtjänad media, vilken står för den del av 
medielandskapet som företaget medverkar i utan att betala för det (ex. recensioner och 
omdömen). Var de sociala medierna tar plats i detta medielandskap är först och främst 
i de ägda medierna, och det är genom att utöka den egna kommunikationen i dessa 
kanaler som företaget även kan integrera med det som sker i den förtjänade 
mediesfären - den del som alla företag vill nå stort utrymme inom (Stakston 2011, s. 
40).  
 

3.2.1 Marknadsföring via mobiltelefoner 
 
Under det senaste årtiondet, har mobila enheter som mobiltelefoner och läsplattor 
blivit en viktig del av våra liv (Kaplan 2012). I och med detta har ett stort antal 
sociala medier blivit mobila, något som skapat det relativt nya begreppet mobil social 
media (mobile social media). Mobil social media kan kort definieras som mjukvaror, 
program eller tjänster som nås via mobila enheter och som tillåter användare att skapa 
och dela innehåll med andra människor (Humphreys 2013, Kaplan 2012). Inom detta 
begrepp, som hör hemma inom den breda ramen för mobil marknadsföring (mobile 
marketing), kan många olika typer av tjänster identifieras (Kaplan 2012). Exempel på 
dessa är mikrobloggar som Twitter, sociala nätverk som Facebook, wikis som 
Wikipedia, rekommendationstjänster som Yelp och video- och fotodelningstjänster 
som Youtube och Flickr (Humphreys 2013).  
 
Likt vid all annan kommunikation kräver mobila sociala medier två aktörer; en 
avsändare som är villig att dela information och en mottagare som är villig att lyssna 
på den. Även via denna kanal finns två typer av kommunikation; den kommunikation 
som sker mellan företag och konsument och den som sker konsumenter emellan 
(Kaplan 2012). Vad som främst skiljer mobil social media från andra kanaler är 
möjligheten att dela med sig av uppgifter om användarnas tid och plats. Detta innebär 



	  
	  

	  

17	  

en möjlighet för företag att distribuera marknadsföringsbudskap som är relevanta 
endast för specifika platser och/eller tidsperioder, något som kan möjliggöra en 
effektivare marknadskommunikation (Kaplan 2012).  
 

3.2.2 Strategier inom sociala medier  
 
Sociala medier är varken ett perfekt substitut för traditionell marknadsföring eller en 
“one-size-fits-all-strategi” (Weinberg & Pehlivan 2011). Därför är det viktigt att ha 
klara strategier när det kommer till användning av sociala medier (Kietzmann et. al. 
2011, Hanna, Rohm & Crittenden 2011, Kaplan & Haenlein 2010). 
 
Ett första beslut som är viktigt att ta är vilken plattform som ska användas. Att välja 
rätt plattform för givet ändamål beror på målgruppen som ska nås och det budskap 
som ska förmedlas. Olika sociala medier lockar olika grupper av människor och 
därför är det viktigt att företaget är aktivt inom den eller de plattformar som deras 
kunder är närvarande på (Kaplan & Haenlein 2010, Thackeray & Neiger 2009). Ett 
nästa viktigt beslut är vilket användarnamn som ska användas. Det är en stor fördel 
om samma användarnamn kan användas överallt, på alla sociala medier företaget är 
aktivt inom, eftersom det då blir lättare för målgruppen att hitta till företagets profil. 
Därför måste användarnamnet väljas med omsorg (Ström 2010, s. 15s).  
 
När en plattform är vald behöver företaget som ett första steg utforska det sociala 
medielandskapet, för att skapa en förståelse för hur konsumenterna agerar samt ta 
reda på hur konkurrerande företag arbetar - huruvida de är aktiva, samt i så fall vilken 
grad av respons de möter. Det är också viktigt att förstå hastigheten av samtal och 
andra informationsflöden som förekommer på sociala medier, samt ha förståelse för 
hur de kan påverka företagets nuvarande och framtida position på marknaden 
(Kietzmann et. al. 2011, Kaplan & Haenlein 2010, Hanna, Rohm & Crittenden 2011). 
Stakston (2011, s. 57) poängterar vikten av detta genom att säga att “monitorering av 
den sociala mediesfären måste bli en del av omvärldsbevakningen”. Nästa steg för 
företaget är att utveckla mål med arbetet inom de sociala medierna samt strategier för 
hur företaget ska uppnå dessa mål (Kietzmann et. al. 2011). Dessa strategier behöver 
stämma överens med företagets övergripande mål och gå i samma riktlinje som 
företagets övriga marknadsföringsstrategier. Kaplan och Haenlein (2010) menar att 
det är viktigt att alla aktiviteter inom sociala medier är i linje med varandra, eftersom 
motstridiga budskap kan påverka företaget mycket negativt. Därför är det viktigt, likt 
vid all annan marknadskommunikation, att ha en tydlig bild av vad företaget vill 
kommunicera marknaden (Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Detta, att företagets mål 
genomsyrar all kommunikation, kallas integrerad marknadskommunikation och ett 
tecken på att ett företag lyckats med detta är att det är lätt att känna igen företaget som 
avsändare i all kommunikation, oavsett vilket eller vilka verktyg som används 
(Berglund & Boson 2010, s.156). 
 
Företaget bör också ha tydliga tillvägagångssätt som talar om vilka av de anställda 
som sköter arbetet samt hur de gör det. Det är nämligen av stor vikt att identifiera de 
anställda som är lämpliga för arbetet - de som har förmågan att skapa känslomässigt 
innehåll samt lyssna på den respons konsumenterna ger (Kietzmann et. al. 2011). Ett 
möjligt tillvägagångssätt innebär att företaget väljer ut anställda vars främsta 
arbetsuppgift är hanteringen av företagets sociala medier och att övrig personal inte 
alls är involverad i detta arbete (Kaplan & Haenlein 2010). Vad som också är viktigt 
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att reflektera kring är frekvensen på de budskap företaget kommunicerar (Kaplan 
2012). Om en kund väljer att följa företaget via ett eller fler sociala medier kan detta 
ses som ett starkt tecken på förtroende, något som företaget absolut inte får 
missbruka, genom att exempelvis “bombardera” användarna med reklambudskap. 
Eftersom användarna kan sluta följa företaget genom bara ett par klick kan vänskapen 
annars brytas upp väldigt snabbt. 
 
Vidare är det viktigt att se sociala medier som ett verktyg under ständig förändring. 
Därför är det av vikt att löpande utvärdera arbetet, observera hur konkurrenterna 
arbetar samt ta fram strategier efter företagets behov (Kietzmann et. al. 2011). För att 
kunna följa upp arbetet är det viktigt att definiera företagets viktigaste mål och i den 
mån det är möjligt kvantifiera mått som går att relatera till dessa - för att sedan mäta 
resultatet av arbetet (Hanna, Rohm & Crittenden 2011).  
 
Thackeray och Neiger (2009) menar att ett företag ska vara uppmärksamma och 
lyhörda på vad konsumenter säger om företaget eller företagets produkter genom 
sociala medier. Oavsett om sociala medier används för att kommunicera direkt med 
konsumenterna, eller för att påverka andra att kommunicera budskap relaterade till 
företagets varumärke, kan en effektiv användning av sociala medier ha stor nytta av 
en personlig, relationsorienterad prägel (Weinberg & Pehlivan 2011). Carlsson (2010 
s.35) menar att företag på sociala medier bör rikta in sig på att bygga relationer, öppna 
upp för dialog och skapa förtroende. Syftet bör således i första hand inte vara att sälja 
produkter. Det har visat sig att den mest effektiva kampanjen på sociala medier är den 
som engagerar konsumenterna i kommunikationsprocessen (Thackeray & Neiger 
2009).  För att skapa riktigt kraftfulla marknadsföringskampanjer bör företaget därför 
uppmuntra både nuvarande och potentiella kunders skapande av användar-genererat 
innehåll (Kaplan 2012).   

3.3 Instagram 
 
Instagram är en social media-applikation där användare kan dela bilder och videor 
med varandra. En viktig funktion på applikationen är att medlemmarna kan “gilla” 
varandras bilder - en annan version av Facebooks “likes”. En annan viktigt funktion 
är möjligheten att använda hastags (#), vilken möjliggör en kategorisering av bilderna. 
Plattformen hör till en av de nio olika kategorierna av sociala medier som Stakston 
(2011, s. 54) väljer att kalla mediedelning, vilken innefattar tjänster som möjliggör 
uppladdning och distribuering av stillbilder och videos med kommentarsmöjligheter. 
Syftet med Instagram är att användare snabbt och enkelt ska kunna ta en bild med sin 
mobilkamera och redigera bilden genom olika filter, för att sedan dela den med 
andra5. Plattformen, som är helt gratis att använda, lanserades i San Francisco i 
oktober 2010 och är sedan 2013 ägt av det sociala nätverket Facebook. I slutet av 
2013 hade plattformen 150 miljoner användare och i genomsnitt delades då 55 
miljoner foton varje dag (Olsson 2013). Statistik från 2013 visar att 15 procent av 
Sveriges befolkning någon gång använt den mobila applikationen och siffran på de 
som använder det dagligen uppgår till fem procent (Findahl 2013). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Instagram.com (2014-04-16) 
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3.4 Analysram 
 
Med litteraturgenomgången ovan som bakgrund har det bestämts vilka frågor som är 
nödvändiga att ställa företagen, samt vad som är nödvändigt att observera i företagens 
arbete, för att undersökningens frågeställning ska kunna besvaras. Vidare har det 
fastställts hur svaren till dessa frågor samt de undersökta variablerna kategoriseras, 
sorteras och därefter analyseras.  
 

3.4.1 Observation 
 
Det har framkommit att det förekommer olika typer av budskap i all typ av 
marknadskommunikation. Kotler et. al. (2013) menar att det finns två typer av 
budskap – rationella och emotionella. Många menar att kommunikation via sociala 
medier bör vara mer relationsinriktad än vad marknadsföringsbudskap traditionellt 
sett är (Carlsson 2010, Weinberg & Pehlivan 2011, Thackeray & Neiger 2009). För 
att undersöka om det är så företagen arbetar sorteras företagens förekommande 
budskap i olika kategorier och därefter mäts i frekvens. De olika budskapen företagen 
kommunicerar sorteras i de två kategorierna rationella budskap och emotionella 
budskap, där de rationella budskapen är sådana som förmedlar ett säljbudskap. 
Intentionerna för denna kommunikation är ekonomiska och syftet är att skapa 
försäljning. De emotionella budskapen, å andra sidan, är svåra att urskilja något direkt 
försäljningsbudskap i, och handlar mer om att skapa legitimitet för företaget. Genom 
dessa budskap kan företaget skapa en relation med kunden samt påverka den bild som 
kunderna har av företaget.  
 
Vad som också framkommit är att det är viktigt att ha rätt frekvens på de budskap 
som kommuniceras (Kaplan 2012). Vad som klassas som rätt frekvens framgår dock 
inte i någon litteratur och därför är det svårt att mäta och analysera detta. För att ändå 
inte helt bortse från denna variabel undersöks den och ställs i relation till variabeln 
antal följare, för att undersöka om dessa variabler kan ha något samband.  
 
Ytterligare variabler som observeras är huruvida företagen uppmuntrar följarna att 
skapa eget innehåll samt har en tvåvägskommunikation med följarna, eftersom båda 
dessa strategier enligt litteratur är viktiga att företagen anammar (Thackeray & Neiger 
2009, Kaplan 2010, Kietzmann et. al. 2011). 
 
En struktur för hur variablerna i observationen sorteras har fastställts enligt följande: 
 
1. Användarnamn 
2. Antal följare 
3. Frekvens 
4. Typ av budskap 
 
1. Rationella budskap 
1A: Produktbudskap. Bild på ett eller fler plagg från företagets sortiment.  
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Figur 3. Lindex, Instagram. Figur 4. Lager 157, Instagram. Figur 5. Bikbok, Instagram.  
 
1B: Produktbudskap. Bild på ett eller fler plagg från företagets sortiment som bärs 
upp av modell eller annan person.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 6. Lindex, Instagram. Figur 7. Bikbok, Instagram. Figur 8. Bikbok, Instagram.  
 
1C: Budskap som syftar till informera om företaget. I denna kategori ingår 
information om företaget, som exempelvis öppettider, invigningar och lanseringar, 
kommunikation om företagets samarbeten samt inbjudningar, erbjudanden, tävlingar 
och andra förmåner som riktas mot kunderna. 
 

Figur 9. Lager 157, Instagram. Figur 10. Lager 157, Instagram. Figur 11. Bikbok, Instagram.  
 
2. Emotionella budskap 
2A: Budskap som syftar till att inspirera om kläder och mode.  
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Figur 12. Bikbok, Instagram. Figur 13. H&M, Instagram. Figur 14. Ida Sjöstedt, Instagram.  
 
2B: Budskap som syftar till att inspirera om andra saker. I denna kategori ingår 
budskap som kommunicerar hur företaget arbetar samt vad företaget står för.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Bikbok, Instagram. Figur 16. Bikbok, Instagram. Figur 17. Bikbok, Instagram.  
 
5. Uppmuntras följare att skapa innehåll? 
 
Ja/Nej 
Uppmuntrar företaget exempelvis följarna att hashtaga (#) sina bilder med företagets 
namn eller andra ord som kan sammankopplas med företaget? Ställer företaget 
frågor till sina följare?  
 
6. Har företaget en tvåvägskommunikation med följarna?  
 
Ja/Nej 
Besvaras följarnas frågor/kommentarer av företaget?  
 

3.4.2 Intervju  
 
Utifrån litteraturen har även intervjufrågor till företagen stipulerats. Inledningsvis 
finns frågor som behandlar företagets syfte och mål med kommunikationen via 
Instagram. Vi vill även veta vad företagen vill förmedla med sina bilder, samt om de 
mäter resultaten och ser effekter av sin Instagram-kommunikation, varpå frågor om 
det ställs. En viktig fråga syftar till att undersöka hur företagens Instagram-
användning har kommit att påverka kommunikation via traditionella 
marknadsföringskanaler. Vidare ställs frågor som berör tillvägagångsätt, så som vem 
som är ansvarig för Instagram-kontot och huruvida företag tittar på konkurrenter på 
hur konkurrenterna arbetar på Instagram (Bilaga 1).  
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras data som samlats in för att kunna besvara undersökningens 
frågeställning. Datan består av två olika delar som kombineras för att belysa 
frågeställningen från flera olika synvinklar. Inledningsvis har en strukturerad 
observation av hur företagen använder Instagram gjorts, där bland annat olika typer 
av budskap kategoriseras samt kvantifieras. Därefter har strukturerade intervjuer 
med åtta textil- och modeföretag genomförts. 

 

4.1 Observation  
	  
För att undersöka hur företag i den svenska textil- och modebranschen använder 
Instagram i sin marknadsföring genomfördes en strukturerad observation av 20 
företag. Dessa företag valdes ut utifrån kriterierna att företaget ska ha ett officiellt 
Instagram-konto, ska ha uppdaterat minst en bild de senaste fyra veckorna, arbetar 
med att tillverka och/eller sälja textil- och/eller modeprodukter samt är verksamma 
och har huvudkontor i Skandinavien.  Observationen genomfördes utifrån ett tydligt 
observationsschema, för att förhindra att internbedömarreliabiliteten samt 
intrabedömarreliabiliteten skulle bli för låg. Mätperioden innefattar all uppdatering av 
bilder och budskap som företagen gjort under en fyraveckorsperiod - mellan 26 mars 
och 23 april. För fullständigt resultat, se Bilaga 3.  
 

4.1.1 Användarnamn 
	  
De allra flesta företag har sitt namn som användarnamn på Instagram. Exempel på 
detta är KappAhl, Bikbok, Nelly.com samt H&M. Många företag använder dock sitt 
namn samt ett tilläggsord i sitt användarnamn. Exempel på detta är MQ (mqfashion), 
Boomerang (boomerang1976) samt Lindex (lindexofficial). Vid användning av 
Instagrams sökfunktion kan det konstateras att vissa företag är lätta att hitta, medan 
vissa är svårare, då sökfunktionen kräver att det exakta användarnamnet anges. I 
exemplet med Boomerang måste man känna till att användarnamnet innefattar 
företagets etableringsår - annars är det nästan omöjligt att hitta företagets konto. Vid 
en närmare granskning av de olika träffar som fås vid en användarnamnsökning 
gjordes upptäckten att det finns en hel del falska konton. I vår definition av dessa 
falska konton ingår konton som står i företagens namn, men som någon annan än 
företaget står bakom.  
 

4.1.2 Antal följare 
	  
Genom att granska företagens antal följare ser vi att detta är något som skiljer sig 
avsevärt. Det företag som har överlägset flest följare då mätning görs är H&M med 
över 2 miljoner följare. Det företag som har minst antal följare är Boomerang, med 
drygt 200 stycken.  
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4.1.3 Frekvens 
	  
Vi ser också att olika företag har helt olika frekvenser på sina budskap på Instagram. 
Acne har under mätperioden endast två bilder upplagda, medan Bikbok under samma 
period har uppdaterat 140 bilder. Där emellan finns en stor variation i antalet budskap 
företagen kommunicerar.  
 
Företag med en frekvens på mer än 28 bilder under mätperioden klassar vi ha hög 
frekvens, då det ger ett snittvärde på en bild per dag eller mer. Företag som har 
mindre än 28 bilder under mätperioden klassas således ha låg frekvens. Anledningen 
till varför en bild per dag satts som gräns för hög frekvens är att det på så sätt går att 
se att företagen på daglig basis arbetar med Instagram. Då följarantalet skiljer sig 
enormt från minsta antal följare till mesta antal har vi skapat kategorier efter de olika 
tendenser av kluster vi har kunnat urskilja i företagens följarantal. Då ingen av de 
observerade företagen har mellan 50.000 och 100.000 följare finns således inte denna 
kategori med i tabellen. Genom denna uppdelning ser vi att 11 av 20 företag 
uppdaterad mer än en bild per dag.  
 

Följare\Frekvens Hög frekvens av bilder  
(Mer än 1 bild per dag) 

Låg frekvens av bilder  
(Mindre än 1 bild per dag) 

Över 100.000 
följare 
 

 

 
 

 

10.000-50.000 
följare 

 
 

 
 

Mindre än 10.000 
följare 

 

 
 

Tabell 1. Antal följare samt frekvens på företagens budskap. 
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4.1.4 Typ av budskap  
 
Även variabeln typ av budskap varierar stort från företag till företag - både vad gäller 
vilka kategorier av budskap som kommuniceras samt hur uppdelningen mellan de 
olika kategorierna ser ut. H&M, Nelly.com och Rut&Circle är exempel på företag 
som kommunicerar alla fem typer av budskap samt har en förhållandevis jämn 
uppdelning dem emellan. Acne och Ellos är företag som kommunicerar endast en 
respektive två typer av budskap, medan Jolina, Lindex och Dagmar använder sig av 
tre typer av budskap i sin kommunikation.  
 
Vi kan se att majoriteten av företagen lägger ut mest rationella budskap, det vill säga 
budskap som går in under kategori 1 - bilder som förmedlar ett produkt- eller 
informationsbudskap. Andelen emotionella budskap varierar mellan 0 och 59 procent 
och det är endast ett företag som har störst andel av dessa budskap. Då varken Ellos 
eller Acne har mer än ett fåtal bilder konstaterar vi dock att dessa siffror inte kan ge 
ett fullständigt resultat, då procentsatsen enbart bygger på två bilder.  
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Figur 18. Företagens olika kommunikationsbudskap.  
 
1A: Produktbudskap som syftar till att visa ett eller fler plagg från företagets sortiment.  
1B: Produktbudskap som syftar till att visa ett eller fler plagg från företagets sortiment som bärs upp av 
modell eller annan person. 
1C: Budskap som syftar till informera om företaget. I denna kategori ingår information om företaget, 
som exempelvis öppettider, invigningar och lanseringar, kommunikation om företagets samarbeten 
samt inbjudningar, erbjudanden, tävlingar och andra förmåner som riktas mot kunderna. 
2A: Emotionella budskap som syftar till att inspirera om kläder och mode. 
2B: Emotionella budskap som syftar till att inspirera om andra saker. I denna kategori ingår budskap 
som kommunicerar hur företaget arbetar samt vad företaget står för. 
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4.1.5 Företagens uppmuntran till följarna att skapa eget innehåll  
 
Det är väldigt få (7 av 20) av företagen som uppmuntrar sina följare att på ett eller 
annat sätt skapa eget innehåll. Av de företag med få (mindre än 10.000) följare är det 
bara två av tolv företag som gör detta. I kategorin med många (över 100.000) följare 
är det tre av fem som arbetar med denna typ av kommunikation.  
 

Följare\Uppmuntrar 
till att skapa eget 
innehåll  

Ja Nej 

Över 100.000 följare  
 

 

 

10.000-50.000 följare  
 

 

Mindre än 10.000 
följare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tabell 2. Uppmuntran till eget innehåll (ja/nej) i förhållande till antal följare.  
 

4.1.6 Företagens kommunikation med följarna  
 
Majoriteten (14 av 18) av företagen använder en tvåvägskommunikation, genom att 
svara på de frågor och/eller kommenterar följarna skriver. Av de fyra företag som inte 
använder en tvåvägskommunikation har tre företag många (över 10.000) följare. 
Varför endast 18 företag, och inte 20, medverkar i jämförelsen är på grund av att 
Boomerang samt Rut&Circle inte fått några kommentarer eller frågor av sina följare, 
varpå det inte gått att se om de använder en tvåvägskommunikation eller inte.   
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Följare\ 
Tvåvägskommunikation 

Ja Nej 

Över 100.000 följare  
 

 
 

 

10.000-50.000 följare 

 
 

 

Mindre än 10.000 följare 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tabell 3. Användning av tvåvägskommunikation (ja/nej) i förhållande till antal följare.  
 

4.2 Intervju  
 
För att ta reda på motiven bakom företagens arbete med Instagram genomfördes 
intervjuer med en del av de företag som även ingick i observationen. Intervjuerna 
genomfördes via mail och var således i en så kallad strukturerad form. Liksom för 
urvalet i observationen är den gemensamma faktorn för företagen att de säljer 
och/eller tillverkar textil- och modeprodukter på den skandinaviska marknaden samt 
har ett officiellt Instagram-konto som uppdaterats minst en gång de senaste fyra 
veckorna. Av de 50 företag som inbjöds att delta in intervjun var det åtta företag som 
besvarade våra frågor.  För fullständiga intervjusvar, se Bilaga 2.  
 

4.2.1 Syftet och målet med att använda Instagram 
	  
Från intervjuerna framkom det att främsta syftet att använda Instagram är för att 
kunna nå ut till en bredare målgrupp samt för att kunna visa upp en mer personlig sida 
av varumärket. Många menar att Instagram är en bra plattform för att kommunicera 
företagets varumärke, eftersom att kombinationen av bild och text tillåter en personlig 
förmedling av vad varumärket står för. Många menar också att det är en bra kanal för 
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att inspirera, informera och engagera, genom att berätta om nyheter samt lanseringar, 
visa produkter, arrangera tävlingar, ge exklusiva erbjudanden och visa bilder ur 
företagets “vardag”. Det framkommer också tydligt att företagen tycker att Instagram 
är ett snabbt och billigt sätt att marknadsföra sig på. Vidare ses det som ett verktyg 
som möjliggör en kommunikation som är naturlig och otvungen.  
 
Liksom syftet, är ett av målen med Instagram-användningen att visa upp en 
personligare sida av företaget. Ett företag beskriver detta såhär:  
 

“Målet är att skapa ett kvalitativt innehåll som bjuder följarna på ett 
djupare innehåll och i vissa fall exklusiv förhandsinformation. Vi vill 
skapa ett engagemang och en dialog för att öka preferensen för 
varumärket och sprida information. Målet är att ha en kvalitativ bas av 
följare som har ett äkta intresse för varumärket”6.  

 
Många företag menar också att målen med Instagram-användningen är att driva trafik 
till webbshopen, locka fler kunder till butiken samt sälja mer produkter. Fler av 
företagen är dock noga med att påpeka att detta inte är huvudmålet, utan att det 
snarare i första hand handlar om att öka företagets varumärkeskännedom. Några 
enstaka företag har mer specifika mål kopplade till sitt Instagram-konto och menar att 
de vill öka antalet följare och “likes” på de bilder som publiceras, för att sedan kunna 
mäta resultaten inom företagets olika affärsområden.  
 

4.2.2 Strategier  
	  
På frågan om vem som är ansvarig för företagets Instagram-konto är svaren blandade. 
Några enstaka företag uppger att alla på företaget har möjlighet att använda och 
uppdatera Instagram-kontot, medan ett par företag säger att det endast är en utvald 
person som sköter kontot. Det vanligast förekommande svaret är att ett par utvalda 
personer har tillgång till kontot och att det då oftast handlar om företagets 
marknadsavdelning, eftersom de har störst kunskap kring varumärkesbyggande och 
positionering. Ett av företagen uppger att det dessutom ofta är personerna på 
marknadsavdelningen som är med på pressträffar, mässor, event och andra tillfällen 
som företaget ofta publicerar bilder ifrån. I de flesta av dessa fall, då fler personer har 
tillgång till kontot, är det en person som är administratör, medan de andra endast kan 
publicera innehåll. Det visade sig ganska tydligt att de företag som arbetar på detta 
sätt är större företag, i form av varumärkesleverantörer, medan de som svarat att “alla 
arbetar med Instagram” alternativt “en utvald person sköter kontot” är små lokala 
butiker. 
 
Det är få av företagen som direkt mäter resultatet av kommunikationen via Instagram. 
Endast ett företag uppger att de registrerar varje veckas gillade samt delade bilder och 
jämför detta med andel sålda plagg. Resterande företag uppger att de mäter resultat 
mer indikativt, genom att se tendenser på vad som uppskattas och skapar engagemang 
och därefter publicerar den typen av budskap. Ett företag svarar:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Intervju med Peter Sjöström, Marknadschef Boomerang, 2014-04-25. 
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“Instagram är skönt på det sättet att det inte går att mäta så mycket. 
Responsen är väldigt direkt; bra innehåll får många “likes”, och får vi 
många likes blir vi glada och vet att vi gjort något bra. Sedan gör vi det 
lite bättre nästa gång”7. 

 
När det kommer till om företagen tittar på hur konkurrenter kommunicerar via 
Instagram är även detta något som varierar stort mellan de olika företagen. Hälften av 
företagen svarar att de inte så ofta eller inte alls tittar på konkurrerande företags 
Instagram-uppdateringar, medan hälften uppger att de gör det ofta. Ett företag uppger 
att de gör det dagligen. I något enstaka fall menar företaget att de inte tittar på 
konkurrenter, eftersom de inte kommit så långt i sitt arbete på Instagram än. Ett annat 
företag menar att de tittade mycket på de konkurrerande företagen innan de visste hur 
de skulle använda Instagram och hade det som hjälp när de skulle utarbeta en egen 
Instagram-strategi. Vad som är gemensamt för de företag tittar på konkurrenterna är 
att de gör det i inspirationssyfte.  
 

4.2.3 Resultat samt påverkan på traditionell marknadsföring 
  
På frågan om företagen har sett något resultat med sin Instagram-användning svarar 
samtliga företag, förutom det företag som nyss anslutit sig till Instagram, ja. Många 
uppger att de upplever att kunder får upp ögonen för nya produkter och att vissa 
produktbilder bidrar till att folk snabbt söker sig till företagets butik. Många kunder 
kommer också in i butiken för att de sett fina bilder på Instagram och vill titta i 
butiken på riktigt. Ett företag uppger även att de sålt varor på distans till kunder som 
sett varorna på Instagram. En annan aspekt av frågan är att företagen ser att de får fler 
och fler följare och “likes”, samt att de löpande lär sig vad som skapar engagemang 
och vad som sprids vidare. Ett företag uppger att de kan se en direkt avkastning på 
antal “likes” i försäljningsvolymen på webbshopen.  
 
På frågan hur företagens arbete med Instagram har påverkat traditionell 
marknadsföring är svaren mer varierade. Av de två lokala butikerna som tillfrågades 
uppger en av dem att de annonserar ungefär lika mycket som de alltid gjort, medan 
den andra svarar att de minskat sin annonsering. Detta eftersom responsen på en 
produktbild i en tidning är mycket lägre än den som fås via Instagram, samt att 
resultatet av en tidningsannons är mycket svårare att mäta. När det kommer till de 
större företagen uppger samtliga av dem att sociala medier mer ses som ett 
komplement till den övriga marknadsföringsmixen och att det därför inte ersatt annan 
marknadsföring. De menar att Instagram gett dem mer utrymme att synas och 
fungerar som ytterligare en kanal för att nå ut med varumärket, utan att budgeten för 
marknadsföring ökat eller minskat. Tack vare att företagens vanliga budskap kan 
spridas via fler kanaler har annonsmaterialet fått ett bredare användningsområde och 
det har blivit lättare för företagen att med små medel nå ut till en bredare publik. Tre 
av företagen uppger dessutom att de aldrig använt traditionella medier i sin 
marknadsföringsstrategi, utan menar att de från början har fokuserat på det som anses 
ge mest avkastning på investerade pengar och tid - sociala medier.  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Intervju med Pontus Tenggren, Nudie Jeans, 2014-05-06. 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt sammanställs resultatet från observationen och intervjuerna, och 
jämförs sedan med vad som återgetts i läst litteratur. Genom att kombinera de olika 
resultatdelarna skapas en bild av hur företag arbetar med Instagram, varpå de olika 
delarna ur företagens arbete på Instagram beskrivs.  

 

5.1 Syfte och mål med företagens Instagram-kommunikation 
 
Främsta syftet med social media-marknadsföring menar Gordhammer (2009) är att 
stärka relationen till sina kunder. Stakston (2011, s. 28) å andra sidan menar att 
anledningen till ett företags social media-närvaro är att de vill finnas på fler av de 
arenor där deras målgrupp finns. Vad som visade sig av de intervjuer som gjordes 
med företagen var att båda dessa syften som återgetts i litteraturen stämmer överens 
med vad företagen själva uppger är främsta syftet - nämligen att nå ut till en bredare 
målgrupp samt att kunna visa upp en mer personlig sida av varumärket. Genom att 
bland annat visa bilder från företagets vardag, ge förhandsinformation om lanseringar, 
ge exklusiva erbjudanden och arrangera tävlingar menar företagen att de både kan 
informera, inspirera och engagera sina kunder. En slutsats som dras när vi läser 
företagens intervjusvar är att det går att dra tydliga kopplingar mellan dessa och det 
Gordhammer (2009) nämner i sin forskning. Han menar nämligen att den strategi som 
oftast används via sociala medier är relationsmarknadsföring, vilken har som mål att 
skapa ett större engagemang i kunden och skapa långvariga relationer, istället för att 
främst fokusera på försäljning. Av företagens syften med kommunikationen att döma 
ser vi att att företagen tyckts arbeta med just detta.  
 
Målet med nästan all marknadskommunikation menar Berglund och Boson (2010, s. 
85) är att gå med vinst. För att konkretisera detta övergripande mål kan det delas in i 
de tre delmålen ökad varumärkeskännedom, förbättrad varumärkesattityd och en 
beteendeförändring, i form av exempelvis ökad försäljning. I vår undersökning 
framkom det att företagens främsta mål med Instagram-marknadsföringen är att visa 
en personligare sida av företaget, något som i slutändan ska driva mer trafik till 
webbshopen, locka fler kunder till butiken samt sälja mer produkter. Flertalet av 
företagen uppgav också att målet med Instagram-användningen är att informera 
kunder om produkter, lanseringar och andra nyheter samt förmedla vad varumärket 
står för. Vad vi kan se finns alltså samtliga av de delmål som återgetts i litteraturen 
representerade när företagen själva får beskriva sina mål med sin marknadsföring på 
Instagram. Målen om att uppnå en beteendeförändring samt en förbättrad 
varumärkeskännedom är båda tydligt uttalade mål från företagens sida. Det är tydligt 
att företagen vill få fler kunder och nå en högre försäljning genom sin 
kommunikation.  Att nå en ökad varumärkeskännedom beskriver dessutom flertalet av 
företagen som det främsta målet med sin Instagram-kommunikation. Målet att nå en 
förbättrad varumärkesattityd finns även det representerat i företagens syften, men på 
ett mer subtilt sätt. Många av företagen beskriver nämligen att de använder Instagram 
för att kunna visa en annan sida av företaget. Att detta handlar om en önskan om att 
nå en förbättrad varumärkesattityd är inget som företagen själva uttalat, men något 
som vi drar en egen slutsats kring.   
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Vad vi kan se är företagen relativt ense om både syftet och målet med Instagram-
marknadsföringen. När det kommer till dessa områden svarar företagen snarlikt och 
det finns alltså inga stora variationer i de olika företagens svar. Detta tolkar vi som att 
det råder en ganska tydlig uppfattning om varför Instagram-marknadsföring används 
av företag.  

5.2 Företagens strategier och tillvägagångssätt  
 
Enligt Ström (2010, s. 15s) måste ett företags användarnamn väljas med omsorg, 
eftersom att målgruppen lätt måste kunna hitta till företagets profil. När vi inledde vår 
observation på Instagram upptäckte vi snart att det inte alltid var lätt att hitta 
företagens konton. I vissa fall ledde våra sökningar (som till en början innefattade 
enbart företagets namn) till många olika träffar och det var då svårt att veta vilket 
konto som var det rätta. I några fall var det än mer besvärligt att hitta rätt 
användarnamn, då tilläggsord ibland används i företagens användarnamn. Vad vi 
också upptäckte var att det fanns en del falska konton - konton som är skapade av 
någon som vill få oss att tro att det är ett företag som ligger bakom det, trots att det 
sannolikt är någon annan som skapat och uppdaterar det. Båda dessa problem tror vi 
utgör en stor risk för företagen, då personer kan ha svårt att hitta till företagens 
Instagram-konton och då personer av misstag kan följa dessa falska konton i tron om 
att han eller hon följer förtagets officiella konto. På så vis kan företaget gå miste om 
följare och i allra värsta fall kan en falsk bild av företaget kommuniceras. Eftersom 
denna upptäckt gjordes under arbetets gång, då intervjufrågorna redan skickats till 
företagen, har det inte funnits möjlighet att undersöka hur företagen ställer sig till 
detta problem och därför har inte denna risk kunnat undersökas ytterligare.  
 
Enligt Kietzmann et. al. (2011) är det viktigt att utarbeta mål med arbetet inom sociala 
medier samt utveckla strategier för hur företaget ska uppnå dessa mål. Hanna, Rohm 
och Crittenden (2011) menar att för att företaget ska kunna följa upp arbetet samt 
mäta resultatet av det, krävs dessutom en kvantifiering av företagets mål. Vad vi kan 
se är detta något de flesta företag saknar, då de mål företagen uppger att de har är mer 
övergripande. Vad många företag har gemensamt är att de strävar efter fler “likes” på 
de bilder de publicerar samt fler följare på sitt konto. Däremot har ingen av dem 
kvantifierbara mål och inte heller några mål som är kopplade till områden utanför 
företagets konto, exempelvis företagets försäljning.  
 
Kietzmann et. al. (2011) menar också att företaget bör ha tydliga tillvägagångssätt 
som talar om vilka av de anställda som sköter arbetet. I våra intervjuer framkom det 
att det ofta är personer på marknadsavdelningen som är ansvariga för företagets 
Instagram-konto, eftersom de anses mest kompetenta att utföra arbetet. Svaren från 
företagen är dock något varierande och exempelvis kan vi se att riktigt så tydliga 
strategier inte finns bland de mindre företagen, som i detta fall representeras av små 
lokala butiker. I deras fall är det istället butikens ägare alternativt alla i personalen 
som sköter kontot. Detta är något vi anser vara naturligt då större företag kräver mer 
utarbetade strategier för att skapa en enhetlig kommunikation. För små företag med 
enbart ett fåtal anställda kan en enhetlig kommunikation förmodligen skapas ändå. I 
det stora hela tycker vi att företagens svar tyder på att de flesta företag har ganska 
tydliga riktlinjer kring vem eller vilka som bär ansvaret för företagets konto.  
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Frekvensen på företagens budskap är något som varierar stort mellan företagen och 
därför är det en svår variabel att analysera. Att det dessutom är nästan omöjligt att 
uttala sig om vad som är “rätt" frekvens försvårar analysen ytterligare. Kaplan (2012), 
som uttalar sig om hur viktigt det är att ha rätt frekvens på de budskap som 
kommuniceras, uttalar sig inte om “den rätta frekvensen” och det går inte heller att 
läsa om i annan litteratur. För att undersöka detta vidare hade en undersökning bland 
konsumenterna (i det här fallet: följarna på Instagram) behövt göras, vilket inte fått 
plats inom tidsramen för denna undersökning.  
 
Som konstaterat i observationen varierar företagens budskapsfrekvens mellan två och 
140 bilder under den fyraveckorsperiod som observationsperioden innefattade och det 
är svårt att se några tydliga mönster eller ens tendenser i resultatet. Exempelvis går 
det inte att uttala sig om att företag med en viss storlek (följarantal) har en viss typ av 
frekvens. Likadant gäller således för företagens följarantal, vilket varierar mellan 200 
och drygt 2 miljoner stycken. Även för detta resultat är det svårt att urskilja variabler 
som skillnaderna kan bero på. Genom Tabell 1 kan det konstateras att variablerna 
följare och frekvens verkar vara oberoende av varandra. Vad som kan urskiljas ur 
Tabell 1 är fyra företag som kan anses vara ledande i Instagram-arbetet. Detta för att 
dessa företag (Gina Tricot, Nelly.com, Bikbok och H&M) har både hög frekvens på 
sina bilder och många följare. Vad som också kan urskiljas ur tabellen är företaget 
Acne som har många följare, trots sin väldigt låga frekvens. Detta gör att de sticker ut 
i undersökningen. Av detta kan vi dra slutsatsen att en hög frekvens inte är 
nödvändigt för att få många följare till sitt konto. Vi förstår därför att andra variabler, 
så som exempelvis varumärke, image och kundlojalitet, har inverkan på hur många 
följare företagen har.  
 
En anledning till varför en analys är så svår att göra i detta fall kan vara den stora 
skillnaden i företagens storlek. Att jämföra H&M, som har 3200 butiker8 runt om i 
världen, med den lokala Borås-butiken Faith är svårt av många anledningar. Då deras 
potentiella kundantal skiljer sig enormt är det svårt att uttala sig om huruvida deras 
följarantal är bra eller dåliga. Det kan också tänkas att olika företag har olika mycket 
resurser att lägga på arbetet, vilket ger dem olika förutsättningar. Hur länge företagen 
funnits på Instagram kan även det vara en avgörande faktor när det kommer till 
företagens olika följarantal och tillvägagångsätt. Det säger nästan sig självt att ett 
företag som nyss anslutit sig till plattformen inte kan ha lika många följare som ett 
som varit aktiva i flera år. Det kan även antas att företag med längre erfarenhet har 
arbetat fram en mer effektiv kommunikation. Något som är tänkbart är att 
undersökningen skulle kunnat resultera i en bättre jämförelse ifall fler företag av 
liknande storlek och/eller samma typ ingått i undersökningens urval.  
 
Att kommunikationen på sociala medier bör ha en relationsorienterad prägel är många 
i litteraturen överens om (Weinberg & Pehlivan 2011, Carlsson 2010, Gordhammer 
2009). I vår undersökning har vi valt att undersöka huruvida detta stämmer i praktiken 
genom att kategorisera och kvantifiera de olika typerna av budskap som företagen 
kommunicerar på Instagram. Resultatet visade att majoriteten av företagen 
kommunicerar mest rationella budskap, då de mest publicerar bilder som förmedlar 
ett produkt- eller informationsbudskap. Bedömt efter vad Carlsson (2010, s. 35) säger, 
att syftet med social media-närvaron i första hand inte bör vara att sälja produkter, är 
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de flesta företagen alltså för säljinriktade i sin marknadsföring på Instagram. Trots 
detta resultat bedömer vi denna marknadsföring som mer personlig än den 
traditionella marknadsföringen. Detta eftersom bilderna som publiceras ofta har en 
mer personlig prägel, exempelvis i form av att medarbetare används i produktbilderna 
samt eftersom bilderna ofta är mer spontana och inte lika tillrättalagda, jämfört med 
bilder som används exempelvis i en tidningsannons.  
 
När det kommer till att försöka utläsa samband i detta resultat är variationen, likt i 
variablerna frekvens och följarantal, mellan olika företag för stor. Det går således inte 
att uttala sig om att exempelvis företag som kommunicerar en viss typ av budskap har 
fler följare eller tvärtom.  
 
Enligt Thackeray och Neiger (2009) är de effektivaste kampanjerna på sociala medier 
de kampanjer som engagerar konsumenten. Dessutom menar Kaplan (2012) att 
företag bör uppmuntra sina kunder att vara delaktiga och skapa eget innehåll. I vår 
observation ser vi att sju av 20 företag gör just detta, vilket innebär att majoriteten av 
företagen inte uppmuntrar sina följare att engagera sig. Däremot ser vi att en majoritet 
av företagen (14 av 18) för en dialog med sina följare på Instagram, då de svarar på de 
frågor och kommentarer de får. Att företagen öppnar upp för en dialog med sina 
kunder på detta vis tolkar vi som att de är intresserade av att lyssna på vad 
konsumenterna har att säga om företaget eller företagets produkter – något som 
Kietzmann et. al. (2011) menar att kunder vill att företagen ska göra. Detta, att 
företagen arbetar med en flervägskommunikation, ser vi som ett tecken på att 
företagen försöker ha en mer relationsinriktad kommunikation med sina kunder. 
Företagen engagerar sig där med i sina kunder, vilket vi på flera ställen i litteraturen 
har kunnat se är viktigt. I och med detta kan vi också konstatera att Carlssons (2010) 
samt Thackerays och Neigers (2009) teorier om att information inte längre enbart går 
från företag till kund, utan även åt andra hållet, stämmer bra i verkligheten.  
 
Det är enligt litteraturen viktigt att observera hur konkurrenter arbetar (Kietzmann et. 
al. 2011, Stakston 2011, s. 57), för att utifrån det ta fram egna strategier kring hur 
företaget själva ska arbeta. I vår undersökning framkom det dock att enbart hälften av 
företagen observerar konkurrenterna. Dessutom var det bara ett av företagen som 
använde sig av monitorering som strategi innan de själva började använda Instagram. 
Av ett företag som inte tittar på konkurrenter fick vi förklaringen att de vill vara unika 
och gå sin egen väg. Om detta är en möjlighet eller en risk för företaget är svårt att 
avgöra, eftersom originalitet ofta visat sig vara ett framgångsrecept, men det samtidigt 
kan vara nödvändigt att titta på hur konkurrenter arbetar. Detta för att kunna hålla 
jämna steg med de man konkurrerar med.  
 

5.3 Resultatet av företagens Instagram-kommunikation  
 
Enligt intervjusvaren i vår undersökning har samtliga företag sett ett resultat med sin 
Instagram-användning. Många har sett en ökad trafik till företagets webbshop samt 
butik och många har sett att antalet följare och “likes” har ökat i takt med att företaget 
lärt sig hur de ska kommunicera med sina följare. Eftersom inget av företagen har 
kvantifierbara mål kopplade till sitt Instagram-arbete är det dock svårt att mäta om de 
har nått ytterligare resultat - exempelvis huruvida de uppnått sina mål eller inte. För 
att se tydligare resultat av arbetet hade alltså företagen behövt sätta upp tydligare, och 
gärna kvantifierbara, mål. 
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De flesta företag uppger att de inte nämnvärt har ändrat på sin traditionella 
marknadsföring sedan de började använda Instagram. De flesta menar att Instagram 
och annan social media istället fungerar som ett komplement till deras övriga 
marknadsföring - social media ses som ytterligare en kanal att nå ut till nuvarande och 
potentiella kunder. Värt att notera är att tre av företagen som deltog i vår 
undersökning uppger att de aldrig använt sig av traditionell marknadsföring, utan 
enbart förlitat sig på kommunikation via olika sociala medier. Detta ser vi som ett 
tydligt tecken på sociala mediers framfart och ökade betydelse för företags 
marknadskommunikation. Utifrån den litteratur vi tagit del av ser vi att 
reklamtröttheten breder ut sig i samhället och att traditionell marknadsföring därför 
inte har samma genomslagskraft som tidigare (Carlsson, 2010). Att detta är en 
anledning till att vissa företag väljer att inte alls använda sig av traditionella medier 
tycker vi låter som en rimlig teori. Att många företag använder traditionella medier i 
samma utsträckning som innan tror vi beror på att användningen av sociala medier 
inte kostar någonting för företagen och att de därför inte behövt göra ett val mellan de 
olika medierna utan kan ägna sig åt bägge två. 
 

5.4 Avslutande diskussion 
 
I litteraturen om sociala medier framkommer det tydligt att det är viktigt att ha klara 
strategier kring sitt arbete (Kietzmann et. al. 2011, Hanna, Rohm & Crittenden 2011, 
Kaplan & Haenlein 2010). I vår undersökning har vi kommit fram till att de flesta 
företag över lag saknar denna typ av mer detaljerade tillvägagångsätt om hur deras 
arbete på Instagram ska skötas. Det har visat sig att få har tydliga strategier. Istället 
får vi känslan av att många företag befinner sig i ett stadie där det anses okej att 
experimentera och testa sig fram, kanske på grund av att denna marknadsföringskanal 
fortfarande är relativt ny. En annan analys vi gör är att då sociala medier är ett gratis-
verktyg är det tänkbart att företagen anser att detta inte kräver lika mycket tanke och 
planering som traditionella medier gör. Eftersom exempelvis en tidningsannons 
innebär en mycket större kostnad för företaget krävs förmodligen mer planering 
bakom denna. Detta tror vi också är en tänkbar anledning till varför kommunikationen 
via Instagram känns mer personlig än den som sker via mer traditionella kanaler. Då 
oftast inga proffsfotografer eller avancerad redigering används får bilderna en mer 
informell prägel och det är inte alltid självklart att det är ett företag som står bakom 
bilderna, utan i vissa fall skulle det lika gärna kunna vara en privatperson som 
publicerat bilden. Eftersom att kommunikationen via Instagram är tänkt att vara mer 
personlig och informell bedömer vi detta vara ett tecken på en lyckad 
relationsmarknadsföring från företagens sida. En baksida av detta är att det är svårt 
för konsumenter att urskilja ett visst företags bilder. På så vis blir nämligen 
marknadsföringen inte integrerad med resterande marknadsföring och det går inte 
längre att känna igen företaget som avsändare i all kommunikation – något som 
Berglund och Boson (2010) menar är viktigt.  
 
En fråga vi hela tiden återkommer till är om företagen reflekterar över riskerna som 
kan vara kopplade till en Instagram-närvaro. Vi har redan nämnt risken med de falska 
konton som florerar och vi kan tänka oss att det finns fler risker än så. Trots att 
verktyget är gratis att använda tycker vi att företagen borde ha mer utarbetade 
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strategier kring arbetet, eftersom en felanvändning av mediet nämligen kan ha en 
dramatisk påverkan på varumärkesryktet (Kim & Ko 2012).  
 
Vi kan också konstatera att företagen ligger på väldigt olika nivåer i deras arbete på 
Instagram. Det är tydligt att vissa fokuserar mer på detta arbete och det är också 
tydligt att vissa har kommit längre i sitt arbete än ändra. Weinberg och Pehlivan 
(2011) nämner att det går att urskilja tre typer av företag av de som använder sociala 
medier - de som behandlar sociala medier som traditionella marknadsföringskanaler 
och använder beprövade strategier, de som är mer experimentella i sitt arbete och de 
som arbetar helt fristående, genom att identifiera egna strategier och tillvägagångsätt. 
Vi kan konstatera att av de företag vi observerat kan samtliga av dessa tre 
företagstyper identifieras. De företag vi anser vara mer traditionella i sitt uttryck är de 
som kommunicerar mest rationella budskap, medan de som har mer emotionellt 
innehåll bedöms vara mer experimentella. Eftersom de flesta företagen kommunicerar 
båda typerna av budskap är det dock svårt att kategorisera deras sätt att arbeta på, då 
inget företag tycks arbeta uteslutande på ett sätt.    
 
Ett annat konstaterande vi gör är att det arbete företagen beskrivit i intervjuerna till 
viss del skiljer sig från det vi kunnat observera i vår observation. I intervjuerna 
framkommer det att de flesta företag har ett liknande tankesätt när det kommer till 
flera saker, vilket vi inte tycker speglas i observationen. Genom att observera 
företagen upplever vi en mycket större variation. Vad detta beror på är dock svårt att 
uttala sig om. Om det beror på att företagen inte lyckats omvandla sina tankar till 
praktiken, eller om det snarare beror på vårt genomförande av intervjuerna och 
observationen låter vi därför vara osagt. Eftersom alla de företag vi intervjuade inte 
ingick i observationen och vice versa är det nämligen svårt att jämföra resultatet 
mellan de båda metoderna.  
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6. Slutsatser  
 

I detta avsnitt sammanfattas de upptäckter vi gjort och de slutsatser vi dragit 
presenteras. Målet med denna del är att besvara uppsatsens frågeställning och 
uppfylla uppsatsens syfte.  

 
Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga hur skandinaviska textil- och 
modeföretag använder sig av mobilapplikationen Instagram i marknadsföringssyfte. 
För att detta syfte skulle kunna uppfyllas utformades följande problemformulering:  
 
Hur arbetar skandinaviska textil- och modeföretag med sociala medier? 
  
Hur företag arbetar med Instagram har visat sig variera stort från företag till företag. 
En del företag arbetar dagligen med kommunikation via Instagram, medan andra är 
mindre aktiva. Även när det kommer till företagens följarantal är variationen stor. 
Trots att det kan antas att företag som uppdaterar ofta i längden kommer att synas mer 
och där med kommer locka till sig fler följare har inga tecken på ett sådant samband 
kunnat hittas. Det har heller inte gått att urskilja några tendenser på att en viss typ av 
företag har ett visst antal följare eller en viss typ av frekvens. När det kommer till 
företagens syfte och mål med Instagram-kommunikationen är det desto lättare att se 
ett enigt resultat. Inom dessa områden är företagen nämligen relativt överens - 
företagen vill kunna visa upp en mer personlig sida av företaget, vilket ska generera 
bättre varumärkeskännedom och i slutändan mer försäljning.  
 
Litteratur har visat att det primära målet med marknadsföring via sociala medier inte 
bör vara försäljning, utan snarare borde handla om att bygga relationer med sina 
kunder. Vad vår undersökning visar är däremot att många av de budskap som 
företagen kommunicerar har ett direkt eller indirekt säljbudskap, och att de lyfter fram 
produkter på ett liknande sätt som traditionell marknadsföring gör. Faktum kvarstår 
dock att även om budskapen i många fall syftar till att visa produkter upplever vi dem 
som mer personliga, då de ofta är mer spontana och inte lika tillrättalagda som i 
exempelvis tidningsannonser. Vad som också bidrar till vår bedömning att denna 
kommunikation är mer personlig än kommunikationen via traditionella 
marknadsföringskanaler är det faktum att företagen arbetar med en 
tvåvägskommunikation. Genom att granska företagens Instagram-konton är det tydligt 
att flertalet av företagen lägger ner tid och engagemang på sina kundrelationer, vilket 
är viktigt inom marknadsföringen idag.  
 
Det har visat sig att de flesta företag ser Instagram som ett bra komplement till den 
traditionella marknadsföringen. Dock finns även de företag som ser kommunikation 
via sociala medier som en helhetslösning och som arbetar uteslutande med 
marknadsföring digitalt. Trots variationen i dessa svar ser vi detta som ett tecken på 
att sociala medier är ett effektivt verktyg som anses vara värt att lägga ner tid på. 
 
Likt tidigare forskning visar nämligen vår undersökning att företag tycker att det är 
viktigt att finnas på sociala medier idag. Dessutom har nästan alla företag vi intervjuat 
sett ett resultat med deras Instagram-arbete. Dock upplever vi att företag inte alltid har 
så tydligt utarbetade strategier kring arbetet. Exempelvis är det inget av företagen i 
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vår undersökning som har kvantifierbara mål kopplade till sitt arbete på Instagram, 
vilket också gör det svårt eller rent av omöjligt att mäta resultatet av arbetet som görs. 
Precis som sagts i tidigare forskning har det visat sig att det inte finns någon ”one-
size-fits-all-strategi” och inte heller några tydliga tillvägagångsätt för hur företagen 
tycker att man ”bör” arbeta. Därför är det kanske heller inte så konstigt att företagen 
arbetar på olika sätt. Företagens avsaknad av strategier härleder vi till att 
applikationen fortfarande är relativt ny och vi kan därför inte utesluta att företag 
fortfarande befinner sig i ett stadie där de testar sig fram - något som får oss att tror att 
ett mer strategiskt arbete kan komma att användas i framtiden.  
 

6.1 Vidare forskning  
	  
Det har visat sig att sociala medier är relativt outforskat när det kommer till vissa 
områden. Mycket av den forskning vi har tagit del av fokuserar på att beskriva och 
förklara fenomenet samt ger riktlinjer för hur företag bör arbeta med sociala medier. 
Både tidigare litteratur och vår empiri visar att sociala medier är ett viktigt verktyg 
som företag anser vara nödvändigt att arbeta med. Nästan samtliga tycker att det finns 
stora chanser och möjligheter med denna kommunikationskanal. Vad som däremot 
inte lyfts upp är de risker och hot som hänger ihop med detta arbete. Genom denna 
undersökning har vi insett att vi tycker att det saknas ett mer kritiskt förhållningssätt 
till sociala medier. Som vi nämnt tidigare har vi upptäckt att det finns många falska 
konton på Instagram, vilket kan utgöra en stor risk för företagen, och säkerligen finns 
det fler. I vidare forskning skulle det därför vara intressant att undersöka hur 
företagen ställer sig till de risker som finns sammankopplade med ett arbete på sociala 
medier.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor.  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Textilhögskolan som nu skriver vår kandidatuppsats inom 
företagsekonomi. Vår uppsats handlar om textilföretags närvaro på Instagram och 
syftar till att kartlägga hur företag arbetar med marknadsföring genom detta medie. 
För att besvara vår frågeställning gör vi observationer av Instagram-konton, men 
behöver även er hjälp med att svara på ett antal frågor.  
 
Nedan följer 7 frågor. Svara gärna på dessa frågor så utförligt som möjligt och maila 
sedan svaren tillbaka till oss. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er med 
dessa.  
 
1. Vad är ert syfte med att använda Instagram?  
 
2. Vad har ni för mål med er kommunikation via Instagram? Vilket resultat vill ni 
uppnå? Vad vill ni förmedla genom era bilder? 
 
3. Mäter ni resultatet av er kommunikation via Instagram, och i så fall hur? Hur följs 
arbetet upp? 
 
4. Har ni sett något resultat med er kommunikation via Instagram? 
 
5. Hur har ert arbete kring Instagram (eller andra sociala medier) påverkat 
användningen av traditionell marknadsföring (exempelvis annonser och TV-reklam)? 
Har denna tilltagit, minskat eller förändrats i sitt uttryck sedan ni börjat använda 
sociala medier?  
 
6. Vem/vilka i företaget sköter kommunikationen via Instagram? Hur har dessa 
personer valts ut? 
 
7. I vilken utsträckning tittar ni på hur era konkurrenter kommunicerar via Instagram? 
 
Tusen tack på förhand! Era svar är mycket värdefulla för oss, och vi uppskattar att ni 
tar er tid att hjälpa oss! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Kleist & Madeleine Landh 
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Bilaga 2. Intervjusvar.  
 
Jolina, Butik i Borås, 2014-04-23 
1. Att visa en lite mer personlig sida av oss, snabb och billig marknadsföring.  
2. Egentligen samma svar som på fråga 1.  
3. Nej det gör vi inte, mer än svarar på kommentarer. Sen ser man vilka bilder som 
ger mest likes tillbaka och lägger upp det på det sättet! 
4. Många som får upp ögonen för nya produkter och vi märker tydligt när 
efterlängtade produkter kommer in att det blir drag snabbt, så har de synts först på 
instagram.  
5. Vi har jobbat med Borås Tidning innan och problemet har väl varit att det är svårt 
att mäta. Vi fick inte samma respons om vi hade en produktbild i tidningen. Så vi har 
minskat en del.  
6. Det är alla i personalen.  
7. Inte speciellt mycket. 
 
Veras Garderob, Secondhand-butik i Borås, Anette, 2014-04-27 
1. Marknadsföring. Att nå ut till så många som möjligt och visa allt fint vi får in. 
2. Att locka fler till butiken och kanske även sälja och skicka en del, men framförallt 
få fler kunder. Bilderna ska förmedla en härlig känsla, inte alltid så lätt att förklara.... 
3. Det enda sättet vi mäter instagram på är att vi ser att vi får fler och fler följare och 
antal gilla markeringar. Är det mycket gilla markeringar på en bild så kör vi på med 
fler i samma tema eller tvärtom då om det är få... 
4. Ja det kommer in kunder i butiken för att dom sett nåt dom vill ha på instagram 
eller bara sett fina bilder från butiken och vill in och kika på riktigt. Har även sålt och 
skickat varor som man sett på instagram. 
5. Vi annonserar ungefär som vi alltid gjort, i lokala tidningen och i gratistidningarna 
här i Borås. 
6. Det är jag, Anette som sköter instagram. Kontot är kopplat till min telefon. 
7. Kollar in andras bilder och får säkert tips och inspiration, men inte jätteofta. 
 
Boomerang, Varumärkesleverantör, Peter Sjöström, Marknadschef, 2014-04-25 
1. Syftet med Instagram är att inspirera, informera och engagera genom att berätta om 
nyheter, kommande lanseringar och annat som vi tror att våra följare har intresse att 
se/läsa om. Vi har ett ganska rikt bildmaterial och ser Instagram som ytterligare en 
plattform och kanal för att få ut varumärket.   
2. Målet är att skapa ett kvalitativt innehåll som bjuder följarna på ett djupare innehåll 
och i vissa fall exklusiv förhandsinformation. Vi vill skapa ett engagemang och en 
dialog för att öka preferens för varumärket och sprida information. Målet är att ha en 
kvalitativ bas av följare som har ett äkta intresse för varumärket. 
3. Inte systematiskt kopplat till effekt på nyckeltal som försäljning utan följer 
responsen mer indikativt som tendens på vad som uppskattas och skapar 
engagemang.   
4. Ja, vi lär oss löpande om vad som ger engagemang och vad som sprids vidare. 
5. Vi ser sociala medier som ett komplement till vår övriga marknadsföringsmix med 
det har inte ersatt annan media. 
6. Det är i huvudsak jag som hanterar och administrerar våra konton i sociala medier 
men det finns ytterligare ett par personer som kan publicera innehåll. 
7. Vi följer våra konkurrenter.  
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Nudie Jeans, Varumärkesleverantör, Pontus Tenggren, 2014-05-06 
1. Primärt, att genom bild och text förmedla vad Nudie Jeans handlar om och pusha 
de produkter ur våra kollektioner som vi gillar, men också att ge folk en insyn i vår 
vardag. 
2. Som svaret ovan, men naturligtvis vill vi sälja våra produkter.  
3. Instagram är skönt på det sättet att det inte går att mäta så mycket. Responsen är 
väldigt direkt; bra innehåll får många likes, och får vi många likes blir vi glada och 
vet att vi gjort något bra. Sedan gör vi det lite bättre nästa gång. 
4. Vi får fler och fler följare, våra bilder får likes och kommenteras.  
5. Eftersom vi aldrig pysslat med traditionell marknadsföring så har dessa sociala 
plattformar gjort det enklare för oss att med små medel nå ut till en bredare publik. 
6. Vår in-houseavdelning sköter allt det där.  
7. Inte alls egentligen. Vi har en ganska tydlig bild av vad vi vill göra. Vi tittar aldrig 
ängsligt över axeln för att få bekräftelse. Vi gör det vi gör; blir det mindre bra så gör 
vi det bättre nästa gång, blir det bra så gör vi det ännu bättre.  
 
Oscar Jacobsson, Varumärkesleverantör, Frida Thorfelt, Marknadskoordinator 
och Visual Merchandiser, 2014-05-06 
1+2. Främst att visa en mer personlig sida av oss. Vad som händer ”back stage” och 
lite mer unika exklusiva tips till våra följare. Vårt instagram gör det möjligt för oss att 
kommunicera med folk som vi inte annars skulle komma i kontakt med, och på ett 
väldigt otvunget naturligt sätt. Att driva trafik till våra butiker samt vår webshop är ett 
av resultaten, men inte vårt huvudsyfte med kontot. 
3. I små mått kan man säga att vi gör det. I så fall genom att vi har aktiviteter såsom 
utlottningar, frågor eller kanske nån tävling för våra följare. Då ser man ju ett direkt 
resultat i kommentarsfältet och nya bilder med vår hashtag. 
4. Se svar ovan. 
5. Egentligen inte alls. Men däremot kan man säga att vi har fått ett bredare 
användningsområde för vårt annonsmaterial då vi kan sprida det på fler sätt tack vare 
sociala medier. 
6. Det gör Frida Thofelt (jag) som är Marknadskoordinator och Visual Merchandiser. 
Det var mitt initiativ att starta kontot då jag sen tidigare har erfarenhet av sociala 
medier. Dessutom så har jag hand om alla fotograferingar, pressträffar, är med på 
mässor och event mm vilket är de vanligaste tillfällena som vi instagrammar ifrån, så 
det ter sig rätt naturligt. 
7. I inspirations-syfte! 
 
Twist & Tango, Varumärkesleverantör, Caroline Pekkanen, Marknadsansvarig, 
2014-05-06 
1. Positionera varumärket, skapa kännedom samt en bredare kanal för kommunikation 
av olika tävlingar osv där vi når kunder som annars kanske inte känner till oss. 
2. Målet är att öka följare och likes på de bilder vi lägger ut för att sen kunna mäta 
resultaten med tillväxten på olika affärsområden. Ofta ser vi en direkt avkastning på 
antal likes och delningar i försäljningsvolymerna på vår e-handel.   
2. Ja detta registreras vecka för vecka där vi mäter %  tillväxt mellan mest gillade 
samt delade plaggen med försäljningsvolymen av dessa både i butik och på e-handel 
för att hitta eventuella förklaringar till tillväxten just denna dagen/veckan/månaden 
4. Ja.  
5. Ja och nej. Det har gett oss utrymme att synas mer men budgeten för 
marknadsföringen minskar inte. 
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6. Marknadsavdelningen.  Dessa har valts ut pga av sin kunskap kring 
varumärkesbyggande, positionerings samt analysförmåga kring avkastning. 
7. Dagligen.  
 
Rules by Mary, Varumärkesleverantör, Ola, 2014-05-06 
1. Att stärka intresset och engagemanget kring varumärket och på sikt driva trafik till 
vår hemsida. 
2. Vi vill se en ökad trafik till både Instagram och Facebook och att det sedan går hela 
vägen till hemsidan. I slutändan ska det leda till ökad försäljning. 
3. Inte för tillfället. 
4. Vi har precis påbörjat vårt arbete så svaret är nej. 
5. Vi har nästan aldrig använt traditionella medier utan hela tiden försökt fokusera på 
det som vi anser ger oss mest tillbaks för investerad tid och pengar. Det är sociala 
medier. 
6. Vi är ett väldigt litet team så kommunikationen delas mellan säljare, designer och 
chef. 
7. Inte så mycket än så länge, vi har precis påbörjat processen med att utforska 
instagram ordentligt. 
 
Care of Carl, Magnus Persson, 2014-05-08 
1. Vårt syfte med Instagram är att ta med våra kunder och följare bakom kulisserna. 
Att få ta mer del av oss som företag och vad som händer hos oss, visa upp lite mer än 
vad vi gör i vår butik. 
2. Vi vill skapa nyfikenhet och väcka engagemang via känslor, det kan vara via 
exempelvis nyheter eller händelser. Genom att följa oss på Instagram får man en 
försmak av vad som komma ska, i olika former. Vi vill visa upp vad som händer och 
låta kunder vara med ”ett steg innan”. 
3. Självklart jämför vi inlägg gentemot varandra, på så vis får vi en uppfattning av vad 
våra följare också vill se och vad de gillar. 
4. Det beror på vilket resultat som syftas på. Effekt av uppskattade inlägg har vi 
självklart sett, dvs. efter efterfrågan och liknande. Att koppla ett specifikt köp till ett 
specifikt inlägg är däremot svårt att se. 
5. Vi marknadsför oss enbart digitalt och Instagram har inte medfört varken att vi ökar 
eller minskar någon annan media. Just Instagram har snarare varit ytterligare en kanal 
att visa upp oss i, på ett lite annorlunda sätt än de andra kanalerna, och jag skulle vilja 
säga att det ytterligare klarlagt lite i hur vi vill uttrycka oss. 
6. Vår fotograf sköter i stort sett all fotografering och de bilder vi publicerar på 
Instagram, förutom de inlägg som exempelvis sker under inköpsresor och dylikt. De 
inlägg vi publicerar har oftast en koppling till vad som händer just för stunden, vissa 
inlägg styrs också efter vad vi i marknadsgruppen vill kommunicera. 
7. Innan vi bestämde hur vi skulle använda Instagram tittade vi givetvis på hur andra 
gjorde, men vi arbetade fram en egen strategi och kom fram till hur vi ville arbeta 
med Instagram för att hålla oss till vår egen identitet så våra kunder och besökare 
fortfarande skulle känna igen sig.
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Bilaga 3. Resultatet av observationen.  
 

1. Företag/ 
Användarnamn 

2.  
Antal 
följare 

3. 
Frekvens 
Antal 
uppladdade 
bilder 
under fyra 
veckor 

4. Typ av budskap 
     

5. 
Uppmuntras 
följare att 
skapa 
innehåll? 

6.  
Har företaget 
en tvåvägs- 
kommunikation 
med kunderna? 

1
A 

1B 1C 2A 2B 

Gina tricot 
ginatricotheadoffice 

129 563 82 3
1 

31 
 

4 16 Nej Nej 

Nelly.com 
nellycom 

113 768 57 8 21 10 3 15 Ja Ja 

Lindex 
lindexofficial 

20 185 37 4 24 - - 9 Ja Ja 

Jolina 
jolinajoel 

2 970 30 2
0 

6 - - 4 Nej Ja 

KappAhl 
kappahl 

9 185 23 1
2 

2 4 2 3 Ja Ja 

Lager 157 
lager157 

15 194 90 5
2 

33 1 1 3 Nej Ja 

Halens 
halensofficial 

2 102 22 4 14 
 

3 1 Nej Ja 

Ellos 
ellosofficial 

1 776 2 - 1 - - 1 Nej Ja 

Bikbok 201 000 140 2
1 

57 5 17 40 Ja Ja 

Faith 
faithboras 

1 259 29 1
7 

4 3 1 4 Nej Ja 

Veras Garderob 
verasgarderob 

417 44 1
2 

3 3 17 9 Nej Ja 

Acne 
acnestudios 

292 000 2 - 2 - - - Nej Nej 

Twist & Tango 
twistandtango 

3 176 56 2
2 

21 - 13 - Nej Ja 

Bubbleroom.com 
bubbleroom 

8 675 33 1 22 2 - 8 Nej Nej 

MQ 
mqfashion 

2 277 21 6 6 7 1 1 Nej Nej 
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Boomerang 
boomerang1976 

221 12 6 2 2 1 1 Nej - 

Lycka of Sweden 
lyckaofsweden 

308 42 2
7 

12 2 1 - Nej Ja 

JC 
jeansforall 

1 524 24 - 6 8 2 8 Nej Ja 

Dagmar 
houseofdagmar 

10 000 20 - 8 6 - 6 Nej Ja 

Rut&Circle 
rutandcircle 

1 870 13 1 5 1 3 3 Nej - 

H&M 
hm 

2170 000 69 1
6 

5 18 10 20 Ja Ja   
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