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År 2010 lanserades applikationen Instagram och har öppnat upp dörrarna till en ny 

personligare kommunikationsstrategi för företag. Den mycket visuella och snabba 

modebranschen är en av de industrier som dominerar med sin närvaro på Instagram. Denna 

studie ämnar skapa förståelse kring hur företag inom modebranschen använder Instagram som 

en kommunikationskanal, samt vilken påverkan användningen av Instagram har på företaget. 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är samvärdeskapande som sker genom 

interaktion av fyra centrala byggstenar – dialog, tillgång, riskbedömning, och transparens. 

Författaren har utfört tre kvalitativa telefonintervjuer med företag inom olika delar av 

modebranschen. Författaren kom fram till att Instagram är en användbar 

kommunikationskanal som möjliggör att företag kan sprida sitt varumärke, skapa hållbara 

relationer med kunderna, och öppnar upp för en dialog mellan företag och konsument. 

Instagram hjälper företaget med produktion, service och marknadsföring. De aktiviteter de 

använder sig av är tävlingar, hashtags citat, igenkänningsfaktorer, inspirationsbilder, 

miljöbilder och samarbeten med bloggare.  

  

Nyckelord samvärdeskapande, DART-modellen, kommunikationskanal, marknadsföring, 

konsumentorienterat  
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1. INLEDNING  

Detta kapitel introducerar hur expansionen av sociala medier har inverkat på hur företag 

interagerar med konsumenter. Därefter följer en problemdiskussion kring författarens 

utredande ämne. Detta utmynnar i studiens syfte och en formulering av två forskningsfrågor. 

 
  

1.1 Bakgrund  

 

”Traditionell marknadsföring handlar om att synas och höras (mest). Men nya former för  

marknadsföring handlar om att kommunicera (bäst).”   

(Kreafonbloggen, 2014)  

  

Marknadsföringen är på väg in i en tidsepok där traditionell massmarknadsföring (se Bilaga 1) 

som en gång var dominerande alltmer ifrågasätts som en framgångsrik väg att nå kunderna. 

(Hultén et al., 2011, p. 17) Många företag och organisationer använder idag sociala medier för 

att kommunicera med sina målgrupper, eftersom att det ger möjligheten att på ett snabbt och 

enkelt sätt nå fram och skapa en dialog. (Kawe Web, 2014) Sociala medier är en interaktion 

av människor och ger dess användare möjligheten till att kommunicera och samarbeta med 

varandra genom att kommentera på, skapa och dela ett innehåll (Dasgupta & Dasgupta, 2009)  

  

Konsumenter har idag fler produkter att välja på och det börjar bli svårare för företag att 

differentiera sig på marknaden. Företagen som är produktcentrerade har fått en utmaning då 

konsumenterna idag är mer informerade och aktiva, de granskar utbudet, analyserar sina köp 

och utvärderar produkterna. I skapandet av en värdefull produkt har företagen börjat röra sig 

från att vara produktcentrerade till att skapa en personligare upplevelse tillsammans med 

konsumenten. Vi rör vi oss mot en värld där värde är ett resultat av implicit förhandling 

mellan konsumenter och företag. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Framsteg inom teknologin 

har gjort det lättare att ta del av information och kommunicera med anda, detta medfört att 

kunder är mer aktiva, kunniga, och globalt medvetna. De använder sig idag gärna av  

interaktiva virtuella miljöer för att skapa och personifiera nya produkter. (Vargo & Lusch, 

2004)     
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1.2 Problemdiskussion  

Den ökade tillgången till internet och användandet av sociala medier ställer större krav på 

företagen ur ett marknadsföringsperspektiv, då detta har bidragit till ökade möjligheter till 

social interaktion. Vad flertalet företag har insett är att även om de inte använder sociala 

medier så kommer företaget och dess varumärke att bli omdiskuterat där ändå. Företagen står 

därför inför ett val, att antingen ställa sig utanför eller att istället vara delaktiga. (Soeda, 2014) 

För att företag ska kunna möta utmaningarna på dagens svårdifferentierade marknad behöver 

de inse att interagerandet med konsumenterna i dagsläget spelar en större roll och att öppenhet 

gentemot sociala medier krävs för detta. (Soeda, 2014) Företag behöver kommunicera med 

konsumenterna för att bygga upp och stärka relationerna, då detta hjälper till att skapa 

förtroende för deras varumärke. (Ballantyne & Varey, 2006)   

  

År 2010 lanserades applikationen Instagram för första gången och har idag 200 miljoner 

aktiva användare i månaden. Företag och privatpersoner ges möjligheten att via Instagram 

dela bilder och videoklipp kostnadsfritt. I genomsnitt laddas det upp 60 miljoner bilder 

dagligen. (Instagram, 2014) Företag har alltmer börjat använda Instagram som ett verktyg för 

kommunikation mot befintliga och potentiella kunder. Instagram ger företagen möjligheten att 

bjuda in till ett personligt möte och visa vem företaget och vad produkten är. (Lintunen, 

2012). Modeföretagen är bland de varumärkena som har rankats som populärast på Instagram 

med flera tusentals engagerade följare. (Totems List, 2014) Få studier har gjorts om varför 

modeföretag använder Instagram och hur de går tillväga, även vad användningen bidrar med. 

Funderingar kring detta har väckt motivationen hos författaren till att undersöka detta 

fenomen närmare. 

  

1.3 Syfte & frågeställning  

Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse om hur företag inom modebranschen 

använder Instagram gentemot sina kunder och i vilken del av företaget detta påverkar.  

Studien avser besvara följande två frågeställningar:  

 

1. Hur använder sig företag inom modebranschen av Instagram som 

kommunikationskanal?  

2. Vilken påverkan har användningen av Instagram på ett företag inom modebranschen? 
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2. TEORI  

Följande kapitel ämnar ge en teoretisk bakgrund till studien. Det teoretiska ramverket 

grundar sig i samvärdeskapande som sker genom interaktionen av de fyra byggstenarna i 

DART-modellen.  

 
  

2.1 Samvärdeskapande  

Dagens konsumenter har förstått att de innehar information som kan vara värdefull för företag. 

Konsumenterna vill dela med sig av deras erfarenheter, åsikter och vara med och påverka och 

bidra till mer värde i den slutgiltiga produkten. Företag har börjat involvera kunden redan i 

början för att skapa en produkt som är värdefull för kunden. Från att kunden inte haft någon 

roll alls i värdeskapandet, får de nu vara med och skapa en produkt efter deras behov. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Även om företag har bra teknisk kompetens och deras 

produkt är välutvecklad kan dessa faktorer inte ensamma förklara framgång. Företag lyckas 

inte genom att främst vara produkt och ”research” inriktade, då produkten inte är värd något 

om den inte är attraktiv för konsumenten. Marknaden har blivit mer konsumentanpassad och 

detta har blivit en brådskande nödvändighet för dagens industri. (Levitt, 1975)   

  

Samverkan mellan företag och konsumenterna har blivit basen i framställningen av en 

värdefull produkt och detta skapar en konkurrensfördel för företagen. Att företagen nu har 

börjat skapa gemensamma upplevelser ihop med konsumenten har öppnat upp för en ny 

marknad där det sker samtal och interaktioner mellan konsumenter och företag. Företag måste 

finna sätt att samvärdeskapa med konsumenterna genom att ha djup fokus på personifierade 

interaktioner mellan konsumenten och företaget och slå samman konsumtion med produktion. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) En industri bör påbörjas hos kunden och dess behov och inte 

hos råmaterialen eller säljarskickligheten. (Levitt, 1975)  

  

 ”High- quality interactions that enable an individual customer to co-create unique 

experiences with the company are key to unlocking new sources of competitive advantage.  

Value will have to be jointly created by both the firm and the consumer.”   

(Prahalad & Ramaswamy, 2004)  

  

Möjligheten till samskapandet mellan konsumenter och företag sker genom interaktioner. Det 

handlar om att generera värdeskapande aktiviteter med målet att stärka relationer och förbättra 
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konsumentserviceupplevelsen. (Ballantyne & Varey, 2006) En relation stärks inte av att 

enbart en av parterna handlar, utan detta kräver att man möts halvvägs i ett ömsesidigt 

engagemang. (Grönroos, 2002) Kvalitén av relationer växer fram successivt och uppstår ifrån 

erfarenheten man fått utav att ha interagerat med varandra över tid. Det är kvalitén av 

relationen som kan förvaltas inte själva relationen och detta är något som stärks av att lära 

tillsammans över tid. Det är viktigt att relationen är till fördel för båda parter, detta skapar en 

hållbar relation där man fortsätter att skapa värdefulla aktiviteter ihop. (Ballantyne & Varey, 

2006)  

  

2.2 Samvärdeskapande genom DART   

Då interaktionen mellan företaget och konsumenten är i fokus måste processen för 

samvärdeskapande förstås genom sina viktiga byggstenar: dialog (dialogue), tillgång (access), 

riskbedömning (risk-benefits), och transparens (transparency). Dessa fyra begrepp bildar 

tillsammans DART och står för basen för en lyckad interaktion mellan företag och 

konsument. (Prahalad & Ramaswamy, 2004)  

 

”More importantly, dialogue , access, and transparency can lead to a clear assessment by the 

consumer of the risk-benefits of a course of action and decision”(Prahalad & Ramaswamy, 

2004) 

 
  

Figur 1. DART-modellen (Prahalad & Ramaswamy, 2004)  

  

2.2.1 Dialog  

Skillnaden mellan att sälja och att marknadsföra är semantisk, att sälja är inte att 

marknadsföra. Att sälja fokuserar på säljarens behov och att marknadsföra fokuserar på 
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köparens behov. Som säljare, bryr man sig om att omvandla sin produkt till kontanter och som 

marknadsförare har man idén att nöja kunden genom produkten. (Levitt, 1975) 

Marknadsförande kommunikation är baserad på ett långsiktigt engagemang av social 

interaktion. Detta sker i en tvåvägskommunikation där man försöker förutse och svara på ett 

behov. Man försöker finna sätt att stärka kommunikation genom att generera och sprida 

information, och därmed förvärva kunskaper och skapa värde tillsammans. Dialogisk 

kommunikation är den form av kommunikation som är viktig i interaktion med 

konsumenterna. Detta ses som en avancerad form av marknadskommunikation och stödjer 

samvärdeskapandet som en hållbar konkurrensfördel. Detta bygger på en interaktiv process av 

medbestämmande, där tillit är en viktig del för fortsatt relationsutveckling. Dialog är en viktig 

grund för innovation och kreativitet inom företag. En äkta dialog sker när interaktion medför 

möjligheter för att lära tillsammans. (Ballantyne & Varey, 2006) Det en dialog mellan två 

eller fler parter erbjuder är mottagarens respons på sändarens budskap, d.v.s. den omedelbara 

feedbacken. Kommunikation är en symbolisk process där verklighet produceras, upprätthålls, 

repareras och omformas, genom en samhandling som inte bara beskriver utan formar världen. 

Kommunikation är därmed ömsesidig och inte bara avsändarens påstådda budskap, 

informations- och betydelseöverföring. Det sker alltid en reaktion på detta innehåll från 

mottagarens sida, där sändaren är mottagare och mottagare likaså alltid sändare. (Rönnberg, 

1996)  

 

Dialog innebär interaktivitet, engagemang, och benägenhet att agera från både företag och 

kunds sida. Dialog är mer än att lyssna på kunderna, det innebär det delade lärandet och 

kommunikationen mellan två lika problemlösare. Företagen behöver skapa en miljö som 

underlättar för erfarenhetsutbyte, inom vilken individuella konsumenter kan skapa deras egna 

unika personifierade erfarenhet. En viktig byggsten i att skapa ett system för interaktion 

mellan företag och konsumenter är dialog. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Idag läggs mindre 

vikt på sändare-mottagare och mer på dialogprocesser som uttrycker gemenskap, det 

ömsesidiga beroendet samt den ömsesidiga påverkan. Det är genom dialog vi bygger upp vårt 

förhållande till oss själva, till andra människor och till omvärlden. Med dialog menas en 

språklig samhandling mellan två personer eller fler där parterna går varandra till mötes, i 

direkt eller tekniskt förmedlad kontakt. (Rönnberg, 1996) Marknader kan ses som en 

uppsättning av samtal mellan konsumenter och företag. Företag måste lära sig så mycket som 

möjligt om deras konsumenter genom rik dialog och måste därmed lägga fokus på 

konsumenten och uppmuntra de till aktivt deltagande i alla aspekter av samvärdeskapande och 
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informationssökning. Att öppna upp för dialog kräver djupt engagemang från båda parter och 

förmågan samt viljan att agera på båda sidor. I en aktiv dialog möts man på lika villkor, för att 

lösa gemensamma problem som båda parter är ute efter att lösa med hjälp av varandra. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

  

2.2.2 Tillgång  

Tillgång bygger på att underlätta samvärdeskapandet genom att erbjuda rätt verktyg för 

kommunikation, konsument och företag emellan. För att konsumenten och ska kunna förmedla 

sin upplevelse och för att företaget ska kunna nå ut med sin information, krävs det att företaget 

skapar ett tillgängligt forum där information kan utbytas. Detta kräver planering och 

marknadsföringslösningar från företagets sida. Blir företaget informerad om kundens 

upplevelser, blir det lättare för de att kunna skapa kundnöjdhet och får kunden tillräckligt med 

svar i deras informationssökning om ett företag eller en produkt blir det lättare för kunden att 

kunna ta ett säkert köpbeslut. Att ha tillgång till rätt informationsutbyte leder till större 

valfrihet hos konsumenten. Får konsumenten tillgång till tillräcklig med information 

underlättar det för nästa steg nämligen riskbedömningen, att företagen måste till fullo 

informera sina kunder om riskerna involverade i samvärdeskapandet. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) 

  

2.2.3 Riskbedömning  

Riskbedömning har med konsumentens rätt till att få tillgång till information om vilka risker de 

möter genom ett eventuellt köp. Får konsumenten tillräckligt med information blir det lättare för 

denne att bedöma för- och nackdelen med företagets produkt och har därmed fått rätt verktyg och 

stöd för att kunna ta ett beslut. Så länge som företaget har en god dialog med, tillgänglighet till, 

och transparens med konsumenten, innebär det att kunderna har en god bas för information 

gällande risker. Detta möjliggör för kunderna att göra en tydlig riskbedömning gällande 

agerande och beslut. Företagen ges möjligheten till differentiering genom riskbedömning där 

en aktiv dialog förs om vilka risker och fördelar det innebär att använda en produkt eller 

tjänst. Förutsättningar skapas för att förbättra tilliten mellan kund och företag. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004)  

 

2.2.4 Transparens  

För att hålla en meningsfull dialog krävs det att konsumenterna har tillgång till samma 

information som företaget har och därmed är det viktigt med transparens. Med det menas att 
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med öppenhet dela information mellan företag och konsument. För att samvärdeskapande ska 

ske krävs det att konsumenten har tillit för företaget, därmed är det viktigt att företaget är så 

ärligt som möjligt med den information de ger ut.  

Traditionellt sett har företagen gynnats av informationsasymmetri mellan konsumenten och 

företaget, är man transparent som företag säger man ifrån sig denna assymetri. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) Tillit, ärlighet, och öppenhet bidrar till ett gott rykte och är centrala 

begrepp för att tydliggöra en aktörs identitet, image, anseende och varumärke. Det har gjorts 

en koppling mellan tillit och transparens. Transparens betyder att vi kan se igenom processer, 

beslut och kommunikationer så att det inte finns något som är otydligt, undangömt eller 

oklart. Transparens är väldigt viktigt för jämlika relationsskapande processer mellan 

organisationer och allmänheten. Detta tillför en atmosfär som tillåter tillit, ansvarighet, 

samarbete, samverkan och engagemang att florera. (L’Etang, 2008)  

  

2.2 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Företagen rör sig från att vara produktorienterade till att nu börja skapa upplevelser 

gemensamt ihop med konsumenterna. Basen för ett lyckat samvärdeskapande möjliggörs 

genom ett kundfokuserat perspektiv där det sker en tvåvägskommunikation mellan företag och 

konsument. Detta bidrar till att värdefulla aktiviteter skapas och leder till hållbara relationer. 

De fyra centrala byggstenarna i interaktionen mellan företag och konsument för att 

samvärdeskapandet ska möjliggöras är enligt Prahalad & Ramaswamy (2004) dialog, tillgång, 

riskbedömning, och transparens. Dialog är en viktig byggsten för att skapa interaktion mellan 

företag och konsument, och kräver djupt engagemang från båda sidor. Tillgänglighet är viktigt 

att kommunikation ska kunna ske, företaget måste skapa ett verktyg för att kunna förmedla 

information och erfarenheter konsument och företag sinsemellan. För att kunna ta ett beslut är 

det viktigt för kunden att vara medveten om riskerna vilket påverkar deras agerande. För att 

kunna väga för- nackdelarna med varandra och vara säker på sitt beslut kräver detta att 

informationen är så korrekt som möjligt, därmed kommer transparens med i bilden.  

Transparens är viktigt för att hålla en meningsfull dialog och innebär att konsumenterna ska 

ha samma tillgång till information som företaget har och detta kräver fullständig ärlighet och 

öppenhet från företagets sida.  
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3. METOD  

Kapitlet ämnar redogöra tillämpningen av forskningsmetoden och datainsamlingsmetoden 

som utförts vid författandet av denna uppsats. Vidare presenteras urvalet av respondenter, 

samt hur författaren bearbetat och gått tillväga vid insamlingen av det empiriska materialet.  

 
  

3.1 Forskningsmetod  

Eftersom få studier har gjorts om modeföretag och Instagram och författaren uppfattade det 

som att kunskap saknades inom fenomenet behövde hon använda sig av en forskningsmetod 

som gick djupare in i ämnet. Författaren var inte ute efter att dra statistiska slutsatser eller 

generaliseringar av fenomenet utan ville mer få en djupare förståelse och insikt i ämnet. 

Därmed föll valet för en kvalitativ undersökningsmetod.  

Författaren ansåg att en kvalitativ metod var lämpligast i detta fall, då denna metod gör det 

lättare att förstå ämnet ur respondentens synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter, 

detta skulle hjälpa författaren att fylla ut de kunskapsluckor som fanns i ämnet. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 17). Intervjuer var den form som författaren ansåg passade bäst till denna 

studie, då hon kunde ställa frågor och följdfrågor till respondenten och låta denne svara fritt 

kring det fenomen som undersöktes. Frågorna har utformats i förväg och är likadana för alla 

respondenter, huvudfrågor med tillhörande följdfrågor. Därmed har författaren valt att 

använda sig av en semi-strukturerad intervjuform. Alla huvudfrågor ställdes till samtliga 

respondenter, medan inte alla följdfrågor kom med i intervjuerna. (Saunders et al., 2012, s. 

378-388)     

  

3.2 Val av respondenter  

Tidigt i processen har författaren genom Instagram observerat olika företags Instagramkonton 

för att kunna ta ställning till vilka respondenter som bör ingå i intervjustudien och vilken 

bransch studien ska fokusera på.  Författaren har hittat statistik som visar att 51 av de 100 

populäraste företagen på Instagram utgörs av modeföretag. (Totems List, 2014) Författaren 

har därför valt att intervjua företag inom modebranschen som använder Instagram som en 

kommunikationskanal. Författaren har valt att fokusera på de modeföretag som har över 1000 

följare, är aktiva och uppdaterar kontot kontinuerligt, samt där följarna är aktiva i 

kommentarsfältet och andra aktiviteter som företaget uppmuntrar till. Företagen som kommer 

att ingå i studien är Bik Bok, Jackie och koncernen Nilson Group som består av flera 

butikskoncept. Från koncernen Nilson Group kommer butikskoncepten DinSko, Nilson Shoes, 
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och Skopunkten att ingå i studien. De utvalda företagen tillhör olika delar av modebranschen 

och valet har grundats på att få en mångfald av företag som riktar in sig på olika produkter 

inom modebranschen. Bik Bok är en klädeskedja för unga tjejer som först och främst säljer 

kläder, men även smycken, och accessoarer (Bik Bok, 2014). Jackie erbjuder kläder, skor, 

smycken, och accessoarer för kvinnor (Jackie, 2014). DinSko och Skopunkten säljer dam-, 

herr-, och barnskor. Nilson Shoes erbjuder dam- och herrskor. (Put Feet First, 2014) 

Författaren hade även en fjärde intervju inplanerad men under intervjudagen flyttades denna 

fram av respondenten till ett senare datum och valde slutligen att inte medverka i någon 

intervju. Vid detta läge var det försent för författaren att leta upp någon ny respondent och 

valde därmed att nöja sig med de tre intervjuer som utförts.   

  

Företagen blev kontaktade via mail där en intervjuförfrågan skickades ut till ansvarig person 

för sociala medier/marknadsföringen på företaget. På Jackie och Bik Bok så intervjuades 

respektive Social Media Manager som jobbar aktivt med Instagram kontot dagligen. Då 

Nilson Group är en koncern med flera butikskoncept så valde författaren att intervjua PR-

ansvarig för hela koncernen som är insatt i alla Instagram-kontona som koncernen har, och 

kan därför representera de olika butikskoncepten i en och samma intervju. Nedan följer tabell 

som presenterar de utvalda modeföretagen som medverkat i studien, information kring 

företagens Instagram konto, respondent personerna samt information kring utförandet av 

intervjuerna.   

  

Företag  Instagram-konto  Antal följare  

(2015-01-14)  

Respondent & yrkesroll  Datum & tidpunkt  

Bik Bok  @bikbokofficial  249 000  Maria Rosengård  

Social Media Manager  

2014-11-26  

09:00-09:17  

Jackie  @jackieshops  35 500  Elin Edholm  

Social Media Manager  

2014-12-10  

11:00-11:31  

Nilson Group  @dinsko_official  

@skopunkten  

@nilsonshoes  

5 700  

3 800  

1 900  

Linda Fernell  

 PR-ansvarig  

2014-11-24  

17:15-17:47  

  

Tabell 1. Företags- och respondentinformation  
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3.3 Intervjuguide  

Författaren har valt att utarbeta en intervjuguide innan intervjuprocessen satts igång. Detta för 

att tydliggöra vilka frågor som ska ställas, hålla reda på följdfrågorna och för att ha en mall att 

utgå från.  

Intervjuguiden består av centrala teman och frågor som gemensamt ska täcka de områdena 

författaren anser viktigast för studien. (Se Bilaga 2) Författaren har utgått ifrån studiens 

problemdiskussion och frågeställning för att belysa relevant konkreta teman med 

underliggande frågor. I utarbetandet av intervjuguiden har områdesprincipen använts, vilket 

innebär att författaren börjat med fyra inledande frågor som ligger i periferin i förhållande till 

det mer centrala tema som författaren vill belysa. Därefter har författaren fortsatt med tio 

huvudfrågor som fokuserar mot det centrala temat i studien – samvärdeskapande. Ett antal 

följdfrågor har även utformats till varje huvudfråga, detta för att kunna motverka alldeles för 

korta svar. (Dalen, 2008)   

  

Under intervjuandets gång har anpassning gjorts till rådande situation och respondenternas 

svar. Respondenten gav ibland långa svar som omfattade och besvarade flera frågor inom 

intervjuguiden. Författaren har därför lämnat rum för flexibilitet och inte ställt vissa 

följdfrågor till respondenten som anses ha besvarats under en tidigare fråga, detta för att 

undvika repetition och visa att man varit uppmärksam. Avslutningsvis har frågorna öppnats 

upp så att de handlar om mer generella saker, detta för att få ett bra avslut på intervjun. 

Intervjuguiden har varit ett väldigt bra hjälpmedel under intervjuandets gång och har bidragit 

till att täcka de mest centrala aspekterna av studien som författaren vill belysa. Tilläggsvis har 

det minimerat risken för att gå utanför det tema som studien ska behandla och förlora fokus.  

   

3.4 Operationalisering   

Tabell 2 presenterar det teoretiska ramverk som författaren använde i operationaliseringen av 

teorin för att formulera intervjufrågor.   

  

TEMA  HUVUDREFERENS  INTERVJUFRÅGOR  MOTIVERING  

Samvärdeskapande  Prahalad & Ramaswamy, 2004  

Ballantyne & Varey, 2006  

Levitt, 1975   

Grönroos, 2002  

1.Vad är målet med att använda 

Instagram som 

kommunikationskanal?  

2.Hur går ni tillväga innan ni lägger 

Frågorna ämnade 

skapa förståelse för om 

användningen av  

Instagram bidrog till 
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upp en bild eller video på Instagram?  

Finns det en strategi som ni följer?  

3.Vilka aktiviteter använder ni er av 

för att få följarna engagerade?  

Tävlingar, hashtags?  

4.Hur har relationen mellan företaget 

och kunderna förändrats sedan ni valt 

att synas på Instagram?  

5.Vad är motivet för att använda 

sociala medier som Instagram framför 

andra traditionella (t.ex. tidningar, 

TV, radio) sätt att  kommunicera 

med?  

att företag och 

konsument 

tillsammande utförde 

värdeskapande 

aktiviteter.   

Dialog  Prahalad & Ramaswamy, 2004  

Ballantyne & Varey, 2006  

Levitt, 1975   

Rönnberg, 1996  

6.Vilken respons får ni från era följare 

via Instagram? Hur hanterar ni denna 

respons?  

7.Vad är basen för en lyckad 

interaktion mellan företag och 

konsument?  

8.Hur skulle ni beskriva 

kommunikationen som sker via 

Instagram?  

Då dialog är en viktig 

byggsten i 

samvärdeskapande 

mellan företag och 

konsument ämnade 

dessa frågor att 

undersöka hur 

företagen 

kommunicerar med  

Konsumenterna via 

Instagram. 

Tillgänglighet  Prahalad & Ramaswamy, 2004  9.Vad bör man ha i åtanke när man 

använder sig av Instagram som 

kommunikationssätt?  

Ex på en följdfråga: 

Hur mycket använder ni Instagram för 

att sprida information till era följare 

om företaget och era produkter?  

Frågan ställdes i syfte 

att ta reda på om 

Instagram används av 

företaget som ett forum 

för informationsutbyte? 

Riskbedömning &  

Transparens  

Prahalad & Ramaswamy, 2004  

L’Etang, 2008  

Tycker ni att Instagram hjälper er som 

företag att vara transparent? På vilket 

sätt?  

Vi ville med denna 

fråga ta reda på hur 

viktigt det var för 

företaget att vara ärlig 

mot deras följare och 

om Instagram bidrog 

med något i den 

aspekten. 

  

Tabell 2. Operationalisering av teoribegrepp till intervjufrågor  

  

3.5 Tillvägagångssätt  

Författaren har i sin studie utfört tre telefonintervjuer med företagen Jackie, Bik Bok och 

Nilson Group. Utförda intervjuer har tidsmässigt tagit cirka 30 minuter, undantagsvis med en 



14  

  

utav intervjuerna som tog 17minuter. I det utskickade mailet om intervjuförfrågan till 

företagen så gavs respondenterna valmöjligheten att delta i en personlig intervju, videosamtal 

via Skype, samt telefonintervju. Samtliga respondenter valde att ställa upp på telefonintervjuer 

framför videosamtal via Skype, och personliga intervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är 

att det ger ökade möjligheter att tala med människor som är geografiskt avlägsna vilket var 

fallet i denna studie. Maria Rosengård från Bik Bok befann sig i Oslo, och Linda Fernell från 

Nilson Group befann sig i Varberg. Författaren hade ingen möjlighet att åka till 

respondenterna för en personlig intervju och ville inte att distansen skulle begränsa de från att 

intervjua nyckelpersonerna. Då författaren och Elin Edholm från Jackie var de ända som 

befann sig i Stockholm och författaren ville behålla samma intervjuform alla tre respondenter 

valde författaren att hålla telefonintervjuer med samtliga respondenter. Författaren har förstått 

att det kan uppfattas som riskfyllt att hålla telefonintervjuer och att intervjuer av kroppslig 

närvaro föredras. Detta för att man i personliga intervjuer har tillgång till icke-språklig 

information uttryckt i gester och ansiktsuttryck, något som går mistes om under 

telefonintervjuer. Dock var telefonintervjuer det enda som möjliggjorde att dessa 

nyckelpersoner för studien kunde medverka. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165)   

  

Författaren anser att det är viktigt att få med respondenternas egna ord och har därför inte valt 

att föra anteckningar under intervjuns gång utan istället valt att spela in telefonintervjuerna, 

detta med hjälp av en mobiltelefon. Innan intervjun påbörjats har respondenten blivit 

informerad om att samtalet kommer att spelas in och lämnat sitt samtycke till detta. Efter att 

ha genomfört intervjuerna började författaren bearbeta det insamlade materialet och 

transkribera respondenterna ord för ord. Författaren kontrollerade därefter transkriberingarna 

grundligt mot inspelningarna. Författaren ville inte gå miste om något viktigt som sagts och 

har därför valt att transkribera intervjuerna. Författaren var väldigt noggranna med att citera 

personerna. Författaren ville inte riskera att något som sagts skulle förlora sin mening genom 

egna omskrivningar eller tolkningar. Författaren har använt citat löpande i texten i 

empirikapitlet för att ge läsaren möjligheten att tolka råmaterialet på egen hand.   
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4. EMPIRI  

Detta kapitel ämnar presentera en sammanfattande redogörelse av de svar som insamlats av 

respondenterna. Redogörelsen av den insamlade data presenteras företagsvis, där varje 

respondents svar har sammanfattats.   

 
  

4.1 Respondent 1: Maria Rosengård från Bik Bok  

Maria Rosengård, Social Media Manager på Bik Bok berättar att företaget startade ett 

Instagram konto för att de kunde se att deras målgrupp rörde sig väldigt mycket där. Samtidigt 

tyckte hon att det var väldigt rätt i tiden att ha Instagram. Bik Bok ser det som en jättebra 

kanal att kommunicera med sin målgrupp via. Målet med att använda Instagram är att alltid 

finnas tillgänglig för kunderna. Rosengård menar att de vill finnas på plats som en väninna i 

mobilen, och förklarar att “Precis som när man Instagrammar med sina kompisar så ska man 

Instagramma med oss.”   

  

Responsen som företaget får från följarna via Instagram beskrivs som väldigt bra och positiv,  

“Det är helt fantastiskt, det är så mycket kärlek där på vår kanal!”.  Feedbacken som 

kunderna ger via Instagram anses som väldigt viktig för Bik Bok. Rosengård berättar att allt 

som kunderna har att säga till företaget via Instagram är det de vill höra, det är den responsen 

som de strävar efter. Hon tillägger att Bik Bok är väldigt öppna och lyhörda för all typ av 

feedback. Feedbacken från följarna varierar väldigt mycket och kan vara allt ifrån att de 

tycker att en ny klänning är fin till att de vill ha ett styling tips. Hon beskriver Instagram även 

som en variant av kundtjänst dit kunderna vänder sig till om de t.ex. vill reklamera varor och 

inte vet vart de ska gå, eller om de tappat bort kvittot, ”Vi har som policy att alla som skriver 

till oss där ska alltid få svar om de har frågor. Då har vi även en policy att vi ska svara inom 

24 timmar.” Rosengård tycker att Instagram hjälper företaget att vara transparent. Rosengård 

påpekar att hos Bik Bok kan kunden vara trygg i att företaget gör allt de kan för att ta till sig 

av den feedback som ges. Kunderna har absolut all möjlighet till att påverka 

produktframställningen, då deras åsikter framförs vidare till berörda avdelningar för vidare 

utvärdering. Kommentarer som när någon t.ex. tycker att något plagg är för stort eller liten i 

storleken eller att de har för långa jeansgår vidare till designavdelningen. Hon menar att Bik 

bok tar till sig av all feedback de får. 
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Rosengård tycker att Instagram hjälper företaget att skapa ett mervärde för kunderna och 

berättar att detta märks på den feedback som företaget och även butikerna får. Hon ger 

exempel på hur en Instagram bild på en känd bloggare som bär deras plagg får kunder att 

komma in till butiken, visa upp Instagram bilden och fråga efter just det specifika plagget. 

Hon tillägger dock att det inte är endast fokus på sälj och köp, utan att det är så mycket mer 

kring det som skapar ett värde för kunden. Det handlar inte endast om produkter, utan 

företaget strävar även efter att sprida ”Bik Bok”-världen som de har, bland annat med deras 

egna hashtag #bikboklife som hon beskriver rymmer allt ifrån “goda frukostar, till quotes, 

pep-talk, till produkter”. (se Bilaga 1)   

  

Rosengård har märkt av ett större engagemang från kunderna sedan de börjat med Instagram. 

Hon ser att det har ökat över tid i och med att de får fler följare vilket automatiskt innebär fler 

frågor. Hon har märkt att frågorna även sprider sig till andra kanaler så som Facebook och 

Snapchat. Hon beskriver att det sker en väldigt flytande övergång mellan alla kanaler, då 

kunderna exempelvis kan se en klänning på Facebook och sedan ställa en fråga angående den 

varan på Instagram. Därför anser hon att det är väldigt viktigt att finnas överallt där deras 

kund finns. För att lyckas på Instagram så måste företaget vara där för kunden. Hon beskriver 

detta som “ett dygnet runt jobb och det är ett sju-dagar i veckan jobb. Så det är att alltid 

finnas på plats, uppdatera ofta, alltid svara på kommentarer. Att se kunden är det allra 

viktigaste.”  

  

Enligt Rosengård så har relationen till Bik Boks kunder förändrats till det bättre sedan de 

skapat ett Instagram konto, även om den var bra redan innan. Hon lyfter fram att Bik Boks 

grundvärdering är kärlek och vänskap och att mycket fokus läggs på att skapa relationer 

mellan Bik Bok och dess kunder. Det handlar om mer än bara kläder. Informationen som 

Maria Rosengård tycker är viktig för Bik Bok att dela med sina följare är allt som händer och 

är aktuellt på företaget. Allt från kampanjer som de har, när det är rea i butiken, till när 

nyheter inkommit. Bik Bok gör en ständig uppdatering kring vad som sker i butikerna. Hon 

stärker även betydelsen av att sprida en mix av produktnyheter, “Bik Bok-Life” och olika 

inspirerande citat. Att kommunicera med Instagram kan ha både för- och nackdelar. 

Rosengård tycker att fördelarna med att använda Instagram är att det är en bra och snabb 

kommunikationskanal, då det är direkt-kontakt och man slipper långa väntetider. Instagram 

möjliggör det för företaget att nå ut väldigt fort till kunderna samtidigt som det är 

lättillgängligt. Hon ser inga nackdelar med Instagram.  
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Rosengård berättar att Bik Bok arbetar aktivt med hashtags och har tävlingar med jämna 

mellanrum för att få följarna engagerade. Hos Bik Bok sker en mix mellan strategi och 

spontanitet på inläggen. En strategi finns men eftersom att Instagram är en väldigt snabb kanal 

krävs det att man agerar när det är nödvändigt. Hon tillägger även att alla Bik Bok butiker har 

egna Instagram konton som de är väldigt aktiva på. Detta stärker det interna samarbetet. 

Avslutningsvis tror hon att framtiden för Instagram ser ljus ut och hoppas att företaget 

kommer fortsätta att växa på plattformen för att nå ut till både befintliga och nya kunder.   

  

4.2 Respondent 2: Elin Edholm från Jackie  

Social Media Managern Elin Edholm på Jackie berättar hur hon förra året i maj startade kontot 

då hon kände att det var dags att börja kommunicera och nå ut till kunderna på ett nytt sätt. 

Hon säger att “som företag måste man hela tiden ligga i framkant med vad det är som gäller 

just nu och Instagram har ju blivit jätte stort”. Hon jämför deras Instagramkonto där de har 

35 00 följare med deras Facebookkonto där de endast har 1700 följare och menar att det är 

lättare att nå ut till folk via Instagram och att det sprider sig på ett helt annat sätt. Instagram 

beskriver hon är ett väldigt bra och enkelt sätt att nå ut till deras kunder och följare, uppdatera 

vad de har för nya varor i butiken, samt svara på deras kommentarer. Jackie vill med 

Instagram kunna tipsa så många kunder som möjligt och hjälpa kunderna att hitta till deras 

butiker. Jackie har inte någon webshop och endast butiker i Stockholm. Hela tanken med 

kontot var därför från början att kunderna inte ska behöva gå till butiken för att veta när vissa 

saker kommit in, utan istället kunna ta del av nyheterna genom att följa Jackie på Instagram. 

Mycket tid läggs ner på bilder och på att svara på alla kommenterar, något som kunderna visat 

uppskattning över. “Det är jättemånga kunder som kommer in i butikerna nu och visar upp 

bilder på varor som de vill köpa just för att de har sett det via Instagram.”, säger Edholm och 

nämner att detta bidragit till att de ökat försäljningsmässigt på de varor som läggs upp.     

  

Kundernas feedback anses som jätteviktig och Edholm säger, “det är för våra kunder som vi 

faktiskt Instagrammar.”. Företaget vill nå upp till deras förväntningar och vill att kunderna 

ska vilja följa de.  Kunderna ska kunna ge feedback på Instagram och Jackie strävar efter att 

så gott som de kan svara på åsikter och lämnade kommentarer. “Vissa har ju också skrivit att 

de inte blivit bemötta på det sättet som de hade hoppats på i våra butiker. Då är det 

jätteviktigt att vi kan svara till de kunderna också.”, säger Edholm.    
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Förutom samtal mellan företag och konsument, sker även en annan typ av kommunikation på 

Jackies Instagram-konto, nämligen konsumenterna emellan. På Jackies inlägg är det många 

som taggar sina vänner för att tipsa om deras produkter. Interaktion sker även mellan följare 

som inte känner varandra och det kan ibland uppstå diskussioner mellan de. Edholm ger ett 

exempel på hetsiga diskussioner som uppstått på företagets Instagram-konto när de laddat upp 

bilder på pälsprodukter, “där kan det bli väldigt mycket diskussion kring detta, där vissa är 

emot och vissa går in och försvarar oss som återförsäljare av det.”. Som företag håller Jackie 

sig utanför sådana diskussioner och anser att folk har rätt till sina åsikter, därför raderas inte 

kommentarer. Hon anser att det ändrar uppfattningen om ett företag som sitter och raderar 

kommentarer. Edholm anser att behålla negativ respons gör ett företag transparent. Hon menar 

att inget företag alltid har 100 % nöjda kunder och hon vill inte bygga upp en image där ingen 

klagar på dem. Hon tydliggör att “våra kunder måste se att vi står för det vi gör och att vi 

absolut inte vill ha missnöjda kunder”, därför ser Jackie till att be om ursäkt istället och 

hoppas att inte nästa upplevelse inte blir lika negativ som den varit innan.  

  

Att kunderna inte alltid behöver åka in till butiken för att få svar på frågor kring produkter, 

menar Edholm på att det skapar ett mervärde i sig då kunderna får svar direkt på Instagram. 

Kunderna kan ta del av när varor som är efterfrågade och som sålt slut snabbt inkommit till 

butiken igen. Då väldigt många kunder frågar när varor kommer in så brukar butikerna tipsa 

om att följa Instagram kontot då informationen läggs upp där först.    

  

Feedbacken som samlas på företagets Instagram konto kan även komma att påverka 

produkterna som framställs av företaget. Edholm tyckte att det var jätteviktigt att få in 

feedback från kunderna då de på så sätt ser vad som säljer och vad som efterfrågas. Utifrån 

denna direkta respons så tas nya efterfrågade varumärken in och beställningar läggs efter vilka 

storlekar, och färger som säljer mest. “Så vi anpassar i princip allting efter vad 

konsumenterna vill ha och efterfrågar. Det är därför också det är så bra med Instagram för 

att där lämnar många kunder sin feedback och vad de önskar sig få in.”, säger hon.  

  

Basen för en lyckad interaktion mellan företag och konsument via Instagram är enligt Edholm 

att alltid lyssna på sina konsumenter och svara när de har frågor, svarar man inte blir det 

tillslut kanske att kunden tröttnar. Hon tror att det är en bidragande orsak till att Jackies 
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Instagram konto blivit så stort. Dels för att Jackie verkligen satsar på bilderna och samtidigt 

som kunderna märker att kommentarer alltid besvaras. Kontot har nästan blivit som en 

kundtjänst där kunderna kan fråga efter storlekar och i vilka butiker man hittar produkterna. 

Hon berättar att Jackies Instagram konto får väldigt mycket beröm för att kunderna känner att 

de blir bemötta direkt, detta framförs ofta i butikerna. Få företag har valt att verkligen satsa på 

sitt Instagram konto på detta vis medan Jackie har förstått vikten av det. Edholm berättar att 

engagemanget från följarna var ganska lågt under de första månaderna men att det definitivt 

har ökat då företaget inte gav upp, utan fortsatte att utvecklas mer och mer.  

  

Edholm tycker att det är väldigt kul att se när kunder själva väljer att lägga upp bilder via 

Instagram på varor de har köpt från Jackie, och på så sätt sköter de spridningen själva. Hon 

tillägger att de har väldigt engagerade kunder överlag och att Instagram har lyckats visa det. 

Alla inlägg och bilder som postas har alltid kunden i åtanke, det är därmed väldigt mycket 

kundfokus kring inläggen. Edholm nämner att ha bra bilder är väldigt viktigt för att kunna 

inspirera följare och få de att sprida bilderna vidare på sin Instagram. Kunderna ska känna att 

Jackie inte bara vill sälja till de utan att företaget erbjuder följarna att ta del av produkterna 

genom fina inspirerande bilder. Hon nämner även att de märkt att väldigt många kunder 

kommer in och har Instagrambilden framme i mobilen för att visa vad det är de vill handla. 

  

Relationen har förstärkts med de kunder som inte varit lika nöjda med sin upplevelse då 

företaget nu har fått en chans att svara de direkt. Klagomål lämnar också sina spår på 

Instagram och via denna plattform kan företaget försöka lösa det åt kunden på en gång. Hon 

menar på att det ökar kundnöjdheten genom att de alltid svarar. Då det sker en 

kommunikation mellan företaget och kunden så anser Edholm att Instagram hjälper de att 

skapa en hållbar relation till kunden. Relationen stärks genom att kunden känner att de kan 

vända sig till Instagram kontot om de undrar någonting då Jackie alltid svarar, men även att de 

kan använda Instagram kontot till att gå in i butikerna och fråga efter produkter. Hon tror även 

att kunderna känner sig mer delaktiga i sortimentet då det anpassas efter kunden.  

  

Jackie försöker interagera sina kunder mer genom att lägga upp flera bilder dagligen för att nå 

ut till så många som möjligt samt att många ska kunna hitta till deras Instagram konto. 

Edholm berättar även att Jackie fått följare från Tyskland och Norge. De brukar lägga upp 

citat med igenkänningsfaktorer som gör att folk börjar tagga varandra för att de känner igen 

sig, “just för att skapa den här kommunikationen och att de interagerar i vårt konto.” säger 
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Edholm. Författaren diskuterade med Edholm att man på Instagram även kan se vilka bilder 

personerna man följer gillat. Edholm instämde med att genom denna snabba spridning 

möjliggör det för Jackie att synas ännu mer, “för att om varje bild får ungefär 2000 likes, så 

av de 2000 personerna som gillat bilden så ser ju den personens följare den bilden också. Så 

det sprider sig ju väldigt snabbt.” säger hon.   

  

Förutom att visa kunderna vilka produkter som finns anser Edholm att det är viktigt att 

förmedla en känsla av Jackie som företag. Hon nämner att de försöker hålla en viss stil på 

bilderna, “det viktigaste med vårt konto är att skapa en inspiration till våra kunder som ska bli 

inspirerade av våra varor och vilja komma in till oss och se hur vi har det i butikerna.” Till 

en början skrevs priser aldrig ut då Jackie ville ha fokus på bilderna. Allt eftersom de märkte 

att frågor gällande priser uppstod oavsett, så fick de anpassa sig efter kundernas efterfrågan 

och informera om det de ville veta.  

  

Motiven för att använda Instagram framför andra traditionella sätt att kommunicera med kan 

vara många. Edholm anser att det bästa med Instagram är att man själv väljer hur många 

bilder man lägger ut per dag och bestämmer själv vad som läggs ut. Anledningen till varför 

Jackie började använda Instagram från början var för att kunna planera, tänka, och lägga 

strategi själva. Jackie kan anpassa sig efter kunden och ha en kommunikation som inte är 

möjlig om man t.ex. gör en TV- eller Radioreklam. Hon tycker att det bästa med Instagram är 

att det går att mäta vad Instagram faktiskt ger, genom att kolla hur mycket en vara ökar i 

försäljning och efterfrågan efter att en bild lagts upp på Instagram, även att man kan kolla på 

hur många gillningar eller kommentarer en bild har fått.    

  

Edholm beskriver kommunikationen som sker via Instagram som en väldigt rak 

kommunikation. En kund frågar någonting och företaget svarar direkt till den kunden, “en 

tvåvägskommunikation” säger hon. Jackie anser det vara viktigt att ta sin tid att svara på både 

positiv och negativ feedback som lämnas i kommentarsfälten. Edholm ser fördelar med att 

finnas med på Instagram. Hon påpekar att det finns vissa företag som väljer att inte synas på 

Instagram men det betyder inte att det företaget inte är omtalat på Instagram. Därför tycker 

hon att det kan vara bra som företag att finnas på Instagram för att kunna ta del av det som 

sägs om företaget. Tack vare att man kan söka på hashtags, på t.ex. företagets namn #jackie, 

blir det lättare att hitta till sina kunder, både nöjda och missnöjda kunder. Edholm diskuterar 



21  

  

möjliga nackdelar med att använda Instagram för att kommunicera med kunderna och nämner 

att det skulle kunna uppstå missförstånd och risk för hetsiga diskussioner emellan kunder, 

men å andra sidan anser hon att inget annat kommunikationsmedel fungerar bättre än 

Instagram. I överlag ser Edholm väldigt positivt på Instagram då det är så öppet och ger 

företaget möjligheten att bemöta missnöjda kunder och kunna gottgöra de genom att ge ett så 

bra svar som möjligt så att de ska känna sig hörda och nöjda, och få en positiv syn av 

företaget.   

  

Instagram är en plattform som fungerar likadant för alla användare men tillvägagångssättet 

som företag har kan se annorlunda ut. Edholm berättar att Jackie inte strikt följer någon 

strategi utan anpassar bilderna till efter vad de vet att kunderna handlar och vilka varumärken 

som efterfrågas och uppskattas. Jackie använder även Instagram till att marknadsföra varor 

som inte säljer bra i butik. Produkten i sig behöver inte vara opopulär utan kan ha missats av 

kunderna. Instagram är väldigt användbart när Jackie tar in nya varumärken då de direkt kan 

informera kunderna om detta. Det ger även Jackie möjligheten att nå ut med alla nyheter på en 

gång. En hel del bilder tas även i butikerna, och personalen brukar hjälpa till med att 

uppmärksamma varor som bör läggas upp på Instagram. Butikspersonalen är till stor hjälp då 

de vet vad det är som säljer och efterfrågas. Jackie har haft en hel del tävlingar via Instagram 

och det var så kontot blev stort från första början. Edholm berättar att tävlingsperioden 

resulterade i över 3000 tävlande och 6000 nya följare. Företaget jobbar aktivt med hashtags, 

bland annat deras egna hashtag #jackieshops, för att nå ut direkt till potentiella kunder genom 

att gilla och kommentera på deras bilder.  

  

4.3 Respondent 3: Linda Fernell från Nilson Group  

Linda Fernell, PR-ansvarig för Nilson Group nämner att ett Instagram konto startades när 

koncernen kände att det krävdes att ha det i branschen då alla deras konkurrenter hade det. 

Målet för Nilson Group är att folk ska vilja följa de och att de ska få social spridning av deras 

varumärke, bland annat genom att få följarna att markera de olika butikerna med hashtags, 

och ” att man ska visa att man är stolt, att man köpt från Din Sko och vilja visa upp det”. 

Ambitionen är att kunderna själva ska sköta spridningen. Fernell anser att Instagram är väldigt 

personligt, att det är personligare än Facebook. Hon menar att det hjälper företaget i deras 

marknadsföring, då det ger de en överblick.  
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Fernell berättar att än så länge har responsen via Instagram varit bra och följantalet har ökat 

enormt. Hon säger att det inte är ofta de får hantera dåliga kommentarer och detta gör det 

svårt för dem att hantera sådana kommentarer när den väl kommer, då de inte är vana med det. 

Feedbacken som kunderna ger via Instagram anses av Fernell som väldigt viktig.  

  

På Nilson Group har de ambitionen att alla inom koncernen och även butikerna ska följa 

kontot och på så sätt ha koll. Dock påpekar Fernell att inköparna och designavdelningen inte 

har någon direkt hand om kontot och att åsikter kring produktframställningen kanske inte 

alltid når de. Däremot nämner hon att åsikter som framförs via sociala medier som Instagram 

är lättare att ta till sig och kan tas upp i högre led, jämfört med om kunden inkommit till 

butiken. Fernell anser att det är viktigt att behålla även negativa kommentarer då ett företag 

ska kunna ta kritik. Hon tycker att det är bättre att försöka hantera allt direkt då det blir PR 

utåt sätt eftersom att alla ser kommentarerna, man måste se till att kommentarerna ser bra ut. 

Hon nämner att det finns företag som tar bort sådana kommentarer men det är ingenting som 

de gör på Nilson Group. Då det blir ett offentligt uttalande kan det vara så att många håller 

med varandra och det hjälper företaget att ha koll.      

  

För att nå spridning anser Fernell att det är viktigt att ha i åtanke att det finns olika typer av 

människor och framför allt att Instagram är internationellt. Detta är anledningen till att Nilson 

Group valt att skriva inläggen på engelska. Hon påpekar att de nu har butiker i Finland, Norge 

och Sverige och att ambitionen är att växa och att det därmed gäller att hitta nya kunder. 

Sedan Nilson Group valt att synas på Instagram så anser Fernell att relationen blivit 

personligare mellan företaget och kunderna, samt att man fått en större överblick av t.ex. 

nyckelkunder. Enligt Fernell hjälper Instagram koncernen att skapa ett mervärde för kunderna 

då det är väldigt personligt. På Instagram lägger de ofta upp roliga citat, önskar följarna en 

trevlig helg eller högtid. Sådant som inte har med direktförsäljning att göra men som istället 

visar att företaget bryr sig om kunderna och visar uppskattning över att de följer de.  Hon ger 

även exempel på ett par skor som får många gillningar, “då vet jag att skon är poppis. Men 

sen kanske den inte sålde. Det kanske inte har ett säljvärde, men ett annat värde.”   

  

Fernell tycker att Instagram hjälper företag att skapa en hållbar relation till kunderna. För att 

skapa denna hållbara relation till kunderna via Instagram berättar hon att det finns många 

vägar att ta beroende på hur man använder sitt Instagram konto. På Nilson Group följer de ett 
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kod schema när de gör olika inlägg för att försöka nå olika typer av följare. På så sätt hjälper 

denna spridning att uppnå hållbarhet då det stärker relationen till olika typer av följare. Fernell 

ser en långsam ökning med både likes och engagemang, men inte någon drastisk förändring. 

Vissa aktiviteter och bilder skapar större engagemang men hon känner ändå att det i överlag är 

ganska jämnt, “desto mer likes man får, desto lättare ser man vilket håll man ska gå”. Att 

även uppmuntra personalen inom Nilson Group till att engagera sig genom att följa och gilla 

företagets Instagram konto anser hon hjälper att utöka spridning.   

  

Fernell tycker att det är viktigt att sprida olika typer av inlägg, till olika typer av kunder. 

Variation i bildflödet anser hon som viktigt, då det inte kan vara tio inlägg på endast skor på 

raken. Eftersom att hon tycker att spridningen är viktigast så kan inläggen innehålla en sko 

och en outfit till det, en miljöbild, en citat bild etc. Även om marknad, sociala medier, och 

webbredaktörer planerar innehållet så är många avdelningar uppåt involverade. Nilson Group 

försöker visa helheten av en organisation, både högt och lågt i ledet. Fernell förklarar att på de 

på Nilson Group har en sociala medier plan som de försöker följa så gott det går. Hon påpekar 

att det svänger väldigt snabbt i deras bransch och att man måste lämna utrymme för spontana 

inlägg, samtidigt som de även har fasta inlägg.   

  

Koncernen vill undvika att följarna ska tycka att bilderna är enformiga. Detta på grund av att 

de bara säljer skor och inte har möjligheten att lägga ut olika typer av bilder som företag som 

säljer t.ex. både kläder och smycken. För att få variation på inläggen har Nilson Group även 

valt att involvera bloggerskor och även lyfta fram vanliga människor som skriver om 

företaget. De har ett koncept som heter “we see you” där folk som bloggar och skriver om 

företaget kan informera Nilson Group om detta. (se Bilaga 1) Detta ger Nilson Group 

möjligheten att se alla som skriver om företaget och med godkännande av personen få 

återanvända dessa bilder och dela på företagets Instagram. Detta uppskattas då dessa personer 

känner sig sedda av företaget och dess följare. Nilson Group vill inspirera följarna åt båda 

hållen, antingen en som köper ett par skor och behöver passande kläder till, eller att man har 

en färdig outfit som man behöver skor till.  

  

Fernell tycker att det finns både för- och nackdelar för ett företag att använda Instagram, men 

att fördelarna överväger. Hon har märkt av att Instagram kan bidra till att försäljningstakten 

ökar på de varor som läggs upp på Instagram. Även att de använder Instagram väldigt mycket 

för att hänvisa folk direkt till företagets hemsida.  



24  

  

 

5. ANALYS  

Denna studie grundar analysen på den teoretiska delen samt det insamlande materialet i form 

av respondenternas svar under de semistrukturerade intervjuerna. Analysen har författaren 

valt att presentera efter hur teorikapitlet är uppbyggt.   

 
  

Samvärdeskapande   

Levitt (1975) pekar på att företag inte lyckas genom att främst vara produktinriktade, då denna 

produkt inte är värd något om den inte är attraktiv för konsumenten. Levitt (1975) menar att 

marknaden blivit mer konsumentanpassad och att detta blivit en brådskande nödvändighet för 

dagens industri. Bik Bok, Jackie, och Nilson Group startade ett Instagramkonto då de kände 

att det var rätt i tiden att finnas med där, att det var dags att börja kommunicera med kunderna 

på ett nytt sätt, samt att deras målgrupp befann sig på Instagram. De tre företagen har insett att 

marknaden blivit mer konsumentanpassad och har därför valt att finnas med på en plattform 

där deras kunder finns för att kunna tillfredsställa de. Då hela tanken från början med Jackies 

Instagram-konto var att kunderna inte ska behöva ta sig till butiken för att veta när 

efterfrågade varor inkommit, utan istället kunna ta del av denna information genom 

Instagram-kontot, visar tydligt på att företaget har haft kunden i fokus redan från start. Levitt 

(1975) menar att företagen bör hålla ett öga på konsumenten och se hela affärsprocessen 

bestående av en integrerad insats för att upptäcka, väcka intresse, skapa och nöja 

konsumenters behov. Jackie, Bik Bok och Nilson Group har väldigt mycket kundfokus kring 

de inlägg som läggs upp på företagens respektive Instagramkonto. Kunderna ska känna att 

företagen inte bara vill sälja produkter utan även inspirera genom fina bilder, citat etc.   

  

Dagens konsumenter har förstått att de innehar viktig information som kan vara värdefull för 

företag och vill därför dela med sig av deras erfarenheter och åsikter. Genom att vara med och 

påverka så bidrar de till mer värde i den slutgiltiga produkten. Från att kunden i haft någon 

roll alls i värdeskapandet av en produkt har företag börjat involvera kunden redan i början för 

att tillsammans skapa en värdefull produkt för kunden.(Prahalad & Ramaswamy, 2004)      

Bik Bok ser till att ta till sig av kundernas åsikter kring produkter som de lämnar bland 

kommentarerna på företagets Instagramkonto. Upplever kunden att vissa varor är t.ex. för små 

i storlekarna så tas sådana åsikter vidare till berörda avdelningar för utvärdering. På så sätt har 

kunderna all möjlighet till att påverka produktframställningen. Jackie anpassar sitt sortiment 
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efter vad konsumenterna efterfrågar och åsikter som lämnas i kommentarsfälten påverkar 

produkterna som tas in av företaget. På Nilson Group så når åsikter som framförs via social 

medier lättare högre led inom företaget, än om de inkommit i butiken. Instagram ger 

möjligheten för kunderna att dela med sig av åsikter kring produkter och företagen involverar 

kunderna genom att ta till sig av det de har att säga och sedan ser till att tillfredsställa kundens 

behov. På så sätt möjliggör Instagram att företag och konsument tillsammans kan skapa en 

värdefull produkt för kunden då sortiment och åsikter kring produkter tar hänsyn till kundens 

erfarenheter och åsikter. Enligt Levitt (1975) bör industrin påbörjas hos kunden och dess 

behov där företag först och främst bör försöka leverera kundnöjdhet, och sedan skapa något 

som kan tillfredsställa de behov som uppstått vilket skapar nöjdhet. Jackie och Bik Bok ser till 

att lösa klagomål och besvara frågor som inkommer via Instagram snabbt utan långa 

väntetider. Detta anses öka kundnöjdheten då företagen svarar på kundernas kommentarer och 

försöker skapa en bättre upplevelse för kunden. Via Instagram kan företag identifiera kundens 

behov och tillfället ges att producera varor, köpa in sortiment, lösa problem som uppstått, 

besvara frågor etc. för att tillfredsställa de behov som finns, vilket leder till nöjda kunder.     

  

Möjligheten att samskapa och dela kunskaper och resurser mellan företag och konsument sker 

genom interaktioner. Det handlar om att skapa värdeskapande aktiviteter där man strävar efter 

att stärka relationer och förbättra konsumentserviceupplevelsen. (Ballantyne & Varey, 2006) 

Bik Bok arbetar aktivt med hashtags och har tävlingar med jämna mellanrum för att få 

följarna engagerade. Bik Bok har en egen hashtag vid namn #bikboklife som de aktivt arbetar 

med och rymmer allt ifrån goda frukostar, till citat, och till produkter. Både företaget och 

kunderna använder aktivt denna hashtag och tillsammans sprider de ”Bik-Bok”-världen på 

Instagram. Då det inte är endast fokus på köp och sälj kring Bik Boks inlägg så skapar det i 

sig ett värde för kunden som känner sig delaktig i företaget när de tillsammans skapar 

värdefulla aktiviteter ihop. En relation stärks inte av att enbart en av parterna handlar, utan 

detta kräver istället att man möts halvvägs i ett ömsesidigt engagemang. (Grönroos, 2002) Att 

engagera kunderna i företagets Instagramkonto med hashtags och tävlingar stärker relationen 

mellan konsument och företag. Jackie fokuserar på att erbjuda följarna att ta del av 

produkterna genom fina inspirerande bilder. På så sätt ska kunderna känna att företaget inte 

bara vill sälja produkter utan att det ska bidra med något mer för kunden. Detta höjer 

konsumentserviceupplevelsen och bidrar även till att fler personer väljer att följa företagets 

Instagram-konto. Enligt Ballantyne & Varey (2006) växer kvalitén av relationer fram 

successivt och uppstår ifrån erfarenheten man fått utav att ha interagerat med varandra över 
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tid. Nilson Group beskriver att relationen till kunderna blivit personligare via koncernens 

Instagram-konton. Nilson Group anser att Instagram hjälper koncernen att skapa en hållbar 

relation till kunderna. Koncernen följer ett kodschema för att nå olika typer av följare och på 

så sätt hjälper denna spridning att uppnå hållbarhet då det stärker relationen till olika typer av 

följare. Jackie nämner att relationen till missnöjda kunder har förstärkts tack vare Instagram 

då företaget fått möjligheten att besvara och åtgärda de olägenheter som uppstått för kunden. 

Enligt Ballantyne & Varey (2006) är viktigt att relationen är till fördel för båda parter, detta 

skapar en hållbar relation där man fortsätter att skapa värdefulla aktiviteter ihop. Instagram 

hjälper företag att underhålla relationer till befintliga kunder, samt skapa relationer till nya 

kunder.    

  

Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att samverkan mellan företag och konsument skapar en 

konkurrensfördel för företagen, därför gäller det att ha djup fokus på personifierade 

interaktioner mellan konsumenten och företaget, och slå samman konsumtion med 

produktion. Vissa företag har valt att inte finnas med på Instagram, och enligt Jackie så har 

många företag inte förstått att bara för att de inte är närvarande på Instagram så betyder det 

inte att företaget inte kommer bli omtalat där. Kunder la upp bilder på produkter köpta hos 

Jackie och markerade företaget med hashtag #jackie redan innan företaget hade ett 

Instagramkonto. Företag som inte finns med på Instagram går miste om värdefull information 

där både nöjda och missnöjda kunder uttrycker sina åsikter kring företag. Om man som 

företag finns närvarande så kan man se till att hantera detta.   

  

Samvärdeskapande genom DART  

Dialog  

Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att en viktig byggsten i att skapa ett system för 

interaktion mellan företag och konsument är dialog. Dialog innebär interaktivitet, 

engagemang, och benägenhet att agera från både företag och kunds sida. Bik Bok och Jackie 

anser att Instagram är en väldigt bra kommunikationskanal och ger företag en möjlighet att 

kommunicera med sina kunder på ett nytt sätt. Förutom att kommunicera med kunderna kan 

företag engagera de i olika aktiviteter som t.ex. genom att uppmuntra följarna att använda 

företagets hashtag, eller att anordna tävlingar för följarna. Dialog är mer än att lyssna på 

kunderna, det innebär det delade lärandet och kommunikationen mellan två lika 

problemlösare. Företagen behöver skapa en miljö som underlättar för erfarenhetsutbyte, inom 

vilken individuella konsumenter kan skapa deras egna unika personifierade erfarenhet. 
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(Prahalad & Ramaswamy, 2004) Bik Bok och Jackie beskriver Instagram som en variant av 

kundtjänst dit kunderna kan vända sig för att snabbt få svar på frågor kring produkter, 

erbjudanden, reklamationer, klagomål etc. Företagen svarar på alla frågor som inkommer 

bland kommentarsfälten då företagen uppskattar all feedback som lämnas. Instagram är en 

plattform där kund och företag kan mötas för att interagera genom en tvåvägskommunikation, 

utbyta erfarenheter och lösa problem. Via Instagram så interagerar företag och konsument 

tillsammans då följarna kan ställa frågor i kommentarsfälten och sedan få direkta svar från 

företaget. Rönnberg (1996) talar om dialog som en språklig samhandling mellan två eller fler 

personer, där parterna går varandra till mötes, i direkt eller tekniskt förmedlad kontakt. Bik 

Bok vill med sitt Instagram-konto finnas tillgänglig för kunderna i mobilen, precis som en 

väninna. Jackie anser att via Instagram så kan företaget anpassa sig efter kunden och ha en 

kommunikation som inte är möjlig om man t.ex. gör en TV- eller Radioreklam. Detta tyder på 

att företag som har ett Instagram-konto kan finnas där för sina kunder hela tiden och även 

kommunicera med dem.   

  

Ballantyne & Varey(2006) talar om att marknadsförande kommunikation är baserad på ett 

långsiktigt engagemang av social interaktion som sker i en tvåvägskommunikation där man 

försöker förutse och svara på ett behov. Jackie påpekar att för att få en lyckad interaktion 

mellan företag och konsument måste man lyssna på sina konsumenter och besvara deras 

frågor. Annars finns det en risk att kunden tröttnar om företaget ignorerar det kunden har att 

säga. En bidragande faktor till att Jackies Instagram-konto blivit så stort är just för att 

kunderna märker att deras kommentarer alltid besvaras av företaget. Genom Instagram 

försöker företag finna sätt att stärka kommunikationen genom att generera och sprida 

information, vilket bidrar till att konsument och företag förvärvar kunskap och skapar värde 

tillsammans. (Ballantyne & Varey, 2006) De intervjuade företagen har insett att ha en 

dialogisk kommunikation är ytterst viktig i interaktionen med konsumenterna och att 

Instagram är en kommunikationskanal som möjliggör detta. Nilson Group, Jackie, och Bik 

Bok har märkt att många kunder väljer själva att lägga upp bilder via Instagram på varor som 

de köpt från butikerna. På så sätt sköter många kunder spridningen själva. Instagram har 

kommit att bli en plattform där företag kan sprida sitt varumärke tillsammans med 

konsumenterna.      
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Tillgång  

Prahalad & Ramaswamy (2004) talar om att i dagens samhälle så kräver kunder tillgänglighet 

till information och att kunna förmedla sina erfarenheter. Det skapar ett värde utöver själva 

produkten att ge kunder tillgång till ett forum där de kan lätt kan utbyta denna information 

med företagen. Nilson Group arbetar med att sprida olika typer av inlägg på sitt Instagram-

konto då de tagit hänsyn till att följarna är olika typer av kunder. Då koncernen är i 

skobranschen så är det viktigt att ha variation i bildflödet för att följarna ska få ut så mycket 

som möjligt av Instagram-kontot. Nilson Group vill undvika att följarna ska tycka att bilderna 

är enformiga och har även valt att involvera bloggerskor, samt även lyfta fram vanliga 

människor som skriver om företaget. Med konceptet ”we see you” uppmärksammas kunder 

som skriver om företaget vilket har uppskattats då dessa personer känner sig sedda av 

företaget. Detta skapar ett värde för kunden utöver själva produkten och företag kan genom 

Instagram erbjuda kunder en typ av upplevelse som inte går att få genom att endast köpa en 

produkt. Bik Bok understryker betydelsen av att sprida en mix av produktnyheter, ”Bik-Bok-

världen” genom #bikboklife och olika inspirerande citat. Detta initierar på att företaget är 

medvetna om att kunderna i dagsläget kräver något mer än att bara äga en produkt. En 

helhetsupplevelse är vad som efterfrågas då detta skapar ett värde i sig bortom produkten. 

Förutom att visa upp nyinkomna varor så använder Jackie även Instagram till att 

marknadsföra varor som inte säljer bra i butik. Dessa produkter kan rentutav ha missats av 

kunderna och därför är Instagram en perfekt plattform att visa upp de på. Jackie tar en hel del 

bilder i deras fysiska butiker vilket bjuder in kunden till en personligare upplevelse och ger 

tillgång till information om produkter redan innan kunden besökt butiken. Tillgången till 

denna typ av information erbjuder kunderna en tjänst som är svår att ta del av vid t.ex. vanliga 

reklamannonser.    

  

Riskbedömning  

Kommunikationen med konsumenter om risker är enligt Prahalad & Ramaswamy(2004) något 

som skapar möjligheter för företag att föra en aktiv dialog med konsumenten av en produkt. 

Förutsättningar kan på så sätt skapas för att förbättra tilliten mellan konsument och företag. 

Ett annat sätt att se på det är att konsumenten erbjuds tillgång till företagets processer vilket 

således skapar möjligheter till att bygga broar med konsumenter. Nilson Group, Jackie, och 

Bik Bok fokuserar främst på att använda Instagram till att informera kunder om produkter, 

inspirera med bilder, och besvara inkommande frågor. Någon information kring hur 

bakomliggande processer i t.ex. produktframställningen ser ut och om detta visas på 
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Instagram har inte framkommit i denna studie. Nilson Group försöker visa helheten av en 

organisation, både högt och lågt i ledet. Instagramkontot används även till att hänvisa till 

företagets hemsida. Ett företags hemsida innehåller mer detaljerad information kring företaget 

och hur verksamheten ser ut. Instagram kan på så sätt användas till att hänvisa kunder till ett 

företags hemsida så att kunder kan ta del av sådan information som inte alltid presenteras på 

Instagram t.ex. vart varor produceras, vilket material som används etc.   

  

Transparens  

Prahalad & Ramaswamy(2004) menar på att transparens är viktigt för att kunna hålla en 

meningsfull dialog med konsumenterna. De kräver samma tillgång till information som 

företaget har. Bik Bok anser att allt som händer och är aktuellt i företag ska de dela med sina 

följare på Instagram. Detta innefattar allt från kampanjer, uppdateringar kring vad som sker i 

butikerna, när det är rea och när nyheter har inkommit. Jackie försöker förmedla en känsla av 

Jackie som företag. Till en början skrev Jackie aldrig ut priser då de ville ha fokus på bilderna. 

Allteftersom följarna ständigt frågade efter prisinformation så insåg Jackie att de behövde 

anpassa sig till kundernas behov och informera om det de ville veta. De tre företagen enades 

om att Instagram-kontot hjälper de att vara transparenta som företag då information inte 

undanhålls från följarna. L’Etang(2008) menar på att tillit, ärlighet och öppenhet är centrala 

begrepp som bidrar till ett gott rykte och tydliggör en aktörs identitet, anseende och 

varumärke. En koppling har gjorts mellan tillit och transparens. Jackie, Bik Bok och Nilson 

Group är alla eniga om att de inte raderar negativa kommentarer och klagomål som kan 

inkomma på företagens Instagram-konton. Jackie tydliggör att företaget inte vill skapa en 

oärlig image där de har 100 % nöjda kunder. Att behålla negativ respons på Instagram anser 

Jackie, Bik Bok och Nilson Group gör de transparenta som företag.   

  

Enligt Ballantyne & Varey (2006) är tillit  en viktig del för fortsatt relationsutveckling. Nilson 

Group anser att Instagram ger koncernen möjligheten att hantera klagomål och hjälpa 

kunderna direkt. Då det är PR utåt sätt för företaget så är det lämpligast att ta itu med 

kommentarerna omedelbart och hantera negativ respons på ett bra sätt. Jackie bemöter 

missnöjda kunder och försöker gottgöra de genom att alltid besvara responsen som ges för att 

kunderna ska känna sig hörda och nöjda. Detta bidrar i sin tur till att kunden förhoppningsvis 

får en positiv syn av företaget. Instagram kan användas av företag för att visa en öppen och 

ärlig bild av företaget vilket leder till att konsumenterna kan känna tillit då ett företag är 

transparent.   
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6. DISKUSSION  

I detta kapitel diskuterar författaren kring de delar av ett företags värdekedja som 

användandet av Instagram har en påverkan på. 

 

 

Värdekedjan 

Produktion 

Prahalad och Ramaswamy (2004) talar om samvärdeskapande i den formen att man involverar 

kunden redan i början i produktionen för att skapa en produkt efter kundens behov. 

Intervjuerna visade på att företagen tar emot den feedback de får via Instagram, och att detta 

sedan kan påverka produktionen. T.ex. om kunderna tycker att storlekarna inte stämmer, om 

de vill ha en vara i fler färger, eller om de önskar några justeringar. Producerar företaget 

produkterna själva kan de kommunicera detta till produktionen eller designavdelningen och är 

de återförsäljare kan de kommunicera detta till deras leverantörer. Instagram hjälper även 

företaget att få en översikt över vad som behöver fyllas på, vad som är populärt och vilka 

varumärken kunderna saknar hos företaget. Företaget kan med denna information påverka 

utbudet i butiken, mer anpassat efter kunden. Detta påverkar företagets försäljning, vilket leder 

till ökad vinst för företaget. 

 

Service 

Att Instagram hjälper till vid produktframställningen är inte det enda vi funnit. Dialogen som 

Instagram erbjuder hjälper företaget att förstärka deras kundservice genom att den personliga 

kontakten med kunden stärks. Samtliga av de intervjuade påpekade att Instagram fungerar som 

en kundtjänst. Detta genomsyrades genom hela intervjun med Bik Bok och Jackie som fann 

det viktigt att alltid finnas tillgänglig för kunden genom att svara på deras kommentarer, 

medan det fanns en svagare antydan för detta hos Nilson Group. I teorin nämns det att för att 

samvärdeskapande ska ske behövs en dialog, går man djupare i DART-modellen nämns det att 

för att kunna ha en dialog krävs det att man har tillgång till rätt information. Jackie nämnde att 

de inte lade ut pris på varorna från början på Instagram men att de sedan efter förfrågan 

började göra det. Komponenten transparans är viktig för att kunna förmedla denna 

information. Samtliga intervjupersoner höll med om att det var viktigt att behålla 
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kommentarerna som de var för att ge följarna en så ärlig insyn i företaget som möjligt. En 

annan viktig komponent i DART-modellen var att ge möjligeten till att väga för- och 

nackdelar. Det är förståeligt att företagen har svårt att vara självkritiska och att de inte skulle 

lägga ut negativ information kring deras produkter själva. Men tack vare att de valt att behålla 

kommentarerna har de gett följarna möjligheten att fritt ta del av och diskutera fritt kring vad 

som de tycker om en produkt. T.ex. kan det ske att en kund skriver om en vara de inte är nöjda 

med och som de vill reklamera, så kan andra följare läsa om detta och vissa fall kan det finnas 

någon som håller med om detta. Detta skulle kunna anses som skadligt för företaget men 

Nilson Group påpekade att om de finner att fler följare håller med varandra om något negativt 

med en vara, t.ex. vid en reklamation kan det ge produktionen eller inköpare viktig 

information om en produkt. Information som annars kan gå förlorad mellan butiksperonal och 

beslutsfattande personal ifall kunden kommer in till butiken och lämnar in klagomål istället. 

Detta kan hjälpa de att återkalla en produkt i ett tidigt stadie eller att framföra detta klagomål 

till produktionen eller återförsäljaren så att de kan justera detta fel i tid. Detta kan hjälpa 

företaget att minimera onödiga kostnader. Instagram ger även företaget en chans att svara 

direkt till följaren. Även om kunden inte är nöjd med sitt köp kan det stärka relationen mellan 

företag och kund, genom att företaget svarat och varit hjälpsamma kan detta leda till att 

kunden återkommer till företaget. Att känna sig väl bemött skapar ett mervärde hos kunden, 

detta är något som kan anses som attraktivt även för andra följare som läser dessa 

kommentarer. Detta kan leda till ett köp av denna produkt ändå, då de vet att om varan går 

sönder kommer de att bli väl bemötta och få en chans att reklamera denna precis som 

föregående följare fått göra.  

 

Marknadsföring och försäljning 

En annan del av värdekedjan som Instagram har hjälpt de intervjuade företagen med är med 

marknadsföringen. Företagen lägger via Instagram ut bilder på deras produkter, där deras 

följare får möjligheten att ta del av nyinkomna produkter. Detta är en fördel till dem för att om 

en vara t.ex. varit slutsåld eller efterfrågad och butiken fått in denna kan kunden bli informerad 

om att denna vara anlänt till butiken utan att behöva gå till butiken själv och fråga. Företagen 

får även chansen att via Instagram exponera sådant som hamnat i skymundan och visa upp 

varan på nytt. Företagen ger även styling tips i bilder med en hel ”outfit” och inspirera kunden 

till att köpa denna vara.  
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Denna metod av marknadsföring gör det möjligt för företagen att mäta dessa bilders effekt, 

genom att titta på försäljningsökningen av de varor som lagts upp på bild. Man kan även mäta 

genom att titta på bildens kommentarer och se hur många gillningar denna bild får jämfört 

med andra bilder de lagt upp. Även den feedback butikerna får när en kund kommer in och 

visar bilden de har lagt ut på Instagram och säger att de vill köpa det plagget. Till en viss del 

kan man säga att Instagram är mätbart, även om Nilson Group påpekat att vissa bilder inte har 

ett köpvärde utan ett annat värde, t.ex. att det inte leder till ett köp utan att det istället ger 

inspiration till något annat. Bik Bok påpekade att inte endast handlar om köp och sälj utan det 

handlar mer om det som skapar ett värde för kunden, det som inspirerar de. De intervjuade 

företagen har valt att länka samman företag och bloggare och detta ger spridning av deras 

varumärke genom att de länkar företagets konto även med bloggarens följare. Instagram 

hjälper företaget att nå ut till potentiella följare och kunder, genom att när personer gillar 

företagets bilder blir även deras följare exponerade för denna bild. Om dessutom dessa 

personers följare gillar bilden sprids detta ytterligare. Detta bidrar till spridning av företagets 

varumärke, en spridning som sköter sig självt. Skulle företaget däremot välja att marknadsföra 

sig genom att lägga in en annons i en tidning är chansen stor att enbart den som köpt tidningen 

får se annonsen. För att spridningen ska ske på samma sätt som den gör via Instagram måste 

tidningen passera mellan många händer. Att annonsera i en tidning är dessutom kostsamt för 

ett företag och det kräver mycket planering. Vill man lägga ut en bild via Instagram sker detta 

väldigt snabbt och kostar inte företaget något, detta ger utrymme för att agera snabbt och 

spontant. Denna flexibilitet gör att företaget kan vara mer anpassningsbart efter oförutspådda 

händelser, som t.ex. väder eller popularitet.   

 

Instagram hjälper även företaget med deras internationella marknadsföring, genom att deras 

bilder sprids och de får följare från andra länder. Även om detta inte var något de intervjuade 

företagen hade räknat med från början har de fått följare från andra länder och fått 

förfrågningar på deras produkter av följare från utlandet. Detta kan hjälpa företagen med att 

mäta marknaden och intresset innan de väljer att utöka sig internationellt.  

 

De intervjuade företagen 

Författaren har märkt en skillnad mellan de intervjuade företagen, där Bik Bok och Jackie har 

lagt större vikt på kundservice där de ser Instagram som en kundtjänst och att Nilson Group 

även om de anser att det är viktigt att svara till kunden lägger större fokus på den 
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marknadsförande biten, då de är ute efter att uppnå mer spridning av deras varumärke. Bik 

Boks mål med Instagram är att alltid finnas där för kunderna, att finnas på plats som en 

väninna i mobilen. Jackies mål med Instagram är att tipsa så många kunder som möjligt om 

deras sortiment och att nå ut till kunderna på ett nytt sätt och att svara på följarnas 

kommentarer. Nilson Groups mål med Instagram är att folk ska följa de och att de ska få en 

social spridning av deras varumärke. 

 

Nilson Group har även påpekat att inköps och produktionsavdelningen inte direkt är kopplade 

till deras Instagramkonto, något som Jackie och Bik Bok gjorde. Nilson Group förklarade dock 

att ambitionen är att alla inom företaget ska följa Nilson Groups konton för att hålla sig 

uppdaterade. 

För att samvärdeskapande ska ske kräver detta att dialogen är stark, både med kunden så att 

företaget vet vad kunden är ute efter och att denna information överförs inom företaget till 

produktions och inköpsavdelningen. Bik Bok och Jackie lägger större vikt på dialog och 

använder Instagram som ett forum för att uppmuntra deras följare och kunder till en dialog. 

Bik Bok och Jackie särskiljer sig från Nilson Group då dialogen är starkare hos de 

förstnämnda både utåt mot kunden och även den interna dialogen inom företaget, enligt teorin 

om samvärdeskapandet vill kunden idag hålla en dialog med företagen, de vill utrycka sina 

åsikter och de vill vara med och påverka i produktframställningen. Kunden kräver idag att det 

ska vara mer konsumentfokus än produktfokus och tänker man för mycket på att marknadsföra 

sig utåt istället för att hålla en tvåvägskommunikation med kunden går man miste av att 

samvärdeskapa något tillsammans med kunden efter deras behov.  Författaren har också 

uppmärksammat att det är en större skillnad i antal följare mellan de tre företagen, där Bik Bok 

har 249 000 följare, Jackie 35 000 följare och Nilson Group sammanlagt 11 400 följare(Din 

Sko 5 700, Skopunkten 3 800, Nilson 1 900).  

Att dialogen med kunden är starkare mellan företag hos Jackie och Bik Bok än Nilson Group 

kan vara en förklaring till att de har lyckats få fler följare än Nilson Group. Även om det kan 

finnas andra förklaringar till varför följantalet skiljer sig. Författaren är väl medveten om att 

inte tillräckligt med många intervjuer har utförts för att kunna stärka detta, författaren ser detta 

mer som en hypotes än ett påstående.   
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7 SLUTSATS  

I det avslutande kapitlet redogör författaren resultatet av analysen med mål att besvara 

studiens frågeställning och uppfylla studiens syfte.   

 
 

Författaren fann att studien resulterade i ett flertal intressanta slutsatser kring hur företag inom 

modebranschen använder sig av Instagram som kommunikationskanal. 

Företagen arbetar aktivt med hashtags, tävlingar, och ”outfit”-bilder för att skapa engagemang 

bland följare vilket i sig skapar ett värde för kunden då de känner sig delaktig i företaget. För 

att få variation i inläggen arbetar företagen även på andra aktiviteter som är mer 

relationsstärkande än sådant som har ett säljvärde, såsom citat, miljöbilder, inspirerande 

bilder, att skapa igenkänningsfaktorer eller genom att t.ex. önska följaren en trevlig helg eller 

högtid. De använder även Instagram för att informera följaren om kampanjer och reor, 

exponera varor som hamnat i skymundan samt för att informera följaren om nya och 

eftertraktade varor som kommit in till butiken. Detta sker inte enbart i marknadsföringssyfte 

utan även på kundens begäran. Instagram fungerar även som en kundtjänst där frågor och svar 

kan utbytas mellan företag och konsument, detta för att hålla en öppen och ärlig dialog 

sinsemellan. Det sker även många samarbeten mellan bloggare och företagen, på så sätt ökar 

båda parters synlighet, vilket ger de möjligheten att sprida kunskapen om de som företag och 

deras varumärken vidare till andra potentiella kunder. 

 

Författaren har även kommit fram till slutsatsen Instagram påverkar och bidrar med värde i de 

delar av företaget som hanterar produktion, kundservice samt marknadsföring och försäljning. 

Studien har visat att företagen använder sig av Instagram för att motta feedback från kunderna 

så att de sedan kan föra detta vidare till produktionen för att justera sortimentet efter kundens 

önskemål, detta kan medföra ökad försäljning. Kunden får därmed vara med och påverka 

företagets utbud. Dialogen som Instagram erbjuder gör att många företag använder Instagram 

som en form av kundservice, där konsumenter kan utbyta frågor och svar i en direkt 

kommunikation. Detta hjälper företag att skapa en hållbar relation till deras kunder. Författaren 

har kommit fram till att företag använder Instagram för att marknadsföra och informera kunden 

om deras sortiment. Informationen kan handla om nyanlända produkter, påfyllning av 

sortimentet men även för att uppmärksamma och lyfta fram produkter som inte säljer bra i 

butik. 
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Företagen använder Instagram för att få spridning av sitt varumärke. Företag kan genom denna 

spridning nå ut till nya kundgrupper och marknader.  

 

För att samvärdeskapa tillsammans med kunden krävs det att man möter kunden halvvägs och 

befinner sig där denne är. Det är rätt i tiden för företag att använda sig av Instagram som en 

kommunikationskanal. Väljer företaget att inte ha ett Instagramkonto kan de gå miste om 

information som sprids om företaget och därmed tappa möjligheten att svara till kunden.  
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Bilaga 1 Begreppsdefinitioner  

  

Massmarknadsföring  

Massmarknadsföring är en traditionell marknadsföringsmetod där företag använder sig av 

kanaler som t.ex. TV, radio och direktreklam. Den riktar sig till stora målgrupper där 

företagen vill nå så många som möjligt, en envägskommunikation. Fördelen med 

massmarknadsföring är att många människor kan nås av budskapet, men samtidigt finns det 

en risk att konsumenterna blir överösta av irrelevant reklam och känner sig mättade. (Hallin & 

Schröder, 2008)   

  

Hashtag  

Hashtag är en symbol (#) för att märka ord och fraser, och används flitigt av 

Instagramanvändarna. (Portabla Media, 2015)  

  

”Bik Bok-världen” #bikbokworld  

Bik Bok-världen är ett koncept som företaget Bik Bok använder på Instagram genom 

hashtaggen #bikbokworld, för att skapa spridning av företagets varumärke och skapa 

engagemang bland följarna. (Rosengård, 2014)  

  

”We see you”  

We see you är ett koncept som koncernen Nilson Group arbetar med för att uppmärksamma 

kunder som skriver om koncernen, postar bildar etc. (Fernell, 2014)  
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Bilaga 2 Intervjuguide  

  

Inledningsvis kommer författaren att informera respondenterna om syfte, konfidentialitet, rätt 

att avbryta och samtycke till bandupptagning. Författaren lämnar en halvtimmes spelrum till 

att samla ihop den information författaren finner är tillräcklig till insamlingen av material. 

Slutligen kommer författaren att fråga respondenten om denna har några frågor eller något 

att tillägga.  

 
  

 INTRODUKTIONSFRÅGOR  

1. Kan du berätta kort om din roll på företaget.  

2. Varför valde ert företag att skapa ett Instagram konto?  

3. Hur många är ni som arbetar aktivt med sociala medier inom ert företag?  

4. Vilka andra sociala medier är ni aktiva på och hur skiljer sig Instagram från dessa?  

  

TEMA: SAMVÄRDESKAPANDE   

 
Huvudfråga 1. Vad är målet med att använda Instagram som kommunikationskanal?  

- Vad bidrar Instagram med inom ert företag?  

- Bidrar Instagram till att nå era verksamhetsmål?  

  

Huvudfråga 2. Hur går ni tillväga innan ni lägger upp en bild eller video på Instagram?  

Finns det en strategi som ni följer?  

- Hur agerar ni för att nå er målgrupp med Instagram?  

- Hur planerar ni innehållet?  

- Hur tar ni reda på vad kunderna vill ha för innehåll på Instagram?  

  

Huvudfråga 3. Vilka aktiviteter använder ni er av för att få följarna engagerade?  

Tävlingar, hashtags?  

- I vilket sammanhang är Instagram lämpligt att använda som kommunikationskanal?   

  

Huvudfråga 4. Hur har relationen mellan företaget och kunderna förändrats sedan ni 

valt att synas på Instagram?  

- Hjälper Instagram er att skapa en hållbar relation till era kunder?  
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- Hur vidhåller ni denna relation? 

- Märker ni av något större engagemang från era kunder sedan ni börjat med Instagram?  

- Hur uppmuntrar ni era följare att engagera sig?  

- Har detta engagemang ökat över tid eller har det hållit sig på samma nivå?  

  

Huvudfråga 5. Vad är motivet för att använda sociala medier som Instagram framför 

andra traditionella (t.ex. tidningar, TV, radio) sätt att kommunicera med?  

- Vad är viktigt för att nå framgång med Instagram som kommunikationsmedel?  

- Vilka för- och nackdelar anser du finns med Instagram som ett sätt att kommunicera?  

  

TEMA: DIALOG  

 
Huvudfråga 6. Vilken respons får ni från era följare via Instagram? Hur hanterar ni 

denna respons?  

- Vilken slags respons strävar ni efter att få från era följare?   

- Får ni mycket feedback från era kunder via Instagram?  

- Hur viktigt är det för er att få feedback från era kunder?  

- Diskuterar följarna med varandra på er Instagramsida?  

  

Huvudfråga 7. Vad är basen för en lyckad interaktion mellan företag och konsument?  

- Hjälper Instagram er att skapa ett mervärde för kunderna?  

- Vilken roll har kunderna i produktframställningen?  

  

Huvudfråga 8. Hur skulle ni beskriva kommunikationen som sker via Instagram?  

- Vad har Instagram lärt er om era kunder?  

- Vad är det ni hoppas på att era kunder har lärt sig om er via Instagram?  

  

TEMA: TILLGÄNGLINGHET  

 
Huvudfråga 9. Vad bör man ha i åtanke när man använder Instagram som 

kommunikationssätt?  

- Hur mycket använder ni Instagram för att sprida information till era 

följare om företaget och era produkter? 
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TEMA: RISKBEDÖMNING & TRANSPARENS  

 
Huvudfråga 10. Tycker ni att Instagram hjälper er som företag att vara transparent? På 

vilket sätt?  

- Vilken slags information tycker du är viktig att dela med era följare?  

- Vad vill ni förmedla med denna information?  

  

AVSLUTANDE FRÅGOR ”I början nämnde du att ert företag valde att skapa ett 

Instagram konto för att…”  

1. Tycker du att Instagram har uppfyllt sitt syfte?  

2. Hur tror du att ert användande av Instagram som kommunikationsmedel ser ut om 5 

år?  

3. Finns det några fördelar för de företag som väljer att synas via Instagram, framför de 

företag som väljer att inte finnas med?  

  


