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℃●→→●←■●⊆⊆←▽←△ 
Innehållsmarknadsföring är ett begrepp som syftar på en strategi för att anpassa innehållet till 

målgruppens intresseområde, där målet är att skapa förtroende och driva försäljningen framåt. 

Enligt Clark på sociala mediekonsult förvaltningen lades det upp 94 miljoner bilder och 

videos dagligen på Instagram år 2018. Utöver detta finns över 25 miljoner företagskonton 

registrerade på kanalen. Mängderna av alla olika konton samt alla bilderna som läggs upp gör 

det svårare för företagen att uppmärksammas genom bruset av innehåll och nå sin 

eftersträvade målgrupp.  

 

Cassels är ett familjeföretag som är återförsäljare av kläder från olika varumärken och säljer 

även egna märken. Syftet med studien är att undersöka hur en strategi kan tas fram för 

skapandet av innehåll för publicering på Instagram till Cassels butik i Norrköping och deras 

eftersträvade målgrupp. För att besvara syftet har en designprocess utvecklats baserat på en 

enkätundersökning med målgruppen och semistrukturerade intervjuer genomförts. Designen 

har utvärderats genom intervjuer med respondenter från Cassels eftersträvade målgrupp.  

 

Studien visar att en strategi för publicering av innehåll på Instagram bör planeras med tanke 

vad det bör innehålla och vilken tidpunkt det bör publiceras, samt bidra till enhetlig och 

sammanhängande tonalitet i flödet. Innehållet som skapas bör vara inspirerande, fotograferat  

med engagemang, och bra kvalité som exempelvis bra ljus och skärpa. Bildtexterna bör vara 

personliga, informativa och anspela på en känsla.  
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＋◎∋⊆∈●◇⊆  
Content marketing is strategy for adapting content to reach the target group’s area of interest. 

The goal is to gain trust and to drive sales forward. According to Clark at the social media 

consulting agency, 94 million images and videos were uploaded daily on Instagram in 2018. 

In addition, there are more than 25 million business accounts registered on the channel. The 

amounts of all different accounts as well as all images makes it harder for companies to be 

noticed through the noise of content and reach desired right target audience. 

 

Cassels is a family business and reseller of clothing from different brands and also sells their 

own brands. The purpose of the study is to investigate how a strategy could be developed for 

the creation of content for publishing on Instagram for Cassel's store in Norrköping and their 

desired target audience. To fulfill the purpose, a design process has been developed based on 

a questionnaire survey and semi-structured interviews with the target audience. The designs 

have been evaluated through interviews with respondents from Cassel's targeted audience. 

 

The study shows that a strategy for publishing of content on Instagram should be planned 

considering where and when the content should be published, and contribute with uniformity 

and coherent tonality. The created content should be inspiring, photographed with quality and 

commitment where the captions should be personal, informative and played on feelings. 
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〔” I←〒□◆←▽←△ 
Enligt webbyrån Odd Kommunikation AB är sociala medier idag det mest effektiva verktyget 

för att bygga ett varumärke och skapa en starkare relation till sin målgrupp. För att lyckas 

med detta krävs en plan för vem som ska nås, vilket innehåll som ska publiceras och vid 

vilken tidpunkt (Odd Kommunikation AB). 2018 använde 83% svenskar sociala medier 

mellan åldrarna 12-65, där 76% använde Facebook och 63% använde Instagram (Svenskarna 

och internet 2018, 2018). Enligt Clark på sociala medie konsult förvaltningen lades det upp 

94 miljoner bilder och videos dagligen på Instagram år 2018, utöver detta finns över 25 

miljoner företagskonton registrerade på kanalen. Mängderna av alla olika konton samt alla 

bilderna som läggs upp gör det svårare för företagen att uppmärksammas genom bruset av 

innehåll och nå sin rätta målgrupp.  

Innehållsmarknadsföring är ett begrepp som syftar på en strategi för att anpassa innehållet till 

målgruppens intresseområde, där målet är att skapa förtroende och driva försäljningen framåt.  

Förtroendet skapas genom att inspirera mottagaren av anpassat innehåll i form av bild och 

text snarare än att direkt marknadsföra, vilket gör att företagen kan nå ut på ett effektivt sätt. 

(Knowit AB, 2019). 

〔”〔 °∈↑◎〒□→■↑∈→⊇〒□∈▽←△ 
Cassels är ett familjeföretag som är återförsäljare av kläder från olika varumärken och även 

säljer egna märken. Det finns 30 butiker runt om i Sverige och har huvudkontoret i 

Kungsbacka. Företaget grundades år 1973 medan butiken i Norrköping startades för två och 

ett halvt år sedan. Cassels målgrupp är män och kvinnor i åldrarna 17-65+, dock anser 

butikschefen att inte hela målgruppen nås, då den mest aktiva målgruppen idag är 40 -55år. 

Målet är att med hjälp av innehållsmarknadsföring få Norrköpingsbutiken nå ut till sitt 

eftersträvade segment, det vill säga 17-30år enklare. Idag har butiken i Norrköping ett 

Instagramkonto som uppdateras regelbundet, dock menar butikschefen att de själva saknar 

kunskapen om innehållsmarknadsföring och dess effekt. Målet är att undersöka en strategi för 

innehållsmarknadsföring på Instagram för att nå ut till fler av den eftersträvade målgruppen, 

samt se hur olika hjälpmedel och verktyg kan generera effekt på försäljningen.  
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〔”〕 ℃∩■⊆□ 
Studien syftar till att undersöka hur en strategi kan tas fram för skapandet av innehåll för 

publicering på Instagram för modebutiken Cassels i Norrköping. Detta görs för att nå ut till 

fler av den eftersträvade målgruppen, det vill säga unga vuxna. Denna studie ska svara på 

frågorna:  

 

● Hur kan en innehållsstrategi för Cassels i Norrköping utformas som ska publiceras på 

Instagram? 

● Hur kan innehåll för modebutiken Cassels i Norrköping Instagramkonto formges för 

att tilltala den eftersträvade målgruppen?  

 

〔”［ ＋⊂△∈ｇ←∋←▽←△●∈ 
Innehållsmarknadsföring är ett brett område och kan göras på flera olika kanaler. Denna 

studie fokuserar på innehåll, det vill säga text, bild och struktur till Cassels butik i 

Norrköping Instagram. Studien fokuserar endast på Cassels butik i Norrköping, där arbetet 

avgränsas genom att företaget inte använder sig av några andra sociala medier. Målgruppen 

avgränsas till unga vuxna mellan åldern 17-30. I studien kommer författarna använda sig av 

“den eftersträvade målgruppen” och menar då åldern 17 - 30, som är målgruppen Cassels i 

Norrköping vill nå ut till.  
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〕” ￥□↑∈□⊆▽∋※ ∈●→⊂□∈※ 
Det här kapitlet beskriver de metoder och teorier som används för att besvara syftet och ge 

läsaren en bakgrund till studien.  

  

〕”〔 I←←□▲ｈ〒〒∋→●∈※←●◆∋■ö∈▽←△ 

Enligt byrån Webbredaktör (2019) handlar innehållsmarknadsföring om att varumärken 

skapar relevant och tilltalande innehåll som ska attrahera och engagera målgruppen. 

Innehållet kan exempelvis vara nyhetsbrev, blogg, video eller tidning. Contentbyrån 

Appelberg (2019a) menar att syftet med innehållsmarknadsföring är att stärka relationen med 

målgruppen utan att behöva sälja. Sociala medier är relationsbyggande och en plattform som 

skapar en dialog med målgruppen. Bilder och videos gör kanalen mer levande och personlig. 

I slutändan uppfattas företagen mer “mänskliga”, vilket i längden ger bättre effekter på 

relationen mellan företag och kund (Företagande, 2019).  

 

De flesta köpen inleds idag via sociala medier. Därmed är ett inlägg på sociala 

mediekanalerna Facebook eller Instagram ett första steg att komma igång med 

innehållsmarknadsföringen (Webbredaktionen, 2019). Enligt Appelberg (2019b) gör många 

kunder research före köp, vilket gör att sociala medier kan spela en viktig roll i köpprocessen. 

Här kan företagen visa rekommendationer, åsikter och tips som kan väcka tankar och skapa 

ett behov hos kund. Därför ska budskapet intressera målgruppen och samtidigt stärka sitt 

varumärke (Appelberg, 2019b).  

 

I←←□▲ｈ〒〒∋→●∈※←●◆∋■ö∈▽←△ ↓ｈ ∋↑◇▽●〒● →□◆▽□∈ 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är sociala medier ett begrepp för kommunikationskanaler 

som bygger på innehåll där användare kan kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis, text och bild. Debeljak (2019) menar att sociala medier kan få mottagaren att 

hjälpa företaget att stärka sitt varumärke och med rätt sorts innehållsmarknadsföring kan 

företaget växa och leda till fler kunder.  
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Sociala media ger företag fantastiska möjligheter att nå ut till sin målgrupp och stärka 

relationen mellan dem och företaget. (Kelly, Kerr, & Drennan, 2010). Enligt Wordstream 

(u.å.) integrera målgruppen redan med varumärken på sociala medier, och är därför viktigt att 

företagen drar till med uppmärksamhet. Marknadsföring på sociala medier skapar bara inte 

framgång i företaget, utan även hängivna varumärkesförespråkare som kan tillsammans med 

företaget skapa varumärkesskapande.  

 

Enligt Tsai & Men (2013) har sociala medier förändrat hur innehållsmarknadsföringen 

skapas, sprids, används och sedan överförs till att skapa varumärkesbilden från företag till 

målgruppen. Varumärkesmodellen som Keller, Apéria och Georgson (2012) använder (se 

figur 1) ger sambandet mellan varumärkeskännedom och varumärkesbilden. Detta kommer 

att utvecklas i ett senare kapitel (se 2.4). 

 

En effektiv kampanj på sociala medier kan göras så enkel som möjligt, så länge 

innehållsmarknadsföringen speglar varumärkesbilden. Det digitala verktyget Canva menar att 

kombinationen av text och bildspråk ökar chansen att väcka målgruppens uppmärksamhet, 

vilket kan generera till ett framgångsrikt varumärke (Melamed, 2019). De menar också att 

innehållsmarknadsföring och marknadsföring på sociala medier går hand i hand. För varje 

kampanj behöver innehåll av hög kvalité på bra sociala medier sidor för att få 

uppmärksamheten den behöver. Det är en blandning av fängslande bilder, övertygande design 

och med relevanta ämnen (Melamed, 2019).  

 

〕”〕 ＋⊆⊆ ∋※●↓● ▽←←□▲ｈ〒〒∋→●∈※←●◆∋■ö∈▽←△  
Med innehållsmarknadsföring skapas ett värdefullt, relevant och engagerande innehåll som 

syftar till att locka till sig nya kunder, men också till att bygga lojalitet och långsiktiga 

relationer till befintliga kunder (Skapa, 2019). Innehållsmarknadsföring bygger mycket på 

materialet, det är viktigt att tänka på att materialet inte är säljande som traditionell reklam. 

Innehållet liknar mer redaktionellt material som istället bjuder läsaren på något användbart, 

intressant och meningsfullt som sedan kan leda till ett köp (Apsis, 2013). 
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￥□∪⊆□← 
Texten är en del av innehållet på sociala medier som kan användas för 

innehållsmarknadsföring. Texten ska skapa djupare innehåll, det vill säga att den ska förklara 

och ge information samt hjälpa kunden utifrån olika hänvisningar, exempelvis 

frågeställningar som kund vill veta (Jefferson och Tanton, 2015). Syftet med texten är enligt 

Bergström (2017) att fånga läsarens uppmärksamhet. Därmed är det viktigt att veta vem 

texten skrivs för, samt även kunna sätta sig in i läsarens situation och behov, vilket kräver 

både kunskap och relevant underlag. Innehållet och formuleringen är viktigt att tänka på, dess 

största uppdrag är att fånga läsarens intresse.  
 
－▽〒◆※↑→↓↑∋▽⊆▽↑← 
Vid arbete med bildkompositionen är det viktigt att strukturera och organisera innehållet. Det 

finns olika regler för att skapa ett estetiskt tilltalande fotografi som väcker uppmärksamhet 

hos en mottagare, då ögat alltid strävar efter att skapa harmoni (Freeman 2007). En regel är 

att använda sig av gyllene snittet, eller tredjedelsregeln som det även kallas. Den innebär att 

bildens viktigaste komponenter placeras i skärpunkter av tredjedelar som består av 

arrangemang av objekt som symmetri, asymmetri och kontrast, som då skapar harmoni 

(Bergström 2015). 

 
″□⊆↑∈▽※□← 
Retoriken är ett sätt att övertala och övertyga. Det viktiga inom retoriken är dess formel - 

vem säger vad till vem, varför, när, var, hur och med vilken verkan som sammanfattar 

innehållet: sändaren, budskapet, mottagarna, syftet, kontexten, framställningen och dess 

verkan (Renberg, 2009). För att skapa det argumenterande budskapet används begreppen 

ethos, logos och pathos.  

 

Ethos handlar om att skapa ett intresse och trovärdighet hos mottagarna. Trovärdigheten 

skapas när argument får mottagarna att känna sig trygga. Trovärdighet kan vara personliga 

erfarenheter eller yrke (Renberg, 2009). Enligt Staunstrup (2019) skapas trovärdigheten i 

innehållsmarknadsföring när företaget övertygar sin målgrupp med innehåll som företaget 

arbetar med och kan på så sätt visa förtroende för betraktaren.  
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Logos handlar om att välja rätt ord och innehåll för att övertyga mottagaren och ge rätt bild 

av verkligheten (Renberg, 2009). Enligt Staunstrup (2019) används logos i 

innehållsmarknadsföring med fakta och logik, vem som står bakom innehållet och enligt 

Renberg (2009) vilka reaktioner som uppstår. 

 

Pathos handlar om att framkalla känslor och beröra mottagaren (Renberg, 2009). Enligt 

Staunstrup (2019) används pathos med storytelling i innehållsmarknadsföring. Storytelling 

ger känslomässiga laddningar hos mottagaren och är därmed den svåraste delen för sändaren 

att uppnå. Med pathos kan en emotionell relation skapas mellan mottagare och sändare, eller 

riskera tappa mottagarens intresse och uppmärksamhet när de övertygas. (Staunstrup, 2019) 

 
℃●→∋↓□〒□⊆ →□〒〒●← ⊆□∪⊆ ↑◇▲ ◎▽〒◆ 
Enligt Hillerborg (2014) väcker bilder känslor medan text saknar den visuella kraften, 

samspelet med text och bild är oslagbart. Mottagaren kan stanna längre vid texten eftersom 

det ger en tankeställare och bilden ger mer förmågan att beröra. Samspelet skapas antingen 

med harmoni eller disharmoni (Hillerborg, 2014). När det kommer till 

innehållsmarknadsföring är samspelet mellan text och bild viktigt. Enligt contentbyrån 

Glorydays (u.å.) är harmonin mellan text och bild betydelsefull, det ska även passa budskapet 

som varumärket ska förmedla. Disharmoni är när bilden och texten kan stå för sig själva, 

därmed kan bild och text säga olika saker. Detta kan skapa en nyfikenhet hos läsaren att vilja 

interagera, vilket kan stärka relationen mellan innehållsmarknadsföringen och varumärket.  

 
－▽〒◆⊆∩↓□∈∋ ◎□⊆∩◆□〒∋□ ■ö∈ ●←⊂ｇ←◆●∈□←∋ ⊇↓↓■●⊆⊆←▽←△ ↓ｈ 
I←∋⊆●△∈●→ 
Instagram är en plattform idag med delning och publicering av bilder med över 200 miljoner 

aktiva användare varje månad. Enligt Svenskar och Internet 2018 (2018) är Instagram 

Sveriges näst största sociala nätverk. Enligt Plann (2019) är modeföretagen ett av dem 

varumärken som är populärast på Instagram med miljontals engagerade följare.  
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Beroende på hur bilder är fotograferade, vem du vill nå ut till, samt i vilket kontext och 

sammanhang som det står i, påverkar hur många personer som kommer att interagera med 

bilden (Hansen och Palmborg, 2014). Idag är det väldigt viktigt att tänka på estetiken, ljuset, 

kontext, filter, personlig, informativ etc. Numera visar det sig att ju mer personlig varumärket 

är i sina bilder desto mer trovärdig upplevs varumärket (Hansen och Palmborg, 2014). 

 

Ur ett företags syfte säger studien: “ En kvalitativ studie om företags bilder på Instagram” 

av Hansen och Palmborg (2014)  att respondenterna föredrog att interagera med företag på 

Instagram som lägger upp personliga bilder, framför företag som endast lägger upp 

informativa bilder. 

 

Den digitala byrån Mama Said Media (2018) som arbetar med sociala medier, storytelling 

och influencer marketing nämner att på grund av alla miljontals användare på Instagram är ett 

enhetligt, stilrent och fint Instagramflöde uppskattat av målgruppen. Det kan exempelvis vara 

bilder med ett och samma filter eller samma färgton på bilderna.  

 

〕”［ ℃⊆∈●⊆□△▽∋※ ※↑→→⊇←▽※●⊆▽↑← 

Idag finns många olika mediekanaler att kommunicera med sin målgrupp. Enligt Bergström 

(2017) kan det försvåras för olika företag och organisationer att komma igenom mediebruset 

och nå ut till sin målgrupp utan en strategi.  

 

Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i ett företags 

arbete med att uppnå sina strategiska och övergripande mål. Användningen av strategisk 

kommunikation kan ge företaget en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent ton. Som 

kan generera till en ökad trovärdighet. Det bygger på en envägskommunikation där sändaren 

tar initiativet till kommunikationen. Denna typ av kommunikation kan göras på olika medier 

och i olika situationer för att få bästa resultat. (Falkheimer och Heide, 2014).  
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Falkheimer och Heide (2014) menar att strategisk kommunikation bygger på en medvetenhet 

som skapas hos målgruppen för att känna till företagets existens. Därmed bygger de upp och 

behåller en längre relationen mellan kund och företag.  

 

〕”］ ±－－÷“→↑◆□〒〒□← 
CBBE-modellen eller som modellens fullständiga engelska namn, Customer Based Brand 

Equity (Keller et al., 2012). Som namnet antyder, beskriver modellen värdet av ett varumärke 

ur ett konsumentperspektiv och är därför ett synsätt denna studie kommer utgå ifrån. Då 

studien har avsikt att undersöka hur en strategi kan tas fram för skapandet av innehåll för 

publicering på Instagram för modebutiken Cassels i Norrköping, samt för att nå ut till fler av 

den eftersträvade målgruppen, det vill säga unga vuxna (Keller et al., 2012). Kotler (2011) 

menar att om konsumenterna reagerar positivt efter att ha identifierat varumärket är värdet 

positivt, regerar de negativt är värdet negativt. När det gäller att bygga ett starkt varumärke är 

konsumenternas kunskap om ett varumärke (eng. brand knowledge) en avgörande faktor, i 

och med att det är de associationer som utgör kunskapen som skapar den differentierande 

effekten mellan varumärkena (Keller et al., 2012). Enligt Keller (2012) är kännedom om 

varumärket (eng. brand awareness ) och dess image (eng. brand image) två begrepp som 

kännetecknas som konsumenters kunskap om ett varumärke. 
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Figur 1 - CBBE-modellen (Keller, Apéria & Georgsson 2012, s66) 

 

Modellen är strukturerad som en pyramid (se figur 1), med fyra steg för att skapa ett optimalt 

kundbaserat varumärke. De fyra stegen måste uppfyllas i ordning för att kunna uppnå 

resonans. Det första steget kallas för framträdande (eng: Salience), det är 

igenkänningsförmågan av ett varumärke som kan kategoriseras i djup och bredd. Djup 

innebär hur stor sannolikheten är att konsumenten kommer tänka på ett specifikt varumärke 

utifrån en given produktkategori eller givet behov. Bredd handlar om hur många olika 

situationer detta kan ske (Keller et al., 2012). 

 

Steg två omfattar varumärkets särskiljande egenskaper på marknaden, positionering samt vad 

det erbjuder. Steg tre handlar om konsumentens respons och känslor till varumärket. Det 
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fjärde och sista steget handlar om relationen mellan kunderna och varumärket (Keller, Apéria 

och Georgson, 2012). 

 

Nyckeln till att kunna skapa ett framgångsrikt företag är varumärkeskännedom. Det är viktigt 

att memorera och identifiera att kunderna har god kännedom för ett varumärke, för att det ska 

räknas. För att skapa en positiv varumärkesbild (eng: brand image) är det viktigt att förmedla 

en enhetlig känsla. Därav är det viktigt att kommunicera återkommande känsla till kunderna, 

då de efter ett tag kommer skapa en bild av företaget. Det är därför viktigt att ha en 

sammanhängande ton i allt marknadsföringsmaterial som används, målet med detta är att 

varumärket ska vara det första alternativet hos kunderna. (Keller, Apéria & Georgson 2012). 
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［” ∴□⊆↑◆ 
Metod valen grundade sig på en empirisk fallstudie där kvantitativa metoder har tillämpats i 

form av enkäter, intervjuer samt designprocess följt av värdering.  

［”〔 ＝ö∈∋⊆⊇◆▽□ 
För att precisera designproblemet har en förstudie utförts genom en empirisk undersökning. 

Undersökningen bestod av en intervju med butikschef och medarbetare för Cassels butik i 

Norrköping, samt en enkätundersökning med butikens målgrupp. Slutligen en observation 

gjordes av Norrköpingsbutiken Cassels existerande Instagramkonto. 

［”〔”〔 I←⊆□∈⊂▼⊇ →□◆ ◎⊇⊆▽※∋◇▲□■ ↑◇▲ →□◆●∈◎□⊆●∈□  
Syftet med att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med både butikschef och 

medarbetare var för att få information om företaget och dess användning av Instagram. Enligt 

Bryman & Bell (2011) är semistrukturerad intervju en sorts intervjuform som täcker många 

olika intervjuer. Där har intervjuaren ett frågeschema, men ordningen kan variera under 

intervjuns gång och intervjuaren har också utrymme för att ställa fler frågor till respondenten. 

Innan intervjun lyftes även etiska aspekter som inspelning av intervjun, om företagets namn 

får användas samt om roller får nämnas i studien. Svaren sammanställdes och de som 

betraktades relevant för studien analyserades för ett fortsatt arbete och förståelse kring 

företaget, samt om dess nuvarande kunder. 

［”〔”〕 ÷←※ｇ⊆ →□◆ →ｈ〒△∈⊇↓↓  
Enligt Bryman och Bell (2011) är enkäter ett snabbare sätt att administrera än intervjuer för 

respondenterna får själva fylla i svaren. Enbart en enkät behöver göras som sedan kan skickas 

och nås ut till flera i målgruppen. Respondenterna kan svara på enkäten när de har möjlighet. 

En blandning av enkät och semistrukturerade intervjuer är det bästa sättet att samla in data 

(Bryman och Bell, 2011).  

 

 

18 



 

Syftet med enkäten var att få åsikter kring innehållsmarknadsföring på Instagram, samt vad 

målgruppen tilltalas av. Studiens enkät utformades med både öppna och slutna frågor, även 

med längre fritextfrågor. Fritextfrågor är frågor där respondenten får svara mer öppet och inte 

är styrd av författarna. Antal frågor i enkäten är även låg eftersom det minskar risken att 

respondenterna blir trötta och kan avbryta enkäten (Bryman & Bell, 2011). För att distribuera 

ut enkäten användes verktyget Google Forms. Verktyget använder en mall och därmed 

begränsas det visuella arbetet.  

 

Enkäten delades via författarnas Facebook för att få en större spridning, nå den stora massan 

samt den eftersträvade målgruppen. Enkäten skickades via mejl för att nå den målgrupp som 

ej nåddes via Facebook.  

 

Ett diagram användes för att sammanställa de stängda frågorna, och de öppna genom att 

gruppera svaren utifrån gemensamma nämnare. Utifrån gemensamma nämnare och antal svar 

kunde författarna fastställa vilka svar som förekom mest.  

［”〔”［ ♀◎∋□∈⊂●⊆▽↑← ●⊂ □∪▽∋⊆□∈●←◆□ I←∋⊆●△∈●→※↑←⊆↑  
För att få en inblick i hur Cassels existerande Instagramkonto används idag för den 

tillhörande butiken, har kontots bilder och text observerats. Detta utfördes genom att granska 

flödet och klicka sig in på olika bilder för en närmare observation av samspelet mellan bild 

och text.  

 

［”〕 ×□∋▽△←↓∈↑◇□∋∋ 
Enligt Asplund (2015) bör en designprocess användas för att utforska innehåll. Denna 

designprocessen delas upp i sju olika faser; inspiration, identifikation, konceptualisering, 

utforskning, definiering, kommunikation och produktion (Aspelund, 2015). Dessa sju faser 

presenteras nedan i nämnd ordning.  
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［”〕”〔 I←∋↓▽∈●⊆▽↑←∋■●∋□← 
Enligt Aspelund (2015) bör inspiration aktivt sökas för att få designprocessen röra sig framåt 

i denna studie. Inspirationsfasen syftar till att få uppfattning hur innehåll kan se ut på dylika 

verksamheter. 

［”〕”〕 I◆□←⊆▽■▽※●⊆▽↑←∋■●∋□← 
Under identifikationsfasen identifieras projektet, dess begränsningar och krav som ställs på 

designen (Aspelund, 2015). Genom förstudien (intervjuer och enkäter) samt det teoretiska 

ramverket sker identifikationen av problem och lösning i denna studie. 

［”〕”［ K↑←◇□↓⊆⊇●〒▽∋□∈▽←△∋■●∋□← 
Denna fas beskrivs av Aspelund (2015) och syftar till att uttrycka en idé för att driva den 

vidare. Fasen innefattar brainstorming där många ideér utvecklas, förenas och förbättras. 

Aspelund (2015) tillråder att skriva ner alla idéer utan att kritisera, och genom detta närma sig 

problemet från flera olika infallsvinklar.  

［”〕”］ ＄⊆■↑∈∋※←▽←△∋■●∋□← 
Enligt Aspelund (2015) innebär utforskningsfasen att utforma och undersöka de tidigare 

definierade koncepten, med bland annat potentiella analoga skisser till digitala. Denna 

process består av möjliga skissade bildkomponeringar och sedan genom en kamera utveckla 

dessa. Utifrån de digitala bilderna kommer innehållet bedömas.  

［”〕”｛ ×□■▽←▽⊆▽↑←∋■●∋□←  
Denna fas är till för att besluta kring konceptet och hur det ska utvecklas till den slutgiltiga 

designen som uppfyller designkraven (Aspelund, 2015). De digitala skisserna har förfinats 

och förbättrats till ett resultat som har analyserats.  
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［”〕”｝ K↑→→⊇←▽※●⊆▽↑←∋■●∋□← 
Under kommunikationsfasen granskas vad som kommuniceras till vem, hur och varför. Valet 

av presentation, media och metod hjälper meddelandet att få bättre förståelse av målgruppen. 

Kommunikationens tre faser, kodning, själva meddelandet och avkodning från målgruppen, 

ska undersökas. Texten ska kodas och anpassas till mediet och till bilden. Själva meddelandet 

ska få form och bli till innehåll. Innehållet ska sedan avkodas av målgruppen, som placerar 

meddelandet i kontext. Det är väldigt individuellt hur ett innehåll/meddelande avkodas då 

människor har olika erfarenheter och känslor. Det viktiga är att målgruppen förstår det som 

kommuniceras för att inte få förvirring. (Aspelund, 2015).  

［”〕”〈 °∈↑◆⊇※⊆▽↑←∋■●∋□←  
I denna fas handlar det om att försöka slutföra sina idéer och göra prototyper, för att sedan 

göra designen redo för produktion. Detta medför att många beslut måste tas i denna fasen, 

exempelvis om tidsplan och material (Aspelund, 2015).  

 

［”［ ＄⊆⊂ｇ∈◆□∈▽←△ ●⊂ ◆□∋▽△← 
Utvärdering av designen gjordes genom semistrukturerade intervjuer riktade mot den 

eftersträvade målgruppen. Syftet var att ta reda på om det skapade innehållet tilltar 

målgruppen och hur innehållsstrategin på Instagram kan utformas. Ett urval av fyra 

respondenter, tre tjejer och en kille från Cassels eftersträvade målgrupp genomförde 

utvärderingen. Kraven på respondenterna var att de skulle vara intresserade av mode, vara 

aktiva på Instagram, samt vara mellan 17-30 år.  

 

Utvärderingen genomfördes enskilt med en respondent i taget, först med en intervju och 

sedan en observation. Det första steget var bilder, utvärderingen av bilderna utgick från en 

bildserie av samma produkt från olika vinklar och ljus. Andra steget var texten, här gjordes 

utvärderingen på så sätt att två olika texter sätts till samma bild. Här fick respondenterna 

tänka högt kring samspelet mellan bild och text, sedan fick respondenterna välja vilket 

alternativ de helst vill se i ett Instagramflöde. Sista steget var Instagramflödet, med hjälp av 
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sin egen mobil fick respondenten leta upp Instagramkonton på Instagram och se flödet. Under 

tiden observerades respondenten för att se interaktionen med flödet, respondenten 

uppmuntrades även att tänka högt för att se vad som lockade till att klicka in på bilden, gilla 

och kommentera. Efter observationen med flödet fick respondenterna svara hur sannolikt det 

är att skulle vilja följa butiken och vad som tilltalade dem mest på flödet.  

 

［”］ ＋←●〒∩∋ ↑◇▲ ⊇⊆⊂ｇ∈◆□∈▽←△ ●⊂ ◆□∋▽△←  
Intervjuerna med de fyra respondenterna från den eftersträvade målgruppen transkriberades 

för att ta fram den viktigaste informationen och data (Creswell & Creswell, 2018). Insamlade 

datan jämfördes med varandra från intervjuerna och värderades utifrån de presenterade 

teorierna.  
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］” ≠□←↑→■ö∈●←◆□ 
Studien genomfördes med en förstudie bestående av intervjuer och en enkätundersökning, 

vilket sedan ledde till en designprocess.  

 

］”〔 ×●⊆●▽←∋●→〒▽←△ 
Förstudien inleddes med en semistrukturerad intervju med butikschefen och medarbetare till 

Cassels butik i Norrköping. För att ta reda på modebutikernas användning av sociala medier 

genomfördes en enkät, samt studerades Cassels existerande Instagramkonto.  

 

］”〔”〔 ♀→ ■ö∈□⊆●△□⊆ “ ▽←⊆□∈⊂▼⊇ →□◆ ◎⊇⊆▽※∋◇▲□■ ↑◇▲ →□◆●∈◎□⊆●∈□ 
■ö∈ ±●∋∋□〒∋ ◎⊇⊆▽※ ▽ ♂↑∈∈※ö↓▽←△   
Syftet med intervjuerna var att få information om företaget, deras målgrupp och företagets 

användning av Instagram. Intervjun spelades in och transkriberades.  

 

Företaget är ett familjeföretag som är återförsäljare av kläder från olika varumärken och säljer 

även egna varumärken. Det finns 30 butiker runt om i Sverige med huvudkontor i 

Kungsbacka. Idén bakom företaget är att ha ett samlat klädföretag med målgruppen dotter till 

mormor. Målgruppen är kvinnor och män i åldern 17 - 65+, men åldern som är mest aktiv i 

butiken är 40 - 55. Möjligheten finns att nå den eftersträvade målgruppen med dess utbud av 

kläder, men i nuläget har de inte lyckats.  

 

Cassels marknadsförs via Instagram samt med annonser i lokala tidningar. 

Tidningsannonserna riktar sig mot äldre kvinnor, medan Instagram riktas mot den 

eftersträvade målgruppen. Det läggs ut cirka tre inlägg i veckan på Instagram, där bilderna 

består av egentagna bilder och innehåll från leverantörer. Deras egna bilder är på 

erbjudanden, nya produkter och produktbilder, dessa fotograferas med mobilkamera. Syftet är 

att locka mer folk till butiken. Dock upplever butikschefen, medarbetare på företaget, att det 
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inte finns tid att lägga på digital marknadsföring och bilder av hög kvalité. Kunskap kring 

arbete med text saknas.  

 

Företaget har ingen tydlig varumärkesplattform med exempelvis uttalande värdeord. Men 

Cassels är ett familjeföretag som försöker spegla det personliga och familjära genom 

sortimentet, det vill säga dem har kläder för både män och kvinnor från åldrarna 17 - 65+. 

］”〔”〕 ″□∋⊇〒⊆●⊆ ■∈ｈ← □←※ｇ⊆ ↑→ →↑◆□◎⊇⊆▽※□∈∋ ●←⊂ｇ←◆←▽←△ ●⊂ 
∋↑◇▽●〒● →□◆▽□∈ 

Syftet med enkäten var att få åsikter kring innehållsmarknadsföring på Instagram, samt vad 

målgruppen tilltalas av. Enkäten skickades ut via Facebook och mejl för att nå ut till den 

eftersträvade målgruppen. Enkätundersökningen resulterade till 111 svar (se bilaga 3) och 

nåddes ut till åldrarna 16 - 65+. Där majoriteten av svaren var från åldrarna 17-30 år vilket 

representerar den eftersträvade målgruppen.  

 

I flervalsfrågan “Hur vill du ha information om nya produkter, erbjudanden och befintligt 

sortiment” fanns alternativen: nyhetsbrev, inlägg på Instagram, inlägg på Facebook, 

reklamutskick i brevlådan och information på butikens egna webbplats. Majoriteten av 

respondenterna röstade på Instagraminlägg där de helst hittar ny information på. Därefter, 

information på butikens egna webbplats, nyhetsbrev, Facebookinlägg och sedan 

reklamutskick i brevlådan.  
 

72 av 111 svarade att de följer butiker på Instagram för att få inspiration, erbjudanden, 

nyheter, tävlingar och support. I flervalsfrågan “Vilket typ av inlägg på Instagram tilltalar dig 

mest i perspektiv av bild och text?” framgick det att bild 1, 5, 7 och 9 var de bilder som 

gillades mest (se bilaga 3). Dessa bilder innehöll en produkt och modell i ett sammanhang. 

Det det fanns totalt 9 bilder att välja mellan, respondenterna kunde även välja fler än en bild. 

Det som tilltalade respondenterna av deras utvalda bilder var detaljer och närbild på produkt 

med prisuppgifter, bilder av kvalité exempelvis skärpa och ljus, inspiration, vanliga personer 

i vardaglig miljö och vanliga bilder.  
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I flervalsfrågan “Vad är de för produktbilder som tilltalar dig på instagram?” fanns 

alternativen: produktbild med bara produkten, visa produktbild med prisuppgifter och visa 

produkten i ett sammanhang. Där majoriteten av respondenterna röstade på att produktbilder i 

ett sammanhang är det som tilltalar de mest på Instagram.  
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］”〔”［ ♀◎∋□∈⊂●⊆▽↑← ●⊂ □∪▽∋⊆□∈●←◆□ I←∋⊆●△∈●→※↑←⊆↑  
För att få en inblick i hur Cassels existerande Instagramkonto används, har kontots bilder och 

text observerats.  

 

 
Figur 2 - Cassels Norrköpingsbutikens Instagramflöde, 25 mars 2019  
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Cassels flöde innehåller ett varierande flöde med egentagna bilder med mobilen, bilder från 

deras leverantörer samt egendesignade erbjudanden. Inläggen visar nyheter och erbjudanden 

från sortimentet.  

 

Texterna i inläggen är varierande, oftast är de väldigt enkla, korta, informativa samt 

innehåller emojis för att skapa en känsla. Utöver detta använder Cassels hashtags i slutet av 

varje inlägg för att skapa mer spridning. Ett exempel på en bildtext är: “Tröja från Only i 

mjukt härligt material 249:- (Panda emoji) #cassels #norrköping #galleriadomino #only 

#onlyofficial 

 

］”〕 ×□∋▽△←↓∈↑◇□∋∋□←  
Med utgångspunkt från Aspelunds designmetoder, syftar designprocessen till att ta fram 

innehåll som attraherar Cassels eftersträvade målgrupp. 

 
 
I←∋↓▽∈●⊆▽↑← ↑◇▲ ●←●〒∩∋ 
Inspirationsfasen genomfördes genom att undersöka, analysera och inspirera hur andra 

modekedjor använder innehållsmarknadsföring på Instagram, samt hur de utformar olika 

typer av innehåll i text och bild. Inspiration hämtades från Instagram då studien har 

avgränsats till att fokusera på innehåll och utformning på Instagram. 

 

Konton som undersökts var stora modekedjor. Två av de utvalda modekedjorna valdes på 

grund av att Cassels använder sig av deras innehåll i form av bilder, då Cassels är 

återförsäljare till dessa klädmärken. Utöver detta gjordes ett urval för att analysera andra 

strukturerade modekedjors Instagram med liknande innehåll som Cassels målgrupp 

efterfrågar.  

  

De utvalda modekedjorna anses vara till en viss del konkurrerande då de har liknande 

målgrupper, samt att alla modekedjor/butiker är etablerade i flera städer.  
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Figur 3 - Inspiration från ett urval av modeföretags Instagramflöden 
 

Utifrån de utvalda Instagramkontona analyserades utformningen av bilder, bildernas tonalitet, 

samt sammanhang. Där undersöktes flödet, vinklar, sammanhanget mellan bilderna, 

bildtexter samt ljus. Med helheten i fokus studerades varje enskilt Instagramkonto var för sig. 

Den gemensamma nämnaren från de olika kontona var att produkterna exponeras på liknande 

sätt.  
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I◆□←⊆▽■▽□∈▽←△ ●⊂ ◆●⊆●← 
För att identifiera målet, designen och de krav som ställs har datan från intervjuerna och 

enkäten samt det teoretiska ramverket sammanförts.  

 

Målet med designprocessen är att utforma innehåll som kan publiceras via Instagram. Vid 

intervjun med butikschefen och butiksmedarbetaren framkom det att med hjälp av sociala 

medier vill Cassels få den eftersträvade målgruppen “unga vuxna” och herrsidan att 

uppmärksamma Cassels, samt bli intresserade av deras produkter och utbud (se 4.1.1).  

 

Det innehåll som framställs anses utgöra en stadig grund för framtiden, för att sedan kunna 

fungera som riktlinjer för hur butiken kan fortsätta producera innehåll. Butikschefen uppgav 

vid intervjun (se 4.1.1) att i dagsläget är tiden för att producera innehåll väldigt bristfällande, 

samt att de saknar en del kunskap om detta. Därav kommer en noggrann och välarbetad 

design att utföras för att visa att innehållsmarknadsföring har en stor betydelse och påverkan 

på företaget.  

 

Innehållsmarknadsföring innebär att varumärket kan skapa relevant och tilltalande innehåll 

som attraherar och engagerar målgruppen (se 2.1). Därmed ställer Cassels målgrupp krav på 

designens innehåll på deras Instagramkonto. Enkäten som publicerades på författarnas 

Facebook sida visade att målgruppen vill se nyheter, erbjudanden, inspirerande innehåll, samt 

inspirerande innehåll i ett sammanhang (se 4.1.2). Enkätens resultat var grunden för 

designprocessen.  

 

Under intervjun framkom det att åldrarna 40 - 55 är den mest aktiva målgruppen i butiken, på 

grund av att den målgruppen har stadigast ekonomi. Därför vill butikschefen attrahera och 

kommunicera mer med den eftersträvade målgruppen, “unga vuxna” samt herravdelningen. 

Därav kan kommunikation med målgruppen, via exempelvis innehållsmarknadsföring på 

Instagram skapa varumärkeskännedom och på så sätt generera fler besök till butiken (se 2.4).  

 

 

29 



 

 
K↑←◇□↓⊆’ ⊆●←※□※●∈⊆↑∈ ↑◇▲ →↑↑◆◎↑●∈◆ 
Konceptualiseringsfasen inleddes med brainstorming av tankekartor. Detta för att underlätta 

tankebanorna vid strategin, samt för att förtydliga och definiera utförandet till innehåll. 

 

Till en början gjordes individuella tankekartor, för att sedan kunna diskutera de olika 

associationerna och sammanföra de olika alternativen till en tankekarta per begrepp. 

 

 

Figur 4 - Tankekartorna med begreppen, inspiration, erbjudanden, nyheter och personligt 

 

Vid utformningen av tankekartorna var utgångspunkten fyra centrala begrepp: personligt, 

nyheter, erbjudanden och inspiration. Dessa begrepp valdes utifrån intervjun med 

butikschefen, som beskrev att företaget är ett familjeföretag som vill upplevas som personligt.  
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Utifrån resultaten från enkäten beskrev målgruppen vad de vill se på Instagram när de följer 

en butik, där det framkom att de vill se inspirerande bilder, erbjudanden och nyheter. Genom 

att utgå från dessa fyra centrala begrepp, skapades en strategi för hur Cassels bör 

kommunicera och nå ut till sin målgrupp, som i sin tur kan stärka deras varumärkesbild.  

 

Utifrån tankekartorna gjordes en moodboard. Till moodboarden användes sökverktyget 

Pinterest för att hitta olika exempelbilder som kan användas i Cassels Instagramflöde. 

Fokuset låg på att hitta överensstämmande stil i färg, ton och känsla. Samtidigt bör bilderna 

förmedla begreppen: erbjudande, nyheter, inspiration och personligt.  

 

 

Figur 5 - Moodboard 

 
Från enkäten framkom det att målgruppen gärna vill se bilder på produkter i sammanhang, 

samt ha bilder med bra kvalité. Cassels vill förmedla en familjär och personlig känsla. Den 

familjära känslan kan uttryckas med bilder tagna i en vardaglig miljö, exempelvis vid ett cafe 

och i stan. Medan den personliga känslan kan utformas med bilder fotograferade i vanligt 

naturligt ljus.  
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＝ö∈◎□∈□◆□〒∋□∈ ▽←■ö∈ ■↑⊆↑△∈●■□∈▽←△●∈ 
Med hjälp av analoga skisser, förberedelser inför fotograferingar och urval av bilder utfördes 

utforskningsfasen. 

 
A←a〒↑△a ∋※▽∋∋□∈ 
Analoga skisser utfördes för att få en klarare uppfattning av hur Instagramflödet kan se ut.  

Individuella skisser gjordes först där arbetet delades upp i kategorierna, enskilda produkter 

och produkter med människor. Skisserna jämfördes och diskuterades för att se om bilderna 

hade samma stil. Därefter slogs skisserna samman till ett gemensamt flöde för att få en bättre 

överblick. Under utförandet fanns ingen kännedom om vilka produkter som skulle vara 

tillgängliga under fotograferingstillfället. Därför är denna skiss bara en uppfattning om hur 

flödet struktur kan se ut. 

 

 

Figur 6 - Analoga skisser 
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För att kunna visualisera olika motiv skapades varierande skisser utifrån respondenternas svar 

(se. 4.1.2). Majoriteten av respondenterna föredrog att bilderna på Instagram bör vara 

produktbilder skapade i sammanhang och detaljerade produktbilder.  

 
I←■ö∈ ■↑⊆↑△∈a■□∈▽←△a∈←a 
Vid förberedelsen inför fotograferingarna användes enkätens resultat som utgångspunkt (se 

4.1.2). Utifrån detta valdes fem modeller i mellan åldrarna 20-28, som representerar den 

eftersträvade målgruppen. För att kunna skapa en personlig och familjär känsla planerades 

olika platser i Norrköping där fotograferingarna skulle utföras.  

 

U⊆■ö∈a←◆□ av ■↑⊆↑△∈a■□∈▽←△a∈←a 
Utifrån analoga skisser och enkäten fotograferades Cassels olika produkter, både i butik samt 

utomhus i Norrköping för att upplevas nära och personligt.  

  

Moodboarden användes som inspiration för platser att fotografera på, samt även 

bildkompositioner under fotograferingarna. Utgångspunkten för fotograferingarna var de 

analoga skisserna, men det kunde inte följas till hundra procent då vissa begränsningar 

framkom. Exempelvis vilka produkter Cassels hade inne i butiken, klädernas storlekar, 

kvantitet av varorna, samt vädret i form av temperatur och ljusförhållanden.  

 

Vid fotograferingarna utomhus användes inga extra ljus eller reflexskärmar, utan alla bilder 

är tagna i naturligt ljus.  

 

＄∈⊂●〒 ●⊂ ◎▽〒◆□∈ ↑◇▲ ∈□◆▽△□∈▽←△ 
I definitionsfasen utfördes ett urval av bilder. Utifrån enkäten (se 4.1.2) redigerades de 

utvalda bilderna med överensstämmande färger och ljus.  

 

Efter fotograferingen gjordes ett urval av bilder som grundades på bildkvalité, exempelvis 

skärpa, ljus och komposition. En del av fotograferingen utfördes utomhus i olika vinklar och 

ljusstyrka, därav behövde redigering göras för att förbättra bildkvalitén och ge ett bättre 

samspel med varandra.  
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Grunden till redigeringen utgick från resultatet av enkäten (se 4.1.2) där respondenterna 

svarade att de ville se bra kvalité på bilderna. För att uppnå designkraven gjordes 

redigeringen i Adobe programmen Lightroom och Photoshop för att få till en bild med bra 

ljus, skärpa och färgåtergivning.  

 
￥□∪⊆□∈ ⊆▽〒〒 I←∋⊆●△∈●→▽←〒ｇ△△ 
Kommunikationsfasen genomfördes med att organisera upp texterna med tillhörande bilder 

till Cassels Instagramkonto. Instagram valdes ut på grund av att den eftersträvade målgruppen 

kan hittas där, samt är Instagram Cassels enda medie.  

 

Efter bilderna valts ut och redigerats skrevs passande texter till varje bildinlägg. Dessa texter 

utformades från det teoretiska ramverket (se 2.2), intervjun med butikschefen (se 4.1.1) och 

enkätens resultat (se 4.1.2). Från enkäten framgick det att respondenterna föredrar en kort 

informativ text med prisuppgifter. Från intervjun med butikschefen (se 4.1.1) vill Cassels 

framhäva en personlig och familjär ton i texten.  

 

En personlig och familjär känsla kan uppnås när platsen för Instagrambilden visas (se 4.1.2). 

När texterna skrivs i första person med vi, ni och du, skapas en mer varm och familjär text 

som får kunden att känna en mer emotionell relation till företaget. Emojis är något som 

används på butikens Instagraminlägg (se 2.2), detta kan lägga till en mer lättsam och 

personlig ton till texten.  

 

För att skapa en intresseväckande och övertygande text (se 2.2) kan texten utifrån enkätens 

resultat (se 4.1.2) förmedla produktens varumärke, prisuppgifter samt sammanhang. För att 

förstärka budskapet mellan mottagaren och Cassels, samt skapa intresse hos mottagaren kan 

disharmoni användas (se 2.2). Mellan text och bild skapas ett informativt innehåll som 

upplevs trovärdigt och kan övertyga mottagaren.  
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Figur 7 - Utdrag av bildtexter  

 

Vi har valt att jämföra en personlig text som spelar på känslor,  med en mer informativt 

skriven text som innehåller prisuppgifter, produkt och varumärke. 

 
I←∋⊆●△∈●→ →↑◇※“⊇↓ 
Utifrån idéarbetet togs många beslut om vilka bilder som bör placeras var på Instagram. En 

prototyp gjordes som efterliknar verkligheten för att testa bilderna i en sådana miljö.  

 

Ett Instagramkonto skapades i en mockup för att testa bilderna i en miljö som efterliknar 

verkligheten med realistiska förhållanden. Syftet var att få en bättre uppfattning och överblick 

på hur och var bilderna bör placeras. På så sätt testades olika bilder i flödet för att se 

samspelet med varandra, bilder som på något sätt liknade varandra fick därmed sättas på 

olika platser för att få mer variation i flödet. Detta gjordes för att underlätta 

publiceringsprocessen till Cassels Instagramkonto. 
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Figur 8 - Mock-up Instagramflöde   
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｛” ″□∋⊇〒⊆●⊆ ●⊂ ◆□∋▽△←↓∈↑◇□∋∋□← 
I detta kapitel behandlas en designutvärdering där svaren från respondenterna 
sammanställdes.  
 

｛”〔 ＄⊆⊂ｇ∈◆□∈▽←△ ●⊂ ◆□∋▽△← 
För att utvärdera designen intervjuades fyra respondenter som representerade den 

eftersträvade målgruppen. Respondenterna var mellan 20 - 30 år och bestod av tre tjejer och 

en kille. Syftet var att testa hur designen uppfattades av målgruppen i Instagrammiljö.  

｛”〔”〔 －▽〒◆□∈ 

 

Figur 9 - Bildserie 1, olika skjortor fotograferade i olika vinklar  

 

Den första bildserien med skjortor (se figur 9) föreställer tre olika bildkompositioner med 

olika skjortor i varierande vinklar och med olika fokus. Majoriteten av respondenterna tyckte 

att den första bilden var lite rörig och inte ger samma känsla som exempelvis bild nummer 
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två. En respondent ansåg att “bild nummer ett var inspirerande på grund av att den visade att 

Cassels har ett stort utbud av kläder”. 

 

Tre av fyra respondenter tyckte att bild nummer två var den mest tilltalande bilden, 

respondenterna ansåg att bilden har bra kvalité, var inspirerande, har bra ljus och färgerna 

drog mycket uppmärksamhet. Det är en bild som alla respondenterna skulle kunna tänka sig 

att se i ett flöde.  

 

Samtliga respondenter tyckte att bild nummer tre inte kunde stå för sig själv utan skulle 

fungera bättre i en karusell, där samma produkt visas i olika perspektiv. En respondent ansåg 

att “det var för mycket butikskänsla i bilden och att det blev för mycket fokus på mönstret”.  

 

 

Figur 10 - Bildserie 2,  olika jackor fotograferade i olika vinklar  

 

Samtliga respondenter tyckte bild nummer ett var bra för att hela outfiten syntes och att 

bilden var mer personlig. Dock ansåg respondenterna att bild nummer ett inte hade lika bra 

kvalité och upplevdes inte lika levande som bild nummer två.  
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Tre av fyra respondenter tyckte att bild nummer två var bilden som tilltalade mest och var 

bilden som respondenterna skulle vilja se i ett flöde. Respondenterna ansåg att bild två 

kändes mer levande och äkta när en verklig person bar kläderna i en vardaglig miljö. Medan 

en respondent tyckte att “det blev för mycket fokus på personen än produkterna”.  

 

Majoriteten av respondenterna tyckte att bild nummer tre hade sämre kvalité än de andra på 

grund av att ljuset inte var lika bra samt att det syntes väl att bilden var tagen i butiksmiljö. 

Alla respondenter var eniga om att hänga upp matchande kläder på en galge är bra. En 

respondent ansåg bilden nummer tre som den mest tilltalande och som har bäst potential för 

merförsäljning.  

 

 

Figur 11 - Bildserie 3, t-shirts fotograferade i olika vinklar  

 

Tre respondenter tyckte bild ett var för personlig, samt att den upplevdes att vara publicerad 

på ett personligt Instagramkonto och inte ett företagskonto. En respondent gillade inte att 

mobilen syntes i bild ett, på grund av att den tar mer uppmärksamhet än själva produkten. En 

annan respondent tyckte att detaljerna lyftes fram bra i bilden.  
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Samtliga respondenter ville se bild tre i sitt flöde för att bilden har bra kvalité. En annan 

respondent ville hellre se bild två i ett flöde för att ett ansikte syns. Samma respondent 

nämnde även att “om personen på bilden identifierar Cassels kan man som köpare identifiera 

sig med kläderna”. Samtliga respondenter skulle även vilja se bild två och tre tillsammans i 

en karusell för att de kompletterade varandra.  

 

 

Figur 12 - Bildserie 4, likadan jacka fotograferad i olika vinklar  

 

Tre av fyra respondenter tyckte bild nummer ett var för personlig samt tappade syftet med att 

visa upp produkterna. Kontot upplevdes inte lika professionellt med spegelselfies. En 

respondent ansåg att bilden var bra för att den upplevdes verklig och att hela outfiten syntes.  

 

Respondenterna var eniga om att bild två inte alls gav samma upplevelse som bild tre, 

majoriteten ansåg att bild tre skulle de vilja se i ett flöde. Respondenterna tyckte att bild två 

inte kan stå för sig själv, utan skulle passa bättre i en karusell med bild tre. I karusellen skulle 

bild tre visas först för att den, har bäst kvalité, visas i ett sammanhang, ger ett helhetsintryck 

och att en hela personen syns. 
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｛”〔”〕 ￥□∪⊆□∈ 

 
Figur 13 - Textserie 1 
 
 

Samtliga respondenter tyckte att text ett inte var specifik för bilden och var opersonlig, vilket 

gör att den kan stå till vilken bild som helst. Text ett var kort och koncist. Två respondenter 

tycker om att läsa korta texter och att texten spred glädje. En annan respondent ansåg att 

budskapet i bilden inte framhävs av texten och att de inte arbetar tillsammans.  

 

Alla respondenter tyckte text två var tydligare och mer konkret än text ett, för att 

prisuppgifterna fanns med. En respondent nämnde att “det är bilden som ses först och därav 

måste bilden vara så pass intresseväckande innan texten uppmärksammas därefter”. En 

annan respondent påpekade att “om Cassels inte är etablerat hos målgruppen är det viktigt 

att ta med produktens varumärke, samt prisuppgifter i texten för att målgruppen ska få en 

uppfattning om vad Cassels säljer”. Tre respondenter ville se text två i sitt Instagramflöde på 

grund av den ger mer information och mer planering inför ett köp. En respondent ville se en 

mix av båda texterna i sitt instagramflöde. 
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Figur 14 - Textserie 2 

 

Samtliga respondenter var eniga om att de gillade text nummer ett mest för att den ger 

positivitet, är intresseväckande, har lagom längd, samt att den innehåller emojis som gör 

texten mer personlig. En respondent tillade att “om bilden inte är intressant nog kommer 

ingen heller läsa texten”.  

 

En respondent tyckte text två är informativ, kort och koncist. Tre respondenter gillade text två 

för att den har med prisuppgifter, dock ansågs texten vara för kort och tråkig.  

 

｛”〔”［ ＝〒ö◆□⊆ 
Den första respondenten började att interagera med en av bilderna i flödet som visade ett 

ansikte. Respondenten ansåg att bilder med ansikten ser mer levande ut och ger ett uttryck 

som gillas att se och interagera med i ett flöde. Respondenten klickade på en annan bild på en 

tjej med stort leende som var i rörelse. Den bilden tilltalade respondenten bäst för att det 

händer något och leendet väckte uppmärksamhet. 

 

Andra respondenten granskade flödet och förstorade bilden med en tjej i klänning och rosa 

blombukett. Respondenten beskrev att det är en bild som fångar uppmärksamheten på grund 

av bildens kvalité och att det händer något i rörelse, samt att det skapade en känsla. 

Respondenten scrollade vidare och förstorade upp bilden med en tjej vid vattnet. Denna bild 

tilltalade respondenten på grund av tröjans färg, ljuset i bilden samt produkterna. 

Respondenten förklarade att det som tilltalar en att interagera med bilderna var 

helhetsbilderna, karusellerna, människor i fin miljö, bra ljus, samt bildens kvalité.  

 

42 



 

Respondent tre började att scrolla igenom flödet för att se om det var intressant, det som inte 

tilltalade var herrkläderna. Respondenten förstorade första bilden med en tjej i klänning och 

rosbukett, för att det hände något i bilden. Nästa bild som öppnades var en bild där 

produktens färg stack ut i flödet. Respondenten ansåg att blandningen med produktbilder och 

bilder med människor är bra. Även att samma produkt syns i flera olika Instagraminlägg i 

olika sammanhang är bra.  

 

Sista respondenten började med att klicka på en bild med en tjej i en röd jumpsuit, där 

produktens färg stack ut jämfört med resten av flödet. Nästa bild var respondentens 

favoritbild, som förställer en tjej i klänning och rosbukett. Respondenten att den såg spontan 

ut och fångar ens uppmärksamhet med bildens känsla och modellens avslappning. 

Respondenten tycker mer om bilder med ansikten än produkter i ett flöde, men en blandning 

mellan dem funkar bra. Respondenten tyckte att flödet gav en “fräsch och enhetlig känsla där 

färgerna går ihop och har liknande mönster”.  

 

När respondenterna hade tittat klart på flödet fick de svara på frågan “Hur troligt är det att du 

skulle vilja följa butiken på Instagram?”. Tre respondenter svarade att de skulle tänka sig att 

följa butiken, på grund av fina bilder av kvalité som ger inspiration. En respondent svarade 

“på grund av känslan av påhopp av säljande reklam följs inte butiker på Instagram, men 

flödet gör att man blir mer sugen att besöka butiken”.  

 

｛”〕 °⊇◎〒▽◇□∈▽←△ ↓ｈ I←∋⊆●△∈●→ 
Baserat på förstudien och utvärdering av designen publicerades innehåll på Cassels 

Instagramkonto. Där resultatet kan mätas med interaktioner och exponeringar, som bland 

annat kommentarer samt antal “gilla-markeringar” har granskats. Resultatet jämfördes sedan 

även med statistiken från det tidigare innehållet, och kunde utifrån detta se ett tydligt mönster 

att den nya designen uppskattades och att den nått ut till fler av den eftersträvade målgruppen. 
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Figur 15 - Utdrag från Instagramkontot  
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｝” ＋←●〒∩∋ ↑◇▲ ⊂ｇ∈◆□∈▽←△ ●⊂ ◆□∋▽△←■ö∈∋〒●△□← 
Resultatet från utvärderingen av designförslagen har struktureras tematiskt, jämförts med 

varandra och därefter sammanförts med teorier.  

 

Enkätundersökningen (se 4.1.2) och designutvärderingen (se 5.0) visar att den eftersträvade 

målgruppen vill ha ett innehåll på Instagram som skapar känslor och är personliga. Det bör 

vara intresseväckande texter som väcker känslor, är personliga och innehar emojis. Även 

texter med prisuppgifter uppskattas. Bilderna bör vara av bra kvalité, ha bra ljus, ”vanliga” 

personer i vardaglig miljö och visar människor och produkter i ett sammanhang. Bilder som 

är genomtänkta, har bra kvalité och är med ”vanliga” personer i vardaglig miljö uppskattas 

mer av målgruppen än butiksfoton och selfies. Vilket stämmer överens med Hansen och 

Palmborgs (2014), att bildens estetik, ljus, kontext, information och personlighet är viktig. Ju 

mer personliga bilderna är på Instagram desto trovärdigare känns varumärket (se 2.2). Det 

Hansen och Palmborg (2014) nämner ovan kan stärkas i och med att de mest gillade bilderna 

på Cassels Instagramkonto är bilder med människor och produkter i ett sammanhang, samt 

produktbilder. Dessa publicerade bilder förekommer även i en ”karusell” där samma produkt 

visas i olika perspektiv (se 5.2).  

 

Cassels publicerar egentagna bilder, exempelvis butiksfoton, selfies i provhytten, samt bilder 

från eventuella leverantörer på deras Instagramkonto. Respondenterna (se 4.1.2) föredrar 

produkter i ett sammanhang med personer, utöver detta framkom det att en blandning av 

dessa bilder och produktbilder uppskattades, för det är mer avskalade bilder som bryter av 

och skapar ett härligt flöde att följa. Detta indikerar att även om bilder med kvalité, bra ljus, 

personer i ett sammanhang och bilder som skapar känslor föredras bör bilder som publiceras 

vara varierande och mer avskalade. 

 

För att få det önskade resultatet med sin kommunikation och komma igenom mediebruset 

med andra inlägg och avsändare behövs ett starkt innehåll (se 2.3). Vilket betyder att 

samspelet mellan text och bild är kraftfullt, vilket stämmer överens med Hillerborg (2014) att 

samspelet mellan dem är oslagbart. Speciellt på Instagram måste bilden sticka ut och skapa 
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intresse hos betraktaren. När bilden visas i ett flöde syns inte texten fören betraktaren väljer 

att interagera med bilden och därefter läsa texten. Som Clarke (2018) nämner publiceras det 

94 miljoner bilder dagligen på Instagram, vilket gör att bilden måste vara så pass stark att den 

kan komma genom att brus av innehåll på kanalen (se 1.0).  

 

Den text som helst ses i ett flöde enligt respondenterna (se 5.2) är en text som är informativ, 

personlig och spelar på känslor. Vid intervjun med butikschefen (se 4.1.1) framkom det att 

Cassels är ett familjeföretag som vill utstråla sig vara personliga (pathos). Utöver detta 

nämnde butikschefen att de får nya varor varje vecka, där de bland annat säljer två egna 

varumärken (ethos) och att kläderna säljs till ett bra pris (logos). För att skapa en tydlig 

varumärkesbild bör detta genomsyra hela verksamheten (se 2.4). Att spela på känslor, vara 

personliga, nyheter, prisuppgifter och produktens varumärke, kan förmedlas genom innehåll 

och språkval (se 2.2). Text nummer två (se 5.2, figur 13) var en text som respondenterna 

ansåg vara tilltalande “Vad passar inte bättre än en trendig trenchcoat? Skön, stilig ett måste! 

Denna hittar ni för 998:- (emoji)” för att den var personlig, känslomässig och konkret med 

prisuppgifter. Texten som gillades mest av respondenterna (se 5.2, figur 14)  “Solen skiner 

och vårkänslorna flödar, så varför inte ha en matchande och underbar våroutfit? (emoji x2) 

Alla plagg hittar ni hos oss!” framkom det att texten spelar på känslor (pathos), den är 

personlig samt att texten kopplas till att kläderna är nya (logos). Syftet med texten och dess 

formuleringar är att leverera budskapet till läsaren (se 2.2). Detta visar på att med ett noga 

utvalt ordval och formulering kan det påverka betraktarens intresse.  

 

Interaktionen med butikens Instagramflöde är olika från person till person. Under 

designutvärderingen använde vissa respondenter den övergripande vyn och förstorade några 

bilder medan en respondent valde att gå genom hela flödet och förstorade bilder direkt. Det 

gemensamma för respondenterna var att bilderna tog mer fokus än texterna. Tre av fyra 

respondenter svarade att de skulle tänka sig följa butiken på Instagram. En respondent 

svarade att på grund av säljande reklam följs inte butiker på Instagram, men blev istället 

intresserad att besöka butiken. Då alla respondenter interagera olika med flödet, är det viktigt 

att tänka på bilderna som publiceras på Instagram är intresseväckande, både som enskild bild 

och tillsammans i ett flöde. Som Clarke (2018) nämner, publiceras stora mängder bilder och 
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videos dagligen på Instagram, det är därför viktigt att bilden är så pass kraftfull att den kan 

komma genom allt brus av innehåll (se 1.0). 

 

Det innehåll som har skapats och publicerats på Cassels Instagram i denna studie har 

anpassats till en enhetlig tonalitet genom redigering av färger och ljus i bilderna. Vilket 

Mama Said Media (2018) tyckte uppskattades för att nå ut till sin målgrupp genom allt 

mediebrus (se 2.2). Alla respondenter uttalade att de tyckte flödet var fräscht, genomgående, 

bra kvalité, bra mix mellan produktbilder och bilder med människor och hade en 

sammanhängande tonalitet.  
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〈” ℃〒⊇⊆∋●⊆∋  
Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras utifrån sammanställda svar utifrån intervjun 

med butikschefen, enkätundersökningen samt intervjuerna från designutvärderingen med 4 

respondenter.  

 

Hur kan en innehållsstrategi för Cassels i Norrköping utformas som ska publiceras på 

Instagram?  

En innehållsstrategi för Cassels butik i Norrköping bör planeras med tanke vad det bör 

innehålla och vilken tidpunkt det bör publiceras, samt bidra till enhetlig och 

sammanhängande tonalitet i flödet. Innehållet bör utformas med innehåll som produktbilder 

och människor med produkter i sammanhang. Dock bör de detaljerade bilderna visas i en 

karusell med en helhetsbild som första bild. Innehållet bör publiceras mellan tidpunkterna 

09.00 -15.00, då Cassels följare är som mest aktiva. Innehållet bör även publiceras 

kontinuerligt och väcka uppmärksamhet hos målgruppen. Texten bör vara informativ, väcka 

känslor och ge en nyfikenhet hos målgruppen. Längden ska inte vara för lång för att 

målgruppen kan tappa intresset och inte vara kort för att uppfattas som tråkig.  

 

Hur kan innehåll för modebutiken Cassels i Norrköping Instagramkonto formges för 

att tilltala den eftersträvade målgruppen? 

För att tilltala Cassels i Norrköpings eftersträvade målgrupp bör innehållet som publiceras på 

Instagram ses som inspirerande och informativt med eventuella erbjudanden och nyheter.  

Bilderna bör vara fotograferade med bra kvalité exempelvis bra ljus, skärpa och bidra till en 

sammanhängande tonalitet i Instagramflödet. Bilderna bör visa upp produkten i ett 

sammanhang, produkter med “vanliga” personer i en vardaglig miljö, samt detaljerade 

produktbilder. I helhetsbilden bör passformen och färgen tydligt framkomma och i den mer 

fokuserade och inzoomade bilden bör detaljerna i produkten framhävas för att skapa intresse. 

Texterna som publiceras på Cassels Norrköpings Instagramkonto bör väcka känslor, vara 

personliga och informativa. Med att framhäva prisuppgifterna och produktens varumärke kan 

trovärdigheten skapas samt intresse hos målgruppen. Det är viktigt att tänka på ordval och 

formuleringar som bör locka, intressera och föra budskapet vidare.   
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〉” ×▽∋※⊇∋∋▽↑←  
Studiens litteratur, metod, resultat, validitet och reliabilitet diskuteras och ger slutligen 

förslag till fortsatta studier.  

 

〉”〔 ￥□↑∈□⊆▽∋※⊆ ∈●→⊂□∈※ 
Akademisk litteratur gav en introduktion till ämnet medan blogginlägg och icke-akademiska 

litteraturer skrivna av byråer och yrkesverksamma personer i branschen har använts för att 

komplettera och ge större perspektiv till studien. Ämnet innehållsmarknadsföring och sociala 

medier uppdateras och förändras kontinuerligt vilket ledde till svårigheter att hitta aktuella 

och uppdaterade vetenskapliga källor.  

 

〉”〕 ∴□⊆↑◆◆▽∋※⊇∋∋▽↑← 
Studien har utförts med hjälp av ett företag för att undersöka hur något kan se ut. Metoden 

bestod av tre delar, förstudie, design och värdering. Alla steg gav tydliga svar för att kunna gå 

vidare till nästa steg i studien.  

 

Förstudiens syfte var att använda för underlaget till designprocessen. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder har använts, för att skapa en större förståelse i målgruppen, vilket visade 

sig passa studien. De semistrukturerade intervjuerna gjordes för att få en bakgrund av 

företaget och dess användning av Instagram. Fler respondenter av kvalitativa enkäten med 

målgruppen skulle ha bidragit med en bättre kvantitativ grund vid designprocessen.  

 

I enkäten fanns inga svarsalternativ, annat eller inget, vilket ledde till att respondenterna blev 

ledda till att svara på alternativen som författarna föreslog.  

 

Designprocessen tillämpades med Asplunds metod men författarna ansåg att metoderna 

behövdes göras om för att bättre passa studien. Asplunds metod valdes på grund av alla steg 
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som fanns för att skapa denna typ av design. Tillsammans skapade alla sju faser en noggrann 

och genomgående process, från brainstorming till ett resultat. Utifrån designprocessen 

framkom ett resultat som utvärderades och testades på Cassels eftersträvade målgrupp. 

Utvärderingen kunde ha utvärderats på ännu fler från målgruppen, samt bilderna som 

publicerats på Cassels Instagramkonto kunde behövt längre tid för att se mer resultat från 

bilderna.  

 

〉”［ ″□∋⊇〒⊆●⊆◆▽∋※⊇∋∋▽↑←   
Under designprocessen har författarna tagit olika beslut från sina kunskaper och erfarenheter. 

Om samma designprocess hade använts av andra författare hade en annan design skapats.  

 

Om fler respondenter inom målgruppen hade utvärderat designen skulle studiens resultat 

blivit mer trovärdig. Författarna känner dock att resultatet som uppnåtts ändå är mättat för 

respondenternas svar var väldigt lika.  

 

Designutvärderingen utfördes av författarna vilket kan ha påverkat respondenternas svar, för 

respondenterna kanske inte vågade ge konstruktiv kritik när de vet om att författarna är 

skaparna bakom designen.  

 

Efter utvärderingen angav de flesta respondenter att de skulle följa butiken, vilket dock är 

något författarna inte kan veta om det verkligen skulle hända. Även om bilderna publicerades 

på Cassels Instagramkonto skulle bilderna behövts vara publicerade under längre tid för att 

kunna mäta om det genererar fler besök till butiken.  

 

〉”］ ℃⊆⊇◆▽□←∋ ⊂●〒▽◆▽⊆□⊆ 
Denna studie anses vara valid för studiens slutsatser svarar på de fastställda 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna besvarades genom att målgruppen undersökts 

kvalitativt, vilket har bidragit till relevant data. Den kvalitativa datan samlades in genom en 

enkätundersökning med kvalitativa svarsmöjligheter för målgruppen. Även med kvalitativa 
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intervjuer med fyra respondenter från målgruppen, där fokus var på deras preferenser. Detta 

för att skapa en större förståelse i målgruppen.  

 

〉”｛ ℃⊆⊇◆▽□←∋ ∈□〒▽●◎▽〒▽⊆□⊆ 
Enligt författarna kan denna studie anses ha hög reliabilitet för arbetsprocessen är möjlig att 

följa, samt att processen går att upprepa vid andra liknande arbeten som syftar till att skapa 

innehåll på Instagram för ett modeföretag. Om samma studie skulle ha utförts igen, är det 

möjligt att inte samma resultat inte skulle kunna uppnås. På grund av att studien har baserats 

på designteoretiska metoder och designrelaterade beslut som tagits av författarna.  

 

Studiens reliabilitet kan ha påverkats på grund av antalet tillfrågade respondenter till 

utvärdering av designen, då antalet var fyra personer. Valet av antal tillfrågade 

respondenterna grundade sig främst på tidsbrist. Studiens reliabilitet kan ändå anses som hög 

då respondenterna var i samma målgrupp men hade olika bakgrunder samt kön, där två av 

respondenterna var GDK studenter och kunde granska designförslagen med extra kritiska 

ögon. De andra två respondenterna var inte GDK studenter och hade även de olika 

bakgrunder, och kunde då ge feedback med andra ögon. Utöver detta stämde respondenternas 

svar väl överens med varandra, samt att enkätundersökningen styrker dessa svar. Författarna 

anser ändå att resultatet är mättat eftersom respondenternas svar var väldigt lika.  

 

Utvärderingen av designförslagen från respondenterna applicerades på Cassels i Norrköpings 

Instagram. Utifrån detta kunde ytterligare en utvärdering utföras genom att läsa av 

“gillande-frekvensen”, samt kommentarer och andra interaktioner med kontot och bilderna.  

Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om mer tid hade funnits, då fler bilder kunde lagts ut 

vilket kan bidra till en grundligare utvärdering med ett mer kvantitativt resultat.  

 

〉”｝ ＝ö∈∋〒●△ ⊆▽〒〒 ■↑∈⊆∋●⊆⊆● ∋⊆⊇◆▽□∈ 
Studien syftar till att undersöka hur en ny strategi för skapandet av innehåll för publicering på 

Instagram för modebutiken Cassels i Norrköping kan se ut. Detta görs för att nå ut till flera av 
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den eftersträvade målgruppen. Som vidare studie kan det vara intressant att ta reda på hur 

företaget kan påverkas om e-handel infördes, samt hur innehållsmarknadsföring och 

användning av flera sociala medier skulle kunna påverka företaget långsiktigt - om det 

faktiskt kan generera till en bättre försäljning.  
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《” ″□※↑→→□←◆●⊆▽↑←□∈  
För att nå ut ytterligare till de eftersträvade målgrupperna har författarna några 

rekommendationer. 

 

En viktig aspekt som framkom från enkäten med målgruppen var att de respondenter som inte 

har sociala medier använder sig av butikernas hemsidor för att få information och interagera 

med deras sortiment. Flertalet av respondenterna som svarade i enkäten vill få information 

från butikens egen webbplats. Cassels i Norrköping har i nuläget en hemsida som fungerar 

mer som en landningssida med nyheter i form av ett bildspel som visar upp produkter från 

deras egna varumärken, veckans annons, varumärken som företaget säljer, samt Cassels 

butiker med dess öppettider och adress. Författarnas rekommendation är att komplettera 

Cassels hemsida till att införa e-handel för att kunderna enkelt kan interagera med hela 

sortimentet och ta del av mer information. Utifrån de publicerade innehållet på Cassels 

Instagram framkom det att några följare integrerade med att Instagramkontot genom att 

klicka sig vidare till Cassels hemsida.  

 

Enligt Cassels är det svårt att nå ut till hela målgruppen. Författarna vill rekommendera att 

använda sig av flera sociala medie kanaler för att nå ut till flera, optimera marknadsföringen 

och synas mer. Enligt Svenskarna och Internet (2018) använde 76% Facebook mellan 

åldrarna 12-65 och 63% använde Instagram. Utifrån resultatet från enkäten framkom det att 

respondenterna använder sig av flera medier kanaler för att få information om nya produkter, 

erbjudande och befintligt sortiment vilket visar att alla målgruppen inte använder samma 

kanaler.  
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－▽〒●△↑∈  

－▽〒●△● 〔 “ I←⊆□∈⊂▼⊇△⊇▽◆□ →□◆ ◎⊇⊆▽※∋◇▲□■ 
 

Inledning 

Kort presentation om oss och rapporten 

- Namn, ålder, utbildningen, jobb 

- Metod: intervjuer, enkät,  

- Testa en strategi  

(Berätta för medarbetare att vi kommer in i butiken och fotar)  

 

Etiska övervägande: 

- Är det okej att spela in intervjun? Inspelningen kommer inte att publiceras eller 

avlyssnas av någon annan.  

- Är det okej att nämna företagets namn i rapporten? 

- Är det okej att nämna din roll i företaget? 

 

Cassels 

● Kan du kortfattat beskriva Cassels verksamhet? 

● Om du ska beskriva Cassels med tre ord, vad skulle det vara?  

● Vilken är den faktiska målgruppen som handlar i butiken? Majoriteten som är i 

butiken? 

● Hur vill ni att era kunder ska uppfatta Cassels som varumärke? 

● Hur tror du era kunder uppfattar er som företag?  

● Vilka är er målgrupp? 

● Vad vill ni få målgruppen att känna? 

● Om ni skulle rikta in er till större målgrupp, vilka skulle ni vilja rikta er mot? 

● Hur ser er försäljning ut idag?  

● Vilken produktkategori säljer bäst? Någon mer svårsåld?  
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Instagram 

● Vad är syftet med Instagramkontot? Vad vill ni visa? Mål? 

● Finns det en strategi för erat instagramkonto? Hur fungerar den/hur ser den ut?   

● Vad blir effekten av Instagram inläggen?  

● Hur mycket tid känner ni att ni kan lägga i veckan på instagram?  

● Vem bestämmer hur erat instagramkonto ska skötas? Får ni redigera bilder osv? 

● Skulle ni vilja utöka er på andra kanaler?  

● Vad skulle ni kunna göra bättre på instagram?  Är det något som saknas? 

● Är det viktigt för er att publicera nyheter på Instagram, varför? 

● Använder ni några andra medier för att kommunicera med era kunder?  

● Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Avslutning 

● Skulle det vara okej för dig om vi mailar om vi upptäcker att vi behöver 

kompletterande uppgifter? 

● Skulle det vara okej att intervjua medarbetare?  

● Är det något från intervjun som inte får publiceras eller nämnas publikt?  

● E-handel - sociala medier?? 
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－▽〒●△● 〕 “ I←⊆□∈⊂▼⊇△⊇▽◆□ →□◆ ◎⊇⊆▽※∋→□◆●∈◎□⊆●∈□  
 

Inledning 

Kort presentation om oss och rapporten  

- Namn, ålder, utbildningen, jobb 

- Metod: intervjuer, enkät,  

 

Etiska övervägande: 

- Är det okej att spela in intervjun? Inspelningen kommer inte att publiceras eller 

avlyssnas av någon annan.  

- Är det okej att nämna företagets namn i rapporten?  

- Är det okej att nämna din roll i företaget?  

 

Cassels 

● Kan du kortfattat beskriva Cassels verksamhet? 

● Om du ska beskriva Cassels med tre ord, vad skulle det vara?  

● Vilken är den faktiska målgruppen som handlar i butiken? Majoriteten som är i 

butiken? 

● Hur vill ni era kunder ska uppfatta Cassels som varumärke? 

● Hur tror du era kunder uppfattar er som företag?  

● Vad är er målgrupp? 

● Vad vill ni få målgruppen att känna? 

● Om ni skulle rikta in er till större målgrupp, vilka skulle ni vilja rikta er mot? 

● Vilken produktkategori säljer bäst? Någon mer svårsåld?  

 

Instagram 

● Vad är syftet med Instagramkontot? Vad vill ni visa? 

● Finns det en strategi för erat instagramkonto? Hur fungerar den/hur ser den ut?   

● Vad blir effekten av Instagram inläggen?  

● Hur mycket tid känner ni att ni kan lägga i veckan på instagram?  

● Vem bestämmer hur erat instagramkonto ska skötas? Får ni redigera bilder osv? 
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● Skulle ni vilja utöka er på andra kanaler?  

● Vad skulle ni kunna göra bättre på instagram?  Är det något som saknas? 

● Är det viktigt för er att publicera nyheter på Instagram, varför? 

● Använder ni några andra medier för att kommunicera med era kunder?  

● Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Avslutning 

● Skulle det vara okej för dig om vi mailar om vi upptäcker att vi behöver 

kompletterande uppgifter? 

● Skulle det vara okej att intervjua medarbetare?  

● Är det något från intervjun som inte får publiceras eller nämnas publikt?  

● E-handel - sociala medier?? 
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Det här testet är frivilligt - du får avbryta när du vill  
 
Du kommer hållas anonym  
 
Resultatet är till vårt kandidatarbete som handlar om att skapa ett innehåll till marknadsföring 
på Instagram 
 
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? 
 
℃◇□←●∈▽↑ 
De bilder och texter du kommer att få se i detta test syftar till att marknadsföra ett etablerat 
modeföretag som finns i Norrköping. Butiken är återförsäljare till olika modevarumärken och 
har även två egna varumärken. 
 
Ha detta i åtanke under testets gång. 
 
 
－▽〒◆□∈  

1. Den första uppgiften syftar till att jämföra och tänka högt kring olika bilder som 
kommer att publiceras på butikens Instagramkonto. Du kommer att få se bilderna och 
få svara på frågor. Under hela testets gång uppmuntras du att tänka högt.  

2. Visa bilden 1 (olika bilder på samma produkt/ sammanhang)  
3. Beskriv vad du tänker om bilderna? 
4. Vilken bild skulle du helst se i ett flöde? Varför, varför inte de andra?  

 
 
￥□∪⊆□← 
1. Du kommer få se en och samma bild, fast med två olika bildtexter och sedan alla texter 
bredvid varandra. 
2. Vad tänker du om den här texten?  allmänna tankar, längd, innehåll 
3. Vilken skulle du helst se i ett flöde? Varför? Varför inte de andra? 
 
I←∋⊆●△∈●→■〒ö◆□ 
1. Ta fram din mobil och gå in på Instagram - sök efter bexsundin 
2. Kolla runt och analysera flödet, tänk högt.  
3. Säg till när du känner dig klar 
4. Nu ska du få svara på en fråga, 
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- Efter att ha kollat på flödet, hur troligt är det att du skulle följa butiken på Instagram? 
 
5. Några andra allmänna åsikter om flödet du vill förmedla? 
 
 
Tack för din medverkan. 
 

75 


