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Sammanfattning  
Denna studie undersöker hur svenska modeföretag använder sig av olika strategier vid 

marknadskommunikation på det sociala mediet Instagram. Sociala medier anses vara det nya 

sättet att marknadsföra sig och nå ut till konsumenten. Användandet av dessa nya 

marknadskommunikationskanaler tvingar marknadsförare att lära sig hur de använder dem på 

bästa sätt. Instagram är ett relativt nytt fenomen och tidigare forskning på området är 

begränsat. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för modeföretags användande av 

strategier vid marknadskommunikation på Instagram.  

 

För att undersöka detta genomfördes fem intervjuer och företagen som undersöktes i denna 

studie var Peak Performance, Drakenberg Sjölin, Stutterheim, Triwa och Filippa K. Slutsatser 

efter genomförd studie är att modeföretag använder en aktiv strategi då de arbetar med 

företagets konto på Instagram. De använder sig av indirekt marknadsföring vid uppladdning 

och spridning av material samt en pullstrategi för att stärka företagets varumärke.  

 

Nyckelord: Marknadskommunikation, sociala medier, Instagram, strategi, modeföretag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
This study examines how swedish fashion companies uses various strategies in their 

marketing communication through the social media Instagram. Social media is presented to 

be the new way of marketing and reaching out to customers. The usage of these new 

marketing channels force marketers to learn how to use them in the most favorable way. 

Instagram is a relatively new phenomenon and earlier research in the area is restricted.  

The purpose of this study is to increase the knowledge of fashion businesses usage of 

strategies through Instagram. 

 

In order to be able to examine this we performed five interviews and the companies covered 

by the study is Peak Performance, Drakenberg Sjölin, Stutterheim, Triwa och Filippa K.  

Our conclusions after performing this study is that fashion businesses uses an active strategy 

when working with the businesses account on Instagram. They perform indirect marketing 

when they upload and broadcast their marketing and a pullstrategy to strengthen the brand and 

the businesses products.  

 

Keywords: Marketing communication, social media, Instagram, strategy, fashion business  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras vad som definieras som sociala medier och Instagram. Här 

introduceras svenska modeföretags förändring av marknadsföringskommunikation till en följd 

av sociala mediers uppkomst. Nedan presenteras även aktualiteten i undersökningsområde i 

tid och till följd av avsaknad av tidigare forskning. Utifrån bakgrund och problemdiskussion 

presenteras sedan studiens syfte och frågeställning, samt de avgränsningar som gjorts.  

 

1.1. Bakgrund 

Kommunikation innebär utbyte av tankar och åsikter mellan två eller flera parter och kan ske 

genom tal, skrift eller bilder (Blythe, 2003). Marknadskommunikation är den kommunikation 

som sker mellan företag och dess kunder. Författaren menar att marknadskommunikation är 

något som ständigt förändras. Omvärlden med utveckling av teknik samt kulturella 

förändringar påverkar marknadsförarens sätt att försöka nå konsumenten (Blythe, 2003).  

 

Reklam har tidigare varit något positivt i konsumentens ögon (Leigert, 2013).  

Författaren skriver exempelvis att folk tidigare gick till bion för att ta del av reklamen men att 

detta nu har förändrats. Vidare menar författaren att allt fler nu aktivt väljer bort reklam. Folk 

sätter bland annat upp skyltar med “reklam nej tack” på brevlådan och betalar för tjänster som 

gör det möjligt att undkomma tv-reklam. Detta menar Leigert (2013) medför en stor utmaning 

för företags marknadsföringsavdelningar då de måste hitta nya vägar att nå konsumenten och 

att sociala medier är denna nya väg. Detta motiveras bland annat av att majoriteten av 

användarna på sociala medier är privatpersoner (Leigert, 2013). 

 

Sociala medier definieras av Dasgupta och Dasgupta (2009) som nätverk av människor som 

agerar på en plattform där de kan sprida, dela och kommentera innehåll. Nätverken möjliggör 

kommunikation och samarbeten mellan olika aktörer. Företag använder nätverk i form 

av sociala medier som ett verktyg för marknadskommunikation med både potentiella och 

befintliga kunder  (Lintunen, 2012). Denna typ av kommunikation bygger och stärker 

företagets relation till konsumenterna och skapar även ett förtroende för varumärket 

(Ballantyne & Varey, 2006).  
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Nätverket Marknadscheferna tillsammans med Pyramid communications (2015) har 

genomfört en undersökning med 282 respondenter där resultatet visade att 40 procent av de 

undersökta bolagens marknadschefer kommer att avsätta medel för att öka företagens 

marknadsföringsbudget inför 2016. Undersökningen visar även att de studerade företagen 

lägger i snitt 10 procent av sin marknadsföringsbudget på sociala medier och att det är främst 

företag inom detaljhandeln som kommer att öka marknadsföringsinsatserna.  

 

Enligt Dagens media (2015) lägger svenska medborgare i genomsnitt fem timmar per dag på 

olika medieplattformar och sociala medier. Instagram är det sociala mediet som under 2015 

ökat mest bland internetanvändare i Sverige och över 40 procent av internetanvändarna i 

Sverige använder sig idag utav Instagram (Findahl & Davidsson, 2015).  Instagram grundades 

år 2010 och är ett relativt nytt socialt medie i jämförelse med Facebook som grundades 2004 

(Facebook, 2016). Miles (2014) beskriver Instagram som ett socialt medie som kan användas 

på flera olika enheter som mobiler, datorer och surfplattor genom applikationen som kan 

laddas ner gratis via exempelvis Appstore.  

 

Applikationen Instagram möjliggör uppladdning av bilder och videoklipp (Miles, 2014). Det 

uppladdade materialet kan redigeras med hjälp utav olika filter. I samband med inlägg kan 

användaren applicera en beskrivande text eller meddelande med eller utan hashtags. Hashtags 

används för att med ord märka eller tagga bilder. Taggning av bilder genom hashtags 

möjliggör att information snabbare sprids och genom sökord upptäcks (Dasgupta & Dasgupta, 

2009). Miles (2014) beskriver att man som användare av Instagram kan följa andra användare 

i form av privatpersoner eller företag. Genom att följa andra användare kommer deras inlägg 

visas i ditt flöde. Därefter kan användaren interagera genom att gilla, dela eller kommentera 

andra användares inlägg. Som användare får man en notifikation när någon integrerat på 

något av inläggen man publicerat. Andra tjänster som Instagram erbjuder är möjligheten att 

infoga klickbara länkar eller att efterredigera tidigare inlägg. Lintunen (2012) menar att 

Instagram är ett bra verktyg för företag att sprida information om företaget och dess 

produkter.  

 

Ekonomifakta (2015) presenterar en studie som visar att svenska hushåll lägger fem procent 

av hushållens totala utgifter på kläder och skor. En stor andel av dessa inköp sker genom 

internethandel där sociala medier främjar denna trend, genom exempelvis erbjudande och 

liknande som delas på sociala medier (Blom, Ogvall & Svensson, 2016). Författarna menar 
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även att sociala medier används för att finna modeinspiration från kända profiler och 

liknande.   

 

Modeföretag återfinns flertalet gånger på topplistan över flest antalet följare på Instagram 

(Statista, 2016). Hines och Bruce (2007) definierar modeföretag som företag som säljer textil, 

kläder, skor, möbler, parfymer, skönhetsprodukter med mera. De främsta anledningarna till att 

konsumenter väljer att följa varumärken på sociala medier är intresse för produkterna, intresse 

för erbjudanden samt för nöjes skull (Statista, 2016). Skribenter på bland annat The Guardian 

och The New York Times har hävdat att sociala medier bestämmer vad vi har på oss och har 

även kallat Instagram för “fashion's new front row” (Kambhampati, Li, Manikonda & 

Venkatesan, 2016). 

 

1.2. Problembeskrivning 
Instagram har spridits fort och företags kunder finns och verkar redan där (Miles, 2014). 

Företaget måste därför välja att vara med och nätverka med konsumenten alternativt att avstå 

och riskera att hamna utanför gemenskapen. Vid inträde på Instagram menar Miles (2014)  att 

företag står inför flera val som påverkar företagets marknadskommunikation och varumärke. 

Företagen måste ta ställning till vilken strategi man ska ha och hur man ska agera, eftersom 

olika strategier får olika utfall (Miles, 2014). Hur bör företag gå tillväga för att få ut maximal 

önskad effekt av detta sociala medie?   

 

Enligt Constantinides (2014) tvingas idag marknadsförare till insikten att sociala medier 

möjliggör en transparens för konsumenten. Med detta menar författaren att konsumenten idag 

använder sociala medier för att läsa recensioner, uttrycka vad de tycker om företag och 

produkter, söka det bästa priset, tipsa vänner och liknande. Detta ställer större krav på 

marknadsföraren då denne måste bemöta en ny form av transparens på marknaden genom att 

använda sina sociala medier på ett fördelaktigt sätt.  

 

Sociala medier möjliggör en tvåvägskommunikation, vilket medför att företag idag blir mer 

eller mindre tvingade att föra en dialog med konsumenten (Noga, 2016). Kraven på företagen 

höjs därför genom denna typ av marknadskommunikationskanal, detta eftersom att ett större 

engagemang krävs samt att företagen måste bemöta konsumenten och dess åsikter.  
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För att vägleda företag i hur man bör gå tillväga har Chandy (2014) presenterat sju steg 

företag bör följa för att skapa en fungerande strategi vid arbete med sociala medier. Dessa sju 

steg involverar bland annat att företaget bör söka samarbete med de personer som genom 

sociala medier kan stärka varumärket, att företaget bör eftersträva transparens samt involvera 

de högt uppsatta cheferna i företagets flöde. Detta menar författaren kommer att möjliggöra 

att företagets strategi för marknadskommunikation på sociala medier blir optimerad. Både 

Miles (2014) och Safko (2012) har även de beskrivit hur företag och privatpersoner bör agera 

på sociala medier och Instagram. Författarna ger råd och förslag på hur användare bör gå 

tillväga för att optimera sitt konto, men ingen av dem presenterar hur företag idag faktiskt går 

tillväga. 

 

Kunskapsläget för strategier på Instagram är idag begränsat. Forskning finns på hur användare 

av Instagram bör agera för att exempelvis maximera antal följare eller hur användaren bör 

kombinera sina olika sociala medier. Vidare finns även, som ovan presenterat, forskning om 

hur företag bör gå tillväga för att skapa en fungerande strategi på sociala medier. Strategier 

för företags användande av Instagram är dock ett ämne som ännu är så pass nytt att vi anser 

att relevant forskning saknas.  

 

Forskning om strategier för marknadskommunikation är däremot ett väl utforskat ämne. Inom 

detta forskningsområde finns teoretiska strategier som bland annat berör sociala medier som 

vi tror oss kunna använda i denna studie. Detta då dessa teorier bör vara applicerbara även vid 

företagets marknadskommunikation via Instagram. 

 

I en tid då sociala medier används mer än någonsin har också kraven på företagen ökat. 

Instagram är den nya kanalen för att nå konsumenten och Instagram möjliggör en interaktion 

med konsumenten som tidigare inte varit möjlig. Denna interaktion och transparensen som 

sociala medier bidrar till har gjort att marknadskommunikationen för företagen blivit allt mer 

komplicerad. På modeföretag ställs extra stora krav i och med att Instagram idag är den 

största influensen till konsumentens val. Genom detta uppstår en stor konkurrens mellan 

modeföretagen och den ökade konkurrensen medför att företaget för att inte misslyckas med 

användandet av Instagram måste ha en utarbetad strategi för hur de tänker gå tillväga. Idag 

saknas studier kring modeföretagens användande av olika strategier vid 

marknadskommunikation på Instagram. 
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1.3. Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelse och kunskap om hur svenska modeföretag använder 

sig utav olika strategier för marknadskommunikation på det sociala mediet Instagram.  

 

1.3.1. Frågeställning 
Studien ämnar besvara följande frågeställning:  

- Hur använder sig modeföretag av olika strategier i sin marknadskommunikation på 

Instagram?  

 

1.4. Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till svenska företag inom modebranschen som arbetar på 

konsumentmarknaden. Med modeföretag avgränsas studien enligt Hines och Bruce (2007) 

definition och fokuserar därmed på företag som säljer kläder, skor eller accessoarer. 

Företagen som studien undersöker begränsades mot företag som har mer än 5000 följare på 

Instagram. Det studerade området kommer ske utifrån ett företagsperspektiv och 

konsumenternas perspektiv kommer ej tas i beaktande. Studien kommer även avgränsas till 

följande strategier; passiva-/aktiva strategin, indirekt-/direkt marknadsföring samt push- och 

pullstrategin.  
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2.Teoretisk referensram  
Detta kapitel ger en teoretisk grund att stå på genom studien. Teorierna vi valt att lyfta fram 

har delats upp i strategier och begrepp. Innan detta presenteras vad marknadskommunikations 

kanaler är samt i vilket syfte dessa används. Strategierna som används i studien kommer att 

definiera hur de studerade företagen arbetar med Instagram medan begreppen kommer hjälpa 

till för att förstå vilka strategier som används. Hur dessa strategier och begrepp hör ihop samt 

kommer användas i studien har vi försökt tydliggöra i en strategikarta och i vår egen tolkning 

av referensramen som presenteras sist i detta kapitel.  

 

2.1. Marknadskommunikationskanaler 

Nedan presenterar vi vad marknadskommunikation är samt vilka kanaler kan använda sig av 

för detta ändamål. Efter det beskriver vi vad som skiljer Instagram från andra 

marknadsföringskanaler. 

 

2.1.1. Marknadskommunikation och kanaler 
Marknadskommunikation är som tidigare nämnt då företag kommunicerar med kunden 

(Blythe, 2003). Denna kommunikation kan förekomma i många olika kanaler och på olika 

sätt. Blythe (2003) beskriver att dessa kanaler exempelvis kan vara radio, tv, annonser, telefon 

och hemsidor. Kabadayi, Eyuboglu och Thomas (2007) menar att vissa kanaler används för 

marknadskommunikation medan andra i större utsträckning används som exempelvis 

säljkanaler. Genom att använda olika kanaler kan företag nå kunden med olika budskap. Dock 

är det viktigt att kunden möts av samma standard och kvalitet i alla företagets kanaler för att 

få en bra helhetsbild av företaget (Kabadayi, Eyuboglu & Thomas, 2007). För att företaget 

ska uppnå detta krävs en övergripande strategi för hur företaget arbetar med sina 

marknadskanaler (Wilson & Daniel, 2007).     

 

2.1.2. Vad skiljer Instagram från andra marknadsföringskanaler? 
Skillnaden mellan sociala medier jämfört med traditionella marknadsföringskanaler som 

exempelvis annonser eller tidningsuppslag är att sociala medier möjliggör en 

tvåvägskommunikation (Miles, 2014). Detta innebär att företaget inte längre endast sänder 

budskap till marknaden utan att även konsumenten kommunicerar med företagen via 
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marknadsföringskanalerna i en större utsträckning. Miles (2014) beskriver att Instagram 

skiljer sig från andra sociala medier i och med att fokus på kanalen är bilder och videor i 

kombination med text. Några av Instagrams fördelar jämfört med andra sociala medier är 

enligt Miles (2014) att det är mer målinriktat, kräver mindre tid och energi än Facebook och 

det är lättare att följa upp ett företags historik av de uppladdade inläggen. Det kräver även 

mindre tid och arbete att posta en video på Instagram än på Youtube, samt att en bild sänder 

oftast ett starkare budskap än en text som Twitter möjliggör (Miles, 2014).  

 

2.2. Strategier 
Nedan presenteras de strategier studien kommer att utgå från. Dessa är passiv-/aktiv strategi, 

indirekt-/direkt marknadsföring och push-/pull strategi. Strategierna kommer att möjliggöra 

identifiering av hur modeföretag arbetar vid marknadskommunikation på Instagram.  

 

2.2.1. Passiv-/ aktiv strategi 
Constantinides (2014) beskriver två olika strategier för företags användande av sociala 

medier, den passiva strategin respektive den aktiva strategin. Den passiva strategin innebär 

enligt Constantinides (2014) att företag i huvudsak använder sina sociala medier med syftet 

att samla information och analysera marknaden. Författaren menar att detta är ett bra sätt för 

företag att inhämta information om vad konsumenterna efterfrågar, kundernas åsikter och 

trender på marknaden. Denna information beskrivs av författaren som högkvalitativ och viktig 

för företaget då ökad information från marknaden kan motverka att felaktiga besluts tas. 

Företaget får även möjlighet att uppmärksamma de problem som kan ha uppstått och får 

därmed chansen att ställa dem till rätta. Genom detta får företaget chansen att reparera skador 

som kan uppstå då en kund är missnöjd innan missnöjet sprids utanför företagets kontroll. 

Författaren menar att den passiva strategin via sociala medier är ett billigt sätt för företaget att 

införskaffa sig viktig information på. Detta i och med att företaget själva inte behöver jobba 

aktivt med sina sociala medier. Företaget sprider inte någon information via sociala medier i 

någon större utsträckning. Företaget är heller inte medvetna om vad som skrivs om företaget 

på sociala medier och bemöter inte det som skrivs. 
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Den aktiva strategin innebär enligt Constantinides (2014) att företaget istället aktivt 

uppdaterar och arbetar med sina sociala medier. Författaren beskriver att företag genom denna 

strategi aktivt interagerar och uppdaterar sina konton på olika plattformar. Detta genom att de 

bland annat besvarar kunders frågor, erbjuder personliga produkter, samarbetar med 

varumärkesambassadörer och sprider företagets varumärke. Vid denna strategi används 

företagets sociala medier snarare till aktiv informationsspridning av företaget istället för 

informationssökning som vid den passiva strategin. Företaget är vid användandet av denna 

strategi aktivt medvetna om vad som skrivs och bemöter det som skrivs om företaget och dess 

produkter.  

 

2.2.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring 
Kambhampati, Li, Manikonda och Venkatesan (2016) skriver i sin artikel om två olika 

varumärkesstrategier, direkt marknadsföring och indirekt marknadsföring. Dessa strategier 

används på sociala medier vid marknadsföring med hjälp av bilder menar författarna. Direkt 

marknadsföring beskrivs av Kambhampati et al. (2016) som bilder där produkten är i 

centrum. Fokus i bilden ligger på att framhäva produkten och dess egenskaper. Indirekt 

marknadsföring syftar istället till att använda olika attribut för att marknadsföra produkten. 

Exempel på direkt marknadsföring vid framställande av en väska är en bild på bara väskan 

där den står i fokus. Medan indirekt marknadsföring skulle visa upp väskan genom att en 

person står och håller i väskan och personen egentligen står i centrum på bilden. Författarna 

skriver att företag ofta använder sig av båda strategierna men att indirekt marknadsföring är 

den mest effektiva metoden. Mest effekt får indirekt marknadsföring när företag använder sig 

av kända profiler och förebilder. 

 

Valet av kända profiler till reklamkampanjer är ett viktigt beslut för företag (Pringle 2004). 

Valet av kändis är viktigt eftersom att kundernas uppfattning om företaget och varumärket 

kommer att påverkas av vilken person företaget samarbetar med. Därför är det enligt Pringle 

(2004) viktigt att ta hänsyn till tre olika parter vid bestämmande av företagsprofil, närmare 

bestämt varumärkets personlighet, kändisens personlighet och kundens personlighet. För att få 

ut önskad effekt av samarbetet gäller det att alla dessa tre parter överensstämmer och matchar 

varandra på ett fördelaktigt sätt.  

 

 



 9 

Axelsson och Agndal (2012) menar att företag vid kommunikation med marknaden vill uppnå 

en reaktion hos konsumenten. Företaget vill genom planerad kommunikation påverka 

konsumenten. Kommunikationen från företag syftar oftast till att påverka mottagarens 

värderingar eller att få konsumenten att köpa en produkt. Då företag önskar få konsumenten 

att köpa produkter är det viktigt att företaget uppvisar varför kunden bör köpa just denna 

produkt. Med detta menas vad som är unikt med produkten och varför den är bättre än andra 

produkter. Detta kan företaget uppnå genom att exempelvis erbjuda ett bättre pris än 

konkurrenten eller en produkt med högre kvalitét. Axelsson och Agndal (2012) beskriver pris 

som ett av de starkaste konkurrensmedlen. Med detta menar författarna att kunden i största 

utsträckning kommer att välja den produkten som erbjuds till lägst pris. Författarna beskriver 

dock att det finns fall där kunden väljer att betala för ett upplevt värde som exempelvis ett 

visst varumärke ger. Eftersom produktens pris, varumärke eller kvalitét ofta är viktigt för 

konsumenten menar Axelsson och Agndal (2012) att det är viktigt för företagen att 

kommunicera det produkten erbjuder till marknaden.  

 

2.2.3. Push-/ pullstrategi 
Push- och pullstrategi är två olika strategier som används i syfte att marknadsföra produkter 

och tjänster (Fill, 2005). Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2016) skriver att företag bör 

överväga många olika faktorer då de ska utveckla sin marknadsföringsmix. Faktorer företagen 

måste ta hänsyn till är vilken typ av produkt och på vilken marknad de vill agera.  

Fill (2005) beskriver att pushstrategin går ut på att företag marknadsför sina produkter direkt 

mot marknaden, detta kan exemplifieras av erbjudande om två för en på mataffären. 

Pullstrategin däremot går ut på att locka de kunder som redan är medvetna och intresserade av 

företagets varumärke. Detta kan exemplifieras av att företag skickar ut mejl om att nyheter 

kommit in i butiken till de som är medlemmar. Rimlinger (2011) skriver att pushstrategin 

genomsyras av att erbjuda kunden specialpriser vilket ska locka den stora massan medan 

pullstrategin syftar till att bygga ett starkt varumärke som leder till att kunden kommer till 

företaget och efterfrågar produkterna. Miles (2014) menar att då företag vill att en bild ska nå 

den stora massan bör den vara märkt med pris. Rimlinger (2011) skriver vidare att företag 

som använder sociala medier som en marknadsföringskanal bör försöka hitta en balans mellan 

användandet av dessa två strategier. Författaren skriver också att sociala medier är ett bra 

verktyg för att hitta marknadssegment som man på olika sätt kan fokusera strategierna mot.   
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De flesta företag använder sig utav en kombination av en push- och pullstrategi (Kotler et al. 

2016). Att ett företag genom sin marknadskommunikation till konsumenterna vill locka dessa 

till företaget samt till återförsäljarna av deras produkter. Samtidigt som företaget använder sig 

utav sina egna och sina distributörers säljkårer och handelskampanjer för att få ut produkterna 

till sina återförsäljare så att de finns på hyllorna när kunderna söker produkterna.  

 

2.3. Begrepp  
I detta avsnitt presenteras ett antal begrepp som på olika sätt har med 

marknadskommunikation, sociala medier, Instagram och strategier för marknadsföring att 

göra. Begreppen kommer på olika sätt att kopplas till studiens valda strategier och utifrån 

dessa kommer strategierna som används att identifieras.  

 

2.3.1. Asymmetrisk och symmetrisk kommunikation  
Grunig och Hunt (1992) har tagit fram två modeller som beskriver tvåvägskommunikation vid 

marknadsföring. Författarna kallar de två för den asymmetriska- respektive den symmetriska 

kommunikationsmodellen. Asymmetriska kommunikation kännetecknas av att sändarens 

tanke med budskapet är att påverka mottagaren. Detta kan exemplifieras av att ett företags 

tanke med kommunikationen till marknaden är att få mottagaren att känna ett behov av 

produkten som leder till att konsumenten köper varan. Asymmetrisk kommunikation liknar 

mer envägskommunikation än symmetrisk kommunikation gör. Detta då den symmetriska 

istället kännetecknas av en tanke att skapa en dialog mellan sändare och mottagare. Det 

sändaren vill uppnå med denna typ av kommunikation är att exempelvis företag vill få 

feedback och reflektioner från kunder. Grunig och Hunt (1992) menar att kontakten med 

kunden i högre grad anses som viktig vid symmetrisk kommunikation.  

 

2.3.2. Customer Knowledge Management  
Dous, Kolbe, Salomon och Brenner (2005) beskriver Customer Knowledge Management 

(CKM) som processer som förser företag med information om kunder. Denna information kan 

bland annat bestå av reflektioner och åsikter som kunderna har om företaget eller de produkter 

företaget erbjuder. Denna information ska enligt författarna hjälpa företaget att förbättra sin 

kundrelaterade förmåga. Med kundrelaterad förmåga menar författarna företagets förmåga att 

på ett fördelaktigt sätt sprida marknadskommunikation till företaget kunder. Författarna 
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menar att CKM kan hjälpa företaget att få information om behov och efterfrågan på 

marknaden samt få information som kan leda till nya affärsmöjligheter. Företaget kan sedan 

utnyttja informationen för att få nya idéer samt att förbättra de produkter eller tjänster 

företaget redan erbjuder (Dous et al. 2005).   

 

2.3.3. Kontroll och interaktion  
Sociala medier kan skada företagets rykte oavsett om de väljer att använda sig av sociala 

medier eller inte (Mortleman, 2011). Om företag inte övervakar det som sker på internet 

rutinmässigt och svarar snabbt och öppet på kommentarer, kan dessa konversationer snabbt 

eskalera och orsaka skada för varumärket och i sin tur också företaget. Författaren beskriver 

att företag som väljer att stå helt utanför sociala medier eller som försöker tysta kritiker ofta 

skadas mest av alla.  

 

Många företag maximerar inte användandet av sociala medier och tar inte vara på all 

information som finns (Mortleman, 2011). Genom att agera med andra aktörer kan företaget 

få ut mycket mer information och kunskap om sina kunder än om de låter bli. Mortleman 

(2011) menar att företaget får det genom att lyssna, svara, konversera och lära sig från sina 

kunder. Miles (2014) menar också att socialiseringen med konsumenten är av största vikt för 

att uppnå de resultat som företaget önskar. Författaren skriver att om företag inte gör det så 

löper man en risk att uppfattas som ouppmärksam av sina kunder. Miles (2014) beskriver 

också att det sociala mediet Instagram inte används för att konversera, men att andra sociala 

handlingar krävs i form av exempelvis lämna en kommentar eller följa tillbaka.  

 

2.3.4. Hashtags och spridning  
Det är fördelaktigt för företag att sprida sitt varumärke och produkter via hashtags på 

Instagram (Miles, 2014). Författaren presenterar hur företag bör arbeta med detta för att 

uppnå önskad spridning. Författaren påstår att företaget bör studera industrin och nischen 

företaget verkar inom för att hitta hashtags som är trendiga. Hashtags som företag skapar bör 

vara enkla att förstå och följa de trender som finns. Det företaget bör vara medvetna om vid 

skapandet av hashtags är dock att de kommer att kunna användas av alla användare på både 

positiva och negativa sätt. För att undvika oönskad effekt bör företagen enligt Miles (2014) 

använda sig av ett begränsat antal hashtags som ska vara korta och inte för generella.  
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Recuero och Araujo (2012) skriver att det finns två olika typer av hashtags, naturliga 

respektive riktade hashtags. Naturliga hashtags används vid spontan interaktion mellan 

användare på sociala medier. Riktade hashtags används istället för att rikta sig till en viss 

kundgrupp med ett speciellt budskap. Enligt författarna finns det vissa olikheter mellan dessa 

två olika sätten att arbeta med hashtags. Syftet med naturliga hashtags är att öppna upp för 

konversationer och diskussioner, medan avsikten med riktade hashtags är att direkt sprida ett 

meddelande eller erbjudande ut till kund.  

 

I enlighet med Miles beskriver även Kim, Cha och Kim (2016) att företags hashtags kommer 

att användas av konsumenter. Kim, Cha och Kim (2016) menar att företag genom att 

undersöka vilka som använder företagets hashtag kan hitta ett kundsegment som man sedan 

kan sprida exempelvis annonser till. Detta menar författarna är fördelaktigt för att hitta 

konsumenter som har ett intresse för varumärket och dess produkter och genom detta kan 

företag rikta sin marknadsföring mot dessa användare. 

 

2.3.5. Sponsring och produktplacering 
Företag kan få ut mer av sitt eget sociala medie-konto genom att betala andra konton för att 

visa upp företagets produkter och därigenom samarbeta (Tuten & Solomon, 2013). Detta leder 

till att följarna av detta konto vid intresse av produkten klickar sig vidare till företagets egna 

konto. Genom detta ökar företagets trafik på kontot som leder till ökad uppmärksamhet för 

företagets produkter och förhoppningsvis också ökad försäljning. Ökad trafik leder även till 

mer kommentarer och liknande som företaget kan dra nytta av vid inhämtning av information 

från marknaden (Tuten & Solomon, 2013). 

 

Tuten och Solomon (2013) beskriver vidare att företag genom samarbete med fysiska 

personer på sociala medier kan skapa ett ökat kundvärde för produkterna. De menar att 

personen som företräder varumärket blir varumärket “personifierad”. Varumärket kommer 

upplevas på samma sätt som man upplever personen. Författarna beskriver att företag 

antingen kan använda sig av en person eller flera. Vid användandet av flera kommer dessa 

personer att tillsammans skapa varumärkets “sociala person”. Enligt Tuten och Solomon 

(2013) finns det inget rätt eller fel i att använda en eller flera personer till detta men 

författarna menar att detta kan leda till ett upplevt mervärde för kunden.  
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Även Stakston (2011) nämner att det är betydande att finnas på så många “arenor” som 

möjligt för företaget, detta för att nå så stor del av sin målgrupp som möjligt. Singh och 

Sonnenburg (2012) skriver att företagets kunder inte bara är konsumenter utan även är “med-

marknadsförare” av företaget. Enligt Kotler, Armstrong, Harris och Piercy (2016) har sociala 

medier gjort det lättare för människor att dela sina åsikter.  

 

Produktplacering är ett effektivt sätt för företag att nå både befintliga och potentiella kunder 

(Liu, Chou & Liao, 2015). Produktplacering definieras av författarna som då produkter eller 

varumärken visas eller refereras till i olika mediekanaler då företaget som står bakom 

produkten eller varumärket betalt för det. Författarna beskriver produktplacering på sociala 

medier som en av de viktigaste strategierna. Produktplacering på sociala medier sker genom 

att en betald person refererar till ett varumärke i en text eller publicerar en bild med 

tillhörande text angående produkten. Författarna beskriver att produktplacering i traditionella 

medier såsom filmer skiljer sig mot produktplacering i sociala medier genom att den på 

sociala medier är mer personlig och mer kortvarig.  

 

2.4. Vår tolkning av referensramen 
I detta avsnitt presenteras hur den ovan nämnda teorin kommer att användas och tolkas i 

studien. Då vi i denna studie undersöker ett relativt nytt område där det saknas konkreta 

strategier har vi valt att använda oss av generella strategier som sedan anpassats till denna 

studies ämne. Vi presenterar nedan hur vi valt att tolka och använda de olika strategierna och 

begreppen samt hur dessa kopplas samman med varandra. 

 

2.4.1. Passiv-/ aktiv strategi 
I denna studie kommer den passiva strategin tolkas som företags användande av Instagram i 

syfte att samla information från marknaden. Denna information kan exempelvis vara vad som 

efterfrågas på marknaden samt feedback från kunder i kommentarsfältet.  Den passiva 

strategin kommer också att kopplas till CKM genom att företag som använder sig av den 

passiva strategin samlar information om konsumenter och marknaden med hjälp av Instagram. 

Denna typ av informationsinsamling kopplar vi ihop med begreppet CKM.  

 

Den aktiva strategin kommer att tolkas som att företagen uppdaterar sitt Instagramkonto minst 

en gång i veckan, att de svarar på kommentarer samt försöker sprida företags varumärke, 
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produkter och aktuella erbjudanden. Den aktiva strategin i denna studie kommer även att 

innefatta en medvetenhet om vad som delas i företagets namn och när företagets hashtags 

används. Den aktiva strategin kommer även att kopplas ihop med de asymmetriska- och 

symmetriska strategierna. Detta eftersom båda dessa strategier kräver aktivitet av 

kontoinnehavaren. I vår studie menar vi att företag kan ha en aktiv strategi genom två olika 

kommunikationssätt. Genom den asymmetriska strategin försöker företag påverka 

konsumenten. Detta genom att aktivt lägga upp bilder med tanken att konsumenten ska finna 

ett behov av produkten vilket leder till köpbeslut. Symmetrisk kommunikation kräver att 

företagen aktivt kommunicerar med konsumenten genom att bland annat svara på frågor och 

kommentarer.   

 

Den aktiva och den passiva strategin anser vi oss kunna koppla till begreppen kontroll och 

interaktion också. Båda strategierna avgör hur företag kontrollerar vad som skrivs och 

hashtaggas. Företag med passiv strategi anser vi inte har någon kontroll över vad som skrivs 

och företag med aktiv strategi tror vi har kontroll. Med kontroll menar vi hur företaget 

bemöter exempelvis opassande bilder som är hashtaggade med företagets namn, eller inlägg 

där konsumenter sprider negativa åsikter om företaget och dess produkter. Interaktion 

kommer tolkas som i vilken grad företaget interagerar med konsumenterna genom att 

exempelvis svara på frågor på Instagram. Vi menar att den passiva strategin kan kopplas till 

en liten grav av interaktion med konsumenterna medan den aktiva kan kopplas till en stor 

grad av interaktion.  

 

2.4.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring 
Direkt marknadsföring kommer att tolkas som då företaget laddar upp bilder där produkten är 

bildens huvudfokus. Bilder där produktens pris, kvalitét eller liknande presenteras. Indirekt 

marknadsföring kommer i denna studie innebära bilder som företag laddar upp där produkten 

inte är i största fokus. Detta kan exempelvis vara bilder på kändisar som använder företagets 

produkter eller bilder där en känsla förmedlas snarare än produkten.  

 

Direkt- och indirekt marknadsföring kommer att kopplas ihop med begreppen sponsring och 

produktplacering. Indirekt marknadsföring kan vi koppla ihop med sponsring genom att 

företaget vid denna strategi arbetar med spridning av varumärkets produkter utan att lyfta 

fram produkterna i huvudfokus. Om något av de studerade företagen inte arbetar med någon 

typ av sponsring kommer detta tolkas som att de använder en strategi som genomsyras av 
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direkt marknadsföring. Sponsring kommer även att analyseras utifrån hur företaget väljer ut 

profiler som ska representera företaget och varför. Produktplacering kommer i denna studie 

definieras som då företag betalat eller gett någon form av ersättning för att företaget produkt 

eller varumärke ska synas i en annan profils kanaler. 

 

2.4.3. Push-/ pullstrategi 
Studiens tolkning av pushstrategin är då företag publicerar bilder med till exempelvis 

erbjudanden eller bilder märkta med pris. Vi menar att denna typ av bilder genom 

pushstrategin kommer att tilltala och locka den stora massan. Pullstrategin kommer i studien 

tolkas som då företaget lägger upp bilder i form av indirekt marknadsföring som ska stärka 

varumärket för den som redan följer företaget på Instagram. Push- och pullstrategierna 

kommer även att kopplas samman med företagets användande av hashtags och företagets 

spridning. Detta genom att företaget genom valet av hashtags kan styra vilka användare på 

Instagram man vill nå. Genom att använda mer generella hashtags kommer innehållet nå den 

breda massan och genom att använda mer nischade når innehållet ett smalare kundsegment. 

Företags användande av hashtags påverkar även vilken målgrupp företaget riktar sig mot. 

 

2.4.4. Strategikarta 
Nedan presenteras en modell som innehåller studiens valda begrepp och strategier. Syftet med 

denna modell är att ge en grafisk bild av hur vi valt att sammankoppla strategierna och 

begreppen för en enklare förståelse. Kartan är statisk och visar inte någon påverkan mellan 

variablerna. Modellen kommer ligga till grund för analysen som presenteras senare i studien. I 

Modellen nedan visas strategierna som valts för denna studie i par, där färgen visar vilka par 

som hör ihop. Under paren presenteras begreppen som kommer kopplas till strategierna i 

samma färg.  

 

 
Fig. 1 Egenkonstruerad karta som grafiskt visar vår tolkning av referensramen. 
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Strategierna aktiv-, passiv strategi, indirekt-, direkt marknadsföring samt push- och 

pullstrategierna är de som kommer att användas för att försöka besvara forskningsfrågan. 

Begreppen “kontroll och interaktion”, “hashtags och spridning” samt “sponsring och 

produktplacering” kommer att hjälpa till att skapa en större förståelse för hur svenska 

modeföretag använder sig av olika strategier vid marknadskommunikation på Instagram. I 

begreppet “kontroll och interaktion” kommer även begreppen asymmetrisk och symmetrisk 

kommunikation diskuteras samt begreppet CKM. 
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3. Metod  
Metodkapitlet syftar till att beskriva hur studien har gått tillväga, vilka val som har gjorts och 

varför. Kapitlet kommer att följa studiens gång, detta med syfte att ge möjlighet för 

upprepning av studien samt ge underlag för värdering av trovärdighet.   

 

3.1. Metodansats 
Enligt Bryman och Bell (2014) används en induktiv metodansats då syftet med studien är att 

bidra till befintlig teori genom att undersöka enstaka fall och därigenom dra allmänna 

slutsatser. Bryman och Bell (2014) beskriver vidare att valet av en induktiv metodansats är 

vanligt vid en kvalitativ undersökning. En deduktiv ansats beskrivs av Bryman och Bell 

(2014) som då studien utgår från befintlig teori för att sedan göra observationer på 

verkligheten och se om dessa två överensstämmer. I denna studie finns ingen utpräglad ansats 

i och med att studien utgår från befintlig teori som appliceras på undersökningsämnet för att 

sedan studera verkligheten. Teorin som används operationaliseras för att passa 

undersökningsområdet då den inte fullt behandlar vad som undersöks. Genom detta vill vi 

med hjälp av teori och empiri kommer fram till hur modeföretag använder sig av olika 

strategier vid marknadskommunikation på Instagram.  

 

3.2. Insamling till empiri  
Vid genomförandet av denna studie valdes en kvalitativ intervju. Kaijser och Öhlander (2011) 

beskriver en intervju som “en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor 

som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form”. En kvalitativ 

metod valdes på grund av att syftet med studien är att bidra med ökad förståelse om hur 

modeföretag använder sig av olika strategier vid marknadskommunikation på Instagram. För 

att öka förståelsen kring detta krävdes kvalitativdata som enligt Bryman och Bell (2014) med 

fördel insamlas genom intervjuer. Bryman och Bell (2014) menar vidare att en kvalitativ 

ansats är det mest fördelaktiga då syftet är att studera något på djupet. På grund av att vi ville 

försöka besvara vår forskningsfråga så utförligt som möjligt valdes kvalitativa intervjuer. 
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3.2.1. Strukturering och standardisering 
Strukturering innebär enligt Trost (2010) i vilken utsträckning frågorna i intervjun är 

formulerade på ett sådant sätt att respondenten får öppna svarsmöjligheter. Om en 

undersökning är strukturerad finns fasta svarsalternativ och vid en ostrukturerad ställs öppna 

frågor som möjliggör öppna svar från respondenten. Strukturering kan även innebära i vilken 

grad intervjuns utformning är strukturerad eller ej (Trost, 2010). Med detta menar författaren 

att en strukturerad intervju följer ett utsatt mönster som forskaren tidigare bestämt medan en 

ostrukturerad kan ta form under intervjuns gång. Författaren menar att termen kan kopplas till 

både svaren från respondenten och till intervjuns utformning.   

 

Vi genomförde en semistrukturerad intervju vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att 

respondenten under intervjun har stor möjlighet att formulera sina svar fritt. Intervjun utgick 

från en intervjuguide som är kopplad till teorin studien bygger på men frågornas ordning och 

följdfrågor hölls fria.  

 

Standardisering beskriver Trost (2010) som graden till vilken intervjuns utformning med 

frågor och situation är lika för alla respondenter. Hög grad av standardisering menar 

författaren kännetecknar kvantitativa undersökningar med enkäter. Låg grad kännetecknar 

kvalitativa intervjuer genom att forskaren anpassar sig till respondentens språk, tar frågorna i 

den ordningen som passar för tillfället och följdfrågor formuleras under intervjuns 

gång.  Eftersom vi valde att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 

är standardiseringen i vår studie låg. Intervjuerna anpassades efter intervjuernas gång, 

frågorna togs i den ordningen som vi ansåg passade bäst och följdfrågor utformades utifrån 

respondenternas svar.  Detta för att på bästa sätt få fram empiri för att kunna besvara vår 

forskningsfråga.  

 

3.2.2. Val av respondent 
Valet av respondenter genomfördes genom ett strategiskt urval. Strategiskt urval beskrivs av 

Christensen, Haglund, Grääs och Engdahl (2010) som då forskningsgruppen själva väljer ut 

en specifik respondent för att delta i studien. Då studien avgränsats till svenska modeföretag 

kontaktades flertalet företag som använder sig av Instagram. Viktigt för studien var att 

företagen som skulle ingå i studien arbetade med Instagram och hade mer än 5000 följare. 
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Trost (2010) menar att urvalet vid kvalitativa studier med fördel bör ha stor variation. Han 

menar att urvalet bör hållas inom en given ram men att respondenterna med fördel inte bör 

vara alltför lika. I och med detta sökte vi företag med olika huvudfokus. Vissa företag jobbar 

med accessoarer, andra med kläder och några med smycken. Vi sökte även företag i olika 

storlek. Företag som ansågs vara intressanta kontaktades via mejl med förfrågan om att delta. 

De företag som visade intresse för att medverka kontaktades igen för att bestämma tid och 

plats för intervju. Utifrån de företag som ville medverka valdes personer med relevant tjänst 

som respondent, detta för att vi skulle få så reliabla svar som möjligt. Då flertalet av dessa 

respondenter hade mycket att göra under denna period i och med bland annat julhandel 

genomfördes intervjuerna på det sätt som passade intervjupersonen bäst. Därför genomfördes 

vissa av intervjuerna via personligt möte och vissa över telefon. 

3.3. Intervjuform 
En intervjuguide med teman vi ville diskutera med respondenterna upprättades i enlighet med 

vad Bryman och Bell (2014) föreslår. Trost (2010) menar att man vid kvalitativa intervjuer 

bör låta respondenten styra frågornas ordningsföljd. Han menar även att intervjuguiden bör 

vara övergripande och ta upp stora delområden. För att alla områden skulle diskuteras under 

intervjun baserades intervjuguiden på studiens teoretiska referensram och med syfte att kunna 

besvara forskningsfrågan. Anledning till att en semistrukturerad intervjuform valdes var att 

intervjupersonen genom detta får större frihet att ge ett personligt och berättande svar. Denna 

intervjuform ger också en ökad möjlighet till följdfrågor (Bryman & Bell, 2014).  

 

Tre av intervjuerna genomfördes vid personliga möten den 6:e december 2016 i Stockholm. 

De andra två intervjuerna genomfördes via telefonintervjuer som ägde rum 1:a december 

2016 respektive 16:e december 2016.  Samtliga intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas. Kaijser och Öhlander (2011) skriver att fördelarna med att spela in en intervju 

jämfört med att skriva anteckningar är att forskningsgruppen ger all uppmärksamhet åt 

intervjupersonen och fokuserar helt på intervjun istället. Författarna menar att intervjuer som 

spelas in och transkriberas blir rikare på information och ger möjlighet till grundligare analys.  

 

3.3.1. Fördelar och nackdelar med olika intervjuformer 
Fördelen med intervju vid personligt möte är att forskaren har stor kontroll över intervjun, 

forskaren kan förklara och bidra till större förståelse vid komplicerade frågor, forskaren kan 
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visa material, ställa följdfrågor och risken för missförstånd minskar (Christensen et al., 2010). 

Nackdelar är att respondenten kan bli påverkad av forskaren vilket kan leda till missvisande 

svar samt att urvalet av respondenter blir begränsat (Christensen et al.,2010). 

 

Fördelarna med telefonintervju jämfört med personligt möte framför allt att det är billigare 

och mer tidseffektivt (Bryman & Bell, 2014). Risken för att respondenten blir påverkad av 

exempelvis kön, ålder, etnicitet på intervjuaren minskar även vid en telefonintervju. Vilket 

vid personligt möte kan leda till att respondenten svarar så som intervjuaren uppskattar. 

Nackdelar med telefonintervjuer som författarna lyfter fram är att forskaren ej kan visa något 

material, kan inte se ansiktsuttryck och kroppsspråk samt att respondenten kan bli påverkad 

av forskarens tonfall och formulering.  

 

3.4. Primärdata och teorier 
Primärdata definieras av Christensen et al. (2010) som den data forskargruppen själva samlar 

in för studien. Primärdatan i denna studie är den information insamlad från intervjuer med 

representanter från Stutterheim, Triwa, Drakenberg Sjölin, Peak Performance och Filippa K, 

där syftet var att få anpassad och aktuell information för att besvara vår forskningsfråga. 

Teorierna i denna studie har sökts via böcker, artiklar, tidskrifter, hemsidor samt Instagram. 

För att finna relevanta artiklar och böcker har vi använt oss av databaserna Google Scholar 

och Summon, där har vi använt oss av sökorden marketing strategy, social media marketing, 

Instagram marketing och social media marketing strategy. För att finna 

begreppsbeskrivningar och liknande har begrepp som hashtag och social media ads använts.   

 

3.5. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet finns i två former, extern reliabilitet och intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2014). 

Författarna beskriver att extern reliabilitet mäter till vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas och ge likvärdigt resultat. Intern reliabilitet menar författarna är hur en forskargrupp 

väljer hur man ska tolka resultatet av datainsamlingen. Validitet finns även den i två olika 

former, dessa är intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2014). Extern validitet 

menar författarna är i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras, med intern validitet 

menar de ifall det finns en god koppling mellan empiri och resultat i studien.  



 21 

 

Om en studie är valid innebär det att forskaren observerar, identifierar och mäter det som 

studien syftar till (Bryman & Bell, 2014: Mason, 1996). Mason (1996) menar vidare att 

reliabilitet innefattar exaktheten i forskarens val av metod och teknik för att besvara studiens 

forskningsfråga. Författaren menar också att generaliserbarhet är ett viktigt mått på 

trovärdigheten i en undersökning. Författaren beskriver generaliserbarhet som i vilken 

utsträckning studiens resultat kan ligga till grund för allmänna antaganden. Om studien inte är 

generaliserbar innebär det att studiens resultat endast återspeglar studiens 

undersökningsobjekt. 

 

Extern validitet är svårt att uppnå i denna typ av studie då möjligheten att dra generella 

slutsatser begränsas av studiens storlek. Den externa reliabiliteten i denna studie är relativt 

låg, återigen på grund av studiens begränsning i tid och omfattning. Den interna reliabiliteten 

är svår att mäta men författarna har i ett försök att nå detta kriterium varit objektiva i 

bedömningen av respondentens svar. Detta genom att spela in intervjun och sedan 

transkribera materialet för att undvika missförstånd. Följdfrågor ställdes även då något svar 

under intervjun behövde utvecklas. Den interna validiteten har vi också försökt stärka genom 

att tillsammans inom forskargruppen dra slutsatser från empirin, detta för att undvika att 

enskilda tolkningar och missförstånd skulle uppstå. I och med att vi endast intervjuat fem 

modeföretag är det svårt att kunna generalisera resultatet av studien. Dock har vi försökt 

stärka studiens trovärdighet genom att vi valt väletablerade företag som är relativt stora på 

den marknaden.  

 

3.6. Kritisk reflektion  

För att skapa en djupgående förståelse för det studerade ämnet hos de utvalde respondenterna 

valdes denna typ av insamlingsmetod. Generaliserbarheten i denna typ av studie är dock 

relativt låg på grund av att fallstudier syftar till att djupgående undersöka ett fåtal 

respondenter. Att generaliserbarheten är låg beror på studiens begränsade storlek och 

utsträckning.  

 

Dock har vi försökt att genom vårt val av respondenter skapa en tillförlitlig empirisk 

bakgrund i studien. Detta genom att intervjua respondenter som anses tillförlitliga och 
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kunniga inom ämnet. Intervjuerna har vidare spelats in och transkriberats för att undvika 

eventuella missförstånd som annars kan uppstå. Vi har även försökt att inte påverka 

respondenten i dennes svar. Detta genom att vi ställt öppna frågor, låtit respondenten berätta 

fritt, ej ställt ledande frågor samt varit öppna och lyhörda vid intervjutillfället. Vi har även 

låtit samma person hålla i alla intervjuer. Detta för att undvika att resultatet av intervjuerna 

blivit olika beroende på intervjuaren.  

 

Som tidigare nämnts finns det fördelar och nackdelar med olika intervjuformer. Något som 

kan ha påverkat resultatet är att vissa intervjuer hölls på telefon och vissa via personligt möte. 

Vi har dock försökt att minska denna påverkan genom att samma person har hållit i samtliga 

intervjuer och innehållet på intervjuerna har varit detsamma. Sett till resultatet av intervjuerna 

anser vi inte att intervjuformen har påverkat resultatet i någon större utsträckning eftersom att 

samtliga intervjuer uppfattades likvärdiga. Något som hade kunnat ses som konsekvenser av 

olika intervjuformer är att vi gått miste om eventuellt kroppsspråk vid telefonintervjuer. Dock 

upplevde vi inte några kroppsspråk av väsentlig karaktär vid våra personliga intervjuer och 

därför tror vi inte att vi gått miste om detta.  

 

Litteratursökningen för denna studie har varit begränsad. Detta beror på att det undersökta 

ämnet är nytt och att det därmed finns en avsaknad av tidigare litteratur och forskning på 

ämnet. Litteraturen som använts i denna studie har operationaliserats för att passa det 

studerade ämnet.  

 

3.7. Studerade företag 
De modeföretag som studerades i denna studie var Peak Performance, Drakenberg Sjölin, 

Stutterheim, Triwa och Filippa K. 

 

3.7.1. Peak Performance 
Peak Performance grundades år 1986 i Åre av tre män med ett starkt intresse för skidåkning. 

Deras gemensamma vision var att tillverka stilrena och funktionella kläder för träning och 

friluftsliv. Ambitionen var till en början att endast tillverka kläder till sig själva och sina 

vänner. Efterfrågan på deras produkter ökade dock snabbt och i slutet av 80-talet spreds 

varumärket internationellt. Peak Performance utvecklar ännu idag produkter som återspeglar 
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deras kärlek till sport och natur. Idag tillverkar och säljer de både kläder, skor, väskor och 

accessoarer. (Peak Performance, 2016) 

 

3.7.2. Drakenberg Sjölin 
Drakenberg Sjölin grundades av Andrea Drakenberg och Ellen Sjölin år 2009. Företaget 

tillverkar och säljer smycken med inspiration från den skandinaviska naturens elegans. 

Företagets värdeord är tidlöshet, enkelhet, rå elegans och omtanke. Huvudkontoret är beläget i 

Stockholm och likaså företagets flaggskeppsbutik.  (Drakenbergsjolin, 2016) 

Företagets produkter säljs förutom i deras egna butik på Smycka-butiker samt juvelerare runt 

om i Sverige. Utöver detta säljs de hos 10 återförsäljare i England, en i Japan och snart finns 

de även i Australien (Tserpelis, 2016).  

 

3.7.3. Stutterheim 
Stutterheim är ett företag vars huvudsakliga produktidé är att erbjuda svenska, 

handtillverkade, lyxiga regnrockar. Företaget grundades av Alexander Stutterheim i 

Stockholm år 2010 och säljs idag i över 100 butiker världen över. Huvudkontoret är 

fortfarande beläget i Stockholm men företaget har sedan start utökat sin marknad samt 

produktportfölj. Företaget erbjuder idag, förutom regnrockar, även andra typer av ytterplagg 

och accessoarer. (Stutterheim, 2016) 

 

3.7.4. Triwa 
Triwa grundades år 2007 i Stockholm av fyra vänner med ett gemensamt brinnande intresse 

för klockor. Grundidén till företaget var att förändra klockindustrin och få bort synen på 

klockan som statussymbol. Därigenom uppkom namnet Triwa - Transform the industry of 

watches. Under åren som gått har företaget utökat produktutbudet och tillverkar idag förutom 

klockor, även solglasögon och armband. Företaget följer genom produktutvecklingen sitt 

ursprungliga motto - att enbart ta fram produkter de själva vill bära. Triwa har i likhet med 

Stutterheim internationaliserat företaget och säljs idag på 25 olika marknader genom 1200 

återförsäljare. (Triwa, 2016) 

 

3.7.5. Filippa K 
Filippa K grundades 1993 och är idag ett skandinaviskt ledande modeföretag. Deras kläder 

kännetecknas av deras stilrena design och tidlösa look, som säljs till både kvinnor och män. 

Kläderna är lätta att kombinera med varandra och är långvariga i både kvalite och design. 
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Deras kärnvärden är därför stil, enkelhet och kvalitet. Filippa K säljs idag på 20 olika 

marknader världen över och driver 50 egna Filippa K butiker. (Filippa K, 2016) 

 

3.8. Operationalisering av intervjufrågor  
Nedan presenteras en tabell där vi visar hur intervjufrågorna är kopplade till den teoretiska 

referensramen. Vi motiverar även genom denna val av intervjufrågor och presenterar även 

vad vi vill få veta med varje fråga.    
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4. Empiri 
I empirin presenteras en sammanfattande text om den data som samlats in genom våra 

intervjuer. Vi presenterar i detta avsnitt varje företag var för sig för att ge en tydligare bild av 

respondenternas svar. 

 

4.1. Peak Performance 
Respondenten från företaget Peak Performance är Anna Bohgard som jobbar som content 

manager. Intervjun genomfördes via telefon den 1:a december.  

Bohgard berättar att Peak Performance startade företagets Instagramkonto år 2013 men att de 

lagt större fokus på det sedan 2015. Hon berättar även att tanken är att satsa ytterligare på 

Instagram framöver. Anledningen till att företaget anslöt sig till Instagram var att hitta en väg 

för företaget att uttrycka sig mer personlig. Sociala medier möjliggör en närhet med 

konsumenten, en direktkontakt där företaget kan få kommentarer och interagera med 

konsumenten på ett nytt sätt. Peak Performance använder denna kanal för branding och inte så 

mycket till försäljning som i de andra kanalerna. Med andra kanaler menas exempelvis 

hemsidan eller butiker.  

 

4.1.1. Passiv-/ aktiv strategi  
Peak Performance har som mål att uppdatera sitt konto 3-5 gånger i veckan. Dock kan detta 

variera om företaget exempelvis har en speciell kampanj och då uppdateras flödet oftare. 

Företaget kommer i och med ytterligare satsning på Instagram uppdatera oftare, men att målet 

inte är att uppdatera så mycket som möjligt utan att hålla kvaliteten hög på det företaget 

postar. Genom hög kvalitet på bilder och videos menar Bohgard att företaget skapar ett högre 

värde för kunden och följarna.  

 

För att skapa ytterligare värde svarar företaget i den mån de har möjlighet på frågor och 

kommentarer på Instagram. Boghard berättar att de frågor som kommer upp på företagets 

Instagram ofta handlar om vilken musik som använts i en video eller vilken produkt som 

modellen har på sig på bilden. Dessa frågor försöker företaget besvara så fort de ser dem. Allt 

detta för att skapa mervärde för kunden och en bättre kommunikation. Frågor som är 

kundtjänstrelaterade uppkommer inte via Instagram utan besvaras genom företagets andra 

kanaler. Anledningen till att denna sortens frågor tas upp i större utsträckning i företagets 
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andra kanaler är att det där finns experter som kan besvara kundens frågor. Negativa 

kommentarer och klagomål förekommer i låg utsträckning på företagets Instagram. Den 

konstruktiva kritiken som kan uppkomma i samband med exempelvis en kampanjbild är något 

som företaget tar till sig och försöker förbättra för att bli bättre. Hon menar att detta är ett 

utmärkt verktyg för företaget att få feedback och även för att testa saker.  

 

Företaget försöker ha kontroll över vad som hashtaggas i företagets namn i den mån de har 

möjlighet. Dock menar Boghard att det är svårt att ha koll på allt som skrivs och delas på 

Instagram. Viss bilder taggade med PeakPerformance behöver inte ha något med företaget att 

göra då denna hashtag även kan syfta till en topprestation i något annat sammanhang. De 

inlägg som taggas med företagets namn och som kan kopplas till varumärket granskas på 

huvudkontoret och de som anses representativa väljs ut och publiceras på företagets hemsida i 

ett flöde av bilder. Företaget godkänner de bilder som de anser passar på sajten.  

 

4.1.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring  
Peak Performance arbetar i huvudsak med branding och storytelling på sitt Instagramkonto. 

De vill skapa en känsla för varumärket, skapa värde för följarna, inspirera och uttrycka 

värderingar om företagets värld. Företagets inlägg har därför inte produkter i huvudfokus. 

Företaget vill inte belysa produkterna men att de ofta finns med i bilderna. Företaget vill 

förmedla känslan i bilden snarare än produkten.  

 

I bilderna förekommer ofta varumärkets ambassadörer. Dessa är exempelvis skidåkare och 

golfspelare som på ett eller annat sätt är kända inom branschen. Förutom dessa finns också 

varumärkets modeller med på bilderna, dessa är också delvis kända. Modellerna har blivit 

utvalda på grund av deras personligheter och som företaget vill lyfta fram. Utöver företagets 

egna bilder samarbetar man även med andra  ambassadörer för varumärket. Ambassadörer är 

personer som lever ett aktivt liv och passar in på den livsstilen som Peak Performance vill 

förmedla. De är aktiva och drivna personer och företaget gillar deras sätt att röra sig i städer 

och natur. Dessa ambassadörer väljs inte ut för antal följare eller liknande utan för sin livsstil 

enligt Boghard. Dessa personer postar bilder med företagets produkter på sina egna konton.   
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4.1.3. Push-/ pullstrategi  
Boghard berättar att företaget idag inte aktivt arbetar med annonser på Instagram utan att detta 

har provats på men inte gett något större resultat. Dock är detta fenomen relativt nytt och 

kanske något som kommer provas mer i framtiden. Företaget vill dock inte använda Instagram 

som en säljkanal och kommer därför vara restriktiva i sitt användande av annonser, det gäller 

att hitta en bra nivå menar Boghard. Eftersom företaget inte vill använda Instagram som en 

säljkanal skrivs priser sällan ut under bilderna. Företaget väljer istället att länka till hemsidan 

och genom hashtags tagga bilder med produktnamn för att kunden enklare ska hitta dem på 

hemsidan eller i butik.  Det är heller inte så ofta som erbjudanden delas på företaget 

Instagramkonto. Det kan kommuniceras ut om företaget har en realisation men inte annars. 

 

Boghard menar att för att företaget ska kunna ligga i framkant inom branschen måste de hela 

tiden förnya sig. Just nu genomgår Peak Performance en varumärkesförändring och därmed 

vill man addera något nytt. På grund av detta riktar företaget sig just nu mot potentiella 

kunder på Instagram. Företaget vill genom denna förändring sikta mot nya mål och addera 

nya potentiella kunder samtidigt som de vill behålla sina befintliga kunder. 

 

Vid frågan om hur Peak Performance arbetar med hashtags på Instagram berättar Boghard att 

företaget alltid taggar företagets namn på sina bilder. Detta för att koppla ihop hemsidan med 

Instagramkontot. Utöver detta används vid vissa fall även produktens namn för att underlätta 

för konsumenten samt speciella hashtags som kan kopplas till olika kampanjer eller 

branscher. Dock försöker företaget vara sparsamma med användandet av hashtags.  

 

4.2. Drakenberg Sjölin  
Anna Tserpelis har arbetat på företaget Drakenberg Sjölin som PR manager sedan juni 2016. 

Hon är ansvarig för företagets sociala medier, annonsering, kontakt med PR-byråer samt övrig 

PR. Intervjun med henne hölls den 6 december på ett café i Stockholm. Företaget startade sitt 

Instagramkonto i augusti år 2013. Det fanns inte någon speciell anledning till att man startade 

kontot utan att de gjort det för att alla andra hade det som Tserpelis själv väljer att uttrycka 

det.  
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4.2.1. Passiv-/ aktiv strategi   
Nu används Instagram dock som en marknadskommunikationskanal för företaget. Företagets 

strategi för Instagram inkluderar att uppdatera minst en gång per dag. Om det är 

något  speciellt som händer, exempelvis evenemang så uppdaterar de mer än en gång per dag. 

Hur mycket som företaget uppdaterar beror lite på hur läget ser ut.  

Drakenberg Sjölin svarar alltid på frågor som kunder ställer på Instagram. Frågorna handlar 

oftast om vad en produkt kostar eller om företaget har en hemsida där kunden kan handla. 

Dessa frågor svarar de på så fort de har möjlighet. Det är väldigt sällan företaget får negativa 

kommentarer eller klagomål överhuvudtaget men om det sker så är det på företagets andra 

kanaler. När detta uppkommer försöker företaget alltid att vara tillmötesgående.  

 

Företaget är i stor utsträckning medvetna om vad som hashtaggas och delas i Drakenberg 

Sjölins namn. De får upp en notis så fort någon postat något med företagets namn och de går 

ofta igenom hashtagflödet. Oftast är det bilder som återförsäljare lagt upp. Utöver information 

om vad som publiceras i företagets namn samlar även företaget annan information från 

marknaden på Instagram. Instagrams nya uppdatering som möjliggör för företag att få statistik 

som har med företagets Instagramprofil att göra är något som företaget använder sig av 

dagligen. Med hjälp av denna funktion kan de se inläggstoppar, hur många visningar bilder 

fått, vilka tider följarna är aktiva, ålder på följarna, kön och så vidare. Denna information 

används exempelvis för att avgöra vilken tid inlägg bör postas och för att se vilka bilder som 

följarna tycker mest om. Målet är att företaget vill att så många som möjligt ska engagera sig 

och därför är denna information värdefull för Drakenberg Sjölin.  

 

4.2.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring  
Tserpelis berättar att företaget inte arbetar informativt på Instagram. Med detta menar hon att 

det är känslan i bilderna som är det viktigaste. De skriver aldrig ut priser på produkterna på 

Instagram och väldigt sällan produktnamn. Bilderna ska vara inspirationsbilder och spegla 

företaget. De vill spegla designen på smyckena som har sitt ursprung i nordisk design, natur, 

rå elegans och enkelhet.  

 

Fotoansvarig för Drakenberg Sjölin är även detta Anna Tserpelis. Hon berättar att hon alltid 

använder sina kollegor som modeller då hon tar bilder, eller att kollegorna får ta bilder på 

henne. I nuläget samarbetar företaget inte med några kända profiler som kan visa upp deras 

produkter men detta är något Drakenberg Sjölin ska satsa på till år 2017. Företagets önskan är 
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att samarbeta med bloggare i första hand, då de menar att detta är framtidens typ av 

marknadsföring. Tserpelis anser att företaget för tillfället annonserar i andra kanaler som inte 

längre känns aktuella. Även om inte företaget samarbetar med någon som visar upp 

produkterna menar Tserpelis att om de hittar en bild som någon taggat företaget i som visar 

produkter så frågar hon gärna om hon får använda bilden på företagets konto.  

 

4.2.3. Push-/ pullstrategi  
Företaget annonserar alltid på både Instagram och Facebook. Det finns alltid minst en annons 

ute, ibland två, tre. Att företaget väljer att annonsera på detta sätt är för att det är billigt och 

bra, så detta är något företaget arbetar med året runt.  

 

På Instagram riktar sig företaget mot både potentiella och befintliga kunder. De försöker visa 

Caroline Winberg som finns på några av företagets pressbilder på alla de kanaler där 

potentiella kunder kan finnas, dock inte på Instagram. Detta är för att de nya potentiella 

kunderna ska känna igen varumärket. De befintliga kunderna hänger bara på menar Tserpelis.  

Några gånger per år har företaget erbjudanden på sin hemsida, dessa erbjudanden delas då på 

Instagram av företaget. Även evenemang som sker i Drakenbergs Sjölins butik delas på 

Instagram.  

 

De hashtags som företaget använder på Instagram är några som Tserpelis fått ta över från den 

som jobbade med företagets sociala medier innan hon började. Dessa är drakenbergsjölin, 

drakenbergsjolin och scandinaviandesign. Scandinaviandesign används eftersom skandianvisk 

design blivit så populärt runt om i världen. Därför vill företaget gärna koppla denna 

hashtaggen till varumärket. Tserpelis tycker dock inte att företag bör ha många hashtags i sina 

bildtexter, då hon tycker att hashtags kan tas bort helt. Hon tycker inte att det är snyggt och 

hon tycker att det känns förlegat att hashtagga.  

 

4.3. Stutterheim 
Intervjun genomfördes den 6:e december på Stutterheims huvudkontor i Stockholm. 

Intervjupersonen heter Sofia Jansson och hon arbetar som marketing cordinator på företaget. 

Några av hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta alla sociala medier, ordna 

fotograferingar och hantera kontakten med deras PR-byråer. 
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Jansson berättar att det var grundaren Alexanders Stutterheims personliga Instagramkonto 

som först användes som Stutterheims företagskonto. Han blandade detta konto med både 

privata- och företagsbilder. När företaget sedan blev större och började växa ordentligt tog 

chefen för Stutterheim över Instagram, men han postade i princip ingenting på kontot. 

 

Jansson började arbeta på Stutterheim i början av 2015, då tog hon över Instagramkontot och 

sedan dess har hon använt och uppdaterat kontot kontinuerligt. Anledningarna till att 

Stutterheim använder sig av Instagram är framförallt för att det är ett enkelt sätt att synas och 

förmedla vilka de är på. De ser även Instagram som ett bra sätt att engagera sina kunder och 

kommunicera med dem. Företaget tar inte Instagram på så blodigt allvar och är därför lite 

skämtsamma i vissa bilder som de laddar upp. 

 

4.3.1. Passiv-/ aktiv strategi 
Stutterheim försöker uppdatera sitt Instagramkonto en gång per dag. Detta kan variera då det 

kan bli fler inlägg en dag och inget inlägg en annan dag. Det är dock ovanligt att företaget får 

frågor från kunder på deras Instagramkonto. Någon fråga kan ibland uppkomma vid något 

enstaka fall gällande exempelvis skötselråd, men detta händer väldigt sällan. Stutterheim ser 

inte Instagram som en kundserviceportal och hänvisar därför kunder att gå in på deras 

hemsida eller kontakta kundservice istället vid frågor. Företaget upplever även väldigt sällan 

negativa kommentarer eller klagomål på deras Instagramkonto. 

 

Stutterheim är väl medvetna om vad som skrivs och hashtaggas i deras namn på Instagram. 

Företaget försöker dagligen gå igenom inlägg som företaget blivit taggade och hashtaggade i. 

Detta gör de för att hålla koll på vad som skrivs om dem och för att återanvända dessa bilder 

på Stutterheims egna konto. Jansson brukar även gilla många andra bilder som de har blivit 

taggade i, detta för att ge kunderna en form av bekräftelse och för att de ska känna sig sedda. 

Instagram används som ett verktyg för att kommunicera med kunder och visa upp företaget, 

snarare än att använda det som ett verktyg att läsa av marknaden med. 

 

4.3.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring 
Stutterheim försöker att variera bilderna som postas på Instagram. Vissa bilder är rena 

produktbilder, medan vissa bilder bara förmedlar en känsla i form av exempelvis regn eller 

deppighet. Oftast försöker de att hitta en mix av båda strategier där produkten kommer fram i 

bilden samtidigt som bilden förmedlar en känsla. Deras mål är att de vill förmedla melancholy 
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och kreativitet tillsammans. Stutterheim försöker särskilja sig från andra företag genom visa 

att det är okej att vara deppig när det regnar och att man kan köpa sig en fin regnrock då. 

För att uppmärksamma och sprida deras varumärke har Stutterheim börjat arbeta med mycket 

influencers på sista tiden. Jansson påstår att detta är nytt för dem och att de just nu är inne i en 

försöksperiod. Förut arbetade Stutterheim endast med sina PR-byråer som delade ut produkter 

till influencers i form av redaktörer på Vogue eller personer som arbetar på magasin och 

onlineoutlets. De har tidigare snarare använt sig av viktiga personer inom industrin än kända 

Instagramprofiler. De har använt sig av viktiga personer inom industrin ihop om att dessa 

personer ska ha Stutterheim i bakhuvudet och på så sätt öka deras möjlighet att komma med i 

exempelvis Vogue.  

 

Nu på senare tid har de börjat samarbeta med Instagramprofiler och bloggare också. 

Stutterheim skickar ut mellan 30-40 rockar i månaden till olika kända profiler. Dessa profiler 

väljs ut både efter estetik och följarantal. Ibland skickas en rock till någon med ett lågt 

följarantal men som de vet kommer ta en fin bild som företaget sedan kan använda sig av. I 

vissa fall väljs endast en person ut efter hur många följare profilen har, detta för att produkten 

ska spridas till så många personer som möjligt. Enligt Jansson måste val av profil kännas rätt 

och det gäller därför att gå på magkänslan vid val av influencers till företaget. 

 

4.3.3. Push-/ pullstrategi  
Stutterheim använder sig även av annonseringar till vissa grupper på Instagram. Dessa 

annonseringar är ihopkopplade med Facebook. När en bild som Stutterheim laddat upp fått 

mer än 50 likes på Instagram eller Facebook pushas den bilden automatiskt ut som en annons. 

Annonser görs inte i några jättestora mängder då Stutterheim inte lägger ner så mycket pengar 

på denna typ av marknadsföringskommunikation. Men de annonseringar som de gör lanseras 

på företagets största marknader som är Sverige, England och USA. 

 

Stutterheim riktar sig mot både befintliga och potentiella kunder på Instagram. Detta då de 

tror att många som handlar av dem är befintliga kunder som antingen har köpt en rock och 

sedan hittat dem på Instagram eller först hittat dem på Instagram och sedan köpt en rock. Men 

de tror också att det finns många potentiella kunder som hittar dem och blir intresserade av 

deras produkter. 
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Stutterheim skriver aldrig ut några priser på deras bilder eller på kontot. De skriver inte ut 

några priser eftersom att de medvetet valt att detta ska vara deras ”mjuka” kanal och ingen 

säljkanal. Vid lansering av nya produkter eller vid speciell händelse så refererar Jansson 

endast till deras hemsida eller till någon av deras butiker eller återförsäljare. Vid erbjudande 

och rea kan de skriva ut detta på Instagram. Exempelvis förmedlade de ut på Instagram när de 

körde Black Friday. Det är dock sällan de har erbjudanden, detta eftersom att de inte vill vara 

ett företag där kunden går och väntar på att det ska bli rea hela tiden. De arrangerar istället 

vissa tävlingar där kunder kan vinna deras rockar om de hashtaggar bilder i företagets namn. 

De vanligaste hashtags som företaget använder sig av är stutterheim och swedishmelancholy. 

Ibland hashtaggar Jansson något på skoj också, men annars försöker de att vara sparsamma 

med sina hashtags. Detta för att de inte vill verka för ”säljiga” samt att de vill samla alla 

bilder under samma hashtags. 

 

4.4. Triwa 
Intervjun genomfördes på Triwas huvudkontor i Stockholm den 6:e december. Personen som 

intervjuades var Alice Bremberg vars arbetstitel är ”social media manager” på företaget. 

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta företagets konton på olika sociala medier, 

några av dessa sociala medier är Instagram, Facebook och Tumbler. Triwa startade företagets 

instagramkonto år 2013 och som Bremberg har förstått det så fanns det inte någon speciell 

tanke till varför företaget startade ett instagramkonto, men en bidragande faktor tror ha varit 

”att alla andra hade det”.   

 

4.4.1. Passiv-/ aktiv strategi  
Triwa försöker posta två stycken inlägg på Instagram per dag. Just nu försöker de anpassa när 

de postar nya inlägg till den amerikanska marknaden för att se vad de får respons och 

engagemang för det. Företaget får inte så många frågor på Instagram, men de frågor som 

uppkommer försöker de svara på. Om det gäller något problem med någon produkt så har 

konsumenterna valt att mejla kundservice istället, så det är ingenting de märker av på sitt 

Instagram. 

 

Triwa är väldigt medvetna om vad ”taggas” och hashtaggas i deras namn. De mäter och 

kontrollerar även varje vecka hur ofta de har nämnts i olika inlägg på Instagram. Ett verktyg 
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de använder sig utav är “Instagram Business” där man kan få väldigt mycket information, 

bland annat på vilka marknader vissa bilder uppmärksammas mer än andra. 

 

4.4.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring 
Triwa varierar bilderna som postas på Instagram. Det är bilder på produkter, på Stockholm, 

lite bilder från kontoret för att visa vilka de är, men de lägger även upp bilder från olika 

influencers. Enligt Bremberg är en känsla de vill förmedla är inspiration. De vill bland annat 

förmedla inspiration från Stockholm då de anser Stockholm vara en så stor del av Triwas 

varumärke. 

 

Triwa har jobbat mycket med influencers tidigare men ska nu gå över till att jobba mer med 

ambassadörer. När de jobbade med influencers så var de väldigt aktiva på företagets 

fokusmarknader, men enligt företaget så är det inte värt det då det blir för dyrt i längden. En 

annan orsak är att Triwa tror att ”influencer marketing” håller på att dö ut, detta då de har 

upptäckt att flera marknader börjar bli ”mätta” på det. 

 

Företaget ser flera fördelar med att jobba med ambassadörer istället för influencers. Det ger 

en annan möjlighet att bygga upp en större lojalitet till ambassadörens följare än influencernas 

följare. Detta då influencers kan tappa i lojalitet då många av dessa jobbar med flera olika 

klockmärken samtidigt. Sedan hoppas man även att genom ambassadörer även kan nå ut med 

en högre kunskap om varumärket och vilka de är. Vissa av de ambassadörer företaget 

kommer välja ut så kommer vara influencers som de har arbetat ihop med tidigare och som de 

anser att samarbetet fungerat bra med. 

 

4.4.3. Push-/ pullstrategi 
Triwa använder sig utav annonseringar på Instagram och dessa specialanpassas till den 

marknad de vänder sig till. Företaget riktar in sig mot både potentiella och befintliga kunder, 

det beror lite på vilken marknad de riktar in sig på. De största marknaderna för tillfället är 

Sverige, Norge, Danmark, USA, Frankrike och Japan men de finns även på de flesta andra 

marknaderna också. 

 

Företaget skriver aldrig ut några priser på deras produkter i deras flöde. Detta då det skiljer i 

priser beroende på till exempel vilken valuta det handlar om eller ifall det tillkommer några 

extra avgifter för exempelvis tull. Triwa postar heller inte erbjudanden eller kampanjer som 
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inte är globala, om det skulle vara någon kampanj som är regional så postas den som 

Instagram annons endast i det aktuella landet så det inte ska bli några missförstånd till andra 

konsumenter. 

 

Triwa är den enda hashtaggen som används på deras poster då den har följt med från starten. 

Företaget använde sig utav fler när Bremberg började på företaget, men att de nu endast 

använder sig utav De funderar inte på att lägga till flera hashtags, detta då det ger en stökig 

känsla i posten när det är flera stycken. Sedan nämnde Bremberg att man istället för att 

hashtagga i posten så ”taggas” kontonamnet i bilder istället. 

 

4.5. Filippa K  
Respondent från företaget Filippa K är Louise Ljungberg som är ansvarig för sociala medier 

och influencers på företaget. Företaget startade sitt Instagramkonto år 2012. Att företaget 

valde att ansluta sig till Instagram är på grund av att de anser Instagram vara en viktig kanal 

för dem. Respondenten menar att alla varumärken idag vill vara digitala och att Instagram är 

en viktig kanal speciellt för modeföretag. Telefonintervjun genomfördes den 16:e december. 

 

4.5.1. Passiv-/ aktiv strategi 
Filippa K uppdaterar sitt Instagramkonto i snitt en gång per dag. Hur ofta de uppdaterar beror 

på läget och företaget vill hellre posta bilder med hög kvalitét än att posta ofta.  Företaget 

svarar alltid på frågor från kunder gällande produkter eller företaget. De svarar dock inte på 

generella kommentarer. Ljungberg berättar att frågor från kunder är något mer frekvent 

förekommande på Facebook än på Instagram.  

 

Negativa kommentarer och klagomål är inte något som företaget upplever i någon stor grad på 

Instagram. Ljungberg menar att företag måste ta sitt samhällsansvar och tänka efter vilka 

modeller man väljer exempelvis. Om företaget någon gång valt en, enligt normen, för smal 

modell har detta kunnat resultera i negativa kommentarer men i övrigt är det inget företaget 

upplever.  

 

Filippa K är väl medvetna om vad som hashtaggas och delas i företagets namn. De går 

igenom flödet varje dag. Genom detta kan de samla viss information från marknaden 

angående exempelvis vilka plagg som är populära och de kan även hitta fina bilder de kan 
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posta på företagets flöde. Övrig information företaget samlar från marknaden via Instagram 

kommer från Instagram business där företaget kan få reda på vilken ålder följarna har, vilka 

bilder som fått mest likes och följarnas kön med mera.  

 

4.5.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring  
Filippa K väljer att blanda det uppladdade materialet mellan produktbilder och bilder för att 

förmedla känsla. Ljungberg berättar att företaget ibland laddar upp produktbilder och då ofta i 

syfte att visa på materialets eller produktens kvalitét. Företaget försöker genom denna 

blandning av bilder skapa en röd tråd med önskan att folk ska “känna igen en Filippa K-bild”.  

Vissa bilder på företagets konto är även bilder som de tagit från någon av deras 

samarbetspartners konto, i form av ambassadörer eller influencers. Dessa samarbetspartners 

väljer företaget ut genom att titta på vilka som har räckvidd, alltså mycket följare och stort 

engagemang på kontot i kombination med personlighet och livsstil. Företaget vill att dessa 

personer ska kunna företräda varumärket på ett bra sätt och därmed är det viktigt att 

personerna som företaget samarbetar med är bra personer som håller en bra ton på sitt konto.  

 

4.5.3. Push-/ pullstrategi 
Filippa K arbetar till viss del med en del annonseringar på Instagram. Ljungberg menar att de 

ofta ser vilka bilder som får bra respons på Instagram och Facebook och därefter använder 

dessa i annonseringar. Genom företagets Instagramkonto vill de nå både potentiella kunder 

som följer de som följer företaget och befintliga som redan följer företaget.  

 

Priser skrivs aldrig ut i samband med företagets Instagrambilder. Detta mest på grund av att 

företaget arbetar på olika marknader med olika valutor. Istället väljer företaget att hänvisa till 

produktens namn för att kunden ska kunna hitta produkten i företagets andra säljkanaler, 

såsom hemsida eller butik. Filippa K delar i vissa fall erbjudanden på Instagram. Detta kan 

vara exempelvis erbjudanden i samband med butiksevent eller liknande. Det är dock inget 

som förekommer i stor utsträckning.  

 

De hashtags företaget använder är filippak, filippkman samt filippakinspiration. Företaget 

använder alltid hashtaggen filippak. Hashtaggen filppakman används i samband med bilder 

där produkter riktade mot män visas. Hashtaggen filippakinspiration använder de för att samla 

särskilt inspirerande bilder.  
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5. Analys  
Analysen som presenteras nedan grundar sig i den teoretiska referensramen som 

sammankopplats med resultaten i empirin.  

 

Samtliga studerade företag beskriver att det är viktigt för företaget att finnas på Instagram. De 

beskriver det som den nya kanalen för att nå kunden. Flera av företagen säger att anledningen 

till att de använder sig av Instagram är att “alla andra finns där”. Med detta menar de att 

många andra företag redan agerar på plattformen och att kunderna finns där. Enligt Stakston 

(2011)  är av viktigt för företag att finnas i så många kanaler som möjligt. De studerade 

företagen håller med om detta och menar att om de inte finns på Instagram kan de missa delar 

av företagets målgrupp. De riskerar att hamna utanför och därmed tappa marknadsandelar. 

 

Att hålla god kvalitet på samtliga företagets kanaler är något alla studerade företag uttrycker 

är viktigt. De vill exempelvis ladda upp material av god kvalitet snarare än hög kvantitet på 

Instagram. Kabadayi, Eyuboglu och Thomas (2007) menar att det är viktigt för marknadens 

helhetsbild av företag att de möts av samma goda kvalitet i alla företagets kanaler. Wilson och 

Daniel (2007) instämmer i detta och menar att för att företag ska uppnå detta krävs en tydlig 

strategi för hur företaget sköter sina marknadskanaler. Efter insamlad empiri är det tydligt att 

företagen har en tydlig strategi och tanke bakom arbetet med Instagram.   

 

5.1. Passiv-/ aktiv strategi 
Efter insamling av empiri och genomförda intervjuer konstatera att alla studerade företag i 

högre grad använder sig av en aktiv strategi än en passiv strategi. Detta konstaterande 

motiveras av att samtliga företag svarade att de uppdaterar företagets Instagramkonto minst 3 

gånger i veckan och svarar på de frågor som kunder ställer på kontot. Detta är en del av 

Constantinides (2014) beskrivning av den aktiva strategin, alltså att aktivt uppdatera. I denna 

studie skulle en uppdatering i veckan räcka för att kunna dra slutsatsen att en aktiv strategi 

tillämpas. Samtliga företag uppdaterar mer än så och därför kan denna slutsats dras. 

Ytterligare argument för detta konstaterande är att de studerande företagen inte använder 

kontot i huvudsak för att samla marknadsinformation vilket hade påvisat en passiv strategi 

enligt Constantinides (2014).  
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Drakenberg Sjölin, Triwa och Filippa K berättade dock att de samlar en del information från 

Instagram med hjälp av Instagram Business. Genom Instagram Business kan företag hämta 

information om följarnas ålder, kön och vilka bilder på företagets konto som är mest populära. 

Informationen används sedan av företagen för att veta vilken typ av bilder de bör ladda upp 

samt för att veta vilken målgrupp de bör fokusera på. Denna typ av information samlad från 

Instagram tolkas som CKM som Dous et al. (2005) beskriver som information om kunder. 

Information om konsumenten samlas från kontot men är inte Instagramkontots huvudsakliga 

uppgift i något av företagen. I och med att viss marknadsinformation samlas kan den passiva 

strategin inte helt uteslutas.  

 

Constantinides (2014) beskriver att den passiva strategin identifieras genom att företaget inte 

sprider någon information till marknaden utan endast observerar för att finna information som 

kan vara viktig för företagets utveckling. I och med att företagen uppdaterar ofta, 

kommenterar andra bilder, svarar på frågor och liknande kan slutsatsen dras att de sprider en 

hel del information till marknaden. Constantinides (2014) beskriver även att företaget med 

hjälp av den passiva strategin kan lära sig av misstag genom att observera vad som skrivs av 

missnöjda kunder. Författaren menar samtidigt att företag vid tillämpandet av den aktiva 

strategin kan rätta till misstag genom att interagera med kunden. Efter insamlad empiri kan 

det konstateras att de studerade företagen i stor grad försöker interagera med en missnöjd 

kund och därigenom försöka göra kunden nöjd. Resultatet efter insamlad empiri visar ändå att 

den aktiva strategin är dominerande då samtliga företag i studien använder sig av denna 

strategi i större utsträckning än den passiva. 

 

Den aktiva strategin delas enligt Grunig och Hunt (1992) upp i asymmetrisk- och symmetrisk 

strategi. Utifrån resultatet av denna studie kan dock inte den ena av dessa strategier utesluta 

den andra, då de studerade företagen använder sig av en kombination av både den 

asymmetriska- och den symmetriska strategin. Asymmetrisk strategi definieras av Grunig och 

Hunt (1992) som då ett budskap sänds till en mottagare i syfte att påverka mottagaren. 

Symmetrisk kommunikation kännetecknas av att syftet är att skapa en dialog mellan sändare 

och mottagare (Grunig & Hunt, 1992). Att det efter insamlad empiri går att konstatera att de 

studerade företagen använder en kombination av dessa kommunikationssätt grundar sig i att 

de är aktiva och svarar på frågor och interagerar med kunderna men samtidigt också tar åt sig 

av feedback och kommentarer som de får från konsumenterna via Instagram.  
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Företagen beskriver dock att huvudsyftet med Instagramkontot är att påverka kunden i någon 

mån och detta kopplas till den asymmetriska strategin. Flera av företagen har exempelvis sagt 

att de vill skapa en känsla för varumärket genom denna marknadskanal. För att företagen på 

bästa sätt ska kunna påverka kunden används dock feedbacken som de får från kunderna för 

att kunna förbättras, detta enligt den symmetriska strategin där syftet är att en konversation 

ska uppstå som kan hjälpa företaget att bli bättre. Denna feedback kan handla om exempelvis 

företagets val av modell på bilderna. Enligt den symmetriska strategin är syftet med 

företagens uppladdade material att få konsumenten eller följaren att reagera och att en 

diskussion ska uppstå. Detta övergripande syfte överensstämmer inte med vad de studerade 

företagen berättade. Samtliga företag vill snarare förmedla känsla än att skapa en reaktion.  

Grunig och Hunt (1992) beskriver dock att kontakten med kunden i högre grad anses som 

viktig vid symmetrisk kommunikation. Vid genomförandet av intervjuerna för denna studie 

kunde konstateras att de studerade företagen värdesätter kontakten med kunden högt. De vill 

visa att de svarar på kundernas kommentarer, de vill gärna lyfta fram kundens bilder. Genom 

detta vill de skapa en känsla hos kunden att vara sedd. De vill att kunden ska känna sig 

uppmärksammad och värdefull för företaget.   

 

Alla företag i denna studie menar att de är medvetna om vad som delas och hashtaggas i 

företagets namn på Instagram. Denna medvetenhet tyder på en stark kontroll över vad som 

skrivs och delas. Kontrollen ligger i att företaget genom att vara medvetna kan svara på det 

som skrivs. Detta överensstämmer med vad Mortleman (2011) beskrivit som kontroll på 

sociala medier där kontrollen ligger i att övervaka och kunna påverka vad som skrivs. Flera 

företag uttrycker att de inte direkt kan påverka vad som läggs upp eller ha koll på allt som 

skrivs men genom att de är medvetna kan de påverka i den mån det är möjligt. Att företagen 

är medvetna om vad som publiceras är ytterligare ett argument för att företagen använder sig 

av den aktiva strategin där de själva bidrar aktivt till synen på varumärket. De vill skapa en 

sorts relation med kunderna som även det tyder på en aktiv strategi. Mortleman (2011) 

beskriver att en relation med kunden behövs för att få ut så mycket som möjligt av sociala 

medier och Miles (2014) menar att det krävs för att nå önskat resultat. Att företag med fördel 

bör skapa en relation till kunden överensstämmer med vad Grunig och Hunt (1992) skrivit. 

Som tidigare nämnt uttrycker alla företag en önskan om att kunden ska känna sig sedd och 

uppmärksammad. Att skapa en relation till kunden kräver en aktiv strategi där man påverkar 

vad som skrivs och även symmetrisk kommunikation där en dialog uppstår mellan kunden 

och företaget. Att ett företag inte är medvetet eller inte har någon kontroll skulle tolkats som 
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att de använder sig av en passiv strategi men inget av de studerade företagen uttryckte detta 

och därför kan denna strategi återigen uteslutas.  

 
5.2. Direkt-/ indirekt marknadsföring 

Samtliga företag uttrycker en önskan om att förmedla en känsla med bilderna de laddar upp. 

Stutterheim, Triwa och Filippa K är de enda företagen i studien som uttrycker att de blandar 

känslobilder med produktbilder. De andra studerade företagen menar att de inte arbetar med 

produktbilder på Instagram. Alla företag beskriver att de framförallt använder Instagram för 

att skapa en känsla för företaget och varumärket. Kambhampati et al. (2016) beskriver att 

företag vid indirekt marknadsföring bör använda olika attribut för att marknadsföra produkten 

och detta är vad som sker då företaget laddar upp bilder med känslan i fokus. Eftersom 

företagen vill förmedla en känsla snarare än att lyfta fram produkterna använder de sig i större 

utsträckning av indirekt marknadsföring än direkt marknadsföring. Triwa, Stutterheim och 

Filippa K blandar dock indirekt marknadsföring med direkt marknadsföring då de även lägger 

upp vissa bilder med endast produkten i huvudfokus. Att företagen blandar indirekt- och 

direkt marknadsföring stämmer med vad Kambhampati et al. (2016) beskrivit som 

fördelaktigt. Författarna menar även att den indirekta marknadsföringen är den mest effektiva 

och enligt denna studie är det främst den som används.  

 

Att företagen använder indirekt marknadsföring stämmer även överens med tidigare 

konstateranden angående symmetrisk- och asymmetrisk kommunikation. Vid asymmetrisk 

kommunikation önskar företaget påverka kunden (Grunig & Hunt, 1992). Vid symmetrisk 

kommunikation önskar företaget skapa en dialog mellan dem och kunden (Grunig & Hunt, 

1992). Genom att använda indirekt marknadsföring kan företaget genom att lägga upp bilder 

med en känsla i fokus påverka kunden såtillvida att kunden känner någonting för bilden och i 

sin tur varumärket. Genom att ladda upp bilder som får kunden att känna någonting kan detta 

också leda till en reaktion hos kunden som kan öppna upp för dialog. Eftersom företagen 

använder sig av indirekt marknadsföring i större utsträckning än direkt marknadsföring kan 

konstaterandet av en blandning av symmetrisk- och asymmetrisk kommunikation styrkas.   

Om företaget istället använde sig av direkt marknadsföring i huvudsak skulle företagets 

påverkan på kunden vara att kunden känner ett behov av produkten och sedan köpte den. 

Detta skulle inte leda till någon djupare dialog mellan företaget och kunden och därmed 

motsäger sig den direkta marknadsföringen användandet av symmetrisk kommunikation. 
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Därmed också företagens önskan om att uppmärksamma och skapa en relation med kunden. 

 

Singh och Sonnenburg (2012) skriver att företagets kunder är “med-marknadsförare” av 

företaget varumärke. Detta innebär att företagets kunder kan hjälpa till att stärka företagets 

varumärke eller tvärtom. För att denna “med-marknadsföring” ska gynna företaget är det 

viktigt att företagets håller en god relation till sina kunder. De studerade företagen i denna 

studie betonar vikten av att försöka upprätta denna relation. Vid intervjuerna är det tydligt att 

företagen genom Instagram arbetar för att kunden ska få en bra bild av företaget och 

varumärket. Sociala medier har gjort det enkelt för människor att dela sina åsikter (Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy, 2016). Att människor kan dela åsikter skapar en transparens på 

marknaden. Kunder kan dela med sig av erfarenheter om företag och dess produkter. 

Författarna Kaplan och Haenlein (2011) beskriver att denna kommunikation är den mest 

effektiva för att leda konsumenten till köpbeslut. Enligt företagen så är det därmed av stor vikt 

att företagets kunder blir nöjda och därmed hjälper företagets varumärke till ett gott rykte. 

Vilket i sin tur kan leda till att fler köpbeslut tas.  

 

Inget av de studerade företagen lägger upp bilder där pris på produkten presenteras. Detta 

motiveras av att samtliga företag har andra försäljningskanaler som de hellre hänvisar till och 

använder därför inte Instagram som en försäljningskanal. Axelsson och Agndal (2012) menar 

att pris i många fall är det starkaste konkurrensmedlet men resultatet av denna studie visar på 

att det inte är så i detta fallet. Pris är enligt denna studie inte det starkaste konkurrensmedlet 

genom denna marknadskommunikationskanal. Axelsson och Agndal (2012) beskriver även att 

företag bör försöka förmedla vad som är unikt med produkten företaget erbjuder. Detta kan vi 

genom vår empiri bekräfta att de studerade företagen tänker på. Exempelvis väljer Filippa K 

att förmedla hög kvalitét genom sina närbilder där de visar produktens material. Detta för att 

visa vad som skiljer företagets produkter från konkurrenterna.  

 

De studerade företagen skiljer sig åt gällande hur de arbetar med sponsring och 

produktplacering och vilka de samarbetar med. Peak Performance samarbetar med och 

sponsrar kända profiler inom deras värld. Dessa är exempelvis skidåkare eller golfspelare och 

dessa personer väljs ut på grund av deras livsstil. Enligt Tuten och Salomon (2013) är det ett 

effektivt sätt att personifiera varumärket så att konsumenten lättare kan identifiera sig med 

detta. Ett annat sätt att personifiera varumärket är att låta en person vara varumärkets ansikte 

utåt. På detta sättet arbetar Drakenberg Sjölin då de låtit Caroline Winberg vara varumärkets 
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ansikte, då hon anlitats som modell. Stutterheim väljer att skicka sina produkter till viktiga 

personer inom industrin, exempelvis redaktörer på modemagasin, i hopp om att dessa 

personer ska vara medvetna om företaget och eventuellt använda företagets produkter i 

tidningen. Stutterheim sponsrar även andra Instagramprofiler. Triwa och Filippa K jobbar 

även de med ambassadörer och influencers, alltså viktiga personer på marknaden. Liu, Chou 

och Liao (2015) beskriver produktplacering som en av de viktigaste strategierna vid arbetet 

med sociala media. Alla företag i denna studie uttrycker liknande åsikter då de berättade om 

hur företaget arbetar med produktplacering och sponsring. Tuten och Solomon (2013) menar 

att företag genom samarbeten ökar trafiken på företagens egna konton vilket i sin tur 

förhoppningsvis ökar försäljningen och även företagets möjlighet till inhämtning av 

information.  

 

Resultatet av detta är att samtliga studerade företag förutom Drakenberg Sjölin arbetar med 

olika former av produktplacering. Drakenberg Sjölin uttryckte dock en önskan om att detta 

arbetet skulle starta år 2017. Även denna sponsring och produktplacering kan kopplas till 

indirekt marknadsföring där företag vill skapa en känsla för produkten och varumärket. 

Eftersom alla undersökta företag vill skapa en känsla för varumärket på Instagram väljs 

personer som kan förmedla denna känsla, som stämmer överens med den bild företaget vill 

förmedla och därmed ytterligare stärka konsumentens känsla för varumärket. Företagen tar 

hänsyn till att företagets profil, kändisens profil samt kundens profil ska överensstämma, 

vilket Pringle (2004) beskrivit som viktigt vid val av samarbetspartner. Samtliga företag 

använder sig eller har en önskan om att använda sig av andra personer som ska kunna hjälpa 

företaget stärka varumärket, detta för att enligt Tuten och Salomon (2013) skapa ett ökat 

kundvärde.  

 

5.3. Push-/ pullstrategi  
Den indirekta marknadsföringen som företagen konstaterats använda sig av kopplas även till 

att de använder en pullstrategi. Detta i och med att de försöker förmedla en känsla för 

varumärket som ska locka konsumenten till företagets säljkanaler som överensstämmer med 

vad Fill (2005) beskriver som pullstrategi. Att företagen använder pullstrategi i största 

utsträckning motiveras även av att inget av företagen skriver ut några priser på produkter på 

Instagram och att inget av företagen använder generella hashtags för att nå den stora massan 
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med bilderna. Hashtags är något som samtliga företag är restriktiva med att använda, de 

använder i princip bara företagets namn och eventuellt någon mer hashtag. Flertalet av 

respondenterna uttrycker att de inte tycker att hashtags fyller någon större funktion. De menar 

att hashtags är bra vid samlandet av bilder taggade med företagets namn samt för att sprida 

varumärket, men i övrigt anser de hashtags vara något som kan få försvinna. Samtliga företag 

i denna studie använder ett begränsat antal hashtags, enkla hashtags och inte för generella 

hashtags i enlighet med Miles (2014) förslag.   

 

Flera företag i studien beskriver att de genom att söka efter varumärkets namn som hashtag 

kan hitta bilder som konsumenter laddat upp. Dessa bilder kan företagen sedan använda på 

sitt eget konto. Genom att uppmuntra kunder att använda företagets hashtags kan även bilder 

samlas på ett fördelaktigt sätt. Genom att uppmuntra kunder att använda företagets hashtags 

kan även företaget upptäcka kundsegment som de senare kan rikta annonser eller liknande till 

(Kim, Cha & Kim, 2016). Dessa kunder är redan uppmärksammade om företaget och dess 

produkter och ofta också intresserade av dessa. Recuero och Araujo (2012) beskriver två olika 

typer av hashtags, dessa är naturliga och riktade. Författarna menar att dessa två typer 

används i olika syften. Riktade för att sända ett visst budskap och naturliga för att öppna för 

dialog. Genom att företagen i denna studie inte använder sig av hashtags i någon större 

utsträckning arbetar de inte med hashtags på det sättet som författarna beskriver. Det som kan 

utläsas av insamlad empiri är dock att företagen i högre grad arbetar med riktade hashtags i 

form av varumärkets namn. Detta antagande motiveras av att varumärket riktas mot dem som 

är medvetna om företaget och varumärket. Därmed riktar företaget sig mot denna kundgrupp 

med denna hashtag och genom detta är hashtagsen företagen arbetar med mer riktade än 

naturliga.  

 

De studerade företagen berättar att de sällan delar erbjudanden på företagets Instagramkonto. 

De menar dock att detta endast sker vid speciella tillfällen och att det inte är något man 

arbetar aktivt med. Då erbjudanden delas är det för att uppmärksamma konsumenten på 

erbjudanden som finns på företagets säljkanaler. Inga erbjudanden finns enbart på Instagram. 

Avsaknaden av ett aktivt arbete med erbjudanden på Instagram tyder på att företagen 

använder en pullstrategi på kontot. Trots att företagen i huvudsak använder pullstrategi på 

Instagram så använder Triwa, Stutterheim, Drakenberg Sjölin och Filippa K sig till viss del av 

annonsering. Annonseringar på Instagram kopplas till pushstrategin då företaget försöker nå 

en stor del av marknaden med bilderna. 
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Samtliga företag berättar att de vill nå både potentiella kunder samt befintliga kunder genom 

Instagram. Att företagen försöker nå både den stora marknaden samt de befintliga kunderna 

tyder på en blandning av pull- och pushstrategi. Empirin i denna studie visar att de studerade 

företagen framförallt använder en pullstrategi med inslag av vissa delar från pushstrategin. Att 

företagen använder sig av en kombination av dessa två strategier styrker det Rimlinger (2011) 

och Kotler et al. (2016) skrivit som fördelaktigt.  

 

5.4. Sammanfattning av analysen 
Utifrån ovanstående analys har vi identifierat nio gemensamma faktorer mellan företagen som 

gör att vi kan konstatera vilka tre strategier som används. Dessa nio faktorer är de som varit 

avgörande för att kunna utesluta användandet av de övriga strategierna. Faktorerna som 

presenteras i modellen nedan visar även på hur företagen arbetar med de olika strategierna på 

sina Instagramkonton.  

 

 
Fig 2. Egenkonstruerad modell som visar samband mellan gemensamma faktorer och 

konstaterande av strategier. 
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6. Slutsatser  
Slutsatserna av denna studie är att de studerade företagen i stor utsträckning använder sig av 

en aktiv strategi, indirekt marknadsföring och en pullstrategi vid marknadskommunikation på 

Instagram. Dessa slutsatser grundar sig i att företagen uppdaterar sitt Instagramkonto ofta, 

svarar på frågor och kommentarer och har stor grad av kontroll och interaktion med kunderna.  

Företagen har även stor kontroll över vad som skrivs och delas i företagets namn, vilket även 

det tyder på att de arbetar med en aktiv strategi. I de bilder som företagen själva laddar upp på 

Instagram vill företagen framförallt förmedla en känsla och detta försöker de uppnå genom att 

bland annat samarbeta med kända profiler. Företagen arbetar även med sponsring och 

produktplacering för ökad synlighet, vilket stödjer konstaterandet om att företagen använder 

sig av indirekt marknadsföring. Samtliga företag arbetar även med en pullstrategi då de inte 

skriver ut priser på deras bilder och är sparsamma med erbjudanden. De använder sig även av 

få och specifika hashtags, vilket även det pekar på att företagen arbetar med en pullstrategi.  
 

Trots att flera gemensamma faktorer finns hos företagen har även inslag av övriga diskuterade 

strategier återfunnits. Genom detta kan vi dra slutsatsen att det inte finns någon exakt mall för 

hur ett företag går tillväga vid marknadskommunikation på Instagram utöver dessa faktorer. 

Strategin beslutas av varje företag och beror på vad företaget vill förmedla och få ut av sitt 

Instagramkonto. 

 

På grund av studiens begränsade storlek och omfattning är det svårt att dra några generella 

slutsatser av resultatet. Styrkan med studien ligger dock i att väletablerade företag undersökts 

och att resultatet visar på många gemensamma faktorer.  

 

Efter avslutad studie kan vi dra slutsatser om att svenska modeföretag arbetar med en aktiv 

strategi på företagets Instagramkonto. De använder sig av indirekt marknadsföring vid 

uppladdning och spridning av material samt en pullstrategi för att stärka företagets 

varumärke. Genom detta har en ökad förståelse skapats för hur modeföretag arbetar med 

strategier vid marknadskommunikation på Instagram. 
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7. Diskussion 
Denna studie har syftat till att besvara studiens frågeställning och uppfylla syftet. Dock har 

studien resulterat i ytterligare upptäckter som ligger utanför dessa ramar. Upptäckter som 

gjorts är att modeföretag inte använder Instagram som en säljkanal utan framförallt använder 

Instagram som ett verktyg för att stärka företagets varumärke och skapa känsla för varumärke 

och produkt hos konsumenten. En annan upptäckt som gjorts är att alla modeföretag i likhet 

med litteraturen anser Instagram vara aktuellt och något som de kommer satsa ytterligare på 

kommande år.  

 

Samtliga företag i som studerats i denna studie menar att Instagram inte används som en 

säljkanal. De vill heller inte att Instagramkontot ska upplevas som säljfokuserat. Vi tror dock 

att företagens Instagramkonton har en positiv påverkan på företagets säljkanaler. Syftet med 

att starta ett vinstdrivande företag är att detta ska gå med ekonomisk vinst. Vi tror att alla 

företagens aktioner syftar till att främja företagets försäljning. De vill sälja så mycket som 

möjligt. Vi tror därmed att företagen inte skulle lägga ner så mycket tid och resurser på 

Instagram om det inte påverkade företagets resultat positivt. För att företaget ska vilja ägna 

detta medie så mycket uppmärksamhet måste det resultera i större omsättning menar vi.  

 

Ökningen av omsättning menar vi sker indirekt från Instagram då försäljningen sker på andra 

kanaler. Instagram verkar som ett av företagets marknadskommunikationsverktyg. Detta 

antagande motiveras även av att flera företag väljer att hänvisa kunden vidare till exempelvis 

företagets hemsida, butiker eller andra återförsäljare. Denna hänvisning sker både vid frågor 

från kunder men även genom att vissa företag väljer att skriva ut produktens namn i samband 

med Instagrambilderna.  

 

Att företagen väljer att försöka förmedla känsla genom Instagram menar vi också leder till 

ökad omsättning för företaget. Litteraturen säger att företag antingen vill skapa en relation 

med kunden eller skapa en reaktion. Vi menar dock att dessa inte motsätter sig varandra. 

Företagen vill genom Instagram skapa ett mervärde för kunden. I och med att företagen vill 

sälja produkter menar vi dock att denna känsla av mervärde även syftar till att kunden ska 

köpa mer produkter. Som i slutändan gynnar företaget ekonomiskt, vilket är det slutgiltiga 

målet. 
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Vi är även kritiska mot vissa företags svar gällande val av personer bakom konton som 

företaget väljer att arbeta tillsammans med. Flera företag menar att dessa personer och konton 

inte väljs ut på grund av deras höga följarantal utan på grund av exempelvis personlighet eller 

livsstil. Vi tror dock att följarantalet spelar en större roll än vad företaget lägger fram för oss. 

Litteraturen menar att företag arbetar med produktplacering för att företagets produkt eller 

varumärke ska synas och spridas. Vi tror inte att företagen skulle arbeta med produktplacering 

om inte syftet var att sprida produkten och varumärket så mycket som möjligt. Därmed tror vi 

att antalet följare på de konton företaget väljer att samarbeta med är viktigt. Vi förstår dock 

vikten av att personen som väljs matchar varumärkets- och kundens personlighet. Företaget 

kan inte bara välja den personen som har flest följare på Instagram men inte heller den 

personen utan följare. Vi tror därför att dessa personer väljs genom en kombination av 

följarantal samt personlighet och livsstil.  

 
I efterhand kan vi konstatera att vissa delar av denna studie hade kunnat undersökas med hjälp 

av observationer av företagens Instagramkonton. Exempelvis hade vi genom observationer 

kunnat se att inget av företagen lägger ut pris i samband med bilderna. Vi hade även kunnat 

undersöka de konton som företagen samarbetar med för att kunna se om dessa väljs efter 

följarantal eller ej. Dock anser vi att denna studie krävde djupare förståelse om varför 

företagen väljer att agera som de gör. Att endast genomföra observationer hade endast kunnat 

besvara vad företagen gör men inte av vilken anledning. Vi tror dock att det hade varit 

fördelaktigt att genomföra både intervjuer och observationer. Genom detta hade vi kunnat 

vara ytterligare kritiska mot respondenternas svar under intervjuerna, vilket hade kunnat 

skapa mervärde för studien. Övrig kritik mot denna studie är att de företag som valdes att 

studera upplevs som framgångsrika men att de ej kan representera alla företag.   

 

Vi ser ett behov av ytterligare forskning på detta område för att skapa större förståelse för 

ämnet. Framtida forskning föreslår vi bör bestå av större studier på samma ämne med fler 

företag, inom olika marknader och prisnivåer. Vi föreslår även att framtida forskning 

fokuserar på internationella samt nationella företag. Vidare menar vi att det finns behov av 

forskning som utgår från konsumentens syn på företags arbete med Instagram. Det som dessa 

studier skulle kunna resultera i tror vi kommer kunna hjälpa företag att använda Instagram på 

bästa sätt. 
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Bilaga - Intervjuguide 

Får vi spela in? 

Berätta kort om företaget och din roll.  

När startade ni ert Instagramkonto? Varför gjorde ni det? 

 

Passiva / Aktiva (kontroll och interaktion) 
1. Hur ofta uppdaterar ni ert Instagramkonto (postar nytt inlägg)?  

2. Svarar ni på frågor från kunder på ert konto? Vilken typ av frågor i så fall? Varför? 

Hur snabbt svarar ni? 

3. På vilket sätt jobbar ni med negativa kommentarer och klagomål? 

4. Hur medvetna är ni om vad som delas och hashtaggas av kunder i ert namn? Hur 

bemöter ni detta? 

5. På vilket sätt använder ni Instagram för att samla information om marknaden?  

 

Direkt / Indirekt (sponsring) 
1. Vad vill ni förmedla med de bilder ni laddar upp? En viss känsla eller produkten? 

2. På vilket sätt arbetar ni med produktbilder? Alltså bilder med produkten i huvudfokus. 

3. Används kändisar eller liknande profiler på era bilder? Varför/varför inte? Hur väljs 

dessa ut? 

4. Sponsrar eller samarbetar ni med andra bloggare eller profiler på Instagram? På vilket 

sätt? Hur väljs dessa ut? 

 

Push / Pull (hashtags och spridning) 
1. Jobbar ni endast med ert konto eller gör ni annonseringar också? 

2. Vilka kunder riktar ni er mot? Potentiella och/eller befintliga kunder? 

3. Hur ofta skrivs priser på produkter ut i samband med bilderna? 

4. Delar ni erbjudanden m.m. på Instagram? Vad för erbjudanden? 

5. Vilka hashtags används och varför?  

6. Hur kopplar ni ihop hashtags och bilder?  

 

Får vi använda ditt och företagets namn i vårt arbete? 

Får vi höra av oss och återkomma om vi har fler frågor? 

Vill ni få återkoppling och resultat när studien är klar? 


