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Sammanfattning 

Innehållsmarknadsföring är en metod för att nå ut med sitt varumärke och nå sina kunder med 

hjälp av innehåll av redaktionell ton. Tidigare studier har gjorts om hur 

innehållsmarknadsföring kan användas men få har fokuserat på hur små självständiga butiker 

kan använda sig av detta. Denna studie syftar till att undersöka hur en liten butik kan utforma 

content som tilltalar sin målgrupp och hur en strategi över skapandet av content i syftet att 

publicera på Instagram ska utformas. Studien har utgått ifrån caseföretaget No 36. No 36 är 

en liten självständig butik som är återförsäljare av modevarumärken. Data samlas in via en 

enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. En designprocess genomförs i syfte att 

skapa content för publicering på Instagram. En utvärdering av designen sker med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med representanter med No 36s målgrupp. Studien visar att 

content som skapas ska vara inspirerande, fotat enligt snapshot-estetik och ska innehålla korta 

och koncisa bildtexter. En strategi för publicering av content på Instagram ska innehålla en 

plan för vilket content som ska publiceras, när det ska publiceras och riktlinjer för hur en 

sammanhängande tonalitet ska skapas. 
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Abstract 

Content marketing is a way to reach out with a brand and to their customers with help of 

content that has an editorial tone. Earlier studies have been done about how to use content 

marketing but not as many focuses on how a small independent shop can use content 

marketing. This study aims to investigate how a small independent shop can create content 

that is appealing to its target group and how a strategy for the creation of content for 

Instagram should contain. The study has been made from a case study of the shop No 36. No 

36 is a small independent shop that are resellers of different fashion brands. Data is collected 

by a survey and semi-structured interviews. A design process is made to create content for 

publishing on Instagram. An evaluation will be made by semi-structured interviews with 

representative respondents from the target group of No 36. The results of the study show that 

the created content has to be inspiring, photographed in a snapshot-aesthetic and have short 

texts. The strategy that will be created needs to include a plan that shows what content to 

post, when to post it and guidelines to maintain a similar tone of voice throughout the 

content.   
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1. Inledning 

Hur företag kommunicerar och marknadsför sig har kommit att ändras i takt med 

digitaliseringen och att nya tekniker och kanaler har uppstått. Allt fler företag använder sig 

idag av sociala medier för att kommunicera med och marknadsföra sig emot kunder och 

målgrupp (Vien 2015). Detta är en tillgång för mindre företag med begränsade resurser då 

marknadsföring via sociala medier är ett utmärkt verktyg för att nå ut till sina kunder utan 

större kostnader (Cole, DeNardin & Clow 2017). 

 

Innehållsmarknadsföring - mer känt som det engelska begreppet content marketing, är en 

effektiv metod för företag att nå ut med sitt varumärke och bygga en relation till sina kunder.  

Genom att producera innehåll i form av redaktionellt material så som text eller bild med syfte 

att inspirera snarare än att direkt marknadsföra kan företag nå ut på ett effektivt sätt  

(Du Plessis 2017). I denna studie benämns detta redaktionella innehåll framöver med det mer 

vedertagna och fackspråkliga engelska begreppet content. 

1.1 Problemformulering  

No 36 är ett lokalt företag baserat i Linköping och är återförsäljare av kläder och accessoarer 

från olika varumärken. Liksom många andra mindre fristående företag är de beroende av den 

lokala kundkretsen vilket gör det viktigt att underhålla relationen gentemot kunderna. Denna 

relation skulle kunna upprätthållas och underhållas med hjälp av innehållsmarknadsföring. 

Målet är därmed att hitta hjälpmedel för att locka kunderna till att göra ett besök och sedan ett 

köp. No 36 har i dagsläget ett Instagramkonto som uppdateras regelbundet men ägarna 

upplever själva att de saknar kunskap i hur denna kanal ska hanteras med bästa resultat. 

Genom att utforma en strategi över skapandet av content för publicering på Instagram kan 

butikens besökare bli fler och långsiktiga relationer skapas. 
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1.2 Syfte 

Studien syftar till att ta fram en strategi för skapandet av content för publicering på Instagram 

för den lilla butiken No 36. Detta görs för att butikens långsiktiga relationer ska stärkas och 

generera fler besök i butiken. Denna studie ska svara på frågorna: 

 

● Hur bör content för No 36s Instagramkonto utformas för att tilltala deras målgrupp?  

● Hur bör en strategi för skapandet av content som ska publiceras på Instagram 

utformas för att locka målgruppen att besöka butiken? 

1.3 Avgränsningar 

Då studien utgått från en fallstudie, har beslut tagits med No 36:s behov, förutsättningar och 

målgrupp i åtanke. Innehållsmarknadsföring kan göras genom flera olika kanaler men arbetet 

har begränsats till content som publiceras på Instagram. Just Instagram valdes utifrån 

butikens resurser, tidigare erfarenhet av kanalen samt resultat av förstudien. Studien har 

avgränsats till att fokusera på att skapa content.  
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2.Teoretiskt ramverk 

Teorier och litteratur kring innehållsmarknadsföring, varumärkesbyggande och formgivning 

presenteras för att sedan användas vid analys av insamlad data samt för att ge läsaren en 

bakgrund till studien.  

2.1 Innehållsmarknadsföring 

Enligt Vien (2015) innebär innehållsmarknadsföring att marknadsföra ett varumärke med 

hjälp av content såsom blogginlägg, fotografier, presentationer eller videor. Du Plessis (2017) 

menar att metoden hjälper varumärken att bygga långsiktiga kundrelationer då kunden ofta är 

utgångspunkten för hur content skapas. Innehållsmarknadsföring medför ett enkelt men 

effektivt sätt för kunden att interagera direkt med varumärket vilket bidrar till en långsiktig 

och personlig relation till varumärket (Du Plessis 2017).  

 

Cole, DeNardin och Clow (2017) beskriver att mindre företag vanligtvis har en begränsad 

budget för marknadsföring och ofta ser marknadsföring som en stor utgift snarare än som 

något inkomstbringande. Eftersom innehållsmarknadsföring kan kommuniceras i egna 

kanaler, som exempelvis sociala medier, utan större kostnader kan denna metod med fördel 

användas av mindre företag (Cole, DeNardin & Clow 2017).  

2.1.1 Innehållsmarknadsföring i praktiken 

Contentbyråer delar ofta med sig av kunskap och erfarenheter kring att jobba med 

innehållsmarknadsföring i form av till exempel blogginlägg eller artiklar. Contentbyrån 

Appelberg har arbetat med innehållsmarknadsföring i över 20 år (Appelberg 2018a). Enligt 

Appelberg (2018b) är sociala medier det första steget i många kunders köpprocess. Många 

kunder använder varumärkens sociala medier för att skapa sig en uppfattning om utbudet för 

att sedan ta ett beslut om butiken är värd att besöka. Sociala medier kan därmed användas för 

att väcka ett behov av en produkt eller tjänst hos kunden (Appelberg 2018b). 

 

Ett önskvärt mål med innehållsmarknadsföring är att skapa ett engagemang kring de sociala 

kanalerna och dess innehåll och det är därför viktigt att ha kunskap om sin målgrupp. Det är 

de som ska vara i huvudfokus och det är viktigt att de är intresserade av det content som 

skapas (Appelberg 2018b). Spoon är en annan stor contentbyrå som också lyfter vikten av att 
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lära känna sin målgrupp. För att lyckas med sin innehållsmarknadsföring är det viktigt att ha 

koll på målgruppens intressen och deras köpbeteende. För att kunna upprätthålla en långvarig 

kundrelation måste innehållet ständigt intressera målgruppen (Glad 2018).  

 

Ann Handley har skrivit flera böcker om innehållsmarknadsföring och håller utbildningar i 

ämnet (Handley 2018a). Handley lyfter vikten av att skapa en stark tonalitet i den skapade 

innehållsmarknadsföringen. För att göra detta bör företaget definiera sig själva och sina 

värderingar och sammanfatta dessa i tre ord. Orden bör sedan beskrivas djupare för att ge de 

en mening och tydliggöra vad orden innebär, till exempel genom att definiera hur företaget 

jobbar med det valda ordet. Den språkliga tonen bör definieras utifrån vem texterna ska riktas 

mot och med vilken ton det ska kommuniceras. Pronomen i text bör också definieras 

eftersom de kan påverka hur kommunikationen uppfattas. Att skriva i första person kan 

uppfattas som varmare än i tredje person som kan uppfattas som mer distanserat (Handley 

2018b). Appelberg (2018b) påpekar också vikten av ett sammanhängande content vilket kan 

försäkras genom riktlinjer i form av ord eller bild.  

 

2.2 Strategisk kommunikation 

Enligt Sezgin & Telingün (2016) handlar strategisk kommunikation om att ta fram en plan för 

att maximera effekten av ett budskap. Detta kan göras genom att sätta upp bestämda tider och 

kanaler för vilka budskapen ska kommuniceras från. Genom att följa denna strategiska plan 

får de kommunicerade budskapen högre genomslagskraft och chans att påverka målgruppen 

(Sezgin & Telingün 2016).   

 

Sezgin och Telingün (2016) menar att sättet budskapen kommuniceras på spelar stor roll för 

kommande resultat vilket gör valet av kanal viktigt. I dagens tekniska samhälle är det lätt och 

snabbt att sprida sina budskap genom sociala medier men samtidigt blir det svårare att bryta 

sig igenom det mediala bruset. För att nå ut med ett slagkraftigt budskap behövs det därför 

kommunikation som följer en strategiskt upplagd plan (Sezgin & Telingün 2016). 
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2.3 Att skapa content 

Content kan definieras som värdefullt, relevant och konsekvent innehåll som syftar till att 

locka till sig kunder och att skapa en långsiktig relation. Materialet är hjälpande, användbart 

och intressant för kunderna snarare än vad det är till för varumärket att visa upp det som säljs 

(Content marketing institute 2017). Content kan produceras i form av text, bild, film eller ljud 

(Vien 2015). 

2.3.1 Texten 

Det skrivna ordet är en del av det content som kan användas inom innehållsmarknadsföring. 

Enligt Jeffersson och Tanton (2015) ska syftet med texten, oavsett vilket medium texten 

skapas för, vara att hjälpa kunden. För att nå kunden bör texten rikta sig till ett “du” och att 

den ska ställa frågor till läsaren. Bra content är kort, koncis och enkel att förstå (Jefferson & 

Tanton 2015). Bergström (2015) påpekar vikten av att fokusera på läsaren och vad texten 

bidrar med för den. Textens innehåll, ord och formuleringars största uppdrag är att leverera 

budskapet till läsaren (Bergström 2015).  

2.3.2 Bildkomponering 

Att komponera en fotografisk bild handlar om att organisera och strukturera innehållet inom 

bildens ramar. Ögat letar ständigt efter harmoni och för att skapa ett estetiskt fotografi kan 

olika hjälpande regler komma till användning (Freeman 2007). Detta kan till exempel göras 

genom att använda sig av tredjedelsregeln där bildens viktigaste komponenter placeras i 

skärpunkter av tredjedelar, genom att använda sig av gyllene snittet som beskriver ett 

harmoniskt arrangemang av objekt, av symmetri och asymmetri eller av kontrast (Bergström 

2015). 

2.3.3 Retoriken 

För att skapa innehåll som kommunicerar det valda budskapet kan de retoriska begreppen 

etos, patos och logos användas (Bergström 2015).  

 

Etos handlar om att inge trovärdighet för avsändaren (Bergström 2015).  Enligt Berlanga, 

García och Victoria (2013) kan trovärdighet för kanaler på sociala medier skapas hos 

betraktaren då denne studerar den tidigare aktiviteten i kanalen. Det tidigare flödet har en 
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möjlighet att visa på åsikter, preferenser och ställningstaganden vilket påverkar betraktarens 

förtroende för kanalen (Berlanga, García & Victoria, 2013). 

 

Patos handlar om att framkalla känslor hos betraktaren (Bergström 2015). Enligt Berlanga, 

García och Victoria, (2013) bygger sociala medier mycket på känslor. Gränssnitten är 

uppbyggda kring tidslinjer som syftar till att framkalla reaktioner och känslor. Interaktionen 

mellan användare genom gillamarkeringar och kommentarer visar på hur användandet av 

patos i sociala medier kan se ut (Berlanga, García & Victoria, 2013). 

 

Logos handlar om förnuftet, det logiska (Bergström 2015). Enligt Berlanga, García och 

Victoria, (2013) används logos mycket mindre i sociala medier än etos och patos. Vem som 

har gjort ett inlägg och vilka reaktioner det får spelar mycket större roll (Berlanga, García & 

Victoria, 2013).  

2.3.4 Samspelet mellan text och bild  

Vid utformning av budskap genom innehållsmarknadsföring behöver bild och text samspela. 

Enligt Bergström (2015) kan kombinationen av ord och bild förstärka budskapet och berätta 

något som de båda medierna inte klarar av själva. Bild och text kan kombineras i harmoni 

eller disharmoni. När de båda medierna kombineras kan det hända att bilden säger något som 

då inte behöver nämnas i texten och tvärtom. Ett bra samspel mellan text och bild skapas när 

mottagaren måste se både text och bild för att förstå det hela budskapet (Bergström 2015).  

 

2.4 Content på sociala medier  

Sociala medier är ett verktyg för att sprida det content ett företag producerar (Jefferson & 

Tanton 2015). Enligt Stephen (2015) tillåter sociala medier konsumenterna att bli en del av 

företagets varumärkesbyggande och öppnar upp till en dialog mellan företag och konsument. 

För konsumenter är sociala medier är ett vanligt verktyg för att undersöka marknaden och 

hitta produkter (Stephen 2015).   

 

Godey et al (2016) menar att marknadsföringsinsatser via sociala medier har en positiv 

inverkan på varumärkesvärdet, varumärkeskännedomen och varumärkesbilden (hädanefter 

används det engelska och fackspråkliga begreppet brand image). Studien som Godey et al 
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(2016) genomfört visar att marknadsföringsinsatser via sociala medier har en positiv effekt på 

hur konsumenter uppfattar varumärket, både när det kommer till varumärkeslojalitet och 

varumärkespreferens.   

 

För små företag kan sociala medier vara ett kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att 

marknadsföra sig på om det finns en plan för hur de olika kanalerna ska skötas 

(Bandyopandhyay 2016). Bandyopandhyay (2016) menar att de fem målen med 

marknadsföring via sociala medier för små företag är att skapa uppmärksamhet kring 

produkter och tjänster, öka varumärkeskännedomen, stärka relationerna till sina kunder, 

erbjuda kundtjänst och få feedback från kunder. 

2.4.1 Bildtypers betydelse för uppfattning på Instagram 

Instagram är en plattform för publicering och delning av bilder. Vilken typ av bild som 

publiceras kan ha stor effekt på hur den uppfattas. I en studie av Colliander och Marder 

(2017) undersöks huruvida snapshotbilder uppfattas och mottas av ett modeföretags följare 

gentemot foton som är fotade i en studio. Colliander och Marder (2017) menar att bilder som 

är fotograferade enligt en snapshot-estetik föredras av konsumenterna och resulterar i ett 

högre gillande och en högre uppfattad trovärdighet av varumärket. Studien visade att detta i 

sin tur ledde till konsumenterna hade lättare att rekommendera Instagramkontot till andra och 

deras attityd gentemot varumärket (Colliander & Marder 2017).   

 

2.5 CBBE-modellen  

För att bygga ett starkt varumärke kan teorin om kundbaserat varumärkesvärde, också kallat 

CBBE-modellen, appliceras. Modellen utgår från kundens relation till ett varumärke då 

varumärkenas makt till största del finns hos kunderna. För att positivt utveckla denna makt 

används CBBE-modellen för att kunden ska få hög kännedom och kunna koppla samman 

starka, fördelaktiga och unika associationer till det specifika varumärket (Keller, Apéria & 

Georgson 2012).  
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Figur 1 - CBBE-modellen (Keller, Apéria & Georgsson 2012, s66) 

 

I CBBE modellen visas fyra steg för att skapa optimalt kundbaserat varumärkesvärde. De 

fyra stegen måste tas i ordning och kan aldrig nås om steget under är bristfälligt. Det mest 

grundläggande steget handlar om varumärkeskännedom, om att få kunder att veta att 

varumärket finns och blir igenkänt. Steg två handlar om vad ett varumärke kan erbjuda och 

vad som gör det unikt. Steg tre handlar om kunders reaktioner och känslor kring varumärket. 

Det sista steget handlar om relationen mellan varumärket och kunderna (Keller, Apéria & 

Georgson 2012).  

 

Varumärkeskännedom är viktigt för att skapa ett framgångsrikt företag. För att ett varumärke 

ska räknas att ha god kännedom bland kunderna är det viktigt att kunna identifiera och 

memorera det. Optimalt är att varumärket är så kallat top of mind, att det är det första 
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alternativet som dyker upp i minnet hos kunderna. Detta skapas mest effektivt genom att 

ständigt upprepa exponeringen av ett varumärke (Keller, Apéria & Georgson 2012).  

 

För att kunna skapa en positiv brand image är det viktigt att förmedla en enhetlig känsla. 

Genom att återkommande kommunicera denna känsla till sina kunder skapas efter ett tag en 

bild av företaget. Detta kan göras med hjälp av marknadsföringsmaterial och det är blir därför 

viktigt att ha en sammanhängande ton i allt material (Keller, Apéria & Georgson 2012). 
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3. Metod 

Forskning genom design handlar enligt Löwgren (2015) om att ta fram ett exempel på hur 

någonting skulle kunna vara. Denna metod lämpar sig till studien då forskningsfrågan syftar 

till hur innehållsmarknadsföring skulle kunna utformas. Studien grundar sig i en empirisk 

fallstudie. Kvalitativa metoder tillämpas då det för forskningsfrågan är relevant att ta reda på 

hur målgruppen upplever, tycker och känner kring det skapade innehållet.  

3.1 Förstudie 

Förstudien utförs för att definiera designproblemet och görs genom en empirisk 

undersökning. Förstudien består av en intervju med butikens ägare, en enkätundersökning 

med butikens målgrupp samt en observation av No 36s befintliga Instagramkonto.  

3.1.1 Intervju med ägarna  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ägarna till företaget genomförs i syfte att få 

information om företaget och hur de vill att företagets varumärke ska uppfattas.  Enligt 

Bryman & Bell (2011) används semistrukturerade intervjuer för att ge respondenten frihet att 

utforma svaren då intervjuguiden består av en lista av teman. Intervjuguiden grundar sig i och 

tar hänsyn till dessa riktlinjer. Under intervjun lyfts etiska aspekter om hur företagets samt 

respondenternas namn och uppgifter får används i studien. Intervjun spelas in, transkriberas 

och svaren analyseras genom en skriftlig sammanställning av de svar som anses relevanta för 

det fortsatta arbetet.   

3.1.2 Enkät om attityder kring butikers digitala kanaler  

Enligt Creswell (2014) kan enkäter användas för att ta reda på åsikter, attityder och trender. 

För att få veta hur innehållsmarknadsföring konsumeras och vilken typ av content som 

uppskattas skickas en enkät ut. Enligt Bryman & Bell (2011) är enkäter snabbare att 

administrera än intervjuer och respondenterna kan fritt svara när de har möjlighet. Detta var 

två faktorer som gjorde att valet föll på att använda enkäter som en del av denna studie.  

 

Enkäten utformas av både frågor med bestämda svarsalternativ och fritextfrågor. 

Fritextfrågor genererar svar från respondenterna som inte är styrda av författarna och frågor 

med svarsalternativ ger kvantitativa data. Slutna frågor är generellt lättare att besvara när en 
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intervjuare inte finns på plats (Bryman & Bell 2011) men då intresse finns av 

respondenternas fria associationer förekommer även två öppna frågor. Antalet frågor är lågt 

för att undvika att respondenter avskräcks från att genomföra enkäten eller bryta halvvägs, 

vilket enligt Bryman och Bell (2011) är en vanlig anledning till bortfall. För att kunna sprida 

enkäten snabbt utformas enkäten online via verktyget Google Forms. Enkätens visuella 

utformning begränsas då till att följa den mall som erbjuds via verktyget.  

 

Enkäten delas till respondenterna på författarnas Facebook för att nå en stor grupp människor. 

För att garantera svar från den specifika målgruppen delas enkäten även via mejlutskick till 

No 36s kunder. Valet att blanda butikens egna kunder med respondenter som hittat enkäten 

via Facebook gjordes för att generera ett högt antal respondenter. Enkäten syftar till att samla 

in allmänna åsikter kring innehållsmarknadsföring och ta reda på vilken typ av content som 

uppskattas. Respondenterna som hittade enkäten via Facebook var generellt sett yngre än 

respondenterna som fick den via mail, vilket bidrog till insamlade svar ifrån ett brett 

åldersspann. Om enkäten enbart skulle delas till butikens kunder skulle fler 

målgruppsspecifika svar samlas in men antalet respondenter skulle ha blivit lägre.  

 

De stängda frågorna sammanställs med diagram och de öppna genom att gruppera svaren 

utifrån teman. De svar som grupperats utifrån teman sorterades utifrån antal svar för att dra 

slutsatser kring vilka svar som förekom mest. 

3.1.3 Observation av befintligt Instagramkonto 

För att skapa en förståelse av hur butiken i nuläget använder sig av sina sociala kanaler 

undersöks ett Intagramkonto som tillhör butiken. De texter och bilder som finns på kontot 

observeras. 

 

3.2 Designprocess 

För att utforska hur content kan utformas används en designprocess. Aspelund (2015) 

beskriver designprocessen utifrån 7 olika steg; inspiration, identifikation, konceptualisering, 

utforskning, definiering, kommunikation och produktion (Aspelund, 2015). Det två sista 

faserna, kommunikations- och produktionsfasen kommer inte att användas i denna studie då 
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designen ej kommer att presenteras och kommuniceras ut eller bli ett färdigt resultat som ska 

gå till produktion.  

3.2.1 Inspirationsfasen 

Inspirationsfasen handlar om att aktivt söka inspiration för att få designprocessen att röra sig 

framåt (Aspelund 2015). I denna studie syftar inspirationsfasen till att samla in intryck från 

liknande verksamheter. Detta för att få en bild av hur content kan se ut och utformas för en 

liten butik.   

3.2.2. Identifikationsfasen  

Identifikationsfasen syftar till att identifiera projektet och dess begränsningar (Aspelund 

2015). I den här studien sker identifikation av problem och lösning genom intervjuer, enkäter 

och det teoretiska ramverket. Insamlad data omvandlas till ett beslut kring vad det är som ska 

designas och vilka krav som ställs på designen.  

3.2.3 Konceptualiseringsfasen  

Konceptualiseringsfasen syftar till att sätta ord på en idé för att kunna driva den vidare 

(Aspelund 2015). Brainstorming syftar till att generera många idéer och att utveckla, förbättra 

och kombinera flera personers idéer. Vid brainstorming behöver ett problem, utmaning eller 

fråga skrivas ner och sedan associeras fritt kring. Efter egna associationer kan de läsas upp 

för att sedan vidareutvecklas och byggas på varandra (Arvola 2014). I denna studie 

genomförs brainstormingen genom tankekartor. Konceptualiseringsfasen fortsätter skapandet 

av en moodboard. En moodboard definieras av Arvola (2014) som ett kollage bestående av 

bilder som associeras med ett eller flera nyckelord.  Denna fas genomgås för att komma fram 

till förslag på lösningar till designproblemet (Aspelund 2015).  

3.2.4 Utforskningsfasen  

Utforskningsfasen innebär att utveckla och testa de tidigare definierade koncepten (Aspelund 

2015). Syftet kommer i detta stadie vara att utveckla mer detaljerade förslag genom att gå 

från analoga skisser till digitala. Detta görs genom att skissa möjliga bildkomponeringar för 

att sedan utveckla dessa genom en kamera. De tagna bilderna i detta stadie syftar till att 

kunna värdera olika typer av innehåll. 
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3.2.5 Definitionsfasen  

Definitionsfasen syftar till att fatta beslut kring hur konceptet ska utvecklas till en färdig 

design och huruvida den uppfyller de designkrav som finns (Aspelund 2015). I denna fas 

förfinas och utvecklas de digitala skisserna till ett resultat som kan utvärderas.  

3.3 Utvärdering av design 

Utvärdering av designförslag görs genom semistrukturerade intervjuer riktade mot 

målgruppen. Syftet med dessa intervjuer är att ta reda på om det content som skapats tilltalar 

målgruppen samt om det får målgruppen att vilja följa kontot och besöka butiken. För att 

genomföra utvärdering görs ett urval av tre respondenter från No 36s målgrupp. Kraven på 

respondenterna är att de ska ha ett intresse för kläder, vara användare av Instagram och vara 

inom åldersspannet 35–55 år.  

 

Utvärderingen av designen genomförs i två steg, först en intervju och sedan en observation. 

Det första steget, intervjun, går ut på att utvärdera vad målgruppen helst önskar att se i ett 

flöde. Utvärdering av bilderna sker med en bildserie av samma produkt fast i tre olika 

bildkomponeringar. Utvärdering av texten sker genom en textserie med tre olika texter. 

Respondenterna uppmuntras att tänka högt kring de bilder och texter de ser för att sedan välja 

det alternativ som de helst ser i ett Instagramflöde.  

 

Observationen görs för att se hur respondenterna interagerar med flödet. Respondenten får 

med hjälp av sin egen mobil leta upp ett exempelkonto på Instagram. Under observationen 

uppmuntras respondenten att tänka högt och gilla eller kommentera inlägg om de vill. 

Observationen syftar till att uppmärksamma vilka bilder i flödet som lockar klick, gilla-

markeringar och kommentarer samt att se vilka texter som respondenterna läser. Efter att ha 

interagerat med flödet får respondenterna markera ut på en skala från ett till fem om hur 

sannolikt det skulle vara att de skulle följa samt besöka butiken.   

3.4 Analys och värdering av designförslag 

Intervjuerna med de tre respondenterna transkriberas för att sedan kodas tematiskt (Creswell 

& Creswell 2018). Insamlade data jämförs först med varandra och värderas utifrån de 

presenterade teorierna.   
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4. Genomförande 

Studien genomförs genom en förstudie bestående av en intervju, en enkätundersökning och 

en observation vilket leder in på designprocessen. 

4.1 Förstudie 

Förstudien inleddes med en semistrukturerad intervju med ägarna till det företag som används 

som case i studien. En enkät genomfördes för att ta reda på attityder kring marknadsföring via 

digitala medier och No 36s befintliga Instagramkontot studerades.  

4.1.1 Om fallföretaget - intervju med ägarna till No 36  

Syftet med intervjun var att få en bild av företaget, dess målgrupp, dess marknadsföring, dess 

kärnvärden och dess inställning till sociala medier och skapandet av content. Intervjun 

spelades in och transkriberades. 

 

Affärsidén till butiken kom till då ägarna saknade en butik som sålde vissa varumärken och 

hade ett fokus på hållbar design. Tanken med butiken är att kunderna ska känna en 

avslappnad hemma hos känsla när de kliver in och att de ska uppleva att servicen är bra. Den 

primära målgruppen är kvinnor i den ungefärliga åldern 35–55 år, men de ser både yngre och 

äldre som besöker och handlar i butiken också. De ser en möjlighet att nå en yngre 

trendmedveten målgrupp då de har ett bra utbud som efterfrågas men upplever att de i 

dagsläget inte lyckats nå ut till denna grupp.  

 

Varumärket marknadsförs idag via Facebook, Instagram och mailutskick till VIP kunder. På 

Instagram och Facebook publiceras samma innehåll. Det finns ingen uttalad strategi för dessa 

kanaler men målet är att lägga ut cirka tre inlägg per vecka. Inläggen består av en 

kombination av egentagna fotografier och bilder från leverantörer. De fotografier de fotar 

själva föreställer ofta nya produkter som kommit in i butiken. Fotografierna fotas i dagsläget 

med mobilkameror. Det primära syftet är att få folk att besöka butiken och göra ett köp.  

 

I dagsläget känner ägarna att de har tid att lägga på marknadsföring i digitala kanaler men att 

de saknar verktygen och kunskapen kring hur de ska tänka och jobba med detta.  
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Företaget har inga uttalade värdeord men ägarna skulle beskriva att det viktigaste ledordet för 

butiken och deras sätt att jobba på är noga utvalt, vilket speglar det sortiment de väljer att ta 

in. De vill också förmedla kvalitet, både i hur butiken ser ut och genom vad som säljs. 

Känslan kunden får när hen kommer in i butiken är viktig och en stor vikt ligger på att 

förmedla en trevlig känsla.  

4.1.2 Resultat från enkät om attityder kring butikers digitala kanaler  

Enkäten utformades med syftet att ta reda på önskemål och användande av butikers digitala 

kanaler. Enkäten skickades ut digitalt och resulterade i 101 stycken svar (se bilaga 2, 

enkätundersökning). 

 

79 av de 101 tillfrågade respondenterna följer idag butiker i digitala medier och en majoritet 

av dessa gör det för att få inspiration. På flervalsfrågan “Hur vill du ha information om nya 

produkter, erbjudanden och befintligt sortiment?” fick alternativet “butikens webbplats” 59 

svar vilket var flest. Närmast därefter hamnade “Instagram” med 55 röster och “Facebook” 

med 35 röster och “nyhetsbrev via mail” med 40 röster. Mindre populärt var reklamutskick i 

brevlåda och sms.  

 

På frågan om man följer några butikers digitala konton ställdes följdfrågan varför dessa följs. 

Detta var en fritextfråga och har sammanställts tematiskt. Den vanligaste anledningen var för 

att få se nya produkter följt av att få inspiration eller vetskap om erbjudanden, rabatter eller 

rea. Andra svar som samlades in lyfte att de följde konton för att hålla sig uppdaterad om 

mode eller rådande trender, få tips, vara med i tävlingar, för att stödja mindre butiker, få se 

kampanjer eller samarbeten, läsa reportage, få vetskap om event, slippa besöka den fysiska 

butiken, få översikt över utbudet eller för att butikens innehåll ses som underhållande eller 

intressant.  

 

På fritextfrågan “Ge exempel på och beskriv vilken typ av innehåll du helst ser i butikers 

digitala kanaler?” var det mest förekommande temat att få se bilder på butikens nyheter. 

Närmast därefter svarades information om erbjudanden och inspirerande bilder. 

Respondenterna beskrev inspirerande bilder som bilder som visar hur produkten kan 

användas och hanteras eller bilder på miljön runt omkring. Annat content som respondenterna 
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ville se i butikers digitala medier var bland annat om det nuvarande utbudet, information om 

kommande evenemang och behind the scenes.  

 

26 respondenter var i ålder 35–55 vilket är det åldersspann som ägarna angett som den 

primära målgruppen. Av dem följer 19 respondenter butikers digitala kanaler. I denna grupp 

är det mest förekommande temat på varför de följer butikers digitala medier för att se nyheter 

följt av för att få erbjudanden och rabatter. Till skillnad mot svaret från det totala antalet 

respondenter förekom inspiration endast i tre fall av den primära målgruppen vilket i procent 

motsvarar 15%. Detta medan 42% av alla respondenterna nämnde inspiration. Även den 

primära målgruppen önskade helst att se erbjudanden och nyheter som content i deras 

kanaler.  

4.1.3 Observation av butikens befintliga Instagramkonto 

För att få en översikt över hur No 36 använder Instagram och vilket content de publicerar 

gjordes en observation av deras Instagramkonto.  

 

 
Figur 2 - Butik No 36s Instagramflöde, 12 Mars 2018 
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I det nuvarande flödet varvas egentagna bilder med bilder från deras leverantörer. Inläggen 

kretsar kring nyheter, erbjudanden och evenemang. Färgskalan på flödet är dov med ett par 

inslag av starka färger.  

 

Texterna i inläggen är korta, enkla och språkligt vänskapliga. Exempel på bildtext är    

“Några kvar av favvotröjan. Nu 60% rabatt. #multibrandstore #houseofdagmar”, eller: “Nu 

på fredag den 23:e är det äntligen dax igen för vår AW i butiken. Vi kör 17–19 och höjer upp 

stämningen med soft musik från Brenna & Mickel. Välkomna!!”. Båda texterna är skrivna i 

talspråk och förmedlar en inbjudande känsla.  

 

4.2 Designprocessen  

Designprocessen utfördes med utgångspunkt i Aspelunds designmetoder och syftar till att ta 

fram content som tilltalar No 36s målgrupp.   

4.2.1 Inspirationsfasen 

Inspirationsfasen genomfördes parallellt med förstudien för att inspireras av hur andra mindre 

modebutiker använder sig av content marketing och hur content kan se ut och utformas. Då 

studien avgränsats till att fokusera på content i Instagram är det från Instagram som 

inspiration har hämtats.  

 

För att hitta butiker att inspireras av användes Instagrams egen funktion som ger förslag på 

liknande konton.  

 

 
Figur 3 - Instagrams funktion som ger förslag på liknande konton 
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Kontona som undersöktes var alla liknande No 36 och är mindre, självständiga butiker som i 

sin tur är återförsäljare till ett urval av varumärken. Urvalet gjordes för att analysera butiker 

som har liknande förutsättningar som No 36. De utvalda butikerna ses inte som konkurrenter 

till No 36 då de befinner sig på skilda geografiska placeringar.  

 

 
Figur 4 - Instagramflöden från ett urval av små modebutiker 
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Dessa sex Instagramkonton studerades och analyserades utifrån bildernas innehåll, tonalitet 

och sammanhängande flöde. Varje konto analyserades var för sig med det första intrycket i 

fokus. Gemensamt för de analyserade kontona är att innehållet i bild och text fokuserar på 

produkterna de säljer. Detta görs genom inlägg som visar upp nyinkomna varor och befintligt 

sortiment. För att förmedla känslan i butiken var det vanligt förekommande att visa upp 

helhetsbilder från butikernas lokaler.  

4.2.2 Identifikationsfasen 

För att identifiera målet med designen och de krav som ställs på den har den teoretiska 

referensramen kopplats samman med den data som framkommit från intervjun och enkäten.  

 

Målet med designprocessen är att utforma content som kan publiceras digitalt via Instagram. 

Vid intervjun framkom att ägarna med hjälp av sina digitala kanaler vill få kunder att bli 

intresserade av en produkt, få kunder att komma in i butiken och få kunderna att vilja göra ett 

köp (se 4.1.1). Målet med det content som skapas blir därför att väcka intresset hos 

betraktaren och locka in i butiken.   

 

Det content som produceras ska fungera som riktlinjer för hur butikens content ska fortsätta 

att produceras. Det ställs krav på att designen ska ta hänsyn till butikens och ägarnas 

förutsättningar och resurser i och med att det är de själva efter studiens avslutande ska 

fortsätta att producera content. Ägarna uppgav vid intervjun (se 4.1.1) att det finns viss tid 

varje dag att lägga på att producera content. Resurserna butiken har tillgång till i dagsläget är 

mobilkameror, butiksmiljön och bilder från leverantörer. Detta blir därför kravställande för 

designen.  

 

Innehållsmarknadsföring sätter stor vikt vid målgruppen och det content som skapas ska alltid 

utgå ifrån kunden (se 2.1).  No 36s målgrupp och kunder sätter därmed också krav på 

designen.  Vid den enkät som bland annat skickades ut till butikens maillista, framkommer att 

majoriteten av respondenterna vill se inspirerande innehåll och få information om nyheter och 

erbjudanden och rea (se. 4.1.2). Svaren från enkäten ses som riktlinjer under designprocessen.  

 

Enligt intervju med ägarna framkom att de vill förmedla en känsla av noga utvalt sortiment, 

kvalitet och en trevlig känsla när besökarna kommer in i butiken. Om dessa känslor 
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återkommande kommuniceras till kunden, till exempel via content, skapas en brand image (se 

2.5). För att skapa en sammanhängande känsla vid ett besök i butiken och ett besök på de 

sociala kanalerna kommer dess ord att agera ledord vid utformningen av content. 

 

4.2.3 Konceptualiseringsfasen 

Konceptualiseringsfasen inleddes med en brainstorming som genomfördes med hjälp av 

tankekartor. Detta för att tydligare definiera projektet och dess krav och för att starta 

tankebanorna kring strategin.  

 

Utgångspunkt var de tre ord butikens ägare valde ut: noga utvalt, kvalitet och trevlig känsla. 

Dessa ord blev en central cirkel i respektive tankekarta. Detta för att generera idéer kring hur 

dessa ord och butikens sätt att jobba kan visualiseras, förmedlas via content och i sin tur även 

stärka deras brand image.  För att vara mottagliga för olika infallsvinklar gjordes individuella 

tankekartor först. I nästa skede diskuterades associationerna och sammanfördes till en 

gemensam tankekarta per ord.   

 
Figur 5 - Tankekartor 



 

 

26 

 

Orden från tankekartorna blev till utgångspunkt för en moodboard. Fotografier samlades in 

genom bildsökning via internet. Fokus låg på att hitta exempel på olika bildkomponeringar 

som skulle kunna passa även i No 36s flöde. Även det visuella uttrycket i form av färger och 

känslor som lämpar sig till de tre orden (noga utvalt, kvalitet och trevlig känsla) studerades.  

 
Figur 6 – Moodboard 

 

I tankekartan uppfattades personliga bilder som mer inspirerande och identitetsgivande vilket 

ledde till att bilder med framträdande bakgrund, så som mattor och skuggor, valdes istället för 

bilder med enbart en vit bakgrund. Denna uppfattning bekräftas även av enkätsvaren, då 

respondenter gärna såg bilder på produkter i en miljö eller när de används. Den gemensamma 

känslan i bilderna är att alla har en varm ton vilket kan sammankopplas med den trevliga 

känsla som No 36 vill förmedla. 

4.2.4 Utforskningsfasen  

Utforskningsfasen syftar till att skissa möjliga lösningar på designproblemet. Detta gjordes 

först med analoga skisser och sedan digitala. 
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4.2.4.1 Analoga skisser  

Analoga skisser användes för att snabbt kunna testa och visualisera olika idéer. Separata, 

individuella skisser gjordes för att sedan diskuteras och jämföras. Utifrån detta gjordes en 

plan över hur bilderna till inläggen skulle utformas. När dessa skisser utformades fanns det 

ingen vetskap i hur dagsläget i butiken skulle se ut eller vilka produkter som skulle finnas 

tillgängliga för fotografering. Därför blev dessa skisser en tidig uppfattning om hur bilderna 

skulle kunna utformas. 

 
Figur 7 - Analoga skisser 
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För att kunna utvärdera olika innehåll i bilderna skapades tre olika kategorier av bilder 

grundade i tidigare insamlade data. Den studiofotade produktbilden är en bild tagen direkt 

från återförsäljaren och är en frilagd bild där plagget ofta sitter på en provdocka. Denna 

kategori skapades eftersom detta är något som butiken brukar använda sig i dagsläget i sitt 

flöde (se 4.1.3). Bilden som sätter produkten i ett sammanhang innehåller ett förslag på hur 

produkten kan kombineras, produkten är således aldrig själv utan är placerad i ett 

sammanhang. Denna kategori skapades då svaren i enkäten (se 4.1.2) indikerade att just detta 

är något respondenterna ser som inspirerande vilket var önskvärt. Den egentagna 

produktbilden skapades i syfte att agera motpol till de andra två kategorierna och har en 

produkt i fokus. För att skapa en variation och ge en mer personlig ton i flödet skapades det 

även skisser på miljöbilder inifrån butiken.  

 

Utifrån enkäten (se 4.1.2) framkom det att ett flertal respondenter föredrar att få information 

om erbjudanden via sociala medier. Därför skapades tre olika skisser över hur ett erbjudande 

skulle kunna visualiseras.  

4.2.4.2 Digitala skisser   

Utifrån de analoga skisserna och de olika kategorierna av bilder skapades digitala skisser 

genom att fotografera i butiken No 36. De analoga skisserna var utgångspunkt men kom att 

ändras utifrån vilken typ av produkter och skyltning som fanns i butiken vid det aktuella 

tillfället. Då ett av designkraven var att butikens ägare ska kunna fortsätta att producera 

liknande content (se 4.2.2) skedde fotograferandet av de digitala skisserna på ägarnas 

premisser genom att använda en mobilkamera och de befintliga miljöer och ljussättning som 

finns tillgängliga i butiken. Vid fotograferandet testades olika vinklar och bildkompositioner.  

 
Figur 8 - Exempel på digitala skisser 



 

 

29 

4.2.5 Definitionsfasen  

Utifrån de digitala skisserna gjordes ett urval av bilder för att ta fram en för varje kategori. 

Valet grundades i bildkvalitet så som ljus, skärpa och färgbalans då de bilder som ansågs ha 

bäst kvalitet valdes ut.  

 

Ett val gjordes att förbättra kvaliteten på de utvalda bilderna genom att redigera dem. Målet 

med redigering låg i att få bilderna att se visuellt sammanhängande ut. Då det via tankekartor 

och moodboards framkom att varma färger kan associeras till trevlig känsla så var detta något 

som eftersträvades. “Naturligt” var också ett ledord vid redigering av bilderna för att 

eftersträva en snapshot-estetik (se 2.4.1). Redigeringen gjordes i mobila applikationer som är 

fria att använda för att uppnå designkravet på möjlighet för ägarna att fortsatt skapa content 

med de resurser som finns.  

 
Figur 9 - Bild före och efter redigering 
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4.2.5.1 Texten 

Efter att bilderna valts ut skrevs tillhörande bildtexter. Texterna baserades på det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket (se 2.3.1 och 2.3.3). För att testa vilken typ av text som 

uppskattas mest av målgruppen skrevs text i tre olika kategorier; en kort informativ, en 

personlig och en som syftar till att dela kunskap om produkten eller varumärket.  

 

Tonaliteten i både text och bild ska förmedla de tre ord (noga utvalt, trevlig känsla och 

kvalitet) som företaget valt som beskrivande för sig. Texterna skrivs i första person med 

pronomen vi och du. Detta för att skapa ett personligt tilltal och för att bidra med en varm och 

familjär känsla vilket passar ihop med en liten fristående butik. Samma känsla som en kund 

får när den går in i butiken ska även fås vid ett besök på butikens Instagram. För att förmedla 

en känsla av kvalitet och noga utvalt ska texten försöka förmedla det genom att ägarna delar 

med sig av sin kunskap och expertis i ämnet, detta görs genom att fokusera på de varumärken 

och produkter som visas upp.  

 

Initialt skapades tre olika typer av texter som syftar till att beskriva en bild på tre par 

örhängen.  Text 1 syftar till att dela med sig av kunskapen kring varumärket, text 2 till att 

kortfattat informera om produkten och text 3 till att vara personlig och inspirera betraktaren. I 

både text 1 och 3 används orden “din” och “du” för att tala direkt till betraktaren. Både text 1 

och 3 har även en call to action i och med “kom in i butiken” och “välkommen in i butiken”. 

Text 2 fokuserar enbart på att på ett snabbt och kortfattat sätt informera om produkten. 

Information om pris finns i denna text, vilken var något som framkom i enkäten (se 4.1.2) att 

folk efterfrågar. Emojisar förekommer i texten för att lägga till en personlig och lättsam ton, 

vilket även är något som idag används i inlägg på butikens Instagram.  

 
Figur 10 - Utdrag av bildtexter 
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En text till varje bild i flödet skrevs (se samtliga texter i bilaga 3), fokus låg på att blanda de 

tre olika kategorierna för att i utvärderingen av designen kunna testa vilka texter som faktiskt 

läses av betraktaren. Vilken typ av text som skrevs till vilken bild valdes slumpvis.  

4.2.5.2 Instagramflöde 

För att testa bilderna och texterna i en verklighetstrogen miljö skapades ett Instagramkonto. 

Syftet var att separera innehållet från No 36s kanal och därmed undvika att låta innehållet bli 

påverkat av dem. På detta sätt kunde olika typer av bilder testas i ett flöde och därmed se hur 

de samspelade med varandra. Bilder som ansågs avvika från de andra när de placerats 

bredvid varandra justerades i färg för att passa in. Instagramflödet syftade till att värderas av 

målgruppen för att få reda på hur olika bilder uppfattas i ett flöde.  

 

 
Figur 11 - Instagramflöde 
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5. Resultat   

För att utvärdera designen utfördes ett test i Instagrammiljö med respondenter som 

representerar No 36s målgrupp. Testet syftade till att undersöka hur designen uppfattas av 

målgruppen samt huruvida flödets möjlighet bidrar med nya följare och besök i butiken. 

5.1 Bilden  

 

 
Figur 12 - Bildserie 1 

 

Bildserie 1 föreställer tre olika bildkompositioner med en t-shirt i fokus. Samtliga 

respondenter uttryckte att den första bilden bäst beskriver hur tröjan ser ut. En respondent såg 

bild två som mest inspirerande och de två andra respondenter lyfte att bilden kändes somrig. 

En respondent tyckte inte att bild 3 sa så mycket och en annan tyckte att tröjan inte syntes så 

bra medan den sista respondenten tyckte den var fin.  

 

Två av respondenterna skulle helst se bild 2 i sitt Instagramflöde och en respondent skulle 

helst se bild 1. De som valde bild 2 tyckte det var positivt att tröjan visades som en del i ett 

matchande set. Respondenten som valde bild 1 motiverade det med att den gav bäst bild av 

hur tröjan såg ut.   
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Figur 13 - Bildserie 2 

 

Samtliga respondenter tyckte att det var positivt att se hur klänningen såg ut på skyltdockan 

men tyckte även att kvaliteten och reflektionerna i bilden störde. Bild 2 lyftes som tråkig och 

att klänningen såg ut som en säck medan en respondent tyckte att det var positivt att färgerna 

syntes tydligt. Av två respondenter lyftes det att bild 3 visade mönstret tydligt medan en 

respondent inte tyckte att bilden sa så mycket om hur plagget såg ut. Två av respondenterna 

vill helst se bild 1 i sitt flöde och en respondent skulle föredra en kombination av bild 1 och 

3, bild 1 för en helhetsbild och bild 3 för att noggrannare visa upp mönstret.  
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Figur 14 - Bildserie 3 

 

Bild 1 lyftes av en respondent som tråkig medan en annan uttryckte att den tydligt visade hur 

väskan såg ut. Bild 2 tyckte en respondent var rörig medan en annan tyckte den var finast 

men att storleken på väskan var otydlig. Samtliga respondenter tyckte det var positivt att 

storleken på väskan framkom tydligt på bild 3.  

 

Samtliga respondenter ville helst se bild 3 i sitt Instagramflöde och alla motiverade valet med 

att det var bilden där väskans storlek bäst framkom.   
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Figur 15 - Bildserie 4 

 

Bildserie 4 är något annorlunda än de tidigare då de syftar till att testa bilden tillsammans 

med texten och i ett specifikt syfte, att marknadsföra rea.  

 

Inlägg ett upplevdes av alla respondenter som tydlig men en respondent lyfte även att det inte 

speglade vad det var som var utvalt. Två respondenter skulle inte reagera lika mycket på bild 

2 då texten måste läsas för att förstå att det är rea. En respondent lyfte att det verkade vara 

mest rea på inlägg 2 och en respondent tänkte att det enbart är det på bilden som är utvalt på 

rean. Inlägg tre upplevdes av alla respondenter som tydlig och en respondent lyfte även att 

bilder är uttrycksfull.  

 

Samtliga respondenter hade helst sett inlägg 3 i ett flöde. En respondent motiverade valet i 

och med att den var tydligast och en respondent blev mer nyfiken på ordet vårrea än orden 

utvalda plagg då utvalda plagg låter begränsat medan vårrean kan innefatta mer saker. 
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5.2 Texten  

 
Figur 16 - Texter till inlägg 

 

Text 1 uppfattades av en respondent som spännande och lyfte att det var positivt att få 

bakgrund till varumärket och framförallt information kring att det var svenska designers men 

ansåg att texten var något lång. En annan respondent tyckte texten var lång och hade inte lust 

att läsa så mycket utan tyckte att bilden talade mer. Den sista respondenten tyckte texten var 

intressant att läsa.  

 

Två respondenter tyckte text 2 var kort och koncis och en av de lyfte att den var bättre än 

föregående på grund av det. En respondent tror informationen räcker om man känner till 

varumärket men blev mer lockad av text 1 då information om svenska designers fanns, vilket 

gjorde produkten mer spännande för respondenten.   

 

En respondent saknade pris på produkten i den tredje texten men tycker ändå att texten var 

bra och informativ men saknade den information som lyftes i text 1. En respondent tyckte det 

var oväsentligt att man kunde välja mellan tre olika örhängen då det var något som man kan 

upptäcka i butiken i så fall, texten beskrevs av respondenten som en mittemellan text. Den 

tredje respondenten tyckte den var bra den med.  

 

En respondent såg helst text 1 i ett Instagramflöde och två respondenter såg helst text 2. 

Respondenten som valde text 1 motiverade det med att då hon inte visste något om märket 

sen tidigare var det intressant att få bakgrund om det men hade gärna sett att texten var något 

kortare men med samma typ av innehåll. Text 3 lyftes även den som bra då det väcktes en 

nyfikenhet med hjälp av att det var något nytt i butiken.  

 

Respondenterna som valde text två gjorde det då den var kort och koncis och gick snabbt att 

läsa. En respondent tänkte när hon såg bilden att sådana örhängen är moderna och går då till 
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butiken och kollar på dem. En annan anledning var att priset var utskrivet, hon motiverade 

det som positivt då det direkt går att avgöra om det är en produkt hon vill betala det priset för, 

om det är ett för högt pris för produkten slipper hon gå till butiken. Den andra respondenten 

påpekade att det händer att hon bläddrar förbi en text i flödet om den är för lång. 

Informationen i de andra texterna sågs som intressant men om hon hade bläddrat i ett flöde så 

är det text två som hon hade läst hela av.  

 

5.3 Flödet  

Vid interaktion med flödet granskade en respondent till en början helheten och konstaterade 

att de rosa bilderna med text (se figur 15) var effektiva och tydliga i ett större sammanhang 

och att vissa bilder gjorde sig bättre i flödet än ensamma. Samma respondent lyfte också att 

hen gillade blandningen av olika typer av bilder i flödet och menar att det skapade en lugnare 

helhet när alla bilder inte innehåller så mycket. Respondenten gick över till enbildsvy först 

efter en stund. Då scrollade denne snabbt igenom alla bilder utan att varken gilla eller 

kommentera. 

 

En annan respondent valde att titta på bilder som denne inte kände igen sedan tidigare i testet 

och valde snabbt att förstora bilder utan någon särskild ordning. Den första bilden som 

förstorades var bilden med den gula stickade tröjan följt efter bilden med blåa kläder på en 

stång. Respondenten menade att bilden med de blå kläderna var bra eftersom att man kan få 

ett helhetsintryck kring vad som finns i butiken. Sedan förstorade respondenten produktbilden 

med den gula lilla väskan. Hon fortsatte med att förstora och granska den rosa bilden med 

information om medlemskväll följt av bilden med de olika örhängena. Respondenten kände 

igen texten till bilden med örhängen från tidigare och uttrycker att hen inte orkar läsa texten 

en gång till eftersom att den var lång.  

 

Respondent tre valde att granska flödet i sin helhet en kort stund innan denne snabbt började 

förstora olika bilder. Den första bilden som öppnades var den med blåa kläder på en stång 

och respondenten läser hela texten. Nästa bild som förstorades var bilden med den gula 

tröjan. Efter att ha läst igenom bildtexten gillades inlägget. Sedan förstorades bilden med 

örhängena samtidigt som respondenten uttryckte att dessa skulle hon vilja ha. Inlägget 

gillades. Efteråt förstorades och gillades inlägget på väskan som ligger i stolen. Det sista 
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inlägget som förstorades och gillades innan respondenten väljer att trycka på följknappen är 

produktbilden på den gula väskan.  

 

När respondenterna själva uttrycker att de har tittat klart på flödet får de svara på två frågor. 

På frågan, “Hur troligt är det att du skulle följa butiken om den låg i din stad?” valde två av 

respondenterna att svara 5 på en skala mellan 1–5 (där 5 är väldigt troligt) medan en 

respondent angav siffran 4. Detta på grund av att de tycker det är roligt att följa lokala butiker 

och de tror sig kunna tycka om utbudet. På frågan “Hur troligt är det att du skulle besöka 

butiken om den låg i din stad?” valde två av respondenterna att svara 5 på en skala mellan  

1–5 (där 5 är väldigt troligt) medan en respondent angav siffran 4. Detta beroende på att 

respondenterna uttrycker att bilderna innehåller fina grejer.  
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6. Analys och värdering  

Resultat från utvärdering av designförslag har strukturerats tematiskt, jämförts med varandra 

och därefter jämförts med teorier. 

 

Utvärdering av designförslagen visar att det content som målgruppen helst ser på Instagram 

innehåller bilder som sätter produkten i ett sammanhang och tydligt visar produktens storlek, 

färg och form med text som är kort och koncis. Att de egentagna bilderna i butiksmiljön 

uppskattades mer än de studiofoto produktbilderna stämmer överens med Colliander och 

Marders (2017) studie om att bilder i en snapshot-estetik föredras och inger ett större 

förtroende än studiofotade bilder (se 2.4.1). I dagsläget använder No 36 studiofotade bilder 

från sina leverantörer i sitt flöde. Förtroendet och nyfikenhet kring butiken skulle kunna 

utökas genom att posta fler foton med snapshot-estetik. Trots att de bilder som var fotade 

med en snapshot-estetik föredrogs av respondenterna framkom det att en blandning av olika 

bildtyper uppskattades när hela flödet visades. Det lyftes kommentarer som att mer avskalade 

bilder bröt av fint mot de andra bilder som en och en uppskattades mer. Detta indikerar att 

även om en snapshot-estetik föredras så bör de bilder som publiceras vara av varierande 

karaktär.  

 

För att marknadsföra ett erbjudande kan det konstateras att inlägg som tydligt förmedlar 

budskapet utan att en bildtext behöver läsas föredras. Det här motsäger Bergströms (2012) 

teori om att ett bra samspel mellan bild och text skapas när text och bild tillsammans visar 

budskapet. På Instagram delas utrymmet med andra inlägg och avsändare. Budskapet behöver 

därför levereras snabbt och tydligt för att sticka ut i det mediala bruset. För det digitala 

mediet Instagram kan det därför vara en fördel att låta inlägg med viktiga budskap tala för sig 

själva redan genom bilden då bildtexten inte alltid läses.  När bilderna visas i översiktsvy 

över en användares flöde visas ej texten förrän betraktaren väljer att förstora bilden. Även i 

en sådan vy kan budskapet levereras om detta syns redan i bilden. 

 

Den text som helst ses i ett flöde är den som är kort och koncis, även om text som ger mer 

bakgrund och information sågs som intressant av två av tre respondenter. Vid intervju med 

ägarna framkommer att de vill stå för bra service, en trevlig känsla och ett noga utvalt 

sortiment. För att skapa en genomgående brand image så bör ordens innebörd genomsyra hela 

verksamheten (se 2.5). Bra service, en trevlig känsla och ett noga utvalt sortiment är något 
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som kan förmedlas i texten i form av innehåll och språkval. I den text som valdes av flest 

respondenter, “Snygga örhängen från WOS. Pris från 299 kr”, framkommer inte dessa ord 

lika tydligt som i de två texter som var något längre. Ordvalet påverkade hur respondenterna 

uppfattade texter kring rea och erbjudanden. En respondent valde den bild som uppfattades ha 

mer produkter på rean och en respondent resonerade över att en större nyfikenhet väcks av 

ordet “vårrea” än “utvalda produkter”. Syftet med texten och dess formuleringar är att 

leverera budskapet till läsaren (se 2.3.1). I fallet med texter som marknadsför rea eller 

erbjudanden så levererade samtliga texter budskapet men formuleringen och ordvalet fick 

folk att reagera och vilja agera olika. Det visar på att genom ett medvetet ordval så kan 

påverka betraktarens intresse.  

 

Både vid enkät och vid utvärdering av designförslag uttryckte personer från målgruppen att 

prisinformation om en visad produkt uppskattas. Till exempel lyftes kommentaren “En annan 

anledning är att jag kan se priset där. Tycker jag att det där inte är något som jag skulle vilja 

köpa för 299, då vet jag ju det redan.” Målet med No 36s digitala marknadsföring är i första 

hand att få folk att besöka butiken och då göra ett köp, därför ska det content som publiceras 

på Instagram locka folk till butiken. Om priset på en produkt skrivs ut och anses vara för högt 

för den aktuella varan kan det alltså leda till att betraktarna väljer att inte besöka butiken. Om 

en betraktare istället besöker butiken och upptäcker att priset är för högt på den aktuella varan 

finns en möjlighet att hitta en annan produkt som passar bättre. Detta är en möjlighet som kan 

missas om betraktaren redan vid Instagrambesöket beslutar att inte köpa produkten och då 

inte heller besöka butiken.  

 

Hur människor interagerar med en butiks flöde skiljer åt från person till person. I 

utvärderingen av designförslag så valde vissa respondenter att se en övergripande vy och 

förstorade ett fåtal bilder medan en annan valde att bläddra igenom hela flödet direkt. 

Gemensamt var att bilderna var i fokus medan texterna inte ägnades mycket tid. Samtliga 

respondenter uttryckte att det var en hög sannolikhet att de skulle följa samt besöka butiken 

efter testet avslutats. Detta visar att samtliga respondenter tilltalades av flödet även om sättet 

de interagerade med det skiljde sig åt. För att tilltala så många som möjligt behöver det 

content som publiceras på Instagram fungera såväl som ett enskilt inlägg som i ett större 

flöde. Contentbyrån Appelberg (2018b) menar att företags sociala mediekanaler spelar en stor 

roll i början av kundens köpprocess då kanalen kan bidra till att kunden fattar ett beslut om 

butiken är värd att besöka eller inte (se 2.1.1). De tre respondenterna uttrycker att det finns en 
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stor sannolikhet att de skulle besöka butiken efter att ha studerat flödet vilket tyder på att det 

content som presenterades i flödet har en förmåga att locka till ett besök i butiken och på så 

sätt inleda kundens köpprocess.  

 

Det content som har skapats som exempelmaterial i denna studie anpassades till en enhetlig 

tonalitet genom redigering av färger i bilderna. Detta utifrån Appelbergs (2018b) teori om hur 

man skapar ett sammanhängande content. Bildernas liknande ton bidrog till att flödets uttryck 

uppfattades sammanhängande. Samtliga respondenter uttryckte att de gillade flödet vilket 

visar på att en sammanhängande tonalitet uppskattas.  
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7. Slutsats 

Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras.  

 

Hur bör content för No 36s Instagramkonto utformas för att tilltala deras målgrupp?  

För att tilltala No 36s målgrupp ska content som publiceras på Instagram ses som 

inspirerande och ge information om erbjudanden och nya produkter. Bilderna ska vara fotade 

enligt en snapshot-estetik och visa upp produkten i ett sammanhang, till exempel, på en kropp 

eller visas upp som del av en outfit. Av bilden ska produktens modell, storlek, passform och 

färg tydligt framkomma. Inlägg med ett speciellt syfte, till exempel. att marknadsföra rea, ska 

kommunicera budskapet i bilden, exempelvis genom att placera text på en enfärgad 

bakgrund.  

 

Texterna som publiceras på No 36s Instagram ska vara korta och koncisa men ändå visa på 

butiksägarnas kunskap om produkterna som säljs. Ordval påverkar hur betraktaren uppfattar 

texten. Ord och formuleringar som väcker en nyfikenhet och lockar betraktaren att besöka 

butiken bör användas.  

 

Hur bör en strategi för publicering av content på Instagram utformas för att locka 

målgruppen till att besöka butiken? 

En strategi för publicering av content på Instagram bör innehålla information om vilken typ 

av content som ska publiceras när, hur bilderna ska redigeras för att generera en 

sammanhängande tonalitet och vilket typ av språk som ska användas för att väcka en 

nyfikenhet hos betraktaren.  
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8. Diskussion  

Studiens litteratur, metod, resultat, validitet och reliabilitet diskuteras kritiskt.  

8.1 Litteraturdiskussion  

Litteraturen har gett bakgrund och en introduktion till ämnet. Icke-akademiska källor har 

kompletterat de vetenskapliga källorna. Innehållsmarknadsföring och sociala medier är ett 

ämne som är i ständig förändring vilket bidrog till viss svårighet att hitta aktuella och 

uppdaterade vetenskapliga källor. Blogginlägg och böcker skrivna utifrån ett 

branschperspektiv av yrkesverksamma personer användes för att ge ett bredare perspektiv till 

studien.  

8.2 Metoddiskussion  

Att forska genom design grundades i viljan att praktiskt undersöka hur content kan utformas. 

Genom en designprocess genereras även ett resultat som går att testa på målgruppen och på 

så sätt svara på rapportens syfte. Studiens insamlade data är övervägande kvalitativ. Då 

forskningsfrågorna syftar till att undersöka målgruppens preferenser ansågs valet av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod vara relevant och bäst lämpad för studien. 

 

Aspelunds metod för en designprocess har setts som lämplig för studien och dess resultat. 

Utifrån den tid som funnits tillgänglig för studien har metoden lämpat sig bra. Under 

processen togs beslut om att ta bort de två sista stegen i Aspelunds designprocess då de sågs 

som överflödiga för att svara på studiens syfte. Stegen ersattes istället med en utvärdering av 

designen. 

 

Vid utvärdering av designresultat hade alternativa metoder kunnat användas. För att skapa en 

mer verklighetstrogen utvärdering hade bilderna under längre tid kunnat publicerats på ett 

Instagramkonto som ett antal respondenter följer och observera vad som gillas och 

kommenteras. En kompletterande intervju efter testperioden hade kunnat generera kvalitativa 

data. Valet att inte använda denna metod utan istället den som genomfördes grundades i den 

tid som funnits tillgänglig för att genomföra studien.  
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8.3 Resultatdiskussion   

Det funna resultatet kom fram genom en designprocess. För att genomföra processen har 

beslut kring design fattats utifrån författarnas erfarenheter och kunskap. Om andra författare 

utfört samma designprocess hade den design som skapats och utvärderats av målgruppen 

kunnat se annorlunda ut. Även de medverkande respondenterna kan ha påverkat resultatet. Ett 

lågt antal respondenter intervjuades vid utvärderingen, andra respondenter eller ett större 

antal respondenter hade kunnat generera ett annorlunda resultat. Men då respondenterna 

befann sig inom målgruppen, hade likvärdiga svar och med förankring från 

enkätundersökningen där ett större antal respondenter medverkade ses resultatet ändå som 

tillförlitlig.  

 

Vid utvärderingen av designen visades de olika kategorierna av bilder i slumpad ordning 

medan texten visades en åt gången. Hur de sista två texterna uppfattades kan därför ha 

påverkats av hur texten uppfattades i relation till de tidigare texterna. Utvärderingen leddes av 

de två författarna. Författarnas närvaro vid utvärderingen av designen kan ha påverkat 

respondenternas svar då respondenter kan ha sagt saker de tror att författarna vill höra.  

 

Det test som genomförts har skett i en konstlad miljö och situation, även om det försökt 

liknas vid en Instagrammiljö i största möjliga mån. Även om respondenterna uppgav att det 

var mycket troligt att de skulle besöka och följa butiken så går det inte helt att säga om de 

skulle göra det i en verklig situation. För att ta reda på om de verkligen skulle det skulle testet 

behöva utföras under en längre tid samt mäta om butiken faktiskt fått mer besök eller inte.  

  

8.4 Studiens validitet  

Då studiens slutsatser svarar på de fastställda forskningsfrågorna anses studien som valid. För 

att kunna svara på forskningsfrågorna har målgruppen undersökts vilket har bidragit till 

relevant data. Målgruppens åsikter samlades in via en enkät med kvalitativa svarsmöjligheter 

och en kvalitativ intervju där fokus var på deras preferenser. Detta för att skapa en större 

förståelse i målgruppen. Med utgångspunkt i studiens tidsmässiga ramar var det inte möjligt 

att undersöka huruvida designförslagen får målgruppen att vilja gå in i butiken på riktigt 

vilket motiverar valet av designförslagens utvärdering.  
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8.5 Studiens reliabilitet  

Studiens reliabilitet kan påverkas av det låga antalet tillfrågade respondenter i utvärderingen 

av designförslag. Det låga antalet respondenter grundade sig i ett snålt tidsspann. Då 

respondenternas svar stämde väl överens med varandra och dessutom väl förankrats i 

förstudiens enkätundersökning anses ändå studiens resultat ha en hög reliabilitet.  

 

Utvärdering av designförslag gjordes hypotetiskt av respondenterna. Resultatet hade 

eventuellt kunnat se annorlunda ut om utvärderingen gjorts genom butikens egna kanal i 

verkligheten. Då hade gillandefrekvens och antal kommentarer kunnat analyseras. Beslutet att 

inte göra detta berodde på brist av tid men den valda metoden kan ändå anses ha givit ett 

pålitligt resultat.  

 

Eftersom studien baserats på designteoretiska metoder och designrelaterade beslut har tagits 

av författarna är det mycket möjligt att samma resultat inte skulle uppnås om studien utfördes 

igen.  

 

8.6 Förslag till fortsatta studier  

Denna studie har syftat till att undersöka hur en liten butik bör utforma content för att tilltala 

målgruppen och locka in personer i butiken. Som vidare studie kan det vara intressant att 

undersöka hur en liten butik med begränsade resurser för marknadsföring ska nå ut till 

målgruppen och generera nya följare. Det hade även varit intressant att undersöka hur 

resultatet av denna studie skulle påverka butiken på ett långsiktigt plan - om det faktiskt leder 

till att fler kunder besöker butiken och om en långsiktig relation upprätthålls. 
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Bilagor  

Bilaga 1-Intervjuguide  

 

Etiska övervägande:  

 - Är det okej att spela in intervjun  

 - Är det okej att nämna företagets namn i rapporten  

 - Är det okej att nämna era roller i företaget   

 

Presentera syftet med intervjun  

 

● Om ni skulle beskriva no36 med tre ord vilka skulle det vara?  

 

● Hur vill ni att era kunder ska uppfatta no36 som varumärke  

 

● Har ni någon uppfattning om hur era kunder uppfattar er? 

Stämmer det överens med vad ni vill?  

 

● Målgrupp  

 

● Finns det en ytterligare målgrupp som ni skulle vilja rikta er till?  

 

● Vad är syftet och tanken bakom era Instagraminlägg. Vad vill ni att betraktaren ska 

tänka och känna?  

 

● Finns det någon strategi för vilken typ av produkter eller varumärken ni lägger upp?  

 

● Märker ni av någon effekt av instagraminläggen? Försäljningsmässigt.  

 

● Hur mycket tid känner ni att ni skulle kunna lägga i veckan på era sociala kanaler? 

Hur stort intresse finns det i detta?  
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● Hur fungerar det med bilderna som kommer från era leverantörer? Får ni bestämma 

själva vilka ni vill ha, får bilder redigeras eller inte?  

 

● Vilken produktkategori säljer bäst? Någon mer svårsåld? 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Bildtexter  

 

 

 

1. Kort, informativ 

Nu startar vår härliga vårrea! 

 

2. Personlig 

En av vårens trendigaste färger är såklart blå. Nu har vi fått in massa härligt blåa plagg 

perfekta för vårens festligheter. Du hittar blusar, klänningar, byxor och accessoarer som går 

att kombinera på många olika sätt. Kom in i butiken så hjälper vi dig att hitta din egen 

perfekta våroutfit.  

 

 

 

3. Om varumärket 
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Det roliga med WOS är att varumärket satsar på att lyfta en mäng olika designers under ett 

och samma varumärke. Produkterna är ofta handgjorda och producerade i små upplagor. I 

butik just nu hittar du denna fina saffransgula väska. Om gult inte är din nyans så har vi fler 

färger.  

 

4. Kort informativ 

Nyskyltat i fönstret (emojiii) 

 

5. Personlig 

Denna underbara väska från Depeche rymmer alla saker du behöver ha med dig under en 

arbetsdag. Väskan är gjord av mjukt men slitstarkt läder och bärs genom en silverkedja. 

Väskan har ett smidigt inbyggt datorfack som skyddar och skapar ordning och reda.  

 

6. Kort informativ 

Gult är inte fult! Nu har vi fått in massa härligt gula kläder och accessoarer. (gula emojis) 

 

7. Personlig 

Piffa upp din helsvarta outfit med dessa snygga örhängen från WOS.  

 

8. Kort informativ 

Readags! 20–70% på både klänningar, väskor, skor och blusar.  

 

9. Kort informativ 

Vårnyheterna är här! Nytt fint från bland annat, Whyred, Rodebjer och Baum und 

Pferdgarten (emojii)  

 

10. Om varumärket 

Orion Londons sommarkollektion fokuserar innehåller mycket färg och mönster. De 

kombinerar deras signaturmönster med inslag av vintage och blommor för att skapa en 

iögonfallande look. Denna gula klänning är vår favorit från kollektionen!  

 

11. Personlig 

Vill du vara extra trendig denna säsong ska du precis som Orion London sikta på grönt i alla 

dess toner. Härligast blir det om du även blandar in lite mönster. Därför älskar vi dessa 
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nyhemkomna plagg i våriga färger och mönster extra mycket. Välkommen in till butiken! 

 

12. Kort informativ  

På fredag, 16–19, är det äntligen dags för medlemskväll igen!  

 

13. Om varumärket  

WOS är varumärket som lyfter och samarbetar med olika svenska designers. Samtliga 

accessoarer har ett fokus på detaljer och materialval. Nu har vi fått in en kollektion örhängen 

som passar lika bra till en festlig klänning eller en svart t-shirt. Kom in och hitta din favorit.  

 

14. Kort informativ  

Nytt in från Depeche! En fin skinnväska som rymmer det mesta.  

 

15. Personlig 

Den perfekta looken för din marina semester: randig topp med paljetter, stretchiga jeans och 

supersköna sneakers. Bekvämt för lata sommardagar.  

 

 

  



 

 

56 

Bilaga 4 - Intervju med målgrupp 

 

 

 

 

 

Det här testet är frivilligt - du får avbryta när du vill  

Du kommer hållas anonym  

Resultat är till vårt kandidatarbete som handlar om hur man kan använda sociala medier till 

marknadsföring. 
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Du kommer att få göra ett test i två delar:  

-Första delen är en observation då vi kommer anteckna det ni gör  

-Andra delen en intervju  

 

Testet kommer att ta max en halvtimme 

  

Är det okej om vi spelar in denna intervju?  

 

Scenario  

De bilder och texter du kommer att få se i detta test syftar till att marknadsföra en fristående 

lokal butik som finns i din stad. Butiken är återförsäljare till olika modevarumärken.  

Ha detta i åtanke under testets gång. 

 

Steg 1 - bilder  

1. Den första uppgiften syftar till att jämföra och tänka högt kring olika bilder som är tänkta 

att publiceras på den beskrivna butikens Instagram. Du kommer att få se bilderna och få svara 

på frågor. Under hela testets gång uppmuntras du att tänka högt, du får säga vad du vill och 

om du inte förstår en fråga får du säga till.  

2. Visa bildtrio 1  

3. Beskriv vad du tänker om bilderna?  

4. Vilken bild skulle du helst se i ett flöde? Varför den, varför inte de andra?  

upprepa punkt 2,3,4 för samtliga bilder  

 

(Förklara innan erbjudandesliden att nu kommer tre hela inlägg. ) 

 

5. De här inläggen (bild+text) syftar till att upplysa om rea/erbjudanden hos butiken och 

syftet är att bedöma helheten av bild och text.   

6. Vad tänker du om inläggen?  

7. vilket skulle du helst se i ditt flöde?  

 

Steg 2 - text  

1. Du kommer få se en och samma bild, fast med tre olika bildtexter och sedan alla texter 

bredvid varandra.  
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2. Vad tänker du om den här texten? (x3)  

 allmänna tankar, längd, innehåll  

3. Vilken skulle du helst se i ett flöde? varför? varför inte de andra?  

 

Steg 3 - flöde  

1. Ta fram din telefon - gå in på Instagram - sök upp majabutiken  

2. Kolla runt i flödet, tänk högt, agera som du brukar när du är på Instagram, det är okej att 

interagera. Jag kommer att anteckna under tiden du gör det.  

3. Säg till när du känner dig klar/när du vill sluta kolla  

4. Nu ska du få svara på två frågor, kryssa i pappret eller berätta muntligt.  

6. Efter att ha kollat på det här flödet, hur troligt är det att du skulle följa butiken om den låg i 

din stad?  

 

7. Efter att ha kollat på det här flödet, hur troligt är det att du skulle besöka butiken?  

8. Vill du berätta varför du tror det?   

5. Några andra allmänna åsikter om flödet du vill förmedla?  

 

Tack för din medverkan.  

 


