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Marknadsföring via Instagram 

Sammanfattning 
  
Utbredningen av sociala medier har idag gjort dessa till självklara plattformer för företag att marknasföra 
sig på. 2010 lanserades en ny plattform, Instagram. Det har idag blivit ännu en plats för företag att nå ut 
till sina kunder. Men hur använder sig företagen av mediet, och vad tycker kunderna/användaren om 
företagens användning av plattformen? 
Denna uppsats ämnar besvara hur ska klädföretag utforma innehållet på sitt instagramkonto för att 
marknadsföra sig och samtidigt behålla sina följare? 
Metoder som har använts för att besvara problemformuleringen är observationer av befintliga företag på 
Instagram och intervjuer med klädföretag. För att få en bättre förståelse över vad 
kunderna/instagramanvändarna vill ha, har en enkät skickats ut och en fokusgrupp hållits. 
Resultat visade att det kunderna efterfrågade av företagen på Instagram skiljer sig från hur företagen har 
valt att marknadsföra sig på applikationen. En slutsats kunde dras att den främsta anledningen till 
meningskiljakigheten berodde på att företagen uttryckte sig på mediet på samma sätt som deras kunder 
gjorde, vilket inte var någonting som kunderna föredrog. Företagen bör använda applikationen för att ge 
inspiration istället för att försöka få en personligkontakt med sina kunder.   
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Marketing on Instagram 

Abstract 
 
The recent spread of social media is huge and one can definitely say that these platforms have become 
popular among companies. In just one minute you can promote your company for free. In 2010 a new 
platform was launched, Instagram. Instagram has today become another place for companies to reach out 
to their customers. But in what way do the company use the media and what do the customers think about 
the way the company act on the platform?  
This study will answer the following question: How should clothing companies design the content on 
their instagram account to promote themselves and at the same time keep the followers? 
The methods that have been used to answer the question of the study are observations of business on 
Instagram and interviews with clothing companies. To get a better understanding of what the 
customers/instagramusers want, we have sent out an inquiry and arranged a focus group.The result shows 
that what the customers requests of the business on Instagram differs from how the clothing companies 
are promoting themselves. After having done the study one could conclude that the prime reason for the 
disagreement was that the companies used the media in the same way as their customers, something that 
wasn’t very popular. Companies should use this application to provide inspiration instead of trying to get 
a personal contact with their customers. 
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1 Inledning 

Sociala medier är idag en stor del av många människors vardag. Facebook och Twitter är välkända 
plattformar som nyttjas av en stor del av den svenska befolkningen. De nya webbaserade medierna har 
förenklat kommunikationen mellan användarna och skapat ett effektivt sätt att förmedla information 
(Mangold &Faulds 2009). Ett av de senaste tillskotten bland de sociala medierna är mobilapplikationen 
Instagram.  

De nya mediernas popularitet har även fått företag att inse vikten i att finnas tillgänglig på plattformarna. 
Att ligga i framkant marknadsföringsmässigt har idag stor betydelse för ett företags lönsamhet (Smitha 
2013) . Där kunderna är måste företagen vara (Gordon 2009).   

Facebookanvändare är sedan länge vana vid att företag finns tillgängliga på plattformen, men för 
insagramanvändarna är detta ett relativt nytt fenomen. Att som företag ta sig an en nytt forum kräver 
tanke och strategi för att behålla och få kunder (Mangold &Faulds 2009). Få studier har emellertid gjorts 
av hur företag på bästa sätt kan marknadsföra sina produkter och sitt varumärke på Instagram. Vår 
uppsats kan därför fungera som en utgångspunkt för hur företag kan använda sig av plattformen i sin 
marknadsföring.  

1.1 Syfte 
Denna studie avser att undersöka klädföretag på Instagram eftersom vi anser att deras marknadsföring är 
ett väl utbrett fenomen på de sociala kanalerna. Tidigare studier visar att det finns en lönsamhet att 
marknadsför sig via sociala medier. Det blir allt viktigare för företagen att inte bara finnas på dessa forum 
utan också förstå sig på de hur de ska agera på de sociala plattformarna (Gordon 2009). Marknadsföring 
via Instagram är ännu ett ganska outforskat ämne, vilket kan leda till att Instagram används i blindo av 
företag. Detta har motiverat oss till att undersöka hur klädföretag idag använder sig av plattformen och 
om de bör göra några förändringar för att fånga fler kunders intresse och på så vis få fler följare. 

1.2 Problemformulering 
Trots att det finns få riktlinjer om hur Instagram ska användas finns det idag många klädföretag 
representerade på forumet. Hur ska dessa klädföretag, samt de som planerar att skapa sig ett konto, 
använda sig av applikationen? 

Vår huvudfråga är : 

Hur ska företag utforma innehållet på sitt instagramkonto för att marknadsföra sig 
och samtidigt behålla sina följare?
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För att kunna besvara vår huvudfråga har vi ställt fyra underfrågor, som vi kommer att utreda i vår 
uppsats. De är viktigt att vi har en förståelse över hur klädföretagen använder sig av Instagram idag så att 
vi lättare kan skapa oss en uppfattning om det är något företagen behöver förändra. 
 
 

Hur använder klädföretag sina instagramkonton? 
 
 

För att kunna hjälpa företagen med hur de ska använda sig av Instagram, måste vi veta om det finns ett 
intresse från kunderna att följa företag, och vad de isåfall är intresserade att se för slags bilder från 
företagen. 
 

Finns det intresse från kunderna att följa klädföretag på Instagram?  
 

 
Vilka slags bilder är kunderna intresserade av att se? 

 
 

Vi vill sedan jämföra resultaten vi får fram från de tre ovanstående frågorna för att på så vis hitta likheter 
och olikheter som ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  
 

Stämmer det företagen vill förmedla överens med vad kunderna är intresserade av att se? 
  
 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen behandlar inte frågan om hur företaget bör använda Instagram för att öka försäljningen 
av en produkt eller på vilket sätt applikationen ökar företagets lönsamhet. Vi tar heller inte upp vilka 
metoder de bör använda sig av för att hitta nya kunder och följare på Instagram. Inom ramen för 
uppsatsarbetet har vi inte haft tid att utreda dessa ämnen, utan har istället valt att fokusera på våra 
specifika frågor. 
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2 Bakgrund 

  
Det här kapitlet erbjuder en bakgrund till undersökningen. Bakgrunden inleds med en diskussion 
om vad marknadsföring egentligen innebär och går sedan in på ett antal begrepp som är 
centrala för förståelsen av texten.  

2.1 Marknadsföring 
Som företag är det viktigt att på ett effektivt sätt förmedla information om sina produkter eller tjänster till 
sina presumtiva kunder. En lyckad marknadsföring kan innebära framgång för företagen. Studier visar att 
under lågkonjunkturer blir företag mer kundcentrerade, och konkurrensen fördubblas jämfört med det 
normala. Siffror visar att företag som ändrar sin konkurrenskraftiga position under lågkonjunkturen, har 
kvar sin nya position långt efter att lågkonjunkturen är över. Ett exempel är när Kellogg’s och Post, två 
företag som producerar frukostflingor, under den stora Depression 1929 tävlade om att bli det självklara 
frukostvalet. Kellogg’s förde under denna period en aggressiv marknadsföring, till skillnad från Post som 
skar ner sin marknadsföringsbudget. Än idag över 70 år senare är Kellogg’s de större företaget. (Gordon 
2009) 
  
Kotler (2009) delar in marknadsföring i fem olika kategorier. Dessa brukar ses som riktlinjer företag 
följer för att kommunicera med sina målgrupper. 
 

! Reklam: Ett opersonligt sätt att genom betalning presentera sina idéer, varor eller tjänster. 
Exempel är reklamfilmer eller annonser i tunnelbanor. 

 
! PR: Olika åtgärder för att skapa ett bra anseende eller göra reklam för ett företags image eller 

dess produkter. Hur företaget vill framstå utåt, skapas genom PR. 
 

! Försäljningskampanjer: Verktyg för att på olika sätt få kunderna att använda sig av företagets 
tjänster eller produkter. Detta är ett effektivt sätt för företag att på kort sikt öka sin försäljning, till 
exempel genom att locka nya kunder med hjälp av tillfälliga erbjudanden med förhoppningen att 
detta kommer få dem att fortsätta att använda företagets produkter eller tjänster. 

 
! Personlig försäljning: En direktkontakt med potentiella köpare som innebär en möjlighet att 

förmedla information och skapa en relation till kunden. Detta sker genom att säljaren har en 
direkt kontakt med kunden. 

 
! Direktmarknadsföring: Olika typer av marknadsföring som gör det möjligt att direkt få respons 

från kunderna. En metod som ger kunderna en möjlighet att direkt svara på budskapet genom att 
till exempel köpa en produkt eller besöka företagets hemsida. Man kan på så vis enkelt mäta hur 
bra marknadsföringen är.  
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2.1.1 Marknadsföring på social medier 
Teknikutveckling och digitaliseringen har gått snabbt de senaste åren, vilket har lett till att det också skett 
många förändringar inom markandsföringen. Internet har gått från att ha varit en envägskommunikation 
till att bli ett forum där användarna kan interagera med varandra.  De nya webtjänsterna har fått 
samlingsbegreppet web 2.0, ett begrepp som myntades av Tim O’reilly år 2004 (Sv.Wikipedia 2013). 
Man kan sammanfatta begreppet som ett sätt att låta användare samarbeta med varandra på internet. Detta 
innefattar webbplatser som är öppna för interaktivitet mellan besökarna, och som erbjuder dessa en 
möjlighet att sprida information, samt dela sina idéer och kunskaper (Constantinides & Fountain 2008). 
Sociala medier har blivit den mest betydande delen inom web 2.0. En tvåvägskommunikation mellan 
användare till användare, men också mellan konsumenter och företag.  
 
Företags verktyg och strategier för att kommunicera med sin målgrupp har förändrats betydligt till följd 
av framväxten av sociala medier. 
Sociala medier har gått från att vara ett användbart verktyg med många funktioner till att ha blivit 
ett nödvändigt verktyg för att få kundernas uppmärksamhet (Gordon 2009). 
Plattformarna hjälper till att få en förståelse över konsumenternas beteende; deras medvetenhet, åsikter, 
attityder och köpbeteenden. De hjälper också företagen att få respons och åsikter från kunderna när de har 
använt en produkt. Medierna skapar en möjlighet för företagen att på ett mycket effektivt sätt 
kommunicera med sina kunder och hanterar företagen medierna rätt kan lönsamheten växa (Mangold & 
Faulds 2009). 
 

2.1.2 Att bygga sitt varumärke  
I och med att produkter och tjänster är snarlika på dagens marknad är det viktigt för företag att sticka ut 
om de vill attrahera kunder på de sociala plattformarna (Mangold & Faulds 2009). För att kunderna ska 
kunna skilja företagen åt behöver de utveckla ett varumärke. Det kan vara ett namn, logotyp eller ett 
koncept som är unikt för företaget. Varumärket är grunden för marknadsföring eftersom det skapar 
igenkänning hos kunderna(The Swedish Patent and Registration Office 2013).  
  

2.1.3 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 
Varumärkesidentitet bestäms av företaget, och beskriver vad de vill att varumärket ska stå för. Det kan till 
exempel vara ärlighet, lyx, nymodighet etc. Varumärkesidentiteten skapar i sin tur en image. 
Varumärkesimagen beskriver alltså hur kunderna uppfattar varumärket. För att företag ska uppnå bästa 
resultat med sin marknadsföring bör varumärkesidentiteten stämma överens med varumärkesimagen. Det 
är därför viktigt att lägga tid och resurser på sitt varumärke och dess identitet. Hur kunderna uppfattar 
varumärket och företaget påverkas bland annat av logotypen, namnet på företaget, personlig kontakt med 
företaget och reklam (Gustafsson & Lindberg 2008). Det är här sociala medier spelar en viktig roll. 
Medierna används av företagen för att på ett enkelt sätt påverka sin varumärkesimage. Det blir en 
plattform där de kan berätta om sitt företag, och öka igenkänningen hos kunderna (Mangold & Faulds 
2009). Beroende på hur man vill att varumärket och företaget ska uppfattas kan man utifrån dessa 
riktlinjer utforma reklamen i medierna. Genom reklamen kan företaget bestämma vad det vill associeras 
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med. Önskar man ett intryck av “nytt, fräscht, ungdomligt”, kan till exempel företagen skapa en reklam 
med unga människor eller en reklam som utspelas på en plats som många unga människor känner till och 
besöker. Kunderna tar ofta till sig budskapet med reklamen omedvetet. Detta kan vara reklam i till 
exempel TV eller på bio som snabbt visas utan att observatörerna lägger märke till det, men som hjärnan 
ändå uppfattar. Det leder till igenkänning nästa gång man stöter på namnet eller bilden på företagets logga, 
utan att man egentligen är medveten om varför. Ju mer genomtänkt marknadsföringen är desto mer kan 
detta budskap hjälpa till att forma företagets image(Gustafsson & Lindberg 2008). 
  
I marknadsföring och varumärkesuppbyggnad är begreppet “storytelling” viktigt. För att använda media 
för att uppmärksamma sitt företag och få ut sitt budskap är berättelser en användbar metod. Genom att 
skapa en berättelse om sitt varumärke kan företaget enklare profilera sig som unikt och positionera sig i 
medieutrymmet där konkurrensen är stor. Ett lyckat exempel är Ikea. De flesta kopplar Ikea med Sverige 
och värden som ofta förknippas med “svensk” kvalitet. Det var just detta som grundaren Ingvar Kamprad 
hade i åtanke när han arbetade fram varumärket. Hans småländska person blev riktlinjen för 
uppbyggnaden av Ikea. Konsumenter köper inte bara produkten, utan meningen och historien bakom 
produkten (Heijbel 2010). 
Sociala medier är ett sätt för företag att berätta och nå ut med sina historier som skapar känslomässigt 
engagemang hos kunderna. När man som företag skapar sitt varumärke är det viktigaste att ta reda på 
vilken målgruppen är och vad målgruppen efterfrågar (Wanger 2011)  
 
 
 

2.2 Hur reklam uppfattas  
Individer uppfattar reklam på olika sätt. För att få förståelse för hur vi reagerar när vi ser reklam är det bra 
att först förstå vilka bakomliggande faktorer som kan påverka oss. Inställningen vi har till reklam kan 
delas in i tre faktorer: samhället, reklamens innehåll och egenskaper hos oss individer. Samhället påverkar 
genom att det styr och skapar lagar över medier och reklamdistribution. Vilka intressen eller vilken 
livsstil vi har påverkar hur vi väljer att ta emot reklam. Vad reklamen har för innehåll och form påverkar 
också mottagandet (Grusell 2006). 
 
Grusell (2006) tar bland annat upp två olika exempel på varför viss reklam accepteras och uppfattas 
possitiv medan annan inte gör det. Reklam som under en lång period har funnits på ett forum har ofta nått 
en grundacceptans. Det kan exempelvis vara reklam i tidningar, annonstavlor utomhus eller reklam på bio. 
Vi accepterar även reklam som vi uppfattar som självvald. Du väljer själv var du ska svepa med blicken i 
en tidning, eller vart du ska titta utomhus, eller om du väljer att komma i tid till reklamen på bion. Reklam 
som inte är självvald kan vara reklam som förmedlas via SMS eller e-post. Kunderna kan då inte själva 
välja vad för slags reklam de ska få eller när de ska få denna. All reklam som uppfattas som störande, 
påträngande eller vars budskap för tillfället är helt ointressant för kunderna uppskattas inte. 
 

2.2.1 Push- och Pullprinciperna 
Puch- och pullprinciperna är två metoder som används inom marknadsföring för att förmedla reklam. När 
man använder pushprincipen handlar det om att få ut sitt budskap till så många kunder som möjligt. Man 
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låter “produkten komma till kunderna”(marketing-made-simple 2013 ), för att få kundernas 
uppmärksamhet för en viss produkt eller tjänst. 
Motsatsen till pullprincipen innebär att kunderna själva söker upp företaget och produkten. Det handlar då 
om att skapa ett innehåll som lockar till sig besökare (marketing-made-simple 2013).  

 

2.3 Instagram 
I oktober 2010 lanserade amerikanerna Kevin Systrom och Mike Krieger ett nytt socialt medium; 
mobilapplikationen Instagram. Applikationen finns tillgänglig att ladda ner gratis från Apple App Store 
och Google Play Store1(Instagram Press Center 2013).  
 
Appen gör det lätt och smidigt att ladda upp och ta del av andras bilder. Med mobilkameran tar 
användaren bilder som sedan med hjälp av filter och effekter kan redigeras för ett mer tilltalande resultat. 
Instagram egna ord om idén lyder  
 

 
Ta en bild, välj ett filter för att förändra utseende och känsla och skicka den sedan till Instagram. Dela 
bilden på Facebook, Twitter och Tumblr – lätt som en plätt Fotodelning på ett nytt sätt (Instagram 2013). 

 
 

Användaren kan själv bestämma vilka Insagramkonton hen väljer att följa, och användarnas bilder visas 
sedan i ett flöde på skärmen. “Flödet” är den plats där du tar del av uppdateringarna från de konton du 
följer. Med funktioner som “Gilla” och “Kommentera” kan du sedan ge respons på bilderna. För att 
gruppera bilder med samma meddelande finns funktionen hashtag. Det är en fras som inleds med #, och 
frasen länkas sedan till de bilder med samma märkning. Du kan söka på både hastags och användare för 
att hitta konton och bilder. Bild 1 visar en översikt över ett konto och Bild 2 visar bilden i flödet. 
Avändarantalet på Insagram har ökat snabbt sedan lanseringen, och det fortsätter att öka. I April 2013 
hade applikationen 100 miljoner aktiva användare i månaden(Instagram Press Center n.d)  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Appe App Store och Google Play Store är affärer du har i din smartphone varifrån du kan köpa appar 
till din mobil.  
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(Bild 1) Till vänster: Bilder som visar Asos konto (Asos 2013).   

(Bild 2) Till höger: En bild från Asos kontot presenterat i flödet (Asos 2013) 
 

2.3.4 Statistik för Instagram 
För många människor har Instagram blivit en självklar plats för att dela och ta del av bilder och nu har 
även företag börjat se möjligheter med att finnas på den nya sociala plattformen. Av dagens 100 mest 
framgångrika företag enligt Interbrand (2012), finns 59 % på Instagram.  
Statistik visar att från 1 december 2012 till 1 februari 2013, har flera företag börjat följa samma mönster. 
Idag finns 5 % fler företag på Instagram än vad som fanns för tre månader sedan. Av de företagen som 
finns på Instagram är 55 % aktiva idag och sammanlagt har 26 % av företagen över 10 000 följare (figur 
1) (Smitha 2013). 
 

 
(Figur 1) Diagrammet visar de 100 mest framgångsrika företagens utveckling på Instagram från 1 November 2012 
till 1 Februari 2013. Bilden är en kopia av Smithas orginal diagram(Smitha 2013)  
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Som figur 1 visar ökar antalet företag på Instagram och antaler följare företagen har. De har lett till att 
antalet företag som har lyckats komma över 100 000 följare har på tre månader ökat från åtta företag till 
tio. Av dessa företag är fem klädföretag; Nike, Burberry, Gucci, Ralph Lauren  och Adidas (figur 2). 
(Smitha 2013). 

 

 
(Figur 2)Bilden visar en listat på de företagen med flest följare. På placering tre till sex hittas fyra klädföretag. 

Bilden är en kopia på Smithas orginalbild (Smitha 2013). n 
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3 Metod 

I det följande kapitel redogör vi de metoder som använts för att genomföra undersökningen. 
  

3.1 Litteraturstudie 
 För att samla bakgrundsinformation till undersökningen, genomförde vi en litteraturstudie. Vi 
använde oss av webbaserade källor eftersom vårt ämnesområde, Instagram, är ett nytt fenomen 
som kräver uppdaterade källor. Som sökmotor använde vi i förstahand Google Scholar, med 
sökorden: Marketing, Social Media, Instagram. För att hitta så information som möjligt använde 
vi även samma sökord på KTHB Primo. Vi säkerhetställde att litteraturen vi använt oss av var 
pålitlig genom att noggrant granska författare av texterna, och var texterna var publicerade. 
  

3.2 Observation 
För att få en idé om hur klädföretag presenterar sig på Instagram har vi från våra egna konton 
besökt ett antal klädföretag på forumet. Detta har pågått under hela arbetets gång för att hålla oss 
uppdaterade om nya klädföretag på plattformen, och förändringar hos redan befintliga. Vi har till 
största del valt att studera konton med många följare; över 100 000. Men för att få ett så brett 
spektrum som möjligt har vi också granska några små klädföretag med färre följare. 
                                                                              

3.3 Enkätstudie 
För att få en inblick i hur instagramanvändare ser på marknadsföring via plattformen, och för att 
uppmuntra till dialog om vad som är bra och vad som kan bli bättre på sättet klädföretag använder sina 
instagramkonton skapade vi en enkät som skickades ut via våra profiler på  Facebook. 
Frågor som önskades besvaras med enkäten rörde intresset av klädföretag på Instagram, och vilka typer 
av bilder som följarna av klädföretagen önskade se. Svaren och kommentarerna använde vi sedan som 
underlag i diskussionen och analysarbetet. 
Med hjälp av enkätstudien hittade vi också respondenter att bjuda in till fokusgrupp.  
 
De krävs arbete och eftertanke för att sätta samman en enkät med tydliga frågor som kan ge användbar 
information. Men en enkät kan enkelt nå ut till en stor mängd människor och leda till att man får mycket 
information att arbeta med, så metoden är mycket användbar (Göransson & Gulliksen 2002). 
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3.4 Fokusgrupp 
För att få ett bredare perspektiv inom ämnet höll vi en fokusgrupp. Vi kunde där låta deltagare föra fram 
sina åsikter, och vi fick mer utförliga svar på våra frågor. Fokusgruppen bestod av 5 deltagare som alla 
var instagramanvändare. 
Vi utgick från samma frågor som ingick i enkätstudien och lät deltagarna i tur och ordning besvara 
frågorna och uppmuntrade sedan till en gemensam diskussion i gruppen. Genom diskussion belystes de 
aktuella frågorna ur en rad olika synvinklar. 
Vi ville skapa en bra dynamik i gruppen och valde därför deltagare som var bekanta med oss och varandra. 
Deltagarna skulle känna sig bekväma för att på så vis kunna svara så utförligt och ärligt som möjligt på 
våra frågor. 
Fördelen med att hålla en fokusgrupp är att man kan gå in djupare på frågor och på så vis skapa en bättre 
förståelse över hur användarna resonerar om ämnet (Sharp ,Rogers & Preece 2011).  
 

3.5 Kontakt med klädföretag 
Vi har haft kontakt med tre svenska klädföretag: Kappahl, Åhlens och Tjallamalla. Med Kappahl 
genomförde vi en telefonintervju medan Åhléns och Tjallamalla fick besvara frågorna via e-post. De tre 
företagen använder sig alla av Instagram. Företagen har också liknande målgrupp, vilket primärt är 
kvinnor mellan 20 och 35 år. Detta gjorde att företagen passade för vår undersökning då vi ville ta reda på 
vad instagramanvändare önskar se av klädföretag på applikationen. 
Kappahl och Åhléns är två stora svenska företag, mätt i ekonomisk omsättning, och i jämförelse med 
dessa är Tjallamalla betydligt mindre. Genom att välja att kontakta dessa tre kunde vi på så vis belysa 
problemområdet ur olika perspektiv. 
Huvudsyftet med frågorna var att utreda varför de valt att marknadsföra sig via Instagram och hur de har 
gått till väga för att göra detta. Vi ville undersöka resonemanget bakom deras bilder, och hur de har valt 
att exponera dem. Intervjuerna genomfördes för att sedan kunna jämföra svaren med svaren från 
kunder/följare i enkätstudien och fokusgruppen. 
När man håller en intervju är det viktigt att inte ställa ledandefrågor. Frågor med förväntat svar kan leda 
till missvisande resultat. (Sharp ,Rogers & Preece 2011) Så detta var något vi försökte undvika.  
 
  

3.5.1 Kontakt via e-post 
Via e-post tog vi kontakt med Åhléns och Tjallamalla. En person från respektive företag med anställning 
inom digital marknadsföring via sociala medier, svarade på ett antal frågor. Frågorna rörde deras syn på 
instagramanväningen, varför de använder applikationen och hur de har valt att uttrycka sig på denna. 
Fördelen med att kontakta företagen via e-post var att de fick tid att tänka igenom sina svar. Frågorna var 
strukturerade i enkätform, den bestod av öppna frågor med fritext. Frågorna gav utrymme till utförliga 
svar för att få som mycket kvalitativ information som möjligt. 
Formuläret utvärderades innan det skickades till företagen. Vi pilottestade frågorna på en person utanför 
projektet för att på så vis undvika ledandefrågor och misstolkningar. 
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3.5.2 Telefonintervju 
Telefonintervjun baserades på samma frågor som de två andra företagen fått besvara via e-post. Den 
främsta anledningen till att vi kompletterade e-postkontakten med en telefonintervju var för att ha 
möjlighet att ställa följdfrågor, för på så vis få ut så mycket användbar information som möjligt.  
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4 Resultat 

För att få en inblick i hur instagramanvändare ser på klädföretagens marknadsföring via 
plattformen har vi genomfört en enkätstudie. Två fokusgrupper har också hållits, detta för att 
kunna gå in på djupet i vårt område. 
Vi har haft kontakt med två klädföretag som använder sig av Instagram, och genom e-post fått 
svar på relevanta frågor angående ämnet. Vi har även utfört en telefonintervju med ett tredje 
klädföretag. För att ta del av enkäten och intervjufrågorna se bilaga 1 och bilaga 2.  
  

4.1 Enkätstudie 
Vi skickade ut en enkät till vänner via våra profiler på Facebook. Totalt var det 46 personer som svarade 
på enkäten. Av dessa 46 kunde vi endast använda oss av 38 svara. De resterande 8 personerna använde 
inte Instagram och var därför inte intressanta för undersökingen. De 38 personerna som använde 
Instagram befann sig mellan åldersintervallet 16-35 år. 37 % av dem följde ett eller flera klädföretag. Av 
dem som följde ett klädföretag var det en tydlig majoritet som gjorde detta för att få inspiration, se figur 3 
för resultat. 
 
 

 
  

(Figur 3) En sammanställning av anledningarna till varför användarna följer klädföretag. 
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Till de personerna som inte följde något klädföretag på Instagram, frågade vi vad som skulle få dem att 
börja göra det. Även här var den främsta anledningen för att få inspitarion. Det total resultatet visas i figur 
4. 
 

 

 
(Figur 4) En sammanställning av anledningarna som skulle få användare att följa klädföretag. 

 
Vi ställde också frågor angående klädföretagens uppdateringar på Instagram. Om för mycket eller för lite 
uppdateringar skulle leda till att man slutade följa ett klädföretag. 70 % svarade ett de skulle sluta följa ett 
klädföretag som uppdaterade för ofta medans det endast var 27 % som skulle sluta följa ett klädföretag 
som uppdaterade för sälla. Resultatet visar att en för intensiv uppdatering stör mer än en passivitet på 
applikationen. 

 
Vi lät de som svarade motivera varför de svarade som de gjorde. På frågan om för mycket uppdatering så 
var det vanligaste svaret att företagens bilder inte fick ta över flödet så att de riskerar att missa bilder från 
sina vänner. 

 
 

 Vill inte ha för mycket skräp på min feed. Känns som instagram är på en personligare 
 nivå (för mig i alla fall). Vill inte göra det mer opersonligt genom att följa t.ex. klädföretag  
(Svarsperson 20, 2013-03-20) 

  
Ja om det tar upp hela loggen med sina grejer så man missar inlägg från andra. 
(Svarsperson 32, 2013-03-21) 
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På frågan som handlade om för lite uppdateringar så var det vanligaste svaret att det inte spelade någon 
roll, och att användarna förmodligen skulle glömma att de ens följde företaget. Några la dock till att det 
fick företagets konto att framstå som oseriöst. 
  

4.2 Fokusgrupp 
Vi har genomfört en fokusgrupp med fem personer som varade i 50 minuter. Mötet inleddes med att vi 
förklarade bakgrunden och syftet med vårt arbete. För att de skulle få en känsla av vad som skulle 
diskuteras fick deltagarna på plats en utskrift av vår enkät.  
Frågorna som vi hade som grund för fokusgruppen och som vi ville utreda var: 
  

! Följer du något klädföretag på Instagram? 
! Hur kommer det sig att du följer just dessa klädföretag? 
! Vad vill du se för slags bilder? 
! Vad vill du inte se för slags bilder? 
! Hur ofta/sällan bör ett företag uppdatera sina bilder? 

  
Följer du något klädföretag på Instagram, varför/varför inte? 
Av de fem personerna som deltog i fokusgruppen var det två som följde minst ett klädföretag. Det andra 
tre svarade nej på frågan, men en av dem följde liknande konton fast för inredning. 
Den främsta anledningen till att de två personerna som följde klädföretag gjorde detta var för att få 
inspiration vilket stämmer överens med de resultat vi fick ut från enkäten.  
  
De som inte följde ett företag hade olika anledningar till detta. En av dem använde sitt instagramkonto 
endast för att hålla sig uppdaterad om personer hon kände och hade därför inget intresse att följa något 
konto som inte tillhör en privatperson. En annan var för tillfället inte inspirerad av att köpa kläder, men 
följde istället konton från inredningsföretag. Den tredje ville inte följa och stötta kommersiella företag på 
grund av politiska skäl. Hon ville inte integrera med konton vars ändamål är att få henne att konsumera 
mera.  
  
Vad vill ni se/inte se för slags bilder? 
De rådde en gemensam uppfattning bland alla fem deltagare om vilken typ av bilder som uppfyllde deras 
förväntningar av klädföretag. De var tydliga med att förklara att det var produkterna som skulle vara i 
fokus, bilder med information om rabatter och erbjudanden var inte tilltalande. De var också överens om 
att privata bilder från företag var irrelevant, som exempelvis bilder på personer från företaget(där inte 
kläder är med) eller bilder som de inte kunder relatera till företaget (bild 3). Några exempel som de 
nämnde som bra bilder var kollage, streetstylebilder samt bilder på kändisar iklädda företagets kläder 
(bild 4). 
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(Bild 3) Till vänster: Bild på en tårta och bakelser upplagd på Top Shops instagramkonto (Top Shop 2013) 

(Bild 4) Till höger: Artisten Katy Perry iklädd Dolce&Gabbana(D&G) klänning. Upplagd av D&G på deras 
instagramkonto (Dolce&Gabbanas 2013).  

 
 
Hur ofta/sällan bör företagen uppdatera sina bilder? 
Alla var överens om att hur ofta ett företag uppdaterar sina bilder påverkar dem i beslutet att följa eller 
inte följa företagets konto. En slutsats som gruppen kom fram till var att för mycket uppdateringar med 
samma typer av bilder kan få dem att sluta följa företagets instagramkonto. Oberoende av hur 
inspirerande bilderna är tappar de intresset om flödet är för intensivt. 
Den person i fokusgruppen som var mest tolerant till mycket uppdateringar, sa att två till tre bilder om 
dagen kändes lagom. De andra var överens om att en bild om dagen räckte. 
  
Alla i fokusgruppen sa att om ett klädföretag hade för långa intervall mellan uppdateringarna och få bilder 
(mellan ca 0–30 bilder) så skulle de inte börja/fortsätta följa företaget. 
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4.3 Kontakt med klädföretag 

4.3.1 Telefonintervju med Kappahls online manager  
Vi genomförde en telefonintervju med Jens Axlesson  där han berättade hur Kappahl använder 
sig av Instagram. Kappahl har varit medlem på Instagram sedan hösten 2012. 
  
De sociala medier Kappahl använder för att marknadsföra sig idag är Facebook, Instagram och Youtube. 
När de släpper nya kollektioner ser de till att marknadsföra sig både på traditionellt vis och genom sociala 
medier. 
Användningen av sociala medierna kan ske genom till exempel tävlingar och andra aktiviteter. 
Exempelvis skulle en sådan tävling kunna gå ut på att kunder laddar upp egna bilder på sig själva i 
företagets kläder och på så sätt har chansen att vinna resor etc. Genom sådana här aktiviteter försöker de 
skapa engagemang och en igenkänning av varumärket. 
Han lägger även till att det är väldigt sällan de gör rena kommersiella och vinstdrivande inlägg i de 
sociala medierna. Det handlar mer om att synas och få kundernas uppmärksamhet. 
  
Instagram är fortfarande en ganska ny kanal för Kappahl, men de har börjar använda plattformen mer och 
mer. Jens Axelsson menar att de är ganska försiktiga med de sociala kanalerna, de vill inte rusa in i dessa 
utan någon tanke. 
  
På frågan om företagets marknadsföring på Instagram skiljer sig gentemot marknadsföringen på andra 
sociala medier, så som Facebook och Twitter, menar han att den skiljer sig åt ganska mycket. Instagram 
handlar för dem om att sätta produkten i ett sammanhang, bilden måste vara snygg och ta för sig. De 
lägger inte upp bilder på produkter rakt upp och ner. Det ska kännas naturligt, och det funkar inte att 
lägga upp en bild som en annons. Exempel på bilder de lägger upp kan vara bilder tagna från butiken, 
även foton på företagets resor och middagar. Genom sådana slags bilder vill de uppnå, som han säger, en 
berättelse och insyn i företaget. 
  
Kappahl lägger mycket resurser på marknadsföringen via sociala medier. Idag är Facebook Kappahls 
största sociala plattform men Instagram ligger inte långt bakom. De håller just nu på att planera hur det 
ska kunna utnyttja plattformen för att uppnå fler följare. 
  

4.3.2 Kontakt över e-post med Åhléns webmanager 
Via e-post har vi haft kontakt med Helena Flodström, hon har för oss berättat om sina tankar 
kring företagets marknadsföring via Instagram. Nedan följer en sammanfattning av hennes svar. 
  
Åhléns primära kanal inom sociala medier är Facebook, och har nu så smått också börjat använda 
Instagram.  
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Åhléns har valt att använda Instagram för att det, som de säger, börjar bli en kanal av betydelse som 
passar för deras budskap. När det gäller typen av bilder de lägger upp är det framförallt produktbilder men 
även bilder tagna bakom kulissena på till exempel på en reklaminspelning eller en fotografering  
 
De har ännu inte gått ut med sitt instagramkonto offentligt, så idag sprids det genom “vänner till vänner” 
på Instagram. De kommer att gå ut med sitt konto mer publikt när de har cirka 50 bilder, då via sin sajt, 
Facebook och på e-post. 
Åhléns skiljer på sättet de marknadsför sig på olika sociala medier genom att ha unika bilder/texter per 
kanal och de försöker även att ha unika budskap. 
  

4.3.3 Kontakt över e-post med butikschefen för Tjallamalla 
Tjallamalla är en liten Svenska klädkedja med tre butiker, en i Stockholm, en i Göteborg och en i 
Malmö. De har även en webshop. 
Via e-post har vi haft kontakt med Tjallamallas butikschef i Stockholm, för att genom henne få 
reda på företagets målsättning med marknadsföringen via Instagram. 
  
Tjallamalla marknadsför sig idag via flera olika sociala medier däribland Instagram, Twitter och 
Facebook. De har även en blogg och en hemsida. De lägger idag inga pengar på marknadsföringen via 
sociala medier utan använder sig av de funktioner som är gratis. 
Tjallamalla använder sig av Instagram för att det känner att det är en direktkontakt med kunderna. De 
lägger upp olika sorters bilder; foton på nyinkomna varor, bilder från evenemang de har i butiken, 
modevisningar etc. Tjallamalla informerar sina kunder om instagramkontot via sin hemsida och till 
kunderna de möter i butiken. Kunderna kan även hitta kontot via hashtags eller via ”vänner till vänner” 
som har gillat Tjallamallas bilder. 
  
Tjallamalla är mer personliga på sitt instagramkonto än när de marknadsför sig via andra sociala medier. 
De lägger upp bilder på sig själva samt bilder tagna ur vardagen i butiken. De redigerar inte några bilder i 
något fotoprogram innan de använder sig av Instagram. Detta för att göra instagramkontot mer personligt 
och ge sin butik en personlig prägel. Tjallamalla vill via sitt instagramkonto uppnå en närmare kontakt 
med sina återkommande kunder, mer än bara kund och biträde. Deras målgrupp är väldigt spridd men 
deras mest aktiva kunder är kvinnor mellan 20–35 år. 
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5 Resultatanalys 

 I det här kapitlet gör vi en analys över resultatet vi fått från observationer, enkätstudie, 
fokusgrupp och intervjuer. Vi har utgått från de tre första underfrågorna till vår 
problemformulering. Med hjälp av litteraturen vi har använt oss av i bakgrunden har vi 
diskuterat kring dessa frågor. 
  

5.1 Hur använder klädföretag sina instagramkonton? 
Från vår undersökning har vi fått fram att företagen anser att Instagram skiljer sig från andra sociala 
medier och att deras marknadsföring där kräver en annan strategi än på till exempel Facebook. Vilket är 
ett logiskt antagande då nya sätt att kommunicera skapar nya möjligheter att marknadsföra sitt företag 
(Gordon 2009).  
 
De tre företagen vi hade kontakt med var överens om att Instagram är ett växande medium, och därför ett 
viktigt forum att finnas tillgänglig på. De har alla tre valt att satsa på att försöka skapa ett välbesökt 
instagramkonto, vilket är ett bra beslut då statistiken som vi redovisar i bakgrunden styrker Instagrams 
ökande popularitet (Smitha 2013).  
  
Alla tre företagen ansåg att Instagram är en plattform som till skillnad från andra sociala medier ska 
användas på ett personligt vis. Det menade att genom applikationen ska kunderna få lära känna företaget. 
Klädföretagen har därför valt att använda andra bilder i marknadsföringen via Instagram, än vad de gör i 
andra medier. Företagen var överens om att förmedling av annonser och reklam inte var plattformens 
huvudsyfte. De ville istället att bilderna de lägger upp ska se ut att vara tagna ut vardagslivet, för att visa 
sina produkter med en bakom kulisserna känsla. Med denna metod ville de undvika en känsla av påtryckt 
reklam, och istället få kunderna att känna en gemenskap med företaget och få inblick i hur företaget 
fungerar. Tanken är bra, som Grusell (2007) nämnde i sin studie uppskattas reklam som är självvald och 
inte känns påtryckt. 
 
 
Den mest vanliga typen av bilder som företagen lägger upp är bilder på sina produkter i ett sammanhang. 
Det kan vara allt från en streetstylebild, ett kollage med produkter, eller bilder från butiken. Företagen 
presentera dessa bilder på olika sätt, men de har alla en tanke om att bilden ska gå att koppla till företaget. 
Det finns alltså en medvetenheten om att företagens varumärkesidentitet ska framgå i bilderna, vilket 
även detta i teorin är en bra marknadsföringsstrategi (The Swedish Patent and Registration Office 2013). 
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5.2 Finns det ett intresse från kunderna att följa 
klädföretag på Instagram? Vilka slags bilder är kunderna 
intresserade att se? 

Ur enkätstudien fick vi fram att 37 % av de 38 som använder Instagram följer ett klädföretag. Att 
procenttalet inte var högre kan kopplas till att av de 64 % som inte följde ett klädföretag var det 33 % som 
inte ens visste att det gick att följa klädföretag på Instagram. Detta tror vi är en siffra som snabbt kan 
ändras. Att fler företag skapar konton, leder till att fler användare kommer bli medvetna om detta, och 
information sprids i sin tur från användare till användare. I bakgrunden visade vi statistik (Smitha 2013) 
på att antalet företag som fått över 10 000 följare har ökat. Det finns alltså ett intresse hos kunderna att 
följa klädföretag på Instagram. 
  
Resultat från fokusgruppen och enkätstudien visar att synen på Instagram och dess användning skiljer sig 
från användningen av andra sociala medier. Det finns en större medvetenhet om vilka man följer på 
Instagram än på till exempel Facebook. Vi tror att en anledning till skillnaden beror på att på Facebook 
kan du aktivt välja bort delar av information från dina vänner. Medan på Instagram finns det inga 
liknande funktioner, och alla dina vänners uppdateringar presentras i ditt flöde.  
  
Deltagarna i fokusgruppen var noga med att förklara att deras attityd gentemot instagramkonton 
tillhörande företag skiljer sig mot konton från vänner och andra privatpersoner. De menade att 
uppdateringar från vänner på Instagram ansågs som viktigare och mer intressant än uppdateringar från 
företag. Både resultatet från fokusgruppen och enkätstudien visar att den främsta anledningen till att följa 
ett klädföretag var för att få inspiration. Att se klädföretagens produkter presenterande i olika 
sammanhang. Vårt resultat visar också att det inte fanns något intresse av att ha en personlig kontakt eller 
att integrera med företaget.   
 
 
Deltagarna i fokusgruppen ville inte se några bilder som inte gick att associera med klädföretaget, till 
exempel att ett klädföretag lägger upp en bild på mat. Några exempel på bilder som deltagarna 
uppskattade och såg som bra marknadsföring var streetstylebilder (bild 5).  
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(Bild 5) Bild från Marc Jacobs International instagramkonto de visar upp sina kläder på ett snyggt och inspirerande 

sätt (Marc Jacobs 2013) 
  

När det kom till företagens uppdateringar var fokusgruppen och deltagarna i enkätstudien även där 
överens. För mycket uppdateringar anses som mycket störande, och kan i många fall leda till att de slutar 
följa företaget. Med för mycket uppdateringar menade fokusgruppen innebar över en bild om dagen. 
Varierande bilder kunde dock öka acceptansen för antalet bilder per dag. Instagram är uppbyggt efter 
pullprincipen som vi skrev om tidigare (Marketing-made-simple 2013), där du själv väljer att ta del av 
reklam. Upplevs reklam då för påtryckande och du har en valmöjlighet att välja bort den, så kommer du 
med stor sannolikhet att göra det.  
 
Företag som inte var så aktiva på Instagram upplevdes inte alls lika störande och väldigt få skulle välja att 
sluta följa ett företag som uppdaterade för sällan. Stör inte företagets bilder dig så finns det ingen 
anledning till att sluta följa dem. Dock kan dessa konton uppfattas som oseriösa och få svårt att få följare 
från första början.  
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6 Diskussion 

Med underlag från vår resultatanalys kommer vi i detta kapitel diskutera kring vår fjärde och 
sista underfråga till vår problemfomrulering. 
 
  
Stämmer det företagen vill förmedla överens med vad kunderna är intresserade av att se? 
Från analysen går det tydligt att se att både klädföretagen och kunderna tycker att Instagram ska användas 
på ett annorlunda sätt än andra sociala medier. Det råder dock olika uppfattningar om hur företag bör 
använda sig av plattformen. 
 
Varför använder företag Instagram som de gör? 
Vi beskrev i bakgrunden hur viktigt det är för företagen att bygga upp en varumärkesidentitet för att nå ut 
till sina kunder. En marknadsföringsstrategi som går ut på att få kunderna att känna en relation till 
företaget (Gustafsson & Lindberg 2008). 
Instagram är en plattform där både privatpersoner och företag vistas, de delar på utrymmet med samma 
förutsättningar men med olika syften. Företagen uppdaterar bilderna för att marknadsföra sig och 
privatpersoner för att de dela med sig av sin vardag. Vi tror att pga detta har företagen en illusion om att 
de ska anpassa sig efter följarna och presentera sig på samma sätt som följarna gör för att skapa en 
relation mellan följarna och varumärket. De vill med sina bilder integrera med sina följare på samma sätt 
som följarna integrerar med sina vänner. Genom att lägga upp bilder från till exempel företagets kontor, 
deras middagar eller på personer som arbetar på företaget vill de skapa starkare och mer personliga band 
till sina följare.  
 
Varför fungerar det inte? 
Vi tror att meningsskiljaktigheten mellan företagen och kunderna som presenterades i resultatet beror på 
att de använder Instagram av olika syften. Vi anser att ett företags bilder alltid kommer uppfattas som 
reklam oberoende vilken plattform de använder sig av. Många ser Instagram i första hand som en plats för 
sina vänner. Att som företag tävla om uppmärksamheten med vänner som inte har till syfte att 
marknadsföra sig blir därför svårt. De måste vara medvetna om att de inte kan vinna uppmärksamheten 
från sina följares vänner, och borde istället presentera sig på ett annat sätt. Eftersom marknadsföringen på 
plattformen är självvald (pullprincipen) av kunderna blir det viktigt för företagen att levera ett intressant 
innehåll och inte framstå som påträngande för att behålla och få följare. Kunderna matas dagligen med 
annonser och reklam från massor av olika medier och att få kunderna att själva söka sig till företagets 
marknadsföring blir därför extra svårt. Stora företag med många följare måste använda andra strategier 
för att nå ut till sina kunder på Instagram. Dessa strategier presenterar vi i vår slutsats.  
 
Mindre företag med färre följare har andra förutsättningar. De kan lättare skapa en “vi-känsla” med sina 
följare, och mer personliga bilder blir därför mer acceptabla. Här har vi Tjallamallas instagramkonto som 
ett exempel. Deras konto var i förstahand riktat till de kunder som de hade en närmare kontakt med. Detta 
kunde innefatta stamkunder och vänner till personalen som var medvetna om vem/vilka det var som låg 
bakom instagramkontot.  Men om de  planerar att i framtiden öka antalet följare på sitt Instagram så måste 
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de tänka om. Om antalet följare ökar kommer det bli svårare för dem att via Instagram skapa en närmare 
kontakt med sina kunder och upprätthålla igenkänningsfaktorn för varumärket.  
 
Att vissa bilder inte fungerar kan också bero på att företagen och kunderna har skilda meningar om vilka 
typer av foton som associeras med klädföretag. Kopplingen mellan företaget och dess bilder blir ibland så 
långsökt att de tappar sitt syfte med att marknadsföra klädföretaget. Bild 6 nedan är ett exempel på en 
sådan bild. Något, vilket företag som helst önskar dig “Gott Nytt År”. Bara genom att titta på bilden har 
du ingen aning om vilket företag den är upplagd av och bilden uppnår därför inte sin tänkta effekt. Bild 7 
däremot visar att Taco Bell önskar sina följare “God Jul”. På bilden syns flera såspåsar, vilka är starkt 
förknippade med Taco Bell. Dessa är formade till en julkrans. På bild 8 är det Burberry som önskar alla 
sina följare “Glad alla hjärtans dag”. Mönstret som går att finna på alla läppstift är Burberrys 
signaturmönster. Läppsitften är placerade efter färg, passande nog så att de skapar ett hjärta. Taco Bell 
och Burberry har båda skapat sig ett starkt varumärke och är medvetna om hur de ska använda sig av det. 
Vi tycker att bild 7 och bild 8 är två exempel på när företagen tydligt visar vem de är som hälsar något till 
sina följare och samtidigt görs detta på ett fyndigt sätt så att vi följare inte uppfattar det som störande 
reklam. Taco Bell är inget klädföretag men det här bilden är ett lysande exempel ändå. 
  

 
        (Bild 6) Bild från Kappahls instagramkonto (Kappahl 2012) 
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 (Bild 7) Till vänster: Bild från Taco Bells instagramkonto (Taco Bell 2012). 

(Bild 8) Till höger: Bild från Burberrys instagramkonto (Burberry 2013). 
  

Lyckad marknadsföring på Instagram 
Det finns många fördelar för klädföretag att använda Instagram som marknadsföringsverktyg. De kan 
med hjälp av applikationens inbyggda funktioner enkelt fixa snygga bilder för att visa upp sina produkter. 
Många kunder är positivt inställda till att få ta del av företags inspirationsbilder på plattformen. Instagram 
öppnar upp för nya sätt att presentera kläder, och detta bör företagen ta vara på. Att visa upp sina 
produkter på ett inspirerande och annorlunda sätt utan att få det att framstå som en annons eller reklam är 
ett lyckat sätt för att få följare. 
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6.1 Metodkritik 
I detta kapitel redovisar vi kritik angående hur vi utfört de tidigare nämnda metoderna.  

E-post kontakt 
Frågorna skickades ut till företagen väldigt tidigt i processen vilket ledde till att vi ställde en fråga som 
senare visade sig vara orelevant för våran undersökning. Längre fram i porcessen när vi hade fått mer 
inblick i ämnet insåg vi att vi hade fler frågor som behövde besvaras. Men svaren vi fick in var uttförliga 
och lätttolkade vilket gjorde att vi fick in bra och användbar information ändå. 
 
  

Telefonintervju 

Intervjupersonen hade innan intervjun fått tillgång till frågorna, men hade inte hunnit läsa igenom  dem 
telefonintervju ägde rum. Detta kan lett till att svaren inte blev så genomtänkta som de borde. 
  
Vi hade bara kontakt med tre företag, vilket är för lite för att få en generell bild av hur klädföretag ser på 
Instagram. Detta var vi medvetna om, men att blanda in för många företag skulle bli alldeles för 
omfattande för denna studie. Vi valde istället att utföra en överskådlig observation över fler klädföretag 
för att skapa oss en bredare uppfattning om hur de använder plattformen.  
  
Fokusgrupp 
När vi ställde frågorna till deltagarna i fokusgruppen fick de i tur och ordning svara på våra förberedda 
frågor och de kunde på så vis bli påverkade av vad de andra i gruppen svarade. Ett upplägg där deltagarna 
fått skriva ner sina svar innan diskussionen hade varit att föredra. Förutom detta gick fokusgruppen bra, vi 
hade en intressant diskussion där alla deltagares åsikter och synpunkter kom fram.  
  
Enkätstudie 
Enkäten skickades ut till vänner på Facebook. Eftersom vi delade länken på våra profilsidor, har vi ingen 
kontroll över vilka som svarade på enkäten, vi kan därför inte heller veta om alla som svarade var seriösa 
med sina svar. Vi kan inte heller säkert veta om de tolkade frågorna rätt. 
Vi fick in 46 svar, 8 av dessa svarade att de inte var instagramanvändare och fick direktiv att inte svara på 
enkätens resterande frågor. Vi hade behövt vara tydligare med vårt direktiv eftersom några av dessa 8 
ändå fortsatte svara på frågorna. För att undvika missvisande resultat tog vi därför bort dessa svar.  
  
När vi gick genom resultaten insåg vi att ett svarsalternativ hade behövt en grundligare förklaring för att 
säkerhetsställa att repondenterna hade tolkat alternativet rätt; “Lära känna företaget personligen, genom 
att få se "bakom kulisserna"-bilder”. De framgick inte vad “att lära känna ett företaget peronligen” 
innebar, inte heller vad som menades med “bakom kulisserna-bilder”. 
  
48 svar är för lite för att använda som statistiken att dra slutsatser ifrån. Detta var vi medvetna om och 
valde därför att endast använda svaren som ett komplement till övriga resultat.   
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 7 Slutsats 

 I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser. Med hjälp av diskussionen kring underfrågorna har 
vi besvarat vår huvudsakliga problemformulering. 
  

!      Hur ska företag utforma innehållet på sitt instagramkonto för att marknadsföra sig och 
samtidigt behålla sina följare. 

  
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att det råder en skillnad mellan hur klädföretag använder 
sig av Instagram och kundernas syn på hur klädföretag borde presentera sig på plattformen. Företagen bör 
därför ändra taktik för att behålla och locka till sig fler följare på Instagram. Resultaten visar att den 
största missuppfattningen var att företagen hade en tanke om att de borde använda plattformen på samma 
sätt som deras kunder gör, vilket innebär att de lägger upp mer personliga bilder som egentligen inte har 
någonting med deras företag eller deras produkter att göra. Kunderna hade inget intresse av att ta del av 
dessa bilder, de ville istället få inspiration genom att se företagets produkter presenterade i olika och 
annorlunda sammanhang.  
Företagen bör därför utnyttja plattformen för att i första hand ge inspiration till sina kunder. För att deras 
uppdatering inte ska uppfattas som påtryckt marknadsföring, som skrämmer bort följare, borde de 
undvika att lägga upp traditionella annonser som kunderna relaterar till reklam. Den personliga kontakten 
till företaget är ingenting som efterfrågas av kunderna och bör därför inte vara en av företagens primära 
mål med bilderna på Instagram. 
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
 

Form Title 
Fråga 1: Använder du Instagram? Om du inte använder Instagram behöver du inte fylla i resterande frågor. Tack för 
hjälpen. 

!  Ja 

!  Nej  
 
Fråga 2: Ålder? 

!  0-15 

!  16-25 

!  26-35 

!  36-45 

!  46+ 
 
Fråga 3: Följer du något klädföretag på Instagram? 

!  Ja 

!  Nej  
 
Om nej gå till fråga 7. Om ja fortsätt med fråga 4. 
 
Fråga 4: Hur kommer det sig att du följer just dessa klädföretag? (svara på ett eller flera alternativ) 

!  För att få inspiration 

!  För att få information om aktuella kampanjer, rabatter etc 

!  Lära känna företaget personligen, genom att få se "bakom kulisserna"-bilder 

!  För att få ren reklam, som en annons 

!  Other:  
 
Fråga 5: Vilket är det vanligaste sättet du hittar ett klädföretag på? 

!  Sökte på det själv 

!  Genom en hashtag 

!  Blev tipsad av en vän eller hittade genom en väns instagramkonto 

!  Via toppsidan 

!  Hittade via klädföretagets hemsida 

!  Other:  
 
Fråga 6: Tycker du att det är svårt att hitta klädföretag på Instagram? 
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!  Ja 

!  Nej 
Motivera ditt svar: (Hoppa sen till fråga 10) 
  
Fråga 7: Om du INTE följer ett klädföretag på instagramVisste du att det fanns klädföretag på Instagram? 

!  Ja 

!  Nej 
 
Fråga 8: Vad skulle få dig att följa ett klädföretag? (svara på ett eller flera alternativ) 

!  För att få inspiration 

!  För att få information om aktuella kampanjer, rabatter etc 

!  Lära känna företaget personligen, genom att få se "bakom kulisserna"-bilder 

!  För att få ren reklam, som en annons 

!  Other:  
 
Fråga 10: Skulle du sluta följa ett företag som du anser uppdaterar för ofta? 

!  Ja 

!  Nej 
Motivera ditt svar: 
  
Fråga 11: Skulle du sluta följa ett företag som du anser uppdaterar för sällan? 

!  Ja 

!  Nej 
Motivara ditt svar: 
  
Fråga 12: Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i en fokusgrupp?Om ja skriv din mail nedan. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. Frågor till företag 
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! !Marknadsför ni er via sociala medier, och hur gör ni isåfall detta? 
 

! Hur mycket resurser lägger ni på marknadsföring via sociala medier? 
 

! !Har erat företag ett instagramkonto? 
 
Om “nej”: ! 

! Vad är anledningen till att ni inte använder Instagram? ! 
 

! Vad skulle få er att börja använda Instagram i marknasföringssyfte? 
 
Om “ja”: ! 

! Vad är anledningen till att ni använder Instagram?  
! 

! Vad för typ av bilder lägger ni upp på Instagram? ! 
 

! Hur hittar era kunder er på Instagram? !  
 

! Skiljer sig ert sätt att marknadsföra er på Instagram från sättet ni marknadsför er på andra sociala 
medier? (Använder ni er av andra slags bilder etc). ! 

 
! Hur vill ni att erat företag ska framstå på Instagram?  

 
! Vilken är eran målgrupp? 
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