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Sammandrag 
Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt 

marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att 

kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i 

skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. Detta då 

värde för både företag och kund kan skapas genom att kunden görs delaktig i 

skapandeprocessen av nya tjänsteerbjudanden. Hur kundengagemang kan uppnås och vidare 

nyttjas menas dock vara kontextspecifikt: beroende på sammanhang, vilket är ett begränsat 

forskningsområde. Studien syftar därmed till att bidra med en större förståelse kring hur företag 

genom kundengagemang kan uppnå tjänsteinnovationer i en specifik kontext. Detta genom att 

undersöka hur studiens tre deltagande företag arbetar med samt hanterar kundengagemang för 

att uppnå tjänsteinnovationer i Instagram stories. Studien är av kvalitativ karaktär och består 

av två tillvägagångssätt: en innehållsanalys av företagens publicerade kommunikationsinnehåll 

på Instagram stories samt semistrukturerade intervjuer med företagen. Resultatet har visat att 

Instagram stories som kontext leder till olika grad av kundengagemang samt 

tjänsteinnovationer utifrån olika typ av interaktion. Framförallt har företagens interna 

strukturer samt förmågor i form av rutiner, kompetenser och processer setts vara avgörande för 

företagens möjlighet att omvandla kunders engagemang till gemensamt framtagna 

tjänsteinnovationer. Vidare ses hantering av, samt syftet med kundengagemanget, 

varumärksriktlinjer, samt andra möjligheter till interaktiva relationer med kunden vara 

avgörande för huruvida företagen i Instagram stories lyckas uppnå tjänsteinnovationer.  

 
 
 
Nyckelord: Instagram stories, kontext, interaktion, kundengagemang, tjänsteinnovationer, 

samskapande processer, hantering. 
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1. Inledning 

Den dramatiska utvecklingen inom IT och digitalisering har under de senaste årtiondena haft 

en avgörande roll för utvecklingen av flertalet sociala medier-plattformar (Caesarius & 

Hohenthal, 2016, s.38). Digital marknadsföring i sociala medier används även i allt större 

utsträckning av företag idag (Khang, Ki & Ye, 2012) där en stor trend för företag har blivit att 

engagera sina kunder (Ibrahim, Wang & Bourne, 2017). I och med att sociala medier-

plattformar möjliggör för ett utökat informationsutbyte förändras företags möjlighet till 

värdeskapande i dess marknadsföringsarbete (Parasuraman & Zinkhan, 2002). Detta genom att 

företag på så sätt kan nå fler relevanta kunder att inspireras av. Tack vare kunders engagemang 

som ständigt finns inom räckhåll på sociala medier kan företag vidare uppnå en bättre förståelse 

för vad kunderna vill ha, vilket också ger företag en möjlighet till ett högre kundfokus (Kumar 

& Bhagwat, 2010).  

 
Definitionerna av kundengagemang är många, men en definition som menas vara accepterad 

både i litteraturen och i praktiken är “de olika sätt som en kund bidrar till ett företag” (Kumar 

& Pansari, 2016, s. 500). Exempelvis påstås kundengagemang ofta uppstå inom dynamiska och 

upprepande servicerelationer, där kunder och företag kan skapa värde tillsammans. Varför 

kundengagemang framförallt har sin grund i den service-dominanta marknadsföringslogiken. 

(Brodie m.fl., 2011a) Den service-dominanta marknadsföringslogiken, i jämförelse till den 

varu-dominanta marknadsföringslogiken, har i marknadsinteraktionssammanhang i huvudsak 

kommit att syfta till den avgörande betydelsen av kommunikation, relationer och 

kunskapsförnyelse (Ballantyne & Varey, 2006). Exempelvis menas företag allt mer behöva 

distansera sig från varu-logikens fokus på produktion och transaktion, och istället ta vara på 

immateriella och dynamiska resurser i form av kunskap och erfarenheter (Vargo & Lusch, 

2008). Detta genom att betrakta kunder som en resurs att skapa och producera tillsammans med 

(Chen, Tsou & Ching, 2011), varför det idag också ställs nya krav på företags 

marknadsföringsstrategier (Vargo & Lusch, 2008).  

  
I samband med samskapande av värde och den service-dominanta marknadsföringslogiken har 

tjänsteinnovationer blivit något som kommit att diskuteras i större utsträckning (Witell m.fl., 

2015). Detta som en utveckling utifrån att innovationer tidigare setts som traditionell 

produktutveckling med fokus på produkten. En tjänsteinnovation kan istället ses som ett 

erbjudande, i form av en tjänst, som inte tidigare varit tillgänglig för en kund. (Ordanini & 
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Parasuraman, 2010) Det finns exempelvis bevis på att tjänsteinnovationer, med ett 

kunddeltagande i framtagning av erbjudandet, leder till en process som kan skapa värde både 

för företag och kund. Detta då tjänsteinnovationer som processer innebär att kunden har en 

avsiktlig deltagarroll i att utveckla erbjudandet, vilken ständigt hanteras genom processens 

olika steg. (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018) Kundens aktiva engagemang blir 

därmed en huvudingrediens (Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014, s. 71). Vilken grad av 

kundengagemang som företag kan uppnå i en samskapande process menas vidare bero på 

kontexten, det vill säga i vilket sammanhang denna process sker. Kontexten kan exempelvis 

vara antingen online- eller offlinebaserad, vilket kan påverka vilken typ av interaktiv relation 

som kan uppstå mellan företag och kund. Kontexten blir därför avgörande för möjligheten att 

uppnå interaktiva samt engagerande upplevelser företag och kunder emellan. (Brodie m.fl., 

2011a) 

1.1 Problemformulering  
Således har det skett en förändring i synen på marknadsföring. Dels på grund av service-

logikens framfart, där både kundengagemang och tjänsteinnovationsprocessen har sina rötter 

(Brodie m.fl., 2011a), men också på grund av förändringar i vårt digitala landskap. Detta då 

sociala mediers karaktär av hög tillgänglighet till konsumentgenererad medieaktivitet, menas 

kunna vara till förmån för olika typer av innovationer utifrån de insikter det kan ge ett företag 

(Moe & Schweidel, 2017). Kunders åsikter menas exempelvis kunna öppna upp för 

entreprenöriella succéer, samt skapa värde för både företag och kund. Det finns dock tankar 

om att kundens engagemang, på samma gång som de kan stödja ett företag, likväl kan innebära 

utmaningar. (McMullen, 2017) För att kunna skapa ytterligare värde för kunder krävs det därför 

att företag besitter en intern organisationsstruktur som snabbt kan reagera på genererade idéer 

som härrör från kundens engagemang (Hollebeek & Andreassen, 2018; Kumar & Bhagwat, 

2010). Utmaningarna kan därmed omfatta hanteringen av data som genereras från kunder och 

som blir tillgänglig för företag genom sociala medier-plattformar. Datan måste hanteras för att 

företagen utifrån kunders kunskapsbidrag ska kunna uppnå innovationer. (Moe & Schweidel, 

2017) Varför arbetet med kundengagemang inte är helt okomplicerat (Azer & Alexander, 2018; 

Hollebeek m.fl., 2018; McMullen, 2017). Instagram stories är ett exempel på en ny social 

medie-plattform som menas kunna skapa både interaktion och engagemang (Carnett,2018), 

vilket gör att plattformen kan ses som en säregen onlinebaserad kontext där kundengagemanget 

kan tänkas bli centralt för tjänsteinnovationer.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Samtidigt som att en kontext kan vara avgörande för typ av interaktion samt grad av 

kundengagemang, kan också grad av kundengagemang vara avgörande för ett företags 

uppnådda tjänsteinnovationer. Genom att se vad konsekvenserna blir av hur tre olika företag 

arbetar i kontexten Instagram stories, ämnar studien bidra med en större förståelse kring hur 

företag genom kundengagemang kan uppnå tjänsteinnovationer i en specifik kontext. Detta 

genom att besvara frågeställningarna:  
 

• Hur arbetar företag med interaktion och kundengagemang för att på Instagram stories 

uppnå tjänsteinnovationer?  
 

• Hur påverkar företags interna struktur och förmågor möjligheten att uppnå 

tjänsteinnovationer genom kundengagemang på Instagram stories?  

 

2. Teoretiskt ramverk 
Avsnittet som följer inleds med att förklara hur en specifik kontext kan vara avgörande för 

uppnådd typ samt grad av kundengagemang. Vidare redogörs det för hur olika typer av 

interaktion mellan företag och kund kan påverka hur kunden engageras. Detta följs sedan av 

en förklaring för hur tjänsteinnovationer med kunden som delaktig i en samskapande process 

kan uppnås utifrån hur företag arbetar med kundengagemang. Slutligen redogörs det för 

studiens analysmodell.  

2.1 Kontextens roll för interaktion och kundengagemang  

Kontexten är något som menas ha en inverkan på kundengagemang. Detta då upplevelser samt 

olika typer av interaktion mellan exempelvis kunder och företag alltid sker inom ett särskilt 

sammanhang. Kontexten menas vara avgörande för vilken grad eller typ av kundengagemang 

som kan uppnås. Exempelvis kan en kund i en specifik kontext engageras i olika grad på grund 

av olikheter i interaktiva inslag företag och kund emellan. Något som vidare kan grunda sig i 

om kontexten är online- eller offlinebaserad, varför kontexten kan bli avgörande för 

kundengagemangets syfte samt karaktär. (Brodie m.fl., 2011a) 

2.2 Olika typer av kundengagemang 
Inom marknadsföring kan kundengagemang ses som de olika sätt som en kund bidrar med 

något till ett företag (Kumar & Pansari, 2016). I sammanhang av samskapande mellan företag 
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och kund berör det också i vilken utsträckning som kunden deltar i ett företags 

skapandeprocesser (Brodie m.fl., 2011a), varför kundengagemang kan konceptualiseras på 

olika sätt. Exempelvis kan företag uppmana till olika typer av kundengagemang, där 

kundengagemanget kan vara direkt i form av köp, eller indirekt genom att kunder engageras 

som förespråkare av åsikter gentemot ett företag. Ett indirekt kundengagemang i motsats till 

det direkta kundengagemanget omfattar kundens kunskapsbidrag till ett företag. Detta genom 

att en kund på ett aktivt och involverat sätt delar med sig av information eller förslag i form av 

feedback till ett företag. När kundens engagemang ger företaget insikter om dess preferenser, 

blir kunden delaktig i företagets kunskapsutvecklingsprocess, vilket kan förbättra företagets 

erbjudande i form av produkt, tjänst eller marknadsföringsidéer. (Pansari & Kumar, 2017)  

 
2.2.1 Olika typer av interaktion påverkar graden av kundengagemang 

Utifrån hur företag kommunicerar uppstår olika möjligheter att tillgå kunders åsikter. 

Marknadskommunikation har tidigare setts som ett system där envägskommunikation sker. 

Envägskommunikation, i motsats till interaktion, saknar dock möjligheten till både   

kunskapsförvärv och att på nya sätt förstå saker. Kommunikation behöver därför kombineras 

med interaktion för att information ska kunna genereras och cirkulera, där interaktion kan ses 

utifrån aspekterna; informativ, kommunikativ eller dialogisk. Informativ interaktion innebär 

att ett företag informerar om fördelar eller förmedlar övertygande meddelanden. Kommunikativ 

interaktion grundar sig i den integrerade marknadsföringskommunikationen, där 

nyckelaspekten är att informera för att bli informerad. Vidare avser dialogisk interaktion något 

som sker som en utvidgad konversation som syftar till processen att lyssna för att skapa värde 

tillsammans. (Ballantyne & Varey, 2006) 

 
Vidare är en förutsättning för interaktion relationsutveckling (Ballantyne & Varey, 2006). 

Exempelvis kan relationsutveckling åstadkommas genom det kundorienterade verktyget 

“behind the scenes”, innebärandes att kunden tillåts få en inblick i ett företags dagliga processer 

(Hennig-Thurau & Hansen, 2010, s. 341). Genom att låta kunden komma närmare företaget 

skapas starkare band mellan parterna, vilket tenderar att resultera i positiva serviceupplevelser 

(Liu, Xu & Ling, 2017) samt en starkare vilja hos kunden att engagera sig (Pansari & Kumar, 

2017). En kund som i hög grad engageras kan fördelaktligen leda till en högre 

kundtillfredsställelse genom att det skapar relationella värden, som i sin tur kan leda till att 

kunder blir mer villiga att dela med sig av personlig information (Brodie m.fl., 2011b; Pansari 

& Kumar, 2017). Till synes är det därför kvaliteten på relationen som är viktig för företag att 
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se över och hantera. Rollen som relationsutveckling tar i en värdeskapandeprocess är därmed 

det strukturella stödet som det ger företag och kunder — det vill säga viljan och möjligheten 

till att på ett interaktivt och engagerande sätt använda sig av varandras kunskapsresurser genom 

olika marknadsaktiviteter. (Ballantyne & Varey, 2006) 

2.3 Tjänsteinnovationer genom kundengagemang grundar sig i ett företags 

struktur och förmågor  

En tjänsteinnovation är ett tjänsteerbjudande som tidigare inte varit tillgängligt för ett företags 

kunder (Ordanini & Parasuraman, 2010). Då tjänsteinnovationer kan skapa stora fördelar för 

kunderna utan att generera vinst till företaget (Witell m.fl., 2015) förespråkas ett 

kundperspektiv där tjänsteinnovationer definieras som processer, där värdet skapas tack vare 

samt genom tillfredsställelse hos kunden (Von Hippel, 2005). Detta genom att det sker någon 

typ av förändring i ett företags skapandeprocess, exempelvis i form av ett skifte vad gäller 

roller, kompetenser, handlingar eller beteenden mellan företag och kund. På så sätt ses kunden 

ha en deltagarroll i utvecklandet av det nya erbjudandet, vilken företaget också avsiktligt 

överväger samt hanterar. (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018) Således kan 

tjänsteinnovationer ses som en aktivitet och som ett tidsspann där kundens processdeltagande 

blir viktigt (Grönroos, 1998; Toivonen & Tuominen, 2009), något som har utvecklats utifrån 

den service-dominanta marknadsföringslogiken (Brodie m.fl., 2011a). Exempelvis ses kunder 

ofta vara mer innovativa än företagets anställda vad gäller idéer kring nya tjänsteerbjudanden 

(Magnusson, Matthing & Kristensson, 2003; Oliveira & Hippel, 2011), varför ömsesidig 

kunskapsförnyelse blir en förutsättning för en framgångsrik tjänsteinnovationsprocess (Alam, 

2006). I processen måste kunden engageras och kunskap utvecklas, delas samt omsättas 

tillsammans med kunden genom att på nytt prova sådant man tror att man redan vet eller inte 

vet, då kunskapsförnyelse sällan är något som ett företag kan åstadkomma på egen hand. 

(Ballantyne & Varey, 2006) Detta skiljer sig från ett utvidgat serviceerbjudande som istället är 

ett initiativ från enbart företagets sida, i syfte att erbjuda ett mervärde utöver företagets 

baserbjudande (Grönroos, 1997).  

 
Utifrån graden av kunders delaktighet kan företags mönster för tjänsteinnovationsprocessen i 

stor utsträckning variera (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018). Möjligheten till 

tjänsteinnovationer kan därmed skilja sig åt, då det krävs att företag besitter en intern 

organisationsstruktur som snabbt kan reagera på kundgenererade idéer härrörandes från 

kunders engagemang (Hollebeek & Andreassen, 2018). Företags förmåga gällande 
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kompetenser, rutiner och processer kan därmed bli avgörande (Hertog, Aa & Jong, 2010) i 

fråga om att omvandla kunders bidrag till något som resulterar i ett ökat värde till befintliga 

produkter/tjänster för kunden (Daugherty, Chen & Ferrin, 2011). Exempelvis är det först när 

data genererad från kunder analyseras av företag som marknadsinsikter kan uppstå. 

Marknadsinsikterna kan då bli grund för produktutveckling likväl en guide för utveckling av 

nya typer av marknadsföringsaktiviteter. Varför det är av vikt för företag att överväga sättet 

som de hanterar den data som skapas, då tillgång till data inte automatiskt menas leda till 

innovationer. (Moe & Schweidel, 2017) Företag som uppmanar kunder att engageras, genom 

att exempelvis ställa frågor till kunder, bör därmed ha tydliga riktlinjer för nivå av transparens, 

samt för intentionen att följa upp resultat (Katona, 2015).  

 

2.4 Teoretisk analysmodell  
 

 
 

Figur 1. Tjänsteinnovationer genom kundengagemang utifrån en specifik kontext.  

 
Utifrån det teoretiska ramverkets begrepp; kontext, kundengagemangstyp, interaktionstyp, 

tjänsteinnovationer samt företags struktur och förmågor, kan en värdeskapande konsekvens 

identifieras av att ett företag interaktivt kommunicerar med kunden i en specifik kontext. Där 

den värdeskapande konsekvensen antingen kan ses i form av en tjänsteinnovation eller ett 

utvidgat serviceerbjudande. Utöver att kunders engagemang ses som en förutsättning för 

tjänsteinnovationer, kan även ett företags sätt att arbeta med kundengagemanget utifrån dess 

struktur och förmågor påverka i vilken utsträckning tjänsteinnovationer tillsammans med kund 

kan uppnås i den specifika kontexten.  
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3. Metod  
Studiens metod är av kvalitativ karaktär då syftet ämnar ge en större förståelse kring ett socialt 

fenomen: möjligheten för företag att i en onlinebaserad kontext uppnå tjänsteinnovationer 

genom kundengagemang. Vidare grundas detta i tanken att teori behandlas som något som 

utvecklas utifrån studiens insamling av data samt analys (Bryman & Bell 2015, s.398), där 

analysnivån är kontexten, i form av Instagram stories.  
 
Instagram är en social medie-plattform för video- och fotodelning som lanserades år 2010 som 

allt fler företag har börjat få upp ögonen för (Instagram, 2018a). Exempelvis följer 80% av alla 

instagram-användare minst ett företag, där majoriteten även använder Instagram för att komma 

i kontakt med eller få instruktioner från företag. Företags användning av Instagram kan därför 

ses som ett effektivt marknadsföringsverktyg. (Carnett, 2018) Under år 2016 släpptes 

Instagram stories som en utveckling av den traditionella plattformen och som genom en 

drastisk ökning redan uppnår cirka 300 miljoner dagligt aktiva användare. Instagram stories 

har utvecklats på så sätt att en användare idag kan dela både bilder och videoklipp i ett 

bildspelsformat som då blir användarens ”egna historia”, vilken försvinner efter 24 timmar. 

Detta till skillnad från den traditionella versionen av Instagram där bilder läggs upp på 

användarens personliga användarkonto för att stanna kvar, utan tidsbegränsning. (Instagram, 

2018b) Exempelvis menas Instagram stories, tack vare dess nya verktyg, i form av en 

frågefunktion (figur 2) samt en omröstningsfunktion (figur 3), kunna användas av företag för 

att på ett underhållande sätt bygga relationer samt skapa interaktion med kunder. Men också 

för att effektivare kunna fånga människors uppmärksamhet genom de nya verktygens höga 

potential att både driva fram samt upprätthålla engagemang. Utöver detta skapas också 

användbar och sammanställd data över kunders engagemang i plattformen. (Carnett, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figur 2. Frågefunktionen som nytt verktyg      Figur 3. Omröstningsfunktionen som nytt verktyg  
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Valet att undersöka kundengagemang och tjänsteinnovation inom kontexten Instagram stories, 

grundar sig i Instagram stories ökade möjlighet för företag att snabbt kunna skapa både 

interaktion och engagemang gentemot kund (Carnett, 2018). Att det på så sätt vidare blir 

möjligt för företag att kunna nyttja och hantera extern information, gör att plattformen kan ses 

som en ny och säregen onlinebaserad kontext (Brodie m.fl., 2011a) där kundengagemanget kan 

tänkas bli centralt för företags möjlighet att tillsammans med kunden uppnå 

tjänsteinnovationer.  

3.1 Val av företag 
Studiens urval består av företaget Soft Goat samt två företag som tilldelats de fiktiva namnen 

”Tjänsteföretaget” samt ”Företag X” (tabell 1). Tjänsteföretaget har önskat total anonymisering 

både gällande företagsnamn och bilder. Företag X har enbart önskat anonymiserats gällande 

företagsnamn. Valet av företag till studien är baserat på ett målstyrt urval då informanterna 

valts ut strategiskt (Bryman & Bell 2015, s. 429). Av vikt har framförallt varit att företagen 

identifierats att aktivt använda sig av kundengagerande inslag i Instagram stories, varför det 

målstyrda urvalet även kan ses som ett kriterieurval (Ibid., s. 430). Urvalet utformades vidare 

utifrån tankar kring den service- och varudominanta marknadsföringslogiken, då det kan tänkas 

finnas skillnader mellan hur tjänsteföretag och varuföretag arbetar med marknadsföring. Men 

också att företagen på så sätt har en varierande möjlighet till fysisk kontakt samt interaktion 

med kund utifrån variationen tjänst, e-handel samt detaljhandel. Varför företagens interna 

struktur och förmågor skulle kunna leda till skillnader i företagens arbetssätt inom den 

onlinebaserade kontexten Instagram stories.  
 
                 Tabell 1. Sammanställning av företagen som varit grund till studien. 
 

Företag Informant Typ av företag 

Soft Goat AB Content manager 1 (CM1) 
 

Varuföretag: Kläder, E-handel 

Tjänsteföretaget Content manager 2 (CM2) Tjänsteföretag: Resor 

Företag X Content manager 3 (CM3) Varuföretag Skönhet, Detalj- och E-handel 

 

Soft Goat är ett varuföretag som bedriver e-handel och som ämnar sälja kashmirplagg och 

produkter med hög kvalitet (Soft Goat, 2018). Tjänsteföretaget erbjuder reserelaterade tjänster. 

Företaget X säljer skönhetsprodukter genom återförsäljare i både traditionell detaljhandeln 

samt e-handel (Företag X hemsida, 2018). Företagens informanter har valts ut utifrån deras 

ansvar över undersökningsområdet, där samtliga informanter haft titeln Content Manager 
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(CM). Detta då en Content Manager har ansvar över skapande, publicering samt uppdatering 

av innehåll i ett företags digitala kanaler i form av exempelvis text, bilder och filmklipp. 

(Framtid.se, 2019) 

3.2 Studiens genomförande  
Två delstudier har genomförts i denna studie. Delstudie 1 omfattar en innehållsanalys av de 

utvalda företagens Instagram stories, i form av de bilder och videos som företagen publicerat. 

I delstudie 1 studeras interaktionstyp, för att vidare identifiera engagemangstyp, samt vilken 

konsekvensen blir: antingen ett utvidgat serviceerbjudande eller en tjänsteinnovation. 

Delstudie 1 ämnar därmed besvara frågeställning 1. Vidare har delstudie 1 kompletterats med 

delstudie 2 omfattandes semistrukturerade intervjuer för att utifrån företagets egna syn vidare 

kunna förklara hur företagens olika strukturer och förmågor påverkar företagens arbetssätt med 

kundengagemang samt uppnådda tjänsteinnovationer i Instagram stories. Delstudie 2 ämnar 

därmed att besvara frågeställning 2.   

 
3.2.1 Delstudie 1 - Innehållsanalys  

Ett vanligt förekommande fokus i innehållsanalyser är att titta efter en frekvens av bilder och 

idéer (Bryman & Bell 2015, s. 306) för att kunna dra slutsatser utifrån typiska drag i budskap 

eller viss typ av kommunikation (Ibid., s. 298). En fördel med innehållsanalyser är att de kan 

ses som icke-reaktiva; studieobjektet påverkas ej av forskarens närvaro. Vidare är 

innehållsanalyser speciellt effektiva vid studier av sociala grupper eller fenomen som på andra 

sätt kan vara svåra att få en rättvisande uppfattning om. (Ibid., s. 313) Innehållsanalysen har 

därför bestått utav ett olika antal insamlade Instagram stories i form av bilder och videos för 

respektive företag. Detta utifrån hur många bilder och videos företagen publicerat på Instagram 

stories under insamlingsperiodens 38 dagar som grundats i studiens tidsomfång: 70 bilder för 

Tjänsteföretaget, 89 bilder för Soft Goat samt 94 bilder för Företag X. Bilderna har sedan 

sammanställts samt analyserats företag för företag för att identifiera typiska drag i företagens 

arbete gällande interaktion, kundengagemang samt vad konsekvensen för tjänsteinnovtioner 

blir. 
 

3.2.1.1 Genomförande av innehållsanalys & bearbetning av data 

Genom att följa företagen på Instagram stories iakttogs företagens dagliga publicerade bilder 

och videos på plattformen via mobiltelefon, vilka även dagligen, vid slumpmässiga tidpunkter 

under dygnet, sparades ner samt sorterades i mappar utifrån varje företag (bilaga 1). 
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Innehållsanalysen utfördes vidare genom att koda bildinsamlingen utifrån operationaliserade 

begrepp (tabell 2). 
 

Tabell 2. Operationalisering som grund för genomförandet av innehållsanalysen. 

Teoretiska begrepp Operationalisering 

Interaktionstyp - Relationsutveckling 
- Informativ interaktion 
- Kommunikativ interaktion 
- Dialogisk interaktion 

Engagemangstyp - Uppmaning till engagemang 
- Direkt kundengagemang 
- Indirekt kundengagemang 

Tjänsteinnovation? 
Värdeskapande konsekvens 

- Utvidgat serviceerbjudande 
- Tjänsteinnovation 

 
Det insamlade materialet behandlades utifrån ovanstående operationaliserade teoretiska 

begrepp: interaktionstyp, engagemangstyp samt värdeskapande konsekvens av dessa två. 

Operationaliseringen gällande interaktionstyp har gjorts genom relationsutveckling, 

informationsbaserad interaktion, kommunikativ interaktion samt dialogisk interaktion. 

Därutöver har vilken typ av kundengagemang interaktionen föranlett operationaliserats till 

uppmaning till engagemang, direkt kundengagemang samt indirekt kundengagemang. Vidare 

har det ämnats se huruvida innehållet i företagens Instagram stories lett till konsekvensen ett 

utvidgat serviceerbjudande alternativt en tjänsteinnovation. Även en specifik 

operationalisering för att kunna använda de teoretiska begreppen genom Instagram stories 

gjordes:  

 
Interaktionstyp: Relationsutveckling fångas om företaget låter kunden få en inblick ”behind 

the scenes” eller om företaget agerar/återkopplar till kunder på kundens publicerade material 

efter att ha bett kunden att visa sin egen kontext. Informationsbaserad interaktion fångas om 

företaget delar bilder innehållandes information i form av förmedlade eller övertygande 

fördelar. Kommunikativ interaktion fångas om företaget informerar för att samtidigt 

informeras. Dialogisk interaktion fångas om företaget ses ha en avsikt att väva in kunden i 

fråga om vad som ska kommuniceras, det vill säga att företaget setts ha för avsikt att lyssna till 

kunderna för möjligheten att tillsammans skapa värde.  

 
Engagemangstyp: Uppmaning till engagemang fångas då interaktionen från företagets sida 

uppmanar kunden att engagera sig i en aktivitet, där syftet till varför inte varit tydligt. Direkt 

kundengagemang fångas om interaktionen från företaget endast uppmanar till köp. Indirekt 
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kundengagemang fångas om interaktion skett på så sätt att kunden har bidragit med något till 

företaget, i form av kunskap, idéer, feedback, eller en inblick i kundens egna kontext.  

 
Värdeskapande konsekvens: Ett utvidgat serviceerbjudande fångas då företaget förmedlar 

ett värde på eget initiativ utöver den produkt/tjänst som företaget i huvudsak erbjuder. Till 

exempel genom information/inspiration eller ny kunskap som kunden inte setts önska/varit 

delaktig i att ta fram. Tjänsteinnovation fångas då kundens engagemang ses leda till ett nytt 

tjänsteerbjudande som kunden varit medskapare till. Där det även går att se att företaget 

omvandlat kundens bidrag till ett erbjudande som också kan upplevas/ses av kund.  

 
Resultaten av samtliga företags insamlade material framställdes genom ett aktivt deltagande av 

de båda författarna, då båda författarna analyserade materialet var för sig. Detta för att 

säkerställa att resultat och analyser varit jämförbara mellan företagen, samt att mönster 

konsekvent identifierats utifrån att båda författarna kodat materialet på samma sätt. Detta i syfte 

att åstadkomma så trovärdiga resultat som möjligt. För att säkerställa att teori och begrepp 

identifierats likvärdigt mellan företagen utifrån framtagna riktlinjer för hur kodningen skulle 

gå till utifrån operationaliseringen (Bryman & Bell 2015, s. 311), granskades vardera företags 

resultat minst en gång till, efter att ytterligare ett företags insamlade Instagram stories hade 

analyserats. Med resultat framtagna i ett Excel-ark (bilaga 2) för vardera företag, framställdes 

tabeller för översiktlig åskådning av företagens innehåll. Identifierade mönster för kategorierna 

interaktionstyp, engagemangstyp samt värdeskapande konsekvens rangordnades sedan utifrån 

procent, från mest förekommande till minst förekommande.  

 
3.2.2 Delstudie 2 - Semistrukturerade intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer har legat till grund för delstudie 2. Detta för att djupare kunna 

komma åt hur företagens strukturer och förmågor påverkar dess arbete med kundengagemang 

och tjänsteinnovationer. Vidare grundar sig valet av semistrukturerade intervjuer i ett intresse 

kring företagens egna perspektiv och uppfattningar. Detta snarare än svar som snabbt kan 

genereras, kodas och bearbetas, då Bryman & Bell (2015:480-481) utifrån detta menar att det 

är av vikt att ge informanterna stor frihet att utforma svaren utifrån deras egna verklighet.  

 
3.2.2.1 Genomförande av semistrukturerade intervjuer & bearbetning av data  

Efter att företagen via mail beviljat att medverka i studien avtalades tid och plats för 

genomförandet av intervjuerna. Företagen informerades i tidigt skede om huvudtemat för 
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studien samt om tiden som intervjuerna beräknades ta. Intervjun med Soft Goat genomfördes 

28 november och intervjun med Företag X den 10 december, båda på plats i Stockholm. 

Intervjun med Tjänsteföretaget genomfördes 30 november via Skype, då informanten befann 

sig i ett annat land. Vardera intervju pågick i cirka en timme. Under intervjuerna deltog båda 

författarna där den ena huvudsakligen ansvarade för att ställa frågorna, medan den andra 

observerade intervjuns utveckling samt var fri att ställa följdfrågor. För att vidare underlätta 

bearbetningen av det insamlade materialet samt för författarnas möjlighet att fokusera på det 

som sades, tillfrågades informanterna om godkännande att intervjun spelades in (Bryman & 

Bell 2015, s. 488).  

 
Intervjuerna baserades på en intervjuguide (bilaga 3) där frågorna överlag sett likadana ut för 

samtliga företag, berörandes teman i form av företagens arbetssätt och syfte med Instagram 

stories, tjänsteinnovation samt hantering och utmaningar. Vissa frågejusteringar gjordes dock 

utifrån identifierade olikheter i företagens arbete med Instagram stories. Följdfrågor som 

uppmärksammades vara relevanta att ställa under den första intervjun lades även in i frågelistan 

inför nästkommande intervju, för bättre jämförbarhet (Bryman & Bell 2015, s. 495). Tolkande 

frågor samt frågor av indirekt karaktär har vidare förekommit för att kunna tydliggöra svar, 

samt för att tydligare komma åt informanternas egna åsikter (Ibid., s. 486). Då intervjuerna 

spelades in genomfördes även transkribering i syfte att minimera risken för feltolkning, men 

också för att göra granskningen av materialet mer utförlig samt trovärdig (Ibid., s. 493). Vidare 

behandlades det transkriberade materialet utifrån företagens struktur och förmågor samt 

kundengagemangets syfte och hantering.  

3.3 Reliabilitet & validitet  

Studiens validitet stärks genom att två olika delstudier med olika undersökningsmetoder har 

använts, vilka bidragit till olika infallsvinklar. Detta då intervjuerna har kunnat generera en 

djupare förklaring till resultatet av innehållsanalyserna, vilket ämnar bringa större trovärdighet 

samt förklaringsgrad till slutgiltigt resultat. (Bryman & Bell 2015, s.402) I kvalitativa studier 

är det dock svårt att styrka reliabiliteten på grund av den sociala miljön (Ibid., s. 400). I försök 

att tillgodose de krav som ställs på reliabilitet har författarna därför under arbetets gång 

eftersträvat att vara så transparenta som möjligt. Exempelvis har en intervjuguide utformats 

samt redogörelser för operationaliseringar gjorts. Författarna har även på ett så konkret sätt 

som möjligt ämnat beskriva hur studiens samtliga steg har planerats och genomförts. Detta för 

att studien i så hög utsträckning som möjligt ska kunna upprepas vid liknande undersökningar. 
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Vidare kan den interna reliabiliteten styrkas tack vare att de båda författarna har varit eniga 

gällande tolkningar i innehållsanalys och intervjuer. Detta har exempelvis uppnåtts genom att 

författarna först har studerat omgivningen var för sig, för att sedan tillsammans kontrollera att 

respektives tolkningar överensstämt med varandras. (Bryman & Bell 2015, s. 400)   

 

4. Företagens användning av Instagram stories  
Först redovisas resultatet för delstudie 1 som bygger på den genomförda innehållsanalysen. 

Detta redogörs för genom procentuell förekomst av det som identifierats förmedlas i företagens 

Instagram stories. Därefter presenteras resultatet för delstudie 2, utifrån de genomförda 

intervjuerna kring vardera företags syn på dess arbete med Instagram stories. Vardera företag 

presenteras var för sig, innehållandes de både delstudiernas resultat.  

4.1 Soft Goats identifierade innehåll  
Soft Goat ses frekvent informera för att bli informerade genom att ställa frågor till kunden, till 

exempel kring vilket tema kunden skulle vilja se kommande vecka (25%). Soft Goat ses även 

genom ”veckans tema” informera kunder genom förmedlade fördelar (20%). Innehåll som 

visar att företaget har för avsikt att väva in kunden i vad som ska kommuniceras, det vill säga 

att företaget ses lyssna till kund för avsikten att tillsammans med kund skapa värde, ses 

förekomma i ännu högre utsträckning (28,33%). Bilder som visar kunden hur företaget arbetar 

”behind the scenes” har också identifierats (26,67%). 

  
Soft Goat ses även ställa frågor till kund där kunden uppmanas att lämna feedback eller komma 

med idéer (83,02%). Vidare ses Soft Goat uppmana till köp genom säljande innehåll (13,21%) 

samt uppmana kund att följa externa länkar utan tydligt syfte (3,77%). Konsekvensmässigt 

finns det inslag av erbjudanden som är utöver företagets huvudsakliga erbjudande i form av 

information och tips till kunden relaterade till företagets produkter, utifrån företagets egna 

initiativ (46,87%). Att kunden är medskapare till företagets kommunicerade innehåll ses ofta 

förekomma då företaget ständigt omvandlar kunders bidrag till nya erbjudanden som sedan 

också kan upplevs av kunden (53,13%). 

4.2 Soft Goats syn på arbetet  

De nya verktygen i Instagram stories menar CM1 har möjliggjort för ett annorlunda kundarbete 

i fråga om engagemang, med utrymme för att experimentera. CM1 anser till exempel att 
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spontant och kreativt innehåll inte förstör flödet i Instagram stories, då innehållet bara lever 

kvar i 24 timmar, CM1 säger “Det kan t.ex. vara lite stavfel. Det är inte lika skadligt som i 

andra kanaler”. Vidare menar CM1 att Instagram stories för Soft Goat har öppnat upp för en 

snabbare interaktion och informationsspridning, och förklarar vidare att ”man har lyckats hitta 

en kanal där företag och kund kan mötas, där kunden idag simpelt bara kan ställa en fråga.” 

CM1 menar att företaget även kan ställa sig själva frågor kring vad kunden skulle tänka om ett 

visst innehåll, men att det är svårt då “det är som att sätta fingret i luften och känna vart det 

blåser”. Varför CM1 tycker att det är mer effektivt att genom Instagram stories frågefunktion 

frekvent ställa öppna frågor till kunden för att få veta vad kunden faktiskt vill ha, då ett svar 

från en kund aldrig är konstant. Därigenom förklarar CM1 att innehållet som företaget 

kommunicerar på plattformen blir väldigt slumpmässigt, vilket grundar sig i tanken att CM1 

anser att det absolut viktigaste är att våga prova.  

 
Vidare förklarar CM1 att det finns grundpelare som företaget bygger sitt arbete i plattformen 

på. En grundpelare är att de försöker ge företaget en personlighet samt kunderna en möjlighet 

att lära känna företaget, något som enligt CM1 görs genom att visa hur företaget arbetar (figur 

4). CM1 tillägger vidare att grunden till detta är företagets värdering kring transparens, då det 

är viktigt att kunderna blir informerade om vad de får.  
 

 

       
 

Figur 4. Exempel på hur CM1 menar att de visar hur företaget arbetar för att låta kunden lära känna företaget.  

 
De resterande grundpelarna menar CM1 är; engagemang, i form av att ställa frågor eller 

anordna tävlingar genom fråge- eller omröstningsfunktionen (figur 5), information, 

innefattandes bland annat hur kunden på bästa sätt kan vårda sin tröja (figur 6) samt försäljning, 

i form av att leda kunden till produkter genom externa länkar (figur 7). Försäljning är dock 

något som CM1 påpekar att företaget är restriktiva med, då företaget inte ser försäljning som 
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ett tillräckligt engagerande eller roligt innehåll för plattformen. Försäljningsinnehåll måste, för 

att få effekt, vara relevant vilket CM1 anser kan vara utmanande i en engagerande plattform 

som Instagram stories. På så sätt menar CM1 att en mix av olika kommunikationsinslag är ett 

måste. Genom mixen av kommunikationsinslag förklarar CM1 att företaget ständigt försöker 

väga in kunderna i sin planering. För att det som kommuniceras ska kunna vara relevant menar 

CM1 att företaget måste veta vad kunderna vill, men också ta till sig kundens bidrag.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
Figur 5. Exempel på hur CM1 menar      Figur 6. Exempel på hur CM1 menar        Figur 7. Exempel på hur CM1 menar 
  att temat för engagemang används.            att temat för information används.                att temat för försäljning används.  
 
CM1 förklarar vidare att företaget även har ett mönster för antal stories per vecka där innehållet 

följer teman, vilka företaget ständigt anpassar utifrån vad kunderna vill se eller har funderingar 

kring. Flertalet teman menar CM1 just bygger på att kunder skickar in frågor, som blir ett 

verktyg för företaget att både engagera och informera kunden. På så sätt förklarar CM1 att 

företaget får feedback samtidigt som kunderna får lära känna företaget. Att feedback är viktigt 

för företaget menar CM1 vidare grundar sig i företagets syn på transparens: “Det handlar om 

att ge och ta, vi behöver ständigt feedback för att bli bättre.” Detta menar CM1 grundar sig i 

att företaget är ett e-handelsbolag, varför företaget måste kommunicera genom att svara på 

frågor för att uppmärksamma kundernas behov (figur 8), något CM1 ställer i jämförelse till att 

kommunicera i en fysisk butik: “Kommer en person in i en butik, är det inte som att expediten 

kan låta bli att svara på frågor - det är något vi måste göra genom stories.”.  
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Figur 8. Exempel på hur CM1 menar att företaget genom frågor och svar kommunicerar 
för att uppmärksamma kundernas behov. 

  
Utöver att hantera kunders bidrag i form av att skapa innehåll av kundernas frågor, berättar 

CM1 att data även följs upp för att agera på procentuella resultat som skapas i Instagram stories. 

Om företaget ser att de får in fler frågor i samband med en aktivitet fortsätter företaget med 

aktiviteten, CM1 säger “Då vet vi att det är ett fortsatt bra koncept.” CM1 betonar därför också 

att det är viktigt att visa att företaget ser samt lyssnar till kunden, speciellt med tanke på det 

föränderliga klimatet med ständigt nya följare och funderingar på plattformen. CM1 berättar 

att förslag som företaget får genom kunders feedback på Instagram stories alltid tas vidare till 

avdelningen som feedbacken berör. Detta menar CM1 grundar sig i att företaget är en liten 

organisation, som underlättar för kommunikationsmöjligheter anställda emellan och 

därigenom även hanteringen av kunders inskickade frågor. Något som CM1 exemplifierar 

genom att säga: “Det händer ofta att vi t.ex. smsar varandra på kvällen om arbetsrelaterade 

frågor”.  

 
Att Instagram stories samt dess funktioner är ett externt verktyg har enligt CM1 lett till att 

företagets arbete i plattformen handlar om att kunna vara anpassningsbar samt att inneha en 

balans mellan proaktivitet, analys och kreativitet. Detta har setts som en utmaning, samtidigt 

som CM1 har tagit egna initiativ att till stor del inspireras av andra bolag som CM1 anser 

arbetar effektivt i plattformen. Andra utmaningar hör till att CM1 känner att företaget aldrig 

kommer att bli 100% fullärda, varför det är en utmaning att ständigt ligga i framkant. På grund 

av detta samt förändringarna i Instagram stories verktyg menar CM1 att kundens bidragande 

roll utöver företagets egna strategier blir betydelsefull. Detta är vidare något som CM1 lyfter 

fram som anledning till att företaget tycker att det är viktigt med öppenhet för förändring och 

anpassning, vilket CM1 också förklarar är en anledning till att datahanteringen blir viktig. 
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4.3 Tjänsteföretagets identifierade innehåll  
Tjänsteföretaget ses främst informera sina kunder genom övertygande och förmedlade fördelar, 

särskilt genom att erbjuda reseguider (48,94%). Tjänsteföretaget låter även kunden få en 

inblick i vad som händer ”behind the scenes”, genom att visa hur de anställda arbetar. Vidare 

delar företaget också med sig av kunders publicerade bilder (25,53%). Genom 

omröstningsfunktionen ses Tjänsteföretaget informera för att samtidigt informeras, genom att 

exempelvis ge kunden möjligheten att dela med sig av feedback kring vart de helst skulle vilja 

resa. Vidare uppmanar Tjänsteföretaget kunderna att publicera bilder på deras upplevelser 

relaterade till företaget (24,47%). Tjänsteföretaget ses dock i lägre utsträckning ha ett innehåll 

som visar att företaget har för avsikt att väva in kunden i vad som ska kommuniceras, det vill 

säga att företaget ses lyssna till kund med avsikten att tillsammans med kund skapa värde 

(1,06%).  

 
Vidare ses Tjänsteföretaget uppmana kunden att lämna feedback genom flervals-funktionen 

(52,5%), samtidigt som företaget också uppmanar kunderna att följa externa länkar, utan ett 

tydligt syfte (42,5%). I fåtal fall uppmanar företaget till köp genom säljande innehåll (5%). 

Konsekvensmässigt finns totalt sett många inslag av erbjudanden utifrån företagets egna 

initiativ, bland annat i form av reseguider (96,55%). Inslag där kunden ses vara med och skapa 

innehåll är dock mindre förekommande, då Tjänsteföretaget sällan ses omvandla kundens 

feedback till ett nytt erbjudande som syns gentemot kund (3,45%).  

4.4 Tjänsteföretagets syn på arbetet  
Lanseringen av Instagram stories med dess nya funktioner menar CM2 har inneburit att 

Tjänsteföretaget i större utsträckning kan engagera sina kunder. Instagram stories är dessutom 

ett format som möjliggör för företaget att på ett mer vardagligt sätt kommunicera med kunderna 

då CM2 menar att “Instagram stories är ett mer naturligt och roligt format”. Detta har medfört 

att företaget nu kan förmedla företagets varumärke på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, 

vilket CM2 också förklarar är deras främsta syfte; att ge företaget ett ansikte utåt. CM2 

förklarar vidare att företaget bygger sitt arbete i Instagram stories på olika 

kommunikationsteman. De teman som CM2 menar passar bäst för plattformen och som också 

lyfts fram som mest är teman innefattandes resmål, en slags gemenskap företag och kund 

emellan, samt reserelaterat innehåll. Resmål menar CM2 främst förmedlas genom framtagna 

reseguider, vars syfte är att lyfta fram olika destinationer samt inspirera kunder till diverse 

resmål. Företaget använder sig även av flervalsfunktionen för att låta kunden rösta mellan olika 
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resmål. CM2 betonar dock att företaget inte har något större syfte kring användandet av 

flervalsfunktionen, utöver att väcka ett intresse för destinationerna. Exempelvis säger CM2 att 

företaget inte använder information som kommer från att kunder röstar mellan olika alternativ 

i kundundersökningssyfte. 
 

Vidare förklarar CM2 att temat för gemenskap används för att skapa engagemang, då det för 

företaget är viktigt att komma nära kunderna, något som CM2 tillägger att Instagram stories 

möjliggör för. Vidare menar CM2 att företagets arbete i Instagram stories grundar sig på att 

kunden ska få vad den vill ha, detta då företaget vill att kunden genom Instagram stories 

framförallt ska få något som gör att kunden känner att det är intressant att följa Tjänsteföretaget. 

Vad kunden tycker är intressant förklarar CM2 att företaget tar reda på genom 

kundundersökningar som görs genom andra plattformar än Instagram stories, vilket också ger 

företaget tillgång till bra feedback.  

 
Temat för reserelaterat innehåll samt gemenskap förklarar CM2 främst används i syfte att skapa 

en familjär känsla genom att exempelvis förmedla hur företagets anställda har det. Detta för att 

kunderna inte enbart ska se Tjänsteföretaget som en stor organisation. För att vidare skapa 

gemenskap säger CM2 att företaget också uppmanar följarna att publicera sina egna 

upplevelser relaterade till Tjänsteföretaget. Vidare menar CM2 att Instagram stories utifrån 

dess unika karaktär inte är den optimala plattformen för säljande innehåll, varför företaget i 

liten grad använder sig av försäljning i plattformen. Enligt CM2 grundar sig detta i att företaget 

genom Instagram stories istället vill ge kunden ett extra värde, och förklarar vidare att ”istället 

för att fokusera på att sälja ger vi dem hellre någon typ av reseguide, eller ‘tips and tricks’, då 

de då kan uppleva added-value av att följa oss”.  

 
Gällande hur företaget hanterar informationen som kommer från engagerade kunder menar 

CM2 att företaget inte har någon större tanke bakom i dagsläget, och säger att ”det är inget som 

vi idag arbetar systematiskt med”.  Däremot menar CM2 att det i framtiden kan vara aktuellt 

att i större utsträckning anpassa företagets innehåll utifrån datan som kunders engagemang 

skapar. CM2 föreslår till exempel att resultat från flervalsfunktionen i samband med olika 

resmål eller “behind the scenes” skulle kunna bli grund för vilka erbjudanden företaget väljer 

att ta fram i Instagram stories, CM2 säger: “Det är ju ett snyggt sätt som stories kan användas 

för. Om vi ser att folk vill ha innehåll om Hong Kong skulle vi i sådana fall kunna ta fram det.” 

Genom Instagram stories förklarar CM2 att kunders engagemang istället mäts per Instagram 
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story för att få indikationer om vad som fungerar och inte, snarare än för att skapa nytt innehåll. 

Indikationerna menar CM2 att företaget får genom att titta på hur många klick en länk får eller 

hur många unika följare som ser en story.  

 
Instagram stories unika karaktär menar CM2 medför att ett innehåll anpassat för YouTube inte 

bör läggas upp i Instagram stories. Att företagets övriga digitala material sedan tidigare inte 

riktigt har det utseendet eller den känslan som krävs för Instagram stories gör att CM2 tycker 

att det blir en utmaning att skapa ett relevant och anpassat innehåll som är engagerande och 

som samtidigt passar varumärket, CM2 säger: “En stor utmaning för oss är att verkligen tänka 

‘kanal först’ vs. ‘innehåll först’”. En annan utmaning menar CM2 är att i större utsträckning 

och på nya sätt ta vara på kundernas engagemang och betonar vidare att ”det är något som vi 

måste bli bättre på!”. CM2 förklarar att detta grundar sig i att företaget, i sammanhang av 

Instagram stories, fortfarande är under en inlärningsprocess. CM2 skulle gärna använda 

frågeställnings- och omröstningsfunktionen som finns i Instagram stories, för att kunna skapa 

mer konkreta beslut som både för kund och företag går att ta på. Vilket CM2 föreslår skulle 

kunna åstadkommas genom att exempelvis skapa tävlingar, där flest röster på en viss 

destination skulle kunna få sänkta priser eller en destinationsguide, CM2 säger: “Man kan ju 

göra sådana grejer också, det är bara det att vi inte riktigt kommit dit”.   

4.5 Företag X identifierade innehåll  

Företag X ses främst arbeta med återkoppling på kunders bilder samt ge kunderna en inblick 

bakom företagets kulisser (42,67%). Utöver detta förmedlar företaget även till stor del 

fördelaktig och övertygande information där företaget främst ses erbjuda kunden information 

och tips om hur produkterna kan användas (33,12%). Vidare ses företaget informera för att bli 

informerade, detta genom att ställa frågor till kunderna om vilka produktegenskaper de tycker 

bäst om (19,75%). Företag X ses i lägre utsträckning ha ett innehåll som visar att företaget har 

för avsikt att väva in kunden i vad som ska kommuniceras, det vill säga att företaget ses lyssna 

till kund med avsikt att tillsammans skapa värde (4,46%). 

 
Företag X ses även låta kunden bidra med feedback samt dess egna kontext genom att låta 

kunden svara i omröstningsfunktionen eller skicka in egentagna bilder (64,82%). Vidare 

uppmanar företaget kunder att följa externa länkar, utan ett tydligt syfte genom att be kunderna 

delta i diverse aktiviteter (18,52%). Det ses också förekomma att anställda på företaget 

rekommenderar sina favoritprodukter och därigenom uppmanar kunder till köp genom säljande 
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innehåll (16,66%). Konsekvensmässigt har värde utöver företagets baserbjudande setts 

förmedlas utifrån företagets egna initiativ, genom exempelvis information om 

produktanvändning (90,28%). Vidare är Inslag där kunden ses vara med och skapa innehåll 

mindre förekommande, då Företag X sällan omvandlar kundens feedback till ett nytt 

erbjudande som också syns gentemot kund (9,72%).  

4.6 Företag X syn på arbetet  

Företagets främsta fokus i Instagram stories förklarar CM3 är att samla data för att genom 

kundundersökningar ta reda på vad kunderna vill ha, vilket framförallt uppnås genom att 

företaget använder fråge- eller omröstningsfunktionen. Företagets tanke bakom detta menar 

CM3 är att företaget ska kunna skapa de produkter som kunderna efterfrågar, och förklarar 

vidare att “vi inte bara kan sitta och gissa vad folk vill ha, vi frågar istället”. Detta är något 

som CM3 menar grundar sig i företagets strategi; att företaget alltid frågar innan det skapar. 

Men också att företaget främst utifrån ledning och marknadsavdelning kommit fram till att 

företaget ska skapa skönhet genom användning av digitala metoder, CM3 säger “Vi är ett 

datadrivet företaget idag med tanken att utforska det än mer”. Ett stort fokus som CM3 därmed 

trycker på, samt menar att företaget utåt kommunicerar, är företagets ständiga försök att 

utveckla nya sätt att nå kunderna på (figur 9). Att lyssna till kunden förklarar CM3 därför är 

något av det allra viktigaste för företaget, speciellt i produktutvecklingssyfte (figur 10), och 

påpekar vidare att “det är nästan enbart tack vare våra kunders feedback som vi förändrar 

våra produkter”.                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             
 
             Figur 9. Exempel på hur CM3 menar att nya sätt att        Figur 10. Exempel på hur CM3 menar att företaget 
              nå kunder kommuniceras på Instagram stories.                lyssnar till kunden gällande produktutveckling.   
     
Utöver att genom kundernas bidrag ta reda på vad kunderna vill ha, förklarar CM3 att företaget 

också vill underlätta för kunderna – detta då det finns många som är okunniga om hudvård och 
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skönhet. På grund av det överflöd av information som finns idag menar CM3 att företaget 

därför måste servera informationen till kunderna för att kunderna ska hitta rätt, något som görs 

genom att förmedla information kring hur produkterna exempelvis kan användas på bästa sätt 

(figur 11).  

      
 

Figur 11. Exempel på hur CM3 menar att företaget genom information försöker  
underlätta för kunderna genom att visa hur produkter kan användas på bästa sätt.   

 
Företag X värdesätter även att kunden ska ha möjlighet att lära känna företaget, vilket CM3 

menar har sin grund i företagets starka tro på varumärkesbyggande. Att företaget använder sig 

av ”behind the scenes” genom att visa de anställda förklarar CM3 därför får ta stor plats på 

Instagram stories, där syftet framförallt är att göra företaget mer mänskligt genom att skapa en 

brygga mellan företaget och kund (figur 12). Till detta hör också att företaget gärna lägger upp 

bilder som kunder tagit på företagets produkter, då CM3 berättar att företaget på så sätt kan 

visa kunden uppskattning, CM3 säger: “Vi vill ju att de ska fortsätta med det här, varför kunden 

måste känna att det får gehör”. När en kund lämnar feedback menar CM3 därför att företagets 

försöker tacka för bidragen så mycket som möjligt, på samma sätt som att det är av vikt att 

kommunicera ut att en lansering som kunderna varit delaktiga i är på gång. Detta då CM3 

förklarar att företagets arbete med kemister gör att produkter tar 12 månader att framställa, 

varför denna uppskattning blir extra viktig gentemot kund (figur 13).  
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Företagets starka tro på varumärkesbyggande menar CM3 också är förklaringen till att 

företaget har ett lågt försäljningsinnehåll på plattformen. Att bygga upp ett starkt varumärke 

som folk gillar menar CM3 kan göra att en kund istället för att utgå från en lockande 

priskampanj köper en produkt för att kunden gillar varumärket: “Vi vill inte jobba särskilt 

mycket med priskampanjer, vi vill positionera oss som ett premiumvarumärke”.   
 
I och med att företaget positionerar sig som ett premiumvarumärke och även är relativt nystartat 

menar CM3 att företaget har en strikt varumärkesimage och att företaget måste vara 

konsekventa i sin kommunikation på Instagram stories. Detta då varumärkesavdelningen har 

satt riktlinjer för vad som får kommuniceras i plattformen. Att låta kunden delta som innovatör 

menar CM3 därför blir svårt, då företaget har fasta och återkommande teman som begränsar 

marknadsteamet att på egna initiativ experimentera. Vidare menar CM3 att eftersom företaget 

kan se att alla följare inte deltar i de omröstningar som företaget publicerar, blir den största 

utmaningen på plattformen att försöka nå ut till alla genom det stora informationsflödet som 

finns på plattformen. Att detta ses vara företagets största utmaning i plattformen förklarar CM3 

grundar sig i att företaget använder resultaten i just produktutvecklingssyfte och därför behöver 

uppnå så stora fokusgrupper som möjligt. Detta då för få deltagare kan leda till att resultaten 

blir missvisande och svårtolkade.  
 

Gällande huruvida företaget analyserar och hanterar den data som kommer in på plattformen 

menar CM3 att företaget i optimeringssyfte sparar ner all data och statistik som går från 

Instagram stories. CM3 förklarar vidare att datan analyseras, inte enbart för produktutveckling, 

utan också för att se vilket innehåll som fungerar eller inte för att kunna anpassa framtida 

Figur 12. Exempel på hur CM3 menar att företagets 
anställda framställs genom ”behind the scenes” i 
syfte att skapa en brygga mellan företag och kund.

Figur 13. Exempel på hur CM3 menar att företaget 
tackar för kundens bidrag, samt kommunicerar ut att en 
lansering är på väg.
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innehåll på plattformen efter det. CM3 betonar dock att företaget idag befinner sig i en 

utvecklingsfas varför företaget än så länge inte har något strukturerat sätt för hur 

datahanteringen ska gå till.  

 

5. Analys 

Utifrån Instagram stories som en kontext som kan påverka ett företags interaktionstyp samt typ 

av kundengagemang, och därigenom även graden av tjänsteinnovationer, ämnar analysen 

identifiera i hur företagen arbetar i Instagram stories för att genom kundengagemang uppnå 

tjänsteinnovationer. Analysen bygger på en del för varje företag, där resultatet från delstudie 1 

– interaktionstyp och engagemangstyp för tjänsteinnovation, kombineras med vad som 

framkommit i delstudie 2 – företagens struktur och förmågor för tjänsteinnovation. Avsnittet 

avslutas med en korsanalys, där studiens tre företag analyseras tillsammans, detta för att kunna 

visa på hur företag genom dess arbete i Instagram stories uppnår tjänsteinnovationer genom 

kundengagemang. 

5.1 Soft Goats interaktion och kundengagemang för tjänsteinnovationer 
Utifrån resultatet av delstudie 1 (tabell 3) går det att se tydliga mönster för hur Soft Goat 

använder sig av Instagram stories i fråga om interaktionstyp, engagemangstyp, samt vilka 

konsekvenserna blir. 
 
Tabell 3. Sammanställning av identifierad interaktionstyp, engagemangstyp samt konsekvens i Soft Goats Instagram stories. 
 

Interaktionstyp %  Engagemangstyp %  Konsekvens? % 

Dialogisk  28,33  Indirekt  83,02  Tjänsteinnovation 53,13 

Relation 26,67  Direkt  13,21  Utvidgat serviceerbjudande 46,87 

Kommunikativ 25,00  Uppmaning till    3,77      

Informativ 20,00           

 

Det identifierade innehållet är rankat uppifrån och ned, från mest förekommande till minst 

förekommande. Interaktionstyp visar hur stor del av innehållet som motsvaras av vardera 

interaktionstyp: dialog (28,33%), relation (26,67%), kommunikativ (25%), informativ, (20%), 

av den totala identifierade interaktionen. Engagemangstyp visar hur stor del av innehållet som 

motsvaras av vardera engagemangstyp: indirekt (83,02%), direkt (13,21%), uppmaning till 

(3,77%), av det totala identifierade engagemanget. Konsekvens visar hur stor del av innehållet 
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som motsvaras av vardera typ av värdeskapande konsekvens: tjänsteinnovation (53,13%), 

utvidgat serviceerbjudande (46,87%), av totalt antal gånger en konsekvens setts.  

 

Att frekvensen av olika typer av interaktion inte skiljer sig särskilt mycket åt visar att Soft Goat 

arbetar brett med interaktion. Frekvensen av olika typer av kundengagemang har dock större 

skillnader. Det direkta kundengagemanget ses exempelvis vara lågt medan det indirekta 

kundengagemanget som mest förekommande, i hög grad ses omfatta kunders bidrag i form av 

information, förslag eller feedback. På så sätt ses kunden många gånger vara förespråkare av 

åsikter gentemot företaget. Det går också att urskilja att företaget lyckas uppnå detta genom 

hög dialogisk interaktion, då företaget setts ha för avsikt att genom kundengagemang uppnå ett 

gemensamt värdeskapande. Inte minst ses företaget efter att ha fört en kommunikativ 

interaktion, ständigt också lyssna till kundernas bidrag. I motsats är informativa och 

övertygande meddelande, som mer ser likna en typ av envägskommunikation, mindre 

förekommande. Vidare ses Soft Goat även aktivt arbeta med relationsutveckling genom att ge 

kunderna en inblick “behind the scenes”, vilket menas skapa förtroende samt ett starkare band 

mellan parterna.  

 
Som konsekvens ses Soft Goat i lägre grad förmedla värden utifrån företagets egna initiativ i 

form av utvidgade serviceerbjudanden. Detta tack vare att kunderna i hög utsträckning ses vara 

medbestämmande i framtagningen av företagets innehåll, grundat i att kundernas indirekta 

engagemang ständigt tillåts påverka vad företaget kommunicerar på Instagram stories. Varför 

Soft Goat först och främst ses arbeta tillsammans med kund för att uppnå tjänsteinnovationer.  

 
5.1.1 Soft Goats struktur och förmågor  

Att Soft Goat är ett e-handelsbolag, samt att det finns en avsaknad av annan interaktiv kontakt 

med företagets kunder, menar CM1 leder till att det blir viktigt för företaget att vara lyhörda 

samt ständigt hantera kunders engagemang i form av att snabbt ge kunden återkoppling på de 

frågor som kunderna skickar in. Detta tyder på att Soft Goat både överväger, samt har tydliga 

riktlinjer och intentioner för hantering och uppföljning av resultat gentemot kund (Moe & 

Schweidel, 2017; Katona, 2015) men också att det finns tydliga rutiner för hur detta ska göras 

(Hertog, Aa & Jong, 2010). CM1 menar vidare att företaget ständigt väger in kunderna i 

planeringen genom att ta vara på kundernas bidrag och se bidragen som en del av vad företaget 

kommunicerar. Detta visar att företaget ständigt och avsiktligt överväger kundens deltagarroll 

i företagets tjänsteinnovationsprocess (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018) och vidare 
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att det sker ett skifte av roller mellan företag och kund i fråga om kompetenser (Ibid., 2018). 

Detta indikerar att det finns ett starkt tjänsteinnovativt tankesätt inbyggt hos de anställda som 

också ses återspeglas i företagets kompetenser, processer och rutiner (Hertog, Aa & Jong, 

2010). Att Soft Goat är en liten organisation ser CM1 som en fördel för kommunikationen de 

anställda emellan, samt att sättet att snabbt kunna återkoppla till kund på därigenom 

underlättas. Varför även Soft Goats interna organisationsstruktur kan ses som fördelaktig i 

tjänsteinnovationssammangang (Hollebeek & Andreassen, 2018). Vidare kan aspekten att 

CM1 på eget initiativ valt att inspireras av andra stora företag som ansetts arbeta effektivt i 

plattformen, ses som ett aktivt beslut att utveckla interna kompetenser (Hertog, Aa & Jong, 

2010) gällande arbetet med Instagram stories. Generellt kan Soft Goats förmåga att lyckas 

omvandla kunders bidrag till något som resulterar i ett ökat värde till befintliga tjänster för 

kunden (Daugherty, Chen & Ferrin, 2011) ses som den främsta anledningen till att företaget i 

hög grad uppnår tjänsteinnovationer. Utifrån CM1 är kreativitet, spontanitet, att våga prova, 

öppenhet för förändring och anpassning samt att kunna experimentera, något som företaget 

värdesätter och arbetar utifrån i Instagram stories. Detta tyder på att företagets förmågor i fråga 

om att uppnå tjänsteinnovation (Hertog, Aa & Jong, 2010) genom kundengagemang är 

gynnsamma, snarare än något som ses hämma företaget.  

5.2 Tjänsteföretagets interaktion och kundengagemang för tjänsteinnovationer 

Utifrån resultatet av delstudie 1 (tabell 4) går det att se tydliga mönster för hur Tjänsteföretaget 

använder sig av Instagram stories i fråga om interaktionstyp, engagemangstyp, samt vilka 

konsekvenserna blir.  
 
 Tabell 4. Sammanställning av identifierad interaktionstyp, engagemangstyp samt konsekvens i Tjänsteföretaget Instagram 

stories. 
 
 

Interaktionstyp %  Engagemangstyp 
 

%  Konsekvens? % 

Informativ  48,94  Indirekt  52,50  Utvidgat serviceerbjudande 
 

96,55 

Relation 25,53  Uppmaning till  
 

42,50  Tjänsteinnovation  3,45 

Kommunikativ  24,47  Direkt    5,00     

Dialogisk 
 

  1,06          

 
Det identifierade innehållet är rankat uppifrån och ned, från mest förekommande till minst 

förekommande. Interaktionstyp visar hur stor del av innehållet som motsvaras av vardera 

interaktionstyp: informativ (48,94%), relationell (25,53%) kommunikativ (24,47%), dialogisk 

(1,06%), av den totala interaktionen. Engagemangstyp visar hur stor del av innehållet som 
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motsvaras av vardera engagemangstyp: indirekt (52,5%), uppmaning till (42,5%), direkt (5%), 

av det totala engagemanget. Konsekvens visar hur stor del av innehållet som motsvaras av 

vardera typ av värdeskapande konsekvens: utvidgat serviceerbjudande (96,55%), 

tjänsteinnovation (3,45%), av totalt antal gånger en konsekvens har setts.  

 
Vissa interaktionstyper har Tjänsteföretaget setts använda i stor utsträckning, andra nästintill 

inte alls. Resultatet visar att innehållet till störst del omfattar informationsbaserad interaktion, 

då informativa meddelanden i form av förmedlade fördelar är mest förekommande. Detta kan 

mer ses likna en envägskommunikation, i jämförelse till dialogisk interaktion vilken setts vara 

betydligt mindre förekommande. Företagets informativa interaktion är vidare något som 

speglar ett utvidgat serviceerbjudande. Detta då företaget på eget initiativ, utan kunden som 

medbestämmare, ofta ses förmedla ett värde i form av inspiration eller ny kunskap utöver 

företagets huvudsakliga tjänst. Företaget använder sig även till stor del av relationsutveckling, 

då flertal bildföljder informerar kunden om hur det ser ut bakom företagets kulisser. 

Försäljningsinnehåll som menas leda till ett direkt kundengagemang är vidare något som i liten 

utsträckning förekommer. En relativt stor del av innehållet omfattas av kommunikativ 

interaktion, där företaget ber kunden att dela med sig av information, preferenser eller dess 

egna kontext. På så sätt skapas ett indirekt kundengagemang där kunden ses bidra med kunskap 

till Tjänsteföretaget. Vidare har de uppmaningar till engagemang som identifierats till stor del 

omfattat att företaget engagerar kunden att följa externa länkar, där det bakomliggande syftet 

genom innehållsanalysen inte har kunnat ses.  

 
Trots att Tjänsteföretaget har hög grad av kommunikativ interaktion samt förekommande 

indirekt kundengagemang uppnås tjänsteinnovationer i låg grad. Vilket kan förklaras genom 

att företaget inte setts ha för avsikt att genom kundengagemanget uppå gemensamt 

värdeskapande, då den dialogiska interaktionen är låg. Detta då konsekvensen som identifierats 

visar att företaget i sin helhet arbetar betydligt mer med utvidgade serviceerbjudanden i 

jämförelse med tjänsteinnovationer. Tjänsteföretaget ses därmed i högre grad arbeta utifrån 

dess egna initiativ för att på Instagram stories skapa ett mervärde för kund, och i lägre grad 

med att låta kunden vara medbestämmare till ett erbjudande som också kan upplevas/ses av 

kund.  
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5.2.1 Tjänsteföretagets struktur och förmågor  

Att CM2 menat att företaget i dagsläget inte har någon större bakomliggande tanke gällande 

hur kunskapen som kunderna bidrar med ska hanteras eller användas till, tyder på att 

Tjänsteföretaget inte har några tydliga riktlinjer eller intentioner att följa upp resultatet av 

kunders engagemang i Instagram stories (Katona, 2015). Exempelvis identifieras det sällan ske 

ett skifte i roller mellan företag och kund (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018), något 

som kan grunda sig i att CM2 menat att företaget enbart delvis hanterar den data som kommer 

in via Instagram stories. Företaget tittar på vilka aktiviteter som driver kundengagemang, för 

att få indikationer kring vad som generar engagemang, varför någon typ av kunskapsförnyelse 

och marknadsinsikt ändå sker gentemot företaget (Moe & Schweidel, 2017). Däremot hanteras 

och används inte kundengagemanget som ett kundundersökningsunderlag, då CM2 förklarat 

att kundundersökningar genomförs i andra plattformar. CM2 är dock medveten om hur 

strategier kring hanteringen av kundengagmanget skulle kunna utvecklas, för att i större 

utsträckning använda kunden som medskapare till nytt kommunicerat innehåll för att skapa 

mer konkreta resultat som både för kund och företag går att ta på. Vilket vidare grundar sig i 

att företaget för tillfället befinner sig i en inlärningsprocess. Varför företagets kompetenser och 

framtagna rutiner för arbetet med kundengagemang i Instagram stories kan ses som främsta 

aspekten att förklara dess låga grad av uppnådda tjänsteinnovationer (Hertog, Aa & Jong, 

2010). 

 
Ytterligare en aspekt till varför Tjänsteföretaget genom kundengagemang i låg grad uppnår 

tjänsteinnovationer har setts vara företagets tydliga strategi för Instagram stories gällande att 

kommunicera företagets varumärke. Detta då det för företaget är utmanande att ta fram ett 

passande innehåll för kanalen som samtidigt stämmer in på varumärket, varför rutiner för 

varumärkesarbetet kan vara påverkande gällande i vilken mån företaget kan ta fram 

engagerande material och vidare omvandla kundernas bidrag till något som företaget sedan 

också kan kommunicera (Hertog, Aa & Jong, 2010; Daugherty, Chen & Ferrin, 2011). 

5.3 Företag X interaktion och kundengagemang för tjänsteinnovationer 

Utifrån resultatet av delstudie 1 (tabell 5) går det att se tydliga mönster för hur Företag X 

använder sig av Instagram stories i fråga om interaktionstyp, engagemangstyp, samt vilka 

konsekvenserna blir. 
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Tabell 5. Sammanställning av identifierad interaktionstyp, engagemangstyp samt konsekvens i Företag X Instagram stories. 
 

Interaktionstyp  %  Engagemangstyp %  Konsekvens? % 

Relation 42,67  Indirekt  64,82  Utvidgat serviceerbjudande 90,28 

Informativ 33,12  Uppmaning till  18,52  Tjänsteinnovation   9,72 

Kommunikativ 19,75  Direkt  16,66      

Dialogiskt   4,46          

 

Kommunikationsinnehållet är rankat uppifrån och ned, från mest förekommande till minst 

förekommande. Interaktionstyp visar hur stor del av innehållet som motsvarar vardera 

interaktionstyp: relation (42,67%), informativ (33,12%), kommunikativ (19,75%), dialogisk 

(4,46%), av den totala identifierade interaktionen. Engagemangstyp visar hur stor del av 

innehållet som motsvaras av vardera engagemangstyp: indirekt (64,82%), uppmaning till 

(18,52%), direkt (16,66%), av det totala identifierade engagemanget. Konsekvens visar hur stor 

del av innehållet som motsvaras av vardera typ av värdeskapande konsekvens: utvidgat 

serviceerbjudande (90,28%), tjänsteinnovation (9,72%) av totalt antal gånger en konsekvens 

setts.  

 
Företag X ses främst använda sig av relationsutveckling och informationsbaserad interaktion 

genom att förmedla informativa och övertygande meddelanden utifrån veckovisa, specifika 

teman. Den kommunikativa interaktionen ses vidare vara lägre förekommande än både 

informativ interaktion och relationsutveckling. Vilket tyder på att företaget i högre utsträckning 

kommunicerar genom att förmedla information och relationella fördelar, än vad företaget ber 

om kunders feedback. Det indirekta kundengagemanget där kunder ses bidra med information 

och feedback eller en inblick i kundens egna kontext förekommer, i motsats till det direkta 

kundengagemanget, ändock i hög utsträckning. 

 
Trots möjligheten till utbyten av kunskapsresurser genom det indirekta kundengagemanget ses 

företaget i låg grad uppnå tjänsteinnovationer. Vilket just kan förklaras utifrån företagets höga 

grad av relationsutveckling men också den höga graden av informativ interaktion som snarare 

kan liknas med en typ av envägskommunikation. Utifrån detta har Företag X identifierats att 

främst arbeta med utvidgade serviceerbjudande, snarare än tjänsteinnovationer. Detta då det 

identifierats att företaget framförallt erbjuder kunden ett mervärde i form av information och 

tips, utifrån egna initiativ. Där den låga graden av tjänsteinnovationer ses grunda sig i att 

företaget i låg utsträckning kommunicerar ett innehåll som kunden setts ha varit delaktig i att 

ha tagit fram. 
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5.3.1 Företag X Struktur och förmågor 

Att Företag X är relativt nystartat menar CM3 gör att företaget har en strikt varumärkesimage, 

där varumärkesavdelningen avgör hur och vad som ska kommuniceras. Detta förklarar CM3 

ger marknadsteamet begränsade möjligheter att experimentera med innehållet på Instagram 

stories. På så sätt kan rutiner, rörande Företag X varumärkesarbete ses begränsa företagets 

förmåga att kunna omvandla kunders bidrag till något som resulterar i ett nytt och ökat värde 

till befintliga erbjudanden (Daugherty, Chen & Ferrin, 2011). Det tyder även på att 

marknadsteamet inte tillåts att snabbt reagera på de kundgenererade idéer som genom det 

indirekta kundengagemanget kommer in till företaget (Hollebeek & Andreassen, 2018). Vilket 

också ses vara fallet utifrån aspekten att företaget främst engagerar kunder i 

produktutvecklingssyfte, där framtagningen av produkten tillsammans med kemister minst tar 

12 månader att framställa. Varför både varumärkesavdelningens roll i beslutsfattandet gällande 

kommunicerat innehåll samt samarbetet med kemister kan bli avgörande för Företag X arbete 

med tjänsteinnovationer, sett utifrån företagets interna organisationsstruktur (Ibid., 2018).  

 
Även om CM3 menat att datahantering är viktigt utifrån företagets främsta syfte, att i Instagram 

stories skaffa sig kundundersökningsunderlag, upplever Företag X utmaningar gällande att 

hantera den data som kundengagemanget skapar. Att Företaget idag är i en utvecklingsfas och 

inte har något strukturerat sätt för hur datan ska hanteras tyder på att företaget inte har 

utvecklade kompetenser och rutiner (Hertog, Aa & Jong, 2010) inom en aspekt som menas 

vara avgörande för att genom kunder kunna uppnå innovationer (Moe & Schweidel, 2017). 

CM3 pekar dock på vikten av att alltid tacka för kunders bidrag samt att kommunicera ut en 

önskad produkts lansering, varför Företag X ändock ses ha intentioner för uppföljning av 

resultat gentemot kund (Katona, 2015). Det som framförallt ses vara påverkande i fråga om att 

uppnå tjänsteinnovationer är de begränsningar som företagets rutiner och interna 

organisationsstruktur medför. Detta trots att det genom både innehållsanalysen och intervjun 

med CM3 setts finnas en pågående process där kundens roll genom indirekt kundengagemang 

ändock bidrar med insikter till företaget.  

5.4 Företagens olika arbete med tjänsteinnovationer 
I denna del analyseras företagen tillsammans. Först analyseras konsekvensen av de olika 

företagens arbete med interaktion och kundengagemang för tjänsteinnovationer. Vidare 

analyseras företagens syfte, strukturer och förmågor utifrån hur dessa kan ha en påverkan på 
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företagens möjligheten att genom kundengagemang uppnå tjänsteinnovationer på Instagram 

stories.  
 
5.4.1 Företagens skiljaktigheter i interaktion och engagemang 

Utifrån de mönster som har identifierats för de olika företagen gällande typ av interaktion samt 

uppnådd grad av kundengagemang är det uppenbart att företagen arbetar på olika sätt, vilket 

också ses påverka företagens möjligheter till att uppnå tjänsteinnovationer. Den 

engagemangstyp som är mest förekommande för samtliga företag är det indirekta 

kundengagemanget, där Soft Goat i jämförelse till de andra företagen uppnår detta i högst grad. 

Att Soft Goat i högre grad än de andra företagen uppnår indirekt kundengagemang kan ses 

grunda sig i interaktionstyp, då Soft Goat i högst utsträckning använder sig av dialogisk 

interaktion. Dialogisk interaktion använder Tjänsteföretaget och Företag X i betydligt lägre 

utsträckning än Soft Goat, då Tjänsteföretaget och Företag X istället i högst utsträckning 

använder sig av informativ respektive relationell interaktion. På så sätt kan det urskiljas att 

dialogisk interaktion bidrar till en högre grad av indirekt kundengagemang.  

 
Vidare ses stora skillnader i företagens resultat gällande värdeskapande konsekvens, där Soft 

Goat i betydligt högre utsträckning uppnår tjänsteinnovationer än Tjänsteföretaget och Företag 

X. Tjänsteföretaget och Företag X uppnår istället i högre utsträckning utvidgade 

serviceerbjudanden. Detta kan till viss del ses grunda sig i graden av indirekt kundengagemang 

som skiljer sig åt mellan företagen, men bör också grunda sig i andra aspekter. Detta då 

samtliga företag använder den kommunikativa interaktionen i nästintill lika stor utsträckning, 

men också att Tjänsteföretaget och Företag X, trots en relativt hög grad av indirekt 

kundengagemang, inte uppnår tjänsteinnovationer i samma utsträckning som Soft Goat. Varför 

företagens syfte, struktur och förmågor också kan ses vara en avgörande aspekt för företagens 

möjlighet till uppnådda tjänsteinnovationer genom kundengagemang. 

 

5.4.2 Företagens olika struktur och förmågor  

Företags arbete med kundengagemang i en specifik kontext kan vara avgörande för i vilket 

syfte kunder engageras (Brodie m.fl., 2011a), vilket är något som kan förklara varför samtliga 

företag uppnår det indirekta kundengagemanget utan någon större skillnad, men ändock olika 

grad av tjänsteinnovationer. Detta då de tre olika företagens syften med att engagera kunder i 

Instagram stories setts skiljas åt. Både Tjänsteföretaget och Företag X använder främst kunders 

engagemang i syfte att få indikationer för att återskapa ett innehåll som utifrån data setts vara 
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gynnsamt. Detta till skillnad från Soft Goat som istället ses engagera sina kunder för att skapa 

nytt innehåll, tillsammans med kunder. Vilket också återspeglar sig i hur företagen arbetar med 

datahantering. Både Tjänsteföretaget och Företag X är i inlärnings-/utvecklingsprocesser 

gällande hur kundengagemanget genom data ska hanteras, medan Soft Goat uppnår 

tjänsteinnovationer tack vare att datan används genom att företaget ständigt omvandlar kunders 

bidrag till nya erbjudande gentemot kund (Daugherty, Chen & Ferrin, 2011). Soft Goat ses 

vidare ta aktiva beslut att utveckla interna kompetenser för hur arbetet på Instagram stories ska 

gå till. Dessa skiljaktigheter är något som tyder på att företagen har olika förmågor utifrån grad 

av utvecklade kompetenser och rutiner för hantering av kundengagemanget (Hertog, Aa & 

Jong, 2010), vilket vidare setts bli avgörande för uppnådd grad av tjänsteinnovationer. Något 

som även överensstämmer med att Moe & Schweidel (2017) menat att enbart tillgång till data 

inte automatiskt kan leda till innovationer, varför det också går att se att datan genom hantering 

måste omvandlas (Daugherty, Chen & Ferrin, 2011).  

 
Att varumärkesarbetet får ta olika stor plats i företagens kommunicerade innehåll ses också bli 

avgörande i fråga om uppnådda tjänsteinnovationer. Tjänsteföretaget och Företag X arbete i 

Instagram stories präglas av strategier att kommunicera företagens varumärken. För de båda 

företagen finns riktlinjer för vad som kan kommuniceras. Detta då Tjänsteföretaget har setts 

uppleva utmaningar med att skapa innehåll som både passar företagets varumärke och 

Instagram stories som kanal. För Företag X ses detta vidare grunda sig i den interna 

organisationsstrukturen, då Företag X har en varumärkesavdelning som begränsar 

marknadsteamet från att experimentera. Vilket i fråga om möjligheten att uppnå 

tjänsteinnovationer kan förklaras genom Tjänsteföretagets och Företag X rutiner (Hertog, Aa 

& Jong, 2010) för varumärkesarbetet. Detta då rutinerna ses sätta begränsningar för hur 

Tjänsteföretaget och Företag X i deras arbete på Instagram stories snabbt kan reagera på samt 

omvandla kundengagemanget till ett nytt förmedlat erbjudande gentemot kund (Daugherty, 

Chen & Ferrin, 2011; Hollebeek & Andreassen, 2018). För Soft Goat ses varumärkesarbetet 

däremot inte begränsa företaget då Soft Goat i Instagram stories bland annat värdesätter 

spontanitet, experimentering, förändring och anpassning. Något som visar på gynnsamma 

förmågor i fråga om rutiner och processer (Hertog, Aa & Jong, 2010), då dessa setts underlätta 

för företaget att kunna skapa samt förmedla ett kommunicerat innehåll som kunden vill ha 

(Daugherty, Chen & Ferrin, 2011). Inte minst utifrån att företaget utifrån att vara ett e-

handelsbolag upplever sig ha få andra interaktiva möjligheter med kunder. Dessa fördelaktiga 

processer och rutiner ses vidare grunda sig i Soft Goats mindre organisation, då 
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kommunikationsmöjligheter de anställda emellan menats underlätta för Soft Goat att snabbt 

kunna återkoppla till kund, varför Soft Goats interna organisationsstruktur också kan ses som 

gynnsam i tjänsteinnovationssammanhang (Hollebeek & Andreassen, 2018).  

 
Som konsekvens av dessa aspekter, som ses påverka kundens delaktighet i framtagandet av 

företagens kommunicerade innehåll gentemot kund, ses företagen ha olika mönster för 

tjänsteinnovationsprocessen (Helkkula, Kowalkowski & Tronvoll, 2018). Vilket grundar sig i 

olikheter gällande huruvida företagen överväger samt hanterar kunders engagemang, 

framförallt på grund av den existerande variationen mellan Soft Goat och de andra två företagen 

gällande huruvida det tillåts ske ett skifte av roller mellan företag och kund i skapandeprocessen 

(Ibid. 2018). Exempelvis ses Företag X begränsningar till att uppnå tjänsteinnovationer grundas 

i dess produktutvecklingssyfte samt arbete med kemister. Detta på grund av den 12 månader 

långa framställningsprocessen omfattandes ett längre tidsspann, innebärandes att innovationer 

med kund som medskapare tar längre tid för företaget att förmedla gentemot kund. På så sätt 

har olika konsekvenser identifierats i form av att Tjänsteföretaget och Företag X snarare uppnår 

utvidgade serviceerbjudanden, i motsats till Soft Goat som framförallt uppnår 

tjänsteinnovationer genom kundengagemang.  
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6. Slutsats 

Samtidigt som att en kontext kan vara avgörande för typ av interaktion samt grad av 

kundengagemang, kan också grad av kundengagemang vara avgörande för ett företags 

uppnådda tjänsteinnovationer. Genom att ha studerat vad konsekvenserna blir av hur tre olika 

företag arbetar i kontexten Instagram stories, har denna studie ämnat bidra med en större 

förståelse kring hur företag genom kundengagemang kan uppnå tjänsteinnovationer i en 

specifik kontext (Brodie m.fl., 2011a). Detta genom att först besvara hur företag arbetar med 

interaktion och kundengagemang för att på Instagram stories uppnå tjänsteinnovationer. För att 

följaktligen besvara hur företags interna struktur och förmågor påverkar företags möjlighet att 

uppnå tjänsteinnovationer genom kundengagemang på Instagram stories.  

 
Utifrån studiens resultat har Instagram stories som kontext setts möjliggöra för en interaktion 

företag och kund emellan, som vidare identifierats vara fördelaktig för företag gällandes att 

kunna uppnå kundengagemang för att tillsammans med kund skapa tjänsteinnovationer. 

Samtliga av studiens företag ses aktivt arbeta med kundengagemang, dock på olika sätt. 

Framförallt har kontexten haft en avgörande roll, i form av vilken typ av interaktion som 

förekommit i de olika företagens arbete samt i vilket syfte företagen engagerar kunden. Vidare 

blir även förmågor i form av rutiner och kompetenser avgörande för huruvida 

kundengagemanget omvandlas till ett nytt erbjudande som också förmedlas till kund. Inte minst 

har varumärkesriktlinjer samt andra möjligheter till interaktiva relationer haft en avgörande 

betydelse för hur, samt i vilken grad, kundengagemang i Instagram stories hanteras av företag 

för att tillsammans med kunden uppnå tjänsteinnovationer.  

 
Hur företag väljer att kommunicera med sina kunder utifrån interaktionstyp ses delvis vara 

avgörande för vilken engagemangstyp samt vilken grad av kundengagemang som kan uppnås. 

Något som vidare återspeglar sig i företagens uppnådda tjänsteinnovationer. Dialogisk 

interaktion är något som har identifierats ha stor påverkan för både indirekt kundengagemang 

och tjänsteinnovationer, då företag med låg dialogisk interaktion i betydligt lägre utsträckning 

uppnår tjänsteinnovationer och indirekt kundengagemang, än företag med hög dialogisk 

interaktion. Vidare har företag som identifierats ha en interaktion i form av relationsutveckling 

samt information, i lägre grad setts uppnå indirekt kundengagemang och därigenom också 

tjänsteinnovationer. Således tyder det på att den interaktions- och engagemangstyp som blir 

avgörande för ett företags uppnådda tjänsteinnovationer i Instagram stories är den dialogiska 

interaktionen och det indirekta kundengagemanget.  
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Trots att vissa interaktionstyper skiljer sig åt mellan företagen går det dock att urskilja att 

samtliga företag frekvent arbetar för att komma åt information från dess kunder. Varför 

omvandlingen av kundengagemanget också ses vara en påverkande aspekt till huruvida 

tjänsteinnovationer uppnås. Något som har setts grunda sig i företagens förmåga att hantera 

den datan som kundengagemanget skapar, där förmågan vidare setts grunda sig i utvecklade 

kompetenser och rutiner. Vidare har rutiner gällande att arbeta utifrån strikta 

varumärkesriktlinjer setts begränsa företag att i Instagram stories kunna uppnå 

tjänsteinnovationer utifrån begränsningar gällande vad som kan kommuniceras. Den interna 

strukturen har också setts vara en avgörande aspekt. Detta då den interna strukturen identifierats 

påverka företagens möjlighet att snabbt kunna reagera på kundgenererade idéer, framförallt 

grundat i kommunikationsmöjligheter de anställda emellan, men också friheten mellan 

avdelningar gällandes att kunna experimentera.  

 
Slutligen har inget distinkt mönster gällande skillnader i hur varu- och tjänsteföretag arbetar 

med tjänsteinnovationer kunnat identifieras i kontexten. Exempelvis ses ett varuföretag vara 

det företag som arbetar som mest tjänsteinnovativt, medan både tjänsteföretag och varuföretag 

finns representerade bland de företag som uppnår detsamma i lägre utsträckning. Det mönster 

som dock gått att identifiera är att det företag som uppnått tjänsteinnovationer i högst 

utsträckning är ett e-handelsbolag, vilket visat att möjlighet till alternativ interaktion med kund 

varit av vikt i sammanhanget. Detta då e-handelsbolaget på grund av avsaknad till andra 

interaktiva möjligheter med kunden ansetts sig vara tvungna att kommunicera och väga in 

kunderna på de sätt som företaget gör för att överhuvudtaget kunna förmedla ytterligare värde 

gentemot kund. Något som bidragit till ett tillsynes framgångsrikt tjänsteinnovationsarbete i 

kontexten.  

6.1 Studiens begränsningar och förslag på vidare forskning  
I och med att denna studie definierar tjänsteinnovationer som något som uppnås genom ett 

processdeltagande av kunden, samt att värde först skapas när erbjudandet som kunden varit 

delaktig i att ta fram även syns gentemot kund, uppstår en intressant aspekt för fortsatt 

forskning. Detta utifrån att kundens perspektiv inte undersökt i denna studie. Likväl som att 

författarna till studien många gånger sett en avsaknad av implementering av kunders bidrag 

finns det möjlighet att kunder som engageras i företags sociala-medieaktiviteter kan uppleva 

en avsaknad av samma sak. Det skulle därför vara av vikt att utföra liknande studier utifrån ett 

kundperspektiv, för att se hur en engagerad kund upplever att dess idéer implementeras och 
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vidare förmedlas, eller ej. Exempelvis vore det intressant att se huruvida värdet för kunden 

upplevs annorlunda mellan ett utvidgad serviceerbjudande och en tjänsteinnovation. Detta för 

att företag, genom att förstå i vilken utsträckning det aktiva kunddeltagandet har betydelse för 

kundens upplevda värde, ska kunna effektivisera arbetet för värdeskapande i digitala 

skapandeprocesser. 

 
Då operationaliseringen för innehållsanalysen vidare varit relativt specifik, samt att studiens 

tidsram kan ha bidragit med begränsningar, kan vissa aspekter viktiga för studiens syfte ha 

gåtts miste om. Exempelvis kan den begränsade tiden för insamlingen av bilder ha varit 

avgörande för vad som kunnat identifierats. Speciellt då resultatet för tjänsteinnovationer till 

stor del bygger på att företagen omvandlar kundens indirekta engagemang till ett erbjudande 

som också förmedlas till kunden. Trots att företags intentionen till implementering funnits har 

implementeringen många gånger i denna studie möjligen inte kunnat identifieras på grund av 

tidsramen. Det skulle därför vara intressant att genomföra samma typ av studie under en längre 

tid samt på ytterligare företag. Detta för att kunna identifiera samt dra vidare slutsatser gällande 

hur företags arbete samt förmågor och interna struktur blir avgörande i fråga om hantering av 

kundengagemang för tjänsteinnovationer i digitala plattformar. Exempelvis har 

varumärkesriktlinjer setts påverka möjligheten att anpassa samt experimentera med 

kommunicerat innehåll utifrån kunders åsikters, vilket vidare skulle kunna vara intressant att 

undersöka i sammanhanget. Att studiens resultat setts skilja sig åt gällande företagens varu- 

och tjänstekaraktär, utan att på ett djupare plan kunna förklaras, gör även denna aspekt 

intressant att undersöka i framtida studier.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Exempel på bildsortering 
 

 
  
Exemplet visar innehållsanalysens bildsortering för Soft Goat, där de andra två företagens 

insamlade material sorterades på samma sätt.  

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 – Exempel på innehållsanalysens bildhantering  
 

 
 
Exempel på innehållsanalysen bildhantering. Ovanstående sammanställning är enbart ett 

exempel av hur delar av det insamlade materialet låg till grund för innehållsanalysens resultat. 

Övriga företags insamlade material hanterades på samma sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Arbetssätt och syfte  

1. Hur arbetar ni med Instagram stories, vad är eran huvudsakliga tanke kring det? 

2. Vad är syftet med...? (Varierande utifrån vad som setts i företagens Instagram stories) 
- ...Behind the scenes 

- ...Förmedling av information 

- ...Repost av kunders bilder 

- ...Reseguider 

- ...Quiz 

- ...Temaveckor 

- ...Att låta kunden bestämma veckans tema 

3. I vilket syfte arbetar ni med relationsutveckling, vad blir konsekvensen? 

4. I vilket syfte arbetar ni med flervalsfrågor samt öppna frågor till era kunder? 

5. Hur ser ni på ett säljfokus: att uppmana kunder att lämna instagram för köp, i jämförelse till annat innehåll i 

kanalen? Varför? 

6. Har ert sätt att engagera era kunder förändrats sedan Instagram stories kom, jämfört m. Instagram? 
- Vad har instagram stories bidragit med för er? 

- Vad har instagram stories bidragit med för kunden? 

- Vad har förbättrats/försämrats? 

- Vad innebär det att Instagram stories bara ligger uppe i 24h? (Ställs till de som inte själva tagit upp aspekten) 
 
Tjänsteinnovation 

7. Hur ser ni på att få kunskapsbidrag från era kunder? Varför? 

8. Hur ser ni på kundens innovativa förmåga? 

9. Vilka anpassningar är ni beredda att göra/inte göra utifrån kundernas engagemang? 
- Varför/varför inte? 

  
Frågor kring utmaningar och hantering för att fånga förklaringar till konsekvenser 

10. Har ni upplevt några utmaningar vad gäller hantering av kundengagemang genom Instagram stories? 

11. Vad gör ni med informationen/kunskap som kommer från era kunder genom Instagram stories? 
 - T.ex. svar från flervalsfunktionerna, öppna svar 

12. Hur hanterar ni datan som engagerade kunder skapar? – Vart? Varför? 
 - Tas det hänsyn till/anpassas ert innehåll/erbjudanden utifrån vad kunderna säger? 

- Används den någon annanstans/till något annat? Varför? 

13. Ser ni några nackdelar/utmaningar kring kundengagemang och datan som det skapar? 
- Är datahantering och sammanställningen av den simpel/avancerad? 

 - Används/nyttjas den? Varför? Varför inte?  

- Till vad?  

 

 
 


