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Abstract 
 
Title: #relationship - A qualitative study about small businesses and 

relationships on Instagram 
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For small business owners with limited resources it can be difficult to reach the desired               
market and the already tough market climate will be even tougher as digitalization and the               
use of social media increase. The previously inadequate research leads us to the research              
purpose "to investigate and contribute with understanding about which aspects are important            
for small companies, whose primary sales channels are physical stores, in order to be able to                
build relationships with existing and potential customers via organic posts on Instagram".            
Theories about Instagram as a marketing tool, relationship marketing, decision levels and            
storytelling are explained to give an understanding of the subject. Through a qualitative             
survey method, individual interviews were then conducted with three companies with the aim             
of studying how smaller companies work with Instagram to create relationships with their             
followers. Observations were also made of the respective company's Instagram account to            
triangulate the information and strengthen the study’s reliability. The primary data has been             
analyzed on both case level and through cross-cases analysis and also linked to the theoretical               
frame of reference. The study has identified factors at each decision level that can be of                
importance for small business owners when building relationships on Instagram. These           
factors are content strategy, evaluation and interaction.   
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Sammanfattning 
 
Titel: #relationship - En kvalitativ studie om småföretagares  

relationsbyggande på Instagram 
 

Datum: 2019-05-20 
 
Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15 hp 
 
Författare: Hedda Liljegren och Madeleine Lindgren  
 
Handledare: Navid Ghannad 
 
Examinator: Svante Andersson  
 
Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Instagram, småföretagare, kundrelationer 
 
 

För småföretagare med begränsade resurser kan det, i takt med att digitaliseringen och sociala              
medier ökar, vara svårt att nå ut med den marknadsföring man önskar och det redan tuffa                
marknadsklimatet blir ännu tuffare. Den tidigare bristfälliga forskningen leder oss in på syftet             
“att undersöka och bidra med förståelse kring vilka aspekter som är viktiga för små företag,               
vars primära säljkanaler är fysiska butiker, för att kunna bygga relationer till befintliga och              
potentiella kunder via organiska inlägg på Instagram”. Teorier som berör Instagram som            
marknadsföringsverktyg, relationsmarknadsföring, beslutsnivåer och storytelling förklaras för       
att ge förståelse för ämnet. Genom en kvalitativ undersökningsmetod genomfördes sedan           
öppna, individuella intervjuer med tre företag med syftet att studera hur mindre företag             
arbetar på Instagram för att skapa relationer med sina följare. Det gjordes även observationer              
av respektive företags Instagramkonto för att triangulera informationen och stärka          
reliabiliteten. Den primära datan har analyserats genom både inomfalls- och mellanfallsanalys           
och även kopplats samman med den teoretiska referensramen. Studien har identifierat           
faktorer på respektive beslutsnivå som kan vara av vikt för småföretagare vid            
relationsbyggande på Instagram. Dessa faktorer är strategi för content, uppföljning och           
interaktion. 

  

3 



Innehållsförteckning 

1 Inledning…………………………………………………………………………………….6 
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………………….... 6 
1.2 Problemdiskussion……………………………………………………………………..7 
1.3 Syfte…………………………………………………………………………………....8 
1.4 Avgränsningar………………………………………………………………………....8 

2 Teoretisk referensram……………………………………………………………………...9 
2.1 Digital marknadsföring………………………………………………………………...9 

2.1.1 Strategisk, taktisk och operativ nivå……………………………………………..9 
2.1.2 Instagram………………………………………………………………………... 9 

2.1.2.1 Instagram Stories………………………………………………………....11 
2.1.3 Storytelling…………………………………………………………………….. 12 

2.2 Relationsmarknadsföring……………………………………………………………..12 
2.2.1 Fördelar med relationsmarknadsföring………………………………………... 14 
2.2.2 Relationsmarknadsföring på Instagram………………………………………...14 

2.3 Teoretisk sammanfattning………………………………………………………….... 15 

3 Metod……………………………………………………………………………………....17 
3.1 Forskningsprocessens tillvägagångssätt……………………………………………... 17 

3.1.1 Val av problemformulering……………………………………………………. 17 
3.1.2 Forskningsansats………………………………………………………………. 17 

3.2 Val av Metod……………………………………………………………………….... 18 
3.2.1 Kvalitativ forskning…………………………………………………………….18 

3.3 Datainsamling………………………………………………………………………...18 
3.3.1 Fallstudie…………………………………...………………………………….. 18 
3.3.2 Primärdata……………………………………………………………………... 18 

3.3.2.1 Val av företag och respondenter………………………………………….19 
3.3.2.2 Intervjuguide…………………………………………………………….. 19 

3.3.3 Sekundärdata…………………………………………………………………... 19 
3.3.4 Genomförande av empirisk datainsamling……………………………………..20 

3.4 Analys av data……………………………………………………………………….. 20 
3.5 Trovärdighet av data………………………………………………………………….21 

3.5.1 Validitet………………………………………………………………………... 21 
3.5.2 Reliabilitet……………………………………………………………………... 21 

4 Empirisk referensram…………………………………………………………………….22 
4.1 Företagspresentationer………………………….…………………………………….22 

4.1.1 Patriks Prylar…………………………………………………………………... 22 
4.1.2 Söderfamiljen………………………………………………………………….. 22 

4 



4.1.3 Balck Coffee……………………………………………………………………23 
4.2 Empiri………………………………………………………………………………...24 

4.2.1 Patriks prylar…………………………………………………………………... 24 
4.2.1.1 Observation Patriks prylar………………………………………………..24 
4.2.1.2 Intervju…………………………………………………………………... 25 

4.2.2 Söderfamiljen………………………………………………………………….. 28 
4.2.2.1 Observation Söderfamiljen……………………………………………….28 
4.2.2.2 Intervju Söderfamiljen.…………………………………………………...29 

4.2.3 Balck Coffee…………………………………………………………………....31 
4.2.3.1 Observation Balck Coffee……………………………………………….. 31 
4.2.3.2 Intervju Balck Coffee……………………………………………………. 32 

5 Analys……………………………………………………………………………………... 34 
5.1 Inomfallsanalys…………………………………………………………………….... 34 

5.1.1 Patriks Prylar…………………………………………………………………... 34 
5.1.2 Söderfamiljen………………………………………………………………….. 36 
5.1.3 Balck Coffee……………………………………………………………………39 

5.2 Mellanfallsanalys……………………………………………………………………..41 
5.2.1 Översikt………………………………………………………………………... 41 
5.2.2 Spridningsverktyg……………………………………………………………... 42 
5.2.3 Strategi för content…………………………………………………………….. 42 
5.2.4 Interaktion……………………………………………………………………... 43 
5.2.5 Relationsmarknadsföring……………………………………………………….43 

6 Slutsats……………………………………………………………………………………..46 
6.1 Teoretiskt bidrag……………………………………………………………………...47 
6.2 Rekommendationer till småföretagare………………………………………………. 47 
6.3 Vidare forskning……………………………………………………………………...47 

Referenser…………………………………………………………………………………... 49 

Bilagor………………………………………………………………………………………. 55 
Bilaga 1 - Intervjuguide……………………………………………………………....55 

 

5 



 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste 10-15 åren har digitala kanaler för att nå ut till kunder utvecklats enormt               
(Business Sweden, 2015) och som småföretagare med begränsade resurser kan det vara svårt             
att nå den räckvidd man önskar med sin marknadsföring. Medieinvesteringarna från större            
företag fortsätter att öka (Institutet för reklam- och mediestatistik, 2019) och därmed kan det              
som småföretagare vara svårt att nå igenom bruset. Digitala plattformar och sociala mediers             
framfart tänjer på gränserna för hur marknadsföring kan se ut och ger företagare nya              
möjligheter att arbeta kreativt med marknadsföring på sitt eget sätt (Ashley & Tuten, 2015)              
och kommunicera med sin kundbas (Sandblad, 2017, 15 augusti). Den digitala plattform som             
anses ge mest engagemang är Instagram (DeMers, 2017) och då denna kanal inte             
nödvändigtvis kräver några finansiella insatser är det en plattform som kan utnyttjas av             
småföretagare.   
 
Små företag utgör 99,3% av alla privata svenska företag (Statistiska centralbyrån, 2018) och             1

många av dessa vill växa (Tillväxtverket 2018). Samtidigt ökar internetanvändningen allt mer            
och idag har 98% av svenskarna tillgång till internet i sitt hem. 83% av befolkningen               
använder sociala medier och 63% loggar dagligen in på sociala plattformar.           
(Internetstiftelsen, 2018) Detta medför att sociala medier idag bör vara ett viktigt verktyg i              
många företags marknadsföringsstrategi (Qualman, 2013; Hanna, Rohm & Crittenden, 2011).          
Internet är inte längre bara en plattform för information, det har också blivit en säljkanal för                
företag (Berglund & Boson, 2010) och 2018 var första gången då tillväxten för             
butiksförsäljningen blev negativ (Postnord, 2019).  
 
Under 2017 använde 50% av Sveriges företag sociala medier för att marknadsföra sina             
produkter och varumärken (Statistiska Centralbyrån, 2017), och under samma år investerades           
hälften av alla reklampengar i internetmarknadsföring (Institutet för reklam- och          
mediestatistik, 2018). Då vi idag spenderar en väsentlig del av vår vakna tid på internet har                
det skapats en helt ny marknadsplats för företag som är villiga att arbeta aktivt med dessa                
kanaler för att nå ut till sina kunder. För företag har det numera blivit en överlevnadsfråga att                 
hänga med i digitaliseringen för att inte hamna efter eller riskera att bli utkonkurrerade (Gilan               
& Hammarberg, 2016). Det illustreras med följande citat:  
 
“Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt som digitaliseras kan kopieras. Allt 

som kopieras sjunker i värde.” (Gilan & Hammarberg, 2016, sid. 10-11) 
 
När konkurrensen ökar blir kundlojalitet och relationer allt viktigare och ett sätt att nå ett               
relationsstadie med sina kunder är att använda sig av aktiv relationsmarknadsföring           

1 Små företag definieras som mindre än 50 anställda (Statistiska Centralbyrån, 2018). 
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(Grönroos, 1996; Gummesson, 1995). McCarthyhs klassiska marknadsmix med fyra P          
(product, price, place och promotion) har utvecklats till fyra C som utgår från konsumentens              
perspektiv; customer solution, cost, convenience och communication (Kotler, Armstrong,         
Harris & Piercy, 2013). Ytterligare ett synsätt föreslås av Londhe (2014), vilken innefattar             
fyra värden (value to customer, valued customer, value to society och value to marketer),              
vilket är relevant för dagens marknadsklimat där det handlar om att ge sina kunder det lilla                
extra för att de ska vara lojala. Som Gilan och Hammarberg (2016) argumenterar för så har                
digitala kanaler stor potential för den som kan använda dem på rätt sätt och enligt Ström och                 
Vendel (2015) innefattar dessa nya förutsättningar bland annat möjligheter att arbeta med            
content marketing, storytelling och avsändarens egen kreativitet. För att få kunders           
uppmärksamhet gäller det inte längre att synas mest och skrika högst, utan istället fokusera på               
att skapa värde för att konsumenten ska ta till sig budskapet (Barregren & Tegborg, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 
De digitala kanaler som idag finns, såsom webbplatser, appar, mail, sms och sociala medier,              
har medfört nya kundbeteenden (Ström & Vendel, 2015). Blackwell, Engel och Miniards            
klassiska köpprocess visar de steg som en konsument går igenom från behovsidentifikation,            
informationssamling och alternativsbedömning till köp och sedan utvärdering av köp          
(Dahlén, Lange & Gylldorff, 2003). I takt med att digitaliseringen har tagit fart och de               
digitala kanaler som idag finns har denna klassiska modell förändrats. Köpprocessen har nu             
blivit en cirkel där konsumenter återupprepar och går tillbaka till tidigare stadier oavsett             
vilket stadie i köpprocessen de befinner sig i (Ström & Vendel, 2015). 
 
Sociala medier har vuxit och blivit en självklar del i mångas vardag. 83% av svenskarna               
använder idag sociala plattformar och Instagram är den sociala plattform som växer snabbast.             
60% av svenskarna är aktiva användare och nära två av fem använder plattformen på daglig               
basis. (Internetstiftelsen, 2018) Instagram ger företag en möjlighet att nå ut direkt till sin              
slutkonsument och detta till lägre kostnad och med större effektivitet än andra traditionella             
medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Detta gör Instagram till en stark kanal med många              
möjligheter för företag om man kan utnyttja den till sin fulla potential.  
 
Konsumenter genomskådar reklam allt mer och vill inte låta sig bli påverkade eller luras av               
detta (Grusell, 2008) och 52% av den svenska befolkningen var 2016 negativt inställda till              
reklam (Sveriges annonsörer, 2016). I relation till digitala kanaler, social media och            
marknadsföringens utveckling är detta ett argument för att använda sig av           
relationsmarknadsföring som ger potentiella kunder det extra värde som de söker. På grund             
av den reklamtrötthet som idag råder är det därför viktigt för företag att forma budskap på                
nya och annorlunda sätt (Bergström, 2016).  
 
Trots den negativa inställningen är inte all reklam ovälkommen. Människor vill ha reklam,             
men på sina egna villkor. Man vill inte bli störd utan istället själv leta upp information och tar                  
därför gärna del av reklam som man själv har valt på grund av att den är intressant och                  
relevant eller för att man har blivit tipsad av en bekant. Detta kan företag dra nytta av i sin                   
marknadsföring på sociala medier. (Leigert, 2012) Man kan därför se att reklam som inte ser               
ut som traditionell annonsering och ger ett värde till kunden är mer effektiv när det gäller att                 
nå ut med sitt budskap och fånga kunders intresse.  
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Den digitala utvecklingen är en av de faktorer som har utmanat det traditionella sättet för               
marknadsföring (Baltes, 2015). Ghotbifar, Ramjani & Ramazani (2017) menar dock att de            
kunskaper som krävs för att hantera digitala verktyg på ett effektivt sätt ofta saknas av               
företag. Detta i kombination med att kunder är mottagliga för reklam om den presenteras för               
dem vid rätt tidpunkt och på rätt plats (Leigert, 2012) gör att ett potentiellt problem uppstår.  
 
Allt fler butiker läggs ner samtidigt som e-handeln ökar (Björk, 2018, 14 maj;             
E-handelsbarometern, 2018) och medieinvesteringar på digitala plattformar ökade under 2018          
(Rågsjö Thorell, 2019). Denna digitalisering gör att fysiska butiker möter en allt tuffare             
marknad. Som småföretagare saknar man ofta resurser i form av strateger eller byråer som              
större företag använder sig av i både medieköpssynpunkt och på strateginivå (Percy,            
Visvanathan & Watson, 2010). Detta medför att det redan utmanande marknadsklimatet blir            
ännu tuffare för småföretagare med fysiska butiker. Eftersom det har gjorts få studier på hur               
organiska inlägg bidrar till marknadsföring och skapar engagemang är det därmed intressant            2

att studera hur organiska poster på sociala medier kan användas för att bygga långvariga              
kundrelationer, för att på sikt driva trafik till fysiska butiker. Det är därför av intresse att                
studera hur små företag med begränsade resurser kan utnyttja digitala kanaler för att skapa              
långsiktiga relationer med potentiella kunder.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med förståelse kring vilka aspekter som är                
viktiga för små företag, vars primära affärsverksamhet sker i fysiska lokaler, för att kunna              
bygga relationer till befintliga och potentiella kunder via organiska inlägg på Instagram. 

1.4 Avgränsningar 
Studien är begränsad till organiska inlägg och behandlar därmed inte betalda inlägg på             
Instagram. Detta undersöks ur ett företagsperspektiv eftersom syftet fokuserar på hur denna            
specifika typ av företag arbetar med marknadsföring på Instagram för att skapa            
kundrelationer. Därmed kommer inte konsumenternas perspektiv behandlas i denna studie.          
Inte heller den teknologiska aspekten av Instagram som plattform kommer behandlas, då            
detta ligger utanför den företagsekonomiska ramen.   

2 Organiska inlägg är inlägg på sociala medier som inte är betalda eller sponsrade (Gester, 2016).  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Digital marknadsföring 
Interaktion och relation mellan kunder och företag är ett av de viktigaste kunskapsgapen             
inom digital marknadsföring. Detta glapp beror främst på företags generellt låga           
kommunikationskunskap, brist på starka relationer med kunder och låg kunskap om           
kundrelationer. De har också begränsade kunskaper om verktyg för att mäta vinsten av digital              
marknadsföring. De vet helt enkelt inte hur de ska marknadsföra sig för att på bästa sätt nå ut                  
och skapa relationer, och inte heller om deras arbete faktiskt ger resultat. (Ghotbifar, Ramjani              
& Ramazani, 2017) Även Gilan och Hammarberg (2016) menar att allt börjar och slutar med               
kunskap och att det är en nödvändighet i den digitala världen.  

2.1.1 Strategisk, taktisk och operativ nivå 
Flodén (2018) presenterar tre nivåer av beslutsfattande; strategisk, taktisk och operativ. Dessa            
är menade att understödja varandra på olika nivåer i ett företag.  

 
På den strategiska nivån återfinns beslut som tas ur ett långsiktigt perspektiv och som bör tas                
så sällan som möjligt. Dessa ska understödja och styra allt annat som görs i företaget.               
(Flodén, 2018) Strategiska beslut kan vara målgruppsidentifikation (Van der Hart, 1990) och            
hur man når dessa samt positionering (Kotler et. al, 2013). Operativa beslut behandlar             
vardagliga vägval och praktiska problem, e.g. hur man hanterar kunder och deras behov på              
kontinuerlig basis (Van det Hart, 1990; Kotler et al., 2013) medan den taktiska nivån              
innefattar semistrukturerade beslut som är en mix av strategiska och operativa utmaningar            
(Flodén, 2018). Taktiskt beslut kan vara att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring            
varumärket och utvärdera utfallen av sin marknadsföring (Rowley, 2001).  

2.1.2 Instagram 
Instagram är social plattform som funnits sedan oktober 2010 (Instagram, 2018). Instagram            
bygger på att användarna delar bilder med tillhörande textbeskrivning men där fokuset ligger             
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på bilderna. Det är enkelt att skapa ett Instagramkonto med syftet att marknadsföra sin              
verksamhet, men det krävs att man som företagare är proaktiv och planerar strategiskt för att               
det ska bli en lyckosam marknadsföringskanal (Latiff & Saifee, 2015). Gester (2016) menar             
likt Latiff och Saifee (2015) att man ska ha en strategi, samt att innehållet ska stämma                
överens med verksamheten och de tjänster och produkter man säljer. Innehållet bör även vara              
underhållande och relevant för mottagaren för att kunna sticka ut och skapa engagemang (Du              
Plessis, 2015). Genom att som företagare använda Instagram kan man komma i kontakt med              
både befintliga och potentiella kunder (Hemming, 2018). Hemming (2018) menar att det            
finns ett antal generella hjälpmedel för att lyckas på Instagram som företag:  
 

● Länk till företagets hemsida ska finnas i profilen på Instagram  
● Dra nytta av hashtags  
● Hashtags bör vara anpassade till företaget och dess bransch 
● Skapa en relation till dina följare  

 
Även Östemar (2014) och Gester (2016) betonar vikten av att använda hashtags och att förstå               
att det är dessa som ger störst spridning. Även Kärrberg och Laapotti (2019, 8 januari) tar upp                 
hashtags som en viktig funktion för företag att använda, men också att använda s.k platstagg.               
Med en platstagg kopplar man bilden till den plats där företaget är aktivt för att på så sätt                  
kunna få spridning till Instagramanvändare i området (ibid).  
 
Östemar (2014) förklarar vikten av att som företagare vara professionell samtidigt som man             
är personlig, exempelvis genom att låta anställda ha hand om kontot, vilket även stöds av               
Gester (2016). Med hjälp av sociala medier kan företag som tidigare gjort reklam för en bred                
publik istället ha en personligare och öppnare dialog med kunder (Holmström & Wikberg,             
2010). Bilder som innehåller ett eller flera ansikten tenderar också att få högre engagemang              
(i.e. likes och kommentarer) än bilder som saknar dessa (Bakhshi, Shamma & Gilbert, 2014).  
 
Vidare ska man följa andra profiler inom samma bransch för att få ökad spridning och även                
kommentera och gilla bilder. Det är viktigt att engagera sina följare och detta kan ske genom                
att visa hur varorna framställs och/eller används och låta kunderna följa med bakom             
kulisserna. (ibid.) Det handlar om att skapa omtanke för sina följare vilket är viktigt då de i                 
framtiden kan tänkas bli kunder. Att skapa en relation är viktigt för att i framtiden kunna nå                 
fler partners och kunder. (Östemar, 2014)  
 
Latiff och Saifee (2015) ger i sin studie svar på varför företag väljer att etablera sig på                 
Instagram jämfört med andra sociala plattformar. Möjligheterna att använda filter och få sina             
bilder att se mer professionella ut var en anledning, dock använder inte företag filter på               
produkter som behöver vara så verklighetstrogna som möjligt gällande färger. (ibid.) 
 
Om man vet vem ens målgrupp är, kan det vara fördelaktigt för företag att använda               
Instagram, eftersom det bara krävs att man engagerar en användare för att det ska spridas               
snabbt (Boisen, 2015; Latiff & Saifee, 2015). Att hitta en nyckelperson som sedan sprider ens               
budskap vidare till likasinnade gör Instagram till en lukrativ plattform för företag som vill nå               
ut till specifika målgrupp. (Latiff & Saifee, 2015) Det är även viktigt att ha koll på statistik                 
och hur engagerade följarna är, vilka bilder som ger flest likes etc. (Gester, 2016). Kärrberg               
och Laapotti (2018, 18 september) menar också att man bör använda Instagrams            
statistikverktyg för att ha koll på de som ännu inte följer en. Genom att ha koll på vilka                  
hashtags och platstaggar som gett visning samt profilbesök kan man maximera inläggen för             
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att nå ut till fler. (ibid.) Man bör även ha koll på sin målgrupp och vilken tidpunkt på dagen                   
de befinner sig på Instagram för att maximera sina inlägg (Gester, 2016). Denna             
uppföljningsinformation kan vara viktig för företag på en taktisk nivå, då den kan användas              
för att utvärdera sina strategiska aktiviteter och understödja dessa (Flodén, 2018).  
 
Latiff och Saifee (2015) menar också att en annan styrka hos Instagram som plattform är att                
den är baserad på delning. Detta gör att elektronisk word-of-mouth (eWOM) kan spridas             
snabbt eftersom användarna kommunicerar med varandra och hela tiden vill höra mer. Detta             
gör att företag bör ha en strategi för hur eWOM ska kunna fungera för dem och generera                 
större intäkter. (ibid.) 
 
En av de primära anledningarna till att människor använder Instagram är för den sociala              
interaktionen som uppstår på plattformen (Lee, Lee, Moon & Sung, 2015; Huang & Su,              
2018). Ytterligare en anledning till Instagrams framgång är att känslan på plattformen är             
övervägande positiv, till skillnad från exempelvis Facebook och Twitter, där kritik oftare            
framförs mellan användare. Detta är en följd av att inlägg på Instagram generellt har kortare               
exponeringstid i och med de limiterade möjligheter som finns att dela andras inlägg och              
därmed sjunker uttryckt negativitet i påverkningsgrad. (Bergström & Bäckman, 2013) 

2.1.2.1 Instagram Stories 
Instagram Stories är en funktion som låter användare dela med sig av bilder och videos som                
enbart är synliga under 24 timmar och inte syns i det vanliga flödet. Dessa syns istället i                 
topplisten på startsidan och behöver klickas på för att visas. Som användare kan man spara               
sina stories som highlights, som sedan kategoriseras i album högst upp på ens profil. Stories               
ger användare möjligheten att addera filter, bakgrundsmusik, text, taggar och stickers, skapa            
omröstningar samt ställa frågor till sina följare. Stories kan skickas mellan användare och det              
går även att svara på en story via direct messages. (Instagram Help Centre, 2019) Stories har                
blivit ett populärt sätt att använda Instagram och i januari 2019 använde 500 miljoner              
personer, det vill säga hälften av Instagrams 1 miljard användare, funktionen på daglig basis              
vilket är en ökning med 100 miljoner användare sedan juni 2018 (Constine, 2019, 30 januari). 
 
Stories är en funktion som företagare kan dra nytta av genom att man där kan vara personlig                 
och kreativ, visa eventuella tillverkningsprocesser samt ta med följarna bakom kulisserna           
(Kärrberg & Laapotti, 2018, 18 september), vilket enligt Östemar (2014) är en viktig del i               
marknadsföring på Instagram. Att använda videos kan också vara ett sätt att få ut sin               
kreativitet, och eftersom rörlig bild tenderar att vara lättare att minnas och ger fler intryck kan                
detta vara ett effektivt sätt att fånga mottagarens intresse (Matthews, Benjamin & Osborne,             
2007).  
 
Funktionen tillåter också att man kan uppdatera i farten med mindre genomarbetade inlägg             
som kanske inte annars hade tagit sig in i det vanliga flödet och därmed få mer exponering                 
hos följarna. Möjligheten att skapa engagemang hos följarna genom omröstningar och           
kommunicera genom frågefunktionen ger även företagare en chans att samla in information            
om sina kunder och vad de efterfrågar, vilket Evans och Laskin (1994) menar är en viktig del                 
för att bygga relationer. 
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2.1.3 Storytelling 
Vi människor älskar historier, och en bra historia kan vara mer övertygande än saklig fakta               
(Fischer, 1985; Kaufman, 2003). Meningsfullt informationsutbyte sker enligt Fischer (1985)          
genom berättelser, och människor agerar enligt denna devis som antingen berättare eller            
observatörer av dessa historier.  
 
Ur ett marknadsföringsperspektiv kan storytelling på Instagram vara ett effektivt sätt att nå ut              
till sina kunder på fler sinnesnivåer, eftersom historier lagras i hjärnan på fler än ett sätt                
(Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Både visuella element, informationens innehåll och           
känslor kopplas till historien, vilket ger en starkare minnesbild hos mottagaren. (ibid.) 
 
Att berätta en historia istället för att använda sig av konventionella reklambudskap gör att              
mottagaren utvärderar budskapet på ett mindre kritiskt sätt och tenderar att vara mer positivt              
inställd till informationen jämfört med budskap som är utformade som reklam (Escalas,            
2004). Därmed kan storytelling anses vara ett hjälpmedel för att nå ut till konsumenter trots               
reklamtröttheten som Grusell (2008) beskriver. Positiva känslor hos konsumenter tenderar          
även att öka när man blir presenterad för ett budskap som innehåller någon form av historia                
(Escalas, 2004).  
 
En studie utförd av Lundqvist, Liljander, Gummerus och Van Riel (2013) visar att             
konsumenter som blir presenterade med budskap utformade som historier hade en mer positiv             
och förtroendeingivande inställning till varumärken jämfört med de som fick se budskap från             
samma företag som inte innehöll element av storytelling. Samma studie visar även att             
storytelling kan öka konsumentens motivation till att vilja göra affärer med företaget i fråga,              
vilket ur ett relationsperspektiv kan knytas an till Evans och Laskins (1994) argument om att               
en lyckad relation kan generera större intäkter till företaget.  
 
Storytelling kan därför vara ett sätt för företagare att nå ut med sitt narrativ och därmed kan                 
detta vara ett strategiskt tillvägagångssätt för att definiera och förstärka sin           
varumärkespersonlighet hos konsumenter (Herskovitz & Crystal, 2010).  

2.2 Relationsmarknadsföring  
Relationsmarknadsföring är ett begrepp som beroende på bredd och fokuspunkter har olika            
definitioner, men trots detta är de flesta överens om helhetsinnebörden av begreppet            
(Grönroos, 1999). Sheth och Parvatiya (1994) definierar relationsmarknadsföring som         
förståelse, förklaring och förvaltning av pågående affärsrelationer mellan företaget och          
konsumenten, medan Gummesson (1995) beskriver begreppet som marknadsföring som         
grundar sig i relationer, interaktioner och nätverk. Grönroos (1996, s.11) ger en definition av              
begreppet från ett generellt marknadsföringsperspektiv som lyder “marketing is to manage           
the firm’s market relationships”.  
 
Evans och Laskin (1994) har utvecklat en modell som beskriver relationsmarknadsföring som            
en process. Denna process går ut på att man som företagare bygger långvariga relationer med               
både nya och nuvarande kunder genom att förstå kundernas behov och se till att dessa               
tillgodoses på ett sätt som är ger varje individ det värde som efterfrågas. Om man lyckas med                 
sin relationsmarknadsföring så kommer man enligt Evans och Laskin (1994) få nöjda och             
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lojala kunder som tycker att ens produkter eller tjänster är av hög kvalitet vilket leder till                
större intäkter för företaget.  
 
Modellen är utformad som ett kretslopp där input och aktiviteter blir till outcomes, d.v.s.              
följder av marknadsföringen. Dessa utvärderas sedan och denna kunskap ligger sedan till            
grund för ny input. De områden där det är möjligt att göra vinster med hjälp av                
relationsmarknadsföring är Customer Satisfaction/kundnöjdhet, Customer     
Loyalty/kundlojalitet, Quality Products/produktkvalitet och Increased Profitability/ökad      
lönsamhet. (Evans & Laskin, 1994) 
 

 
 
 
Detta processorienterade synsätt stöds av Grönroos (2004), som menar att          
relationsmarknadsföring handlar om den service konsumenten får av företaget. Om ett företag            
arbetar utifrån en serviceorienterad process och inte enbart från ett transaktionsdrivande           
perspektiv kan detta leda till en längre relation mellan företag och konsument, istället för att               
enbart handla om att konsumenten erhåller en produkt från företaget. Detta gör service till en               
nödvändig del av relationsmarknadsföring. (ibid.) 
 
Att behålla sina existerande kunder är minst lika viktigt som att attrahera nya (Berry, 2002)               
och produkten i fråga uppfattas som mer värdefull av konsumenten om företaget kan ge bättre               
service än konkurrenterna, särskilt om produkten i fråga är av icke-unik karaktär (Evans &              
Laskin, 1994). Denna service benämns av Berry (2002) som Service Augmentation och måste             
innefatta genuina aspekter som konkurrerande företag inte kan bistå med och som uppfattas             
som värdefulla av konsumenten. 
 
Gummesson (2012) menar att relationsmarknadsföring består av tre byggstenar; relationer,          
interaktion och nätverk. En relation innefattar minst två aktörer som har kontakt med             
varandra, vilken oftast består av företaget och kunden när det handlar om marknadsföring.             
När dessa relationer kopplas samman med varandra skapas nätverk, som kan vara av utbredd              
karaktär med många inblandade. Interaktion uppstår när dessa aktörer ingår i kommunikation            
med varandra. (ibid.)  
 
Förtroende och engagemang är viktiga delar i att skapa en lyckad relation enligt Harwood och               
Garry (2006). Förtroende innebär att en av parterna i en relation känner sig trygg med den                
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andra och att man utgår ifrån att motparten kommer att arbeta för och ta beslut som ger nytta                  
samt undvika att göra saker som skulle kunna ha negativ påverkan. Man litar på motparten               
och förväntar sig att denne agerar på ett kompetent sätt för att man ska inneha fortsatt                
förtroende. (Morgan & Hunt, 1994)  
 
Engagemang bygger i sin tur på förtroende, då ömsesidigt förtroende skapar engagemang hos             
båda parter (Morgan & Hunt, 1994). Biggemann (2010) beskriver engagemang som en            
önskan om att en upprättad relation ska fortgå då den inbringar värde för båda parter. Detta                
yttrar sig bland annat genom att en kontinuerlig kontakt finns mellan parterna i fråga, d.v.s.               
mellan företag och konsument. (ibid.) 

2.2.1 Fördelar med relationsmarknadsföring  
Relationsmarknadsföring är viktigt för att på sikt kunna ge konkurrensfördelar och handlar            
därför om att skapa, utveckla och därefter behålla gynnsamma relationer med sina kunder.             
(Jones, Reynolds, Arnold, Gabler, Gillison & Landers, 2015; Rasul, 2017)  
 
Att öka kundnöjdheten är ett viktigt mål för relationsmarknadsföring (Evans & Laskin, 1994).             
Hanan och Karp (1989) definierar en nöjd kund som någon som uppfattar att den fått en                
värdeökning av att välja det specifika företaget och som inte grundar sig i att man adderat                
mer av produkten eller tjänsten i fråga.  
 
Det finns flera fördelar med nöjda kunder, som exempelvis upprepade köp, rekrytering av             
nya kunder via kontakter och positiv word of mouth (WOM). Kostnaden för att sälja till               
återkommande kunder är mindre jämfört med att attrahera nya vilket också blir en vinst av               
lyckad relationsmarknadsföring. (Evans & Laskin, 1994) Kundlojalitet har sin grund i           
förmågan att lyssna på sina kunder och deras efterfrågan och därigenom skapa en känsla av               
nöjdhet hos dem. Detta leder till starka relationer som i sin tur främjar lojalitet (Stum &                
Thiry, 1991). Relationsmarknadsföring kan också hjälpa företag att utveckla kvaliteten på           
sina produkter och få kunden att uppmärksamma detta, genom feedback från konsumenter            
(Evans & Laskin, 1994). 
 
Företag som använder sig av relationsmarknadsföring har också möjlighet att öka sin            
lönsamhet. Detta genom både ökad försäljning och potentiellt minskade kostnader inom både            
produktutveckling och marknadsföring, då företaget kan utveckla produkter utifrån         
efterfrågan samt att kunder bidrar till positiv marknadsföring i form av word of mouth              
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2007). Även tidigare nämnda utfallsparametrar i Evans och            
Laskins (1994) modell har förmåga att påverka lönsamheten positivt (ibid.). 

2.2.2 Relationsmarknadsföring på Instagram 
Latiff och Saifee (2015) har identifierat strategiska aspekter som företag använder sig av för              
att skapa lojalitet hos sina kunder genom Instagram. En av dessa handlar om företags              
förmåga att bemöta kritik, då negativ feedback är nästintill oundvikligt. Eftersom denna kritik             
oftast är publik och kan ses av alla Instagramanvändare är det viktigt att man som företagare                
tänker på hur man uttrycker sig, eftersom man talar för hela varumärket. Om ärendet inte               
hanteras på ett professionellt sätt som tillfredsställer konsumenten kan detta leda till hela             
varumärkesidentiteten skadas. (ibid.) 
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Kundlojalitet kan genom Instagram även skapas genom att man skapar en kompisrelation            
med sina följare genom att vara aktiv och svara på kommentarer och vara engagerad i               
kommunikationen på sina inlägg (Latiff & Saifee, 2015). Att kunna föra en dialog är en               
viktig del i marknadsföring och interaktion via sociala plattformar, och varje kontakt som             
initieras av en konsument bör behandlas som ett potentiellt första steg till en relation med               
konsumenten. Denna dialog bör vara av samma karaktär som den vi har med våra vänner och                
grunda sig i transparens och äkthet. (Holmström & Wikberg, 2015) Att upprätthålla            
kommunikation som uppfattas som värdefull av båda parter kan ge extra värde till relationen              
(Grönroos, 2000) och då denna interaktion är ständigt pågående är det ett operativt             
tillvägagångssätt som på ett konkret sätt kan hjälpa till att stödja den underliggande strategin i               
företaget (Flodén, 2018). Om varumärket har en personlig prägel kan denna typ av             
kommunikation främja långvariga relationer mellan företag och konsument. (Latiff & Saifee,           
2015)  
 
Sociala medier har stor potential att från ett företagsperspektiv utveckla alla tre komponenter             
som Gummesson (2012) beskriver som viktiga ur ett relationsperspektiv; relationer, nätverk           
och interaktion. Kontakter kan initieras på sociala plattformar och därifrån utvecklas vidare            
till nätverk, då det är lättare att nå ut till och få kontakt med potentiella kunder i en                  
onlinemiljö jämfört med offline. Interaktion via digitala plattformar går fort och           
kommunikationen har därmed möjlighet att bli mer frekvent. (Sashi, 2012)  

2.3 Teoretisk sammanfattning 
Nedan modell är framtagen av författarna och syftar till att beskriva och sammanfoga ovan              
teoretiska referensram. Figuren visualiserar ett kretslopp som visar hur små företag når            
kunder och tydliggör utifrån teorin hur Instagram kan vara ett hjälpmedel i relationsbyggande             
syfte.  

Genom att posta inlägg och stories på Instagram får företag kontakt med kund genom en               
kanal som är på kundens villkor. Eftersom kunden själv väljer när och hur denna information               
tas emot upplevs detta inte nödvändigtvis som reklam och då Instagram gör det möjligt för               
företag att utforma budskap på ett kreativt och personligt sätt medför det att kunden blir mer                
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mottaglig för kommunikationen (Grusell, 2008; Escalas, 2004; Bergström, 2016; Latiff &           
Saifee, 2015; Lundqvist et al., 2013). Dessa element kan därmed bidra till att kunden blir mer                
motiverad till att använda sig av företagets produkter eller tjänster och på så sätt ge företaget                
intäkter och lojalitet, vilket är ett av målen med relationsmarknadsföring (Evans & Laskin,             
1994; Berry, 2002)  
 
Instagram är en populär kanal med engagerade användare (Internetstiftelsen, 2018; Constine,           
2019, 30 januari) och kommunikationsmöjligheterna på plattformen ger företaget möjlighet          
att få feedback från kunderna samt få räckvidd bland potentiella kunder. (Lee et al., 2015;               
Huang & Su, 2018; Latiff & Saifee, 2015; Sashi, 2012) Denna information kan företaget              
sedan använda till produktförbättring och kvalitetsutveckling för att skapa en värdeökning för            
kunden (Hanan & Karp, 1989; Evans & Laskin, 1994). Detta kan sedan utvecklas till en               
relation där kunden uppskattar och köper företagets produkter eller tjänster upprepade gånger.            
(Evans & Laskin, 1994; Stum & Thiry, 1991) 
 
Företag kan alltså använda Instagram som ett hjälpmedel för att lyckas med sin             
relationsmarknadsföring på ett flertal sätt. Detta kan bland annat ske genom kommunikation            
med kunder på ett personligt sätt, insamling av underlag för produktutveckling och            
användning av historieberättande för att informera om varumärkets värderingar. (Evans &           
Laskin, 1994; Grönroos, 2004; Grönroos, 2000; Sashi, 2012; Holmström & Wikberg, 2015;            
Latiff & Saifee, 2015; Berry, 2002) Modellen ovan visualiserar ett kretslopp med aktiviteter             
där Instagram kan hjälpa till att skapa en hållbar och långsiktig relation mellan företag och               
kund.   
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3 Metod 

3.1 Forskningsprocessens tillvägagångssätt 

3.1.1 Val av problemformulering 
Studien började med att ett problem identifierades och ett syfte formulerades för att avgränsa              
och tydliggöra fokuspunkter. Under tidens gång har syftet ändrats då författarna önskade göra             
tydligare avgränsningar. Detta för att det skulle vara möjligt att göra en empirisk studie.              
(Backman, 2016) 
 
Studien syftar till att beskriva och ge förståelse kring mindre företags närvaro på Instagram              
och dess relationsbyggande. Studien är explorativ och deskriptiv med syfte att beskriva och             
skaffa kunskap inom studiens ämnesområde. Därmed testas inte kausala samband. Studien           
har medvetet avgränsats explicit till mindre, lokala företag. Detta innebär att det redan vid              
studiens starts bestämts vad som ska ingå och vad som ska uteslutas. (Jacobsen, 2010) 

3.1.2 Forskningsansats 
Det finns tre ansatser när det gäller att testa en teori eller att utveckla en ny. Den induktiva                  
ansatsen utgår från empirisk data som samlas in, blir en hypotes och landar i teori. En                
deduktiv ansats går på motsatt håll och utgår från teori som bildar en hypotes och slutar i en                  
empiri. Den abduktiva ansatsen är ett samspel mellan ovanstående ansatser. Vid en abduktiv             
ansats utgår forskaren från en empirisk yta till ett teoretisk djup för att sedan åter landa i                 
empirin. (Jacobsen, 2017) 
 
Denna studies ansats är deduktiv, då forskningen har utgått från tidigare teorier som formats              
till en hypotes som testats i en empirisk studie (Jacobsen, 2017). Den hypotes som testats är                
det teoretiska ramverk som redogörs för i kapitel 2. Denna deduktiva ansats har valts              
eftersom författarna anser att det inte finns tillräckligt med tidigare kunskap inom            
problemområdet för att kunna gå direkt till den empiriska undersökningen. Istället utformades            
ett ramverk bestående av ett flertal tidigare teorier som grund för datainsamlingen, detta             
eftersom författarna ansåg att avsaknaden av tidigare forskning inom ämnet krävde att            
tidigare studier studerades först för att skapa en sammanhängande bild av det som studien              
skulle beröra. (Jacobsen, 2010) 
 
Trots att Söderbom och Ulvenblad (2016) och Backman (2016) menar att kvalitativa studier             
oftast utgår från en induktiv ansats har författarna valt en deduktiv. Detta eftersom författarna              
ansåg det vara av stor vikt att skaffa sig kunskap inom ett flertal olika teoretiska områden för                 
att kunna samla in den empiriska datan på ett användbart och kontrollerat vis. Eftersom det               
inte finns någon betydande mängd forskning inom studiens ämnesområde ansågs det           
nödvändigt att avgränsa studien till ett fåtal ämnesområden för att på ett kontrollerat sätt              
kunna knyta samman teorin med den empiriska datan. Detta då den teori som tidigare finns               
inte har sin grund i relationsmarknadsföring på just Instagram. Författarna vill med denna             
studie knyta ihop tidigare teorier med den empiriska studien och hitta faktorer som är              
framgångsrika för relationsmarknadsföring på Instagram.  
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3.2 Val av Metod  

3.2.1 Kvalitativ forskning 
Datainsamlingsmetoden i studien är kvalitativ och baserad på fallstudier, detta eftersom           
författarna önskar skapa förståelse för forskningsområdet. Vid en kvalitativ, beskrivande          
metod kan datan bli mer djupgående, vilket författarna avser med studien. (Jacobsen, 2010)             
Vid ett kvalitativt metodval har respondenterna möjlighet att fritt återge sin upplevelse av och              
syn på ämnesområdet, vilket lämpar sig bäst eftersom studien syftar till att vara deskriptiv              
(Jacobsen & Sandin, 2002; Bryman, 1997). Då författarna uppfattar ämnesramen som relativt            
outforskad valdes en öppen, kvalitativ metod som utgår från verbala formuleringar, eftersom            
syftet är att skapa förståelse kring forskningsområdet. (Backman, 2016; Jacobsen, 2010) 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Fallstudie 
En fallstudie är en metod som undersöker en företeelse i sin realistiska kontext, och lämpar               
sig bra för kvalitativa studier då en fallstudie kan innefatta både intervjuer, observationer och              
analys av dokument (Backman, 2016; Söderbom & Ulvenblad, 2016).  
 
Eftersom studien syftar till att beskriva och undersöka förhållanden inom          
relationsmarknadsföring på Instagram ansågs en fallstudie vara den bästa metoden för           
datainsamling. (Backman, 2016) Denna metod är lämplig att använda när man som författare             
vill besvara frågorna hur och varför (Yin, 2014).  
 
En fallstudie behöver inte nödvändigtvis begränsas till ett fall (Backman, 2016). Författarna            
ansågs därför att tre företag var ett lämpligt antal för studien, då datamängden då blir               
greppbar och möjlig att analysera utan att bli för omfattande. De datainsamlingsmetoder som             
använts är intervjuer med en person från varje företag och observationer av företagens             
Instagramflöden. Dessa sätt har valts eftersom författarna vill kunna triangulera datan från            
intervjuerna genom att även analysera företagens Instagram. Detta för att kunna se datan på              
ett mer nyanserat sätt men även kunna påvisa att problemformuleringen består av många             
delar som påverkas av olika faktorer och rekommenderas därför av Jacobsen och Sandin             
(2002).  

3.3.2 Primärdata  
Primärdata är data och upplysningar som samlats in för första gången, direkt av personer.  
Insamlingen är anpassad efter en specifik frågeställning och kan samlas in genom intervjuer,             
frågeformulär eller observationer. (Jacobsen, 2017)  
 
Precis som Jacobsen (2017) rekommenderar, har författarna valt en kombination av både            
primär- och sekundärdata. Den primära datan som har använts är öppna, individuella            
intervjuer med tre företag samt observationer av deras Instagramkonto.  
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3.3.2.1 Val av företag och respondenter 
En lista om cirka 10 företag som skulle vara önskvärda att genomföra intervju med skrevs ner                
i början av januari. Företagen valdes ut då författarna anser att de har en bra Instagramprofil                
ur synpunkten relationsmarknadsföring på lokal nivå. De tre företagen som var mest            
önskvärda att genomföra intervju med kontaktades via mail. I mailet framgick att författarna             
önskade genomföra en intervju med frågor om hur företaget arbetar med Instagram,            
engagemang bland följare samt de positiva följder de ser av sin närvaro på Instagram. De tre                
företagen som författarna kontaktade är de som medverkar i studien.  

 

3.3.2.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden har utvecklats med grund i den teoretiska referensramen. Denna          
operationalisering har gjorts eftersom det ger struktur och avgränsning, (Jacobsen, 2010;           
Bryman & Bell, 2015) samt för att studien inte ska bli för omfattande med irrelevanta               
resultat. Operationaliseringen har lett fram till en intervjumall med 44 frågor, se bilaga 1.              
Eftersom studien innefattar relativt få respondenter har en öppen intervju valts, vilket            
Jacobsen (2017) förespråkar.  
 
Intervjuguiden har medelhög struktureringsgrad, vilket innebär att frågorna är konstruerade          
som öppna frågeställningar med följdfrågor som är utvecklade på förhand. Detta för att styra              
in respondenterna på rätt ämne och för att få tillräckligt med data som kan behandlas i                
analysen. (Jacobsen, 2017; Bryman & Bell, 2015) 

3.3.3 Sekundärdata  
Till skillnad från den primära datan är sekundärdata inte insamlad direkt från            
informationskällan utan finns redan tillgänglig (Jacobsen, 2017). Sekundärdata kan vara          
tidigare forskning men även publikationer likt årsredovisningar och andra officiella          
dokument. (Bryman & Bell, 2015) De sekundära källorna har främst varit vetenskapliga            
artiklar som hämtats från Högskolan i Halmstads databaser, exempelvis Web of Science och             
Emerald, samt från Google Scholar. Sekundärdata i form av statistik och undersökningar har             
även använts för att styrka studiens relevans. Författarna har i största mån använt artiklar och               
databaser som är granskade men har även använt facklitteratur i relativt stor uträckning. I              
studien förekommer även sekundärdata i form av blogginlägg från en digitalbyrå, en artikel             
publicerad av Techcrunch samt podcastavsnitt. Författarna är medvetna att denna data inte är             
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kritisk granskad men har medvetet valt att ha med detta då samtliga källor i fallet stärker                
varandra samt att studiens ämnesområde är relativt nytt och det finns begränsat antal studier              
och vetenskapliga artiklar inom området.  
 
Nedan sökord är de som använts mest frekvent i databassökningarna, och även kombinationer             
av dessa har nyttjats för att hitta forskning inom mer specifika ämnesområden. 
 
Sökord: relationship marketing, social media, Instagram, marketing, storytelling, digital         
marketing 
 
Utifrån sekundärdatan i den teoretiska referensramen har en teoretisk modell konstruerats, för            
att sammanställa och förklara referensramen på ett konkret sätt. Denna modell visar            
Instagrams roll i relationsmarknadsföring och vilka faktorer som enligt den teoretiska           
referensramen är viktiga för företag när det gäller uppbyggnad av starka relationer.  

3.3.4 Genomförande av empirisk datainsamling 
Intervjuerna har genomförts på plats hos företagen i den mån de önskat detta. Alla intervjuer               
spelades in på två mobiltelefoner, eftersom det är viktigt att få med respondenternas egna ord               
vid en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna pågick mellan 40-60            
minuter och författarna uppfattade att respondenterna var fokuserade under hela intervjun.           
Under intervjuerna var en författare intervjuledare och en författare var observatör och förde             
anteckningar.  
 
Den empiriska datan i form av observationer av varje företags Instagramkonto är insamlad             
efter att intervjuguiden konstruerats men innan intervjuerna genomförts. Detta för att           
säkerställa att författarna fick en neutral och objektiv bild.  
 
Den empiriska datan är i kapitel 4 uppdelad i två delar, i.e. observation och intervju. Detta för                 
att kunna hålla isär datan och tydliggöra vad som är observation och vad som framkommit i                
intervjuerna. Författarna har valt detta upplägg för att undvika att ge en snedvriden bild av               
vad som framkommit i intervjuerna och värna om tillförlitligheten i respondenternas svar. 

3.4 Analys av data 
För att kunna bearbeta det insamlade materialet har intervjuerna transkriberats och skrivits            
ner i text, ord för ord (Dalen, 2015). Författarna har enskilt lyssnat på intervjuerna och även                
tillsammans för att säkerställa att allting kommit med. Detta är också en process för              
författarna att lära känna datan (Dalen, 2015; Bryman & Bell, 2013). Detta har gjorts för att                
få en helhetsbild och kunna välja ut vad som anses relevant och lämpligt att ta med.  
 
Datan har analyserats i två steg. Först har en inomfallsanalys gjorts för att kunna jämföra               
varje enskilt fall med den teoretiska referensramen. En sammanställning har sedan gjorts i             
tabell 5.1 för att få en mer lättöverskådlig bild av datan och denna sammanställning har               
baserats både på intervjuer och författarnas observationer. Därefter har inomfallsanalyserna          
sammanfogats till en mellanfallsanalys där skillnader och likheter mellan företagen tagits upp            
och jämförts med teorier från referensramen i kapitel 2.  

20 



3.5 Trovärdighet av data 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som förklarar huruvida studien är trovärdig och             
relevant. En kvalitativ studie ska uppfylla följande två krav: empirin ska vara giltig och              
relevant (validitet) samt tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). (Jacobsen, 2017)  

3.5.1 Validitet  
Validitet innebär att studien mäter det som avses att mätas och att de resultat som               
framkommer i studien är relevanta och ska även gå att applicera på andra fall (Söderbom &                
Ulvenblad, 2016). Validitet kan delas in i två kategorier: intern giltighet och extern giltighet.              
Den interna giltigheten syftar till huruvida studiens resultat är riktiga och till vilken grad ett               
fenomen beskrivs på rätt sätt, alltså hur väl studien stämmer överens med verkligheten. Den              
externa giltigheten handlar om i vilken grad studiens resultat kan generaliseras till andra än              
det som undersökts i studien. (Jacobsen, 2017) 
 
Studiens intervjuguide är konstruerad efter att all teori sammanställts. Intervjuguiden följer           
teorins samtliga kapitel för att säkerställa att få med relevant empirisk data och därmed öka               
studiens validitet. Vidare stärks validiteten av att den empiriska datan är metodtriangulerad i             
form av både intervjuer med företag och observationer av företagets Instagramkonton.           
Studien är också triangulerad med källtriangulering, i.e. att man intervjuar personer med olika             
relation till problemet. Därför har tre företag inom olika branscher intervjuats. (Jacobsen &             
Sandin, 2002) 

3.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet i sin tur syftar till vilken grad studien är tillförlitlig och trovärdig. Studien ska gå                
att upprepa och bör få samma resultat, oavsett vem som svarar och vilket mätinstrument som               
används. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) 
 
Vid två av studiens tre intervjuer var båda författarna närvarande, vilket stärker studiens             
reliabilitet. Vid den tredje intervjun fanns alternativet att endast en författare genomförde            
intervjun vid ett personligt möte eller att båda författarna genomförde den över telefon. För              
att minimera risken av att gå miste om respondentens fysiska responser (Bell, 2006) ansåg              
författarna därför att det var mest fördelaktigt att genomföra den över ett personligt möte trots               
bortfallet av en författare. Vidare stärks studiens reliabilitet av att samtliga företag är             
namngivna.  
 
Då studiens ämne är relativt outforskat samt trendkänsligt är författarna medvetna om att det              
kan vara svårt att mäta reliabiliteten med syfte att få samma resultat vid en likvärdig studie.                
Detta på grund av att företag kan komma att använda digitala plattformar på ett annat sätt än                 
vad som görs idag och detta är en viktig del för företagens marknadsföring och därför               
ständigt under utveckling.   
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4 Empirisk referensram 

4.1 Företagspresentationer  

4.1.1 Patriks Prylar  
Patriks Prylar är en inredningsbutik på landet med “en skön mix av inredning för dig och ditt                 
hem”. Med sin butik vill Patrik ge känslan av han sticker ut och inte är en vanlig                 
inredningsbutik. 
 
Patrik startade butiken 2011 som en hobby vid sidan av sitt ordinarie jobb som reporter.               
Sedan 2014 arbetar han heltid i butiken som ligger utanför Halmstad. 2015 startade “Lindas              
Ekocafé” upp vägg i vägg med Patrik efter att kunder efterfrågat ett café och Patrik själv                
kände att hans butik var ett utflyktsmål och att man gärna vill ha ett café vid ett utflyktsmål.                  
2018 utsågs Patriks Prylar till “Årets Butik” av Halmstad Näringsliv där motiveringen bland             
annat löd “Ett besök hos Patrik får vilken dag som helst att bli lite roligare. Han är ständigt på                   
jakt efter nya prylar och alltid med glimten i ögat. Nya och roliga idéer råder det sannerligen                 
ingen brist på”.  
 
Patrik är ensam i butiken med undantag för enstaka tillfällen då han tar hjälp av timanställda                
och butiken har öppet torsdag-söndag året om. Patriks Prylar har funnits på Instagram sedan              
2012 efter att ha blivit rekommenderad att börja använda Instagram av en kund. I april 2019                
har Patrik 10161 följare.  
 

 

4.1.2 Söderfamiljen 
Efter att My Djurberg och Johanna Norström drivit sommarrestaurangen Tillsammans          
startades Söderfamiljen upp 2014 för att bli en året runt-restaurang i Halmstad. Konceptet är              
en familjär kvarterskrog där man kan äta frukost, lunch, fika eller äta middag på kvällen och                
dricka drinkar.  
 
Söderfamiljens vision är att laga mat med kärlek och vad naturen bjuder på just nu. De                
beskriver sin restaurang som “det ska vara gött och kul” och att det ska vara “ett skönt häng”.                  
Söderfamiljen vann priset Årets Marknadsförare 2018 som utses av Marknadsföreningen i           
Halland. De vann med motiveringen “De skapar kreativa bilder och text i sociala medier.              
Kul produkter och samarbeten sprider varumärket, så som egen öl och lokal honung”. De              
blev även rekommenderade av White Guide 2018 och 2019.  
 

22 



Söderfamiljen har sju anställda och har öppet tisdag-lördag. Söderfamiljen har funnits på            
Instagram sedan deras start 2014 och har i april 2019 2 422 följare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 Balck Coffee 
Balck Coffee är ett kafferosteri och kaffebar i Kalmar. Balck Coffee startades 2016 av Louise               
Andersson och Sebastian Balck. I kaffebaren kan man köpa lokalproducerad fika av hållbara             
råvaror och dricka deras kaffe. Man kan även köpa kaffebönor med sig hem, beställa kaffe till                
företaget och gå på kaffeprovning.  
 
Balck Coffee importerar specialkaffe och har en vision om att hålla vägen från planta till               
kopp transparent och tillsammans med producenterna få fram ett kvalitativt och hållbart            
naturkaffe. De gör regelbundna resor till plantagen för att träffa kaffeproducenterna. 
 
Balck Coffee har sin kaffebar i Kalmar öppen sju dagar i veckan och har cirka 14 anställda.                 
De har funnits på Instagram sedan de öppnade för tre år sedan och har i april 2019 3 951                   
följare. Balck Coffee har blivit rekommenderade av White Guide 2017 och 2018. 
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4.2 Empiri 

4.2.1 Patriks prylar 

4.2.1.1 Observation Patriks prylar 

 
 
 
Patriks prylar har i sin profil öppettider, adress och telefonnummer samt länk till företagets              
hemsida. På flödet observerar författarna främst produktbilder och då flera bilder på samma             
produkt från olika vinklar, både med och utan andra produkter i bilden. Det finns även               
humoristiska inslag, bilder på Patrik själv samt information om avvikande öppettider  
 
Författarna observerar att Patriks prylar postar bilder nästan varje dag. De dagar butiken             
håller öppet postas cirka tre bilder och minst en bild de dagar de håller stängt. Författarna får                 
uppfattningen att Patrik är impulsiv med sina inlägg och sitt innehåll. Patriks prylars flöde              
signalerar personlighet, kreativitet och spontanitet, då han ofta bjuder på sig själv, skriver             
egna tankar och gärna berättar bakgrundshistorier kring produkterna och dess ursprung.           
Bildspråket känns genuint, färgglatt och levande. Då många inlägg innehåller mer än en bild              
på produkten får man som betraktare intrycket att Patrik är öppen och mån om att ge en                 
rättvis bild av hur produkterna ser ut. Författarna kan inte heller observera något särskilt filter               
som förstärker bildegenskaperna på ett missvisande sätt. Patrik berättar ibland          
bakgrundshistorier kring produkterna, berättar om resor samt om sig själv i olika            
sammanhang.  
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Patriks prylar använder alltid sin egen platstagg, men inga andra taggar, förutom enstaka             
taggar av andra konton, då främst leverantörer.  
 
Engagemanget på Patriks prylars Instagramkonto har enligt observationer ökat under de           
senaste månaderna. Enstaka bilder kan få över 900 likes men de flesta bilder har mellan 50                
och 400 likes. Följarna kommenterar också relativt mycket och många kommentarer handlar            
om produkterna som visas upp samt priser då han sällan skriver ut detta om folk inte frågar.                 
Även feedback förekommer, den mesta positiv. Patrik svarar på nästintill alla kommentarer,            
både frågor och feedback. Emellanåt postar Patrik bilder från kunder som innehåller hans             
prylar, både på flödet och stories.  

4.2.1.2 Intervju  
Patrik Henningsson startade upp företagets Instagram ett år efter butikens start. Detta efter att              
en kund föreslagit att Instagram skulle passa honom som marknadsföringskanal. Den           
huvudsakliga anledningen till att företaget finns på Instagram är att Patrik känner att han              
enkelt kan förmedla en känsla genom bildberättande och en känsla av produkterna i ett              
sammanhang. Idag är Instagram företagets främsta kanal för att nå kunder, men Patriks prylar              
har ingen tydlig målgrupp.  
 
Flest bilder laddas upp under de fyra dagar som butiken har öppet. Det kan då bli 2-3 bilder                  
per dag, både i flödet och på stories. De dagar butiken håller stängt postas det cirka ett inlägg                  
per dag, om det finns något av intresse att visa. Patrik styrs av sin känsla och lägger upp                  
inlägg när det dyker upp något han vill visa. Han försöker att inte upprepa sig själv för                 
mycket bildmässigt.  
 
På företagets Instagramkonto finns främst produktbilder men även mycket bilder på Patrik            
själv. Detta är något som Patrik gör medvetet då han valt att bygga sitt varumärke kring sig                 
sig själv. Även kunder och Patriks katt Hjalmar förekommer på flera bilder. Detta är en               
medveten strategi som han förklarar med följande citat: 
 

“Mitt största mantra har alltid varit att det gäller att vara personlig men inte privat”  
(P. Henningsson, personlig kommunikation 9 april, 2019) 

 
Patrik använder både flödet och stories men har inte gjort något aktivt val med att ha olika                 
narrativ på flödet jämfört med stories. Inläggen publiceras främst på morgonen innan 8 samt              
kvällen mellan 19-20. Detta är ett medvetet val med målet att nå så många som möjligt och                 
dessa tider är de då Patrik anser flest är aktiva på Instagram.  
 
Företaget använder inte hashtags eller taggar av andra användare, enligt Patrik. Tidigare har             
han dock använt detta men då han inte upplevde någon skillnad gick han ifrån detta. Platstagg                
är något han fortfarande använder med anledningen att det är en gammal vana. Patrik berättar               
att han funderar på att återgå till att använda taggar efter att ha gått kurser och där fått                  
förståelse för hur Instagrams tekniska algoritmer fungerar.  
 
Med sitt Instagramkonto vill Patrik signalera att butiken inte är en vanlig inredningsbutik. För              
att förmedla detta så är hans flöde enligt honom själv väldigt spretigt. Detta är en medveten                
tanke då butikens koncept bygger på udda prylar och att blanda dessa. Därför skulle det enligt                

25 



Patrik inte fungera att ha en typ av filter, färgskala eller bildutsnitt. Patrik beskriver även               
butiksmiljön som spretig. 
 
Patrik upplever att han får mycket kommentarer och likes på bilderna men ser även skillnad i                
engagemang beroende på vilken typ av bild han lägger ut. Bilder där Patrik själv är med ger                 
mer likes, och detsamma gäller bilder på Patriks katt Hjalmar. Patrik berättar också att kunder               
i butiken frågar efter Hjalmar efter att ha sett honom på Instagram. De kommentarer han får                
på Instagram är mest produktrelaterade och handlar ofta om pris, produktvarianter och            
lagersaldo. Patrik har också noterat att följare taggar varandra och har en dialog i hans               
kommentarsfält. Taggningen börjar ofta med att en följare vill visa en produkt för en vän och                
mynnar sedan ut i en konversation om planer att åka till butiken. Detta är någonting som                
Patrik upplever som positivt.  
 
Patrik är mån om att svara på kommentarer och när hans följare taggar honom i bilder eller                 
använder butikens platstagg brukar Patrik kommentera eller gilla. Han kommenterar eller           
gillar dock inte följares kommentarer när de taggar en vän. Det händer även att han repostar                
kunders bilder både på flödet och stories eftersom han gillar att se sina prylar i ett nytt                 
sammanhang och han vill även framhäva sina kunder och deras idéer. Han tycker det är               
viktigt att som företagare engagera sig i varumärkesbyggande syfte när följarna kommenterar.  
 
“I hela det här flödet som finns så svarar de på min lilla bild, klart att jag ska anstränga mig 

då och ge en liten like på det” (P. Henningsson, personlig kommunikation 9 april, 2019)  
 
Med detta upplever Patrik att han har en relation till sina följare och det märks då kunder ofta                  
hänvisar till en dialog de haft på Instagram när de besöker butiken. Som följd av den nära                 
dialogen upplever Patrik att det drar kunder till butiken.  
 
Det händer att Patrik ställer frågor till följarna på Instagram. Syftet är att få igång en dialog                 
kring produkterna. Spontan feedback och önskemål på produkter förekommer men är inget            
som Patrik lägger någon vikt vid och han beskriver det enligt följande.  
 

“Jag köper inte det som säljer eller det som är inne. Det kan jag göra också men jag måste 
gilla det själv” (P. Henningsson, personlig kommunikation, 9 april, 2019) 

 
Patrik försöker alltid att svara på alla kommentarer på ett ärligt sätt och förklara att han inte                 
kommer att köpa in produkten men att kunden troligtvis kan hitta den i andra butiker. På                
samma sätt bemöter han negativ kritik. Den negativa kritiken som främst förekommer berör             
höga priser. Patrik försöker alltid att bemöta dessa på ett ärligt sätt med god ton där han                 
förklarar sin vinkel på kundens problem. Alla kommentarer får stå kvar på företagets             
Instagram för att Patrik vill kunna visa sin ståndpunkt för andra. Patrik har en tanke om att                 
alltid erkänna sina misstag och alltid låta kunder returnera varor då han anser att om något                
blivit tokigt så tjänar man som företagare på att vara rak och öppen.  
 
Företaget använder både foton och videor. Videorna anser Patrik ge en merkänsla och han              
kan förmedla en helhet och ett sammanhang i en video samt att han kan visa en helt autentisk                  
bild av produkten och undvika att kunden blir besviken när de kommer till butiken.  
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Patrik säger sig vara dålig på att följa upp Instagram och ha koll på statistik och liknande,                 
med anledningen att han inte har tid.  
 
Eftersom Patrik bygger varumärke kring sig själv och att vara personlig så använder han i               
viss mån Instagram i storytellingsyfte för att berätta sin egen historia och bakgrund. Detta har               
Patrik upplevt som positivt och har gett mycket engagemang från följarna. Han vill berätta              
om sig själv för att följarna ska få lära känna personen bakom disken.  
 
Tack vare företagets Instagramkonto upplever Patrik att det genereras trafik till butiken och             
han märker på sina kunder att de följer honom på Instagram. Patrik ser tydligt att de                
produkter han visar på Instagram engagerar följarna och han vet att han behöver ett stort lager                
hemma då kunder kommer att efterfråga detta i butiken. Nyligen tog Patrik in en ny produkt,                
en bänk i form av en hund. Denna döpte han till Bänkt och fick stor respons på Instagram.  
 
“Utan Instagram hade jag kanke sålt två stycken. Men efter jag lagt ut bilden på Instagram 

sålde jag alla åtta första helgen och jag har över 20 stycken på en väntelista” 
 (P. Henningsson, personlig kommunikation, 9 april, 2019) 

 
Patrik upplever Instagram som mycket positivt och som en mycket viktig kanal. Han anser att               
hans närvaro på Instagram har gett honom en betydligt större kundkrets.  
 
“Utan Instagram så hade jag inte funnits i den storleken som jag gör idag och företaget hade 

inte växt på det sättet som det har gjort. Så det tackar vi Instagram för.”  
(P. Henningsson, personlig kommunikation, 9 april, 2019) 

 
Som småföretagare anser Patrik att det inte finns några negativa aspekter av att finnas på               
Instagram. Han medger att han ibland kan få lite märkliga kommentarer och recensioner, men              
försöker alltid att bemöta dessa och vända dem till något positivt. Nyligen fick Patrik en               
negativ recension på Google, men när han bemötte denna på sitt Instagramkonto fick han              
mycket bra feedback från andra användare.  
 
De konton som Patriks prylar följer är mest likasinnade, andra udda företag och             
trädgårdskonton. Patrik upplever att de är ett gäng småföretagsbutiker som följer varandra,            
träffas på inredningsmässor och har en relation med varandra. Han uppskattar denna relation             
och tycker om att se hur de andra företag arbetar med produktexponering. De kommenterar              
och gillar ofta varandras bilder och tipsar varandra om leverantörer. Det händer också att              
Patrik har butiksbesökare från andra städer och han passar då på att tipsa kunderna om               
butiker. Patrik anser att Instagram bidrar till att upprätthålla relationen med andra företag             
genom att de kan hålla kontakt med och inspireras av varandra. 
 
Butikens lönsamhet och kundlojalitet påverkas enligt Patrik positivt av hans närvaro på            
Instagram. Detsamma gäller relationen med kunderna, och Patrik menar att hans personliga            
sätt att använda Instagram har hjälpt honom att bygga en kundkrets och fått butiken att växa.                
De faktorer som Patrik anser vara viktiga för att som småföretagare kunna bygga             
kundrelationer på Instagram är att vara lojal, ärlig, lyhörd och se saker från allas synvinklar.  
 
“Du måste kunna ta in det och se det ur deras perspektiv, inte bara stå bakom en disk och tro 

att du ska sälja grejer.”  (P. Henningsson, personlig kommunikation 9 april, 2019) 
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4.2.2 Söderfamiljen 

4.2.2.1 Observation Söderfamiljen  
 

 
 
 
Söderfamiljen har i sin profil öppettider, adress och kontaktuppgifter för bordsbokning.  
De lägger upp ungefär en bild varje dag. Vissa dagar postar de 3-4 bilder och andra dagar                 
postas det inga bilder alls. Söderfamiljen använder stories flera gånger i veckan, ibland 3-4              
stories på en dag. Författarna uppfattar bilderna på stories som mer spontana än bilderna på               
flödet. Ibland använder de sig av sin egen platstagg men majoriteten av bilderna saknar detta.  
Det finns ett fåtal bilder där de taggar andra företag som levererar produkter till dem.  
 
Företagets Instagramkonto signalerar enligt författarna spontanitet, personlighet och en         
avslappnad miljö. De flesta bilderna får mellan 50-80 likes, men vissa kan få upp till 180                
likes. Det observeras relativt få kommentarer. De kommentarer som finns är främst följare             
som kommenterar att det ser gott ut eller taggar sina vänner och skriver att de borde gå dit.  
 
Det observeras att Söderfamiljen sällan gillar eller svarar då följare kommenterar att det ser              
gott ut eller taggar varandra. Dock ser författarna att företaget nästan alltid svarar på              
kommentarer där folk tackar för en trevlig kväll eller ställer frågor. Emellanåt postar             
Söderfamiljen följares bilder när de blivit taggade och då nästan enbart på stories.  
 
Söderfamiljen kan observeras använda storytelling i viss mån. De bilder som innehåller            
element av storytelling är främst matbilder där de berättar om råvarornas ursprung och             
leverantörer. Även storytelling kring anställda och särskilda event förekommer.  
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4.2.2.2 Intervju Söderfamiljen  
Söderfamiljen startade upp sitt Instagramkonto efter att en kompis från Stockholm tipsat om             
att använda Instagram som marknadsföringskanal. Den huvudsakliga anledningen till att de           
använder Instagram är för att kunna marknadsföra sig så att folk ska hitta till deras restaurang                
då de själva anser att de ligger en bit utanför citykärnan, dock har de ingen tydlig målgrupp.                 
Instagram är företagets primära marknadsföringskanal och alla anställda som vill får ha            
tillgång till Instagramkontot.  
 
Företaget postar bilder alla dagar de har öppet. Ibland blir det ett inlägg och ibland kan det bli                  
fem inlägg. De anser själva att det är gynnsamt att posta inlägg och att det inte finns någon                  
övre gräns på hur många inlägg man kan lägga ut.  
 
På företagets Instagramkonto finns främst bilder på mat men även bilder på personalen,             
lokalen och miljön runt om restaurangen. Mat i kombination med personalen är vanligt. Just              
bilder på de som jobbar är något Johanna har märkt ger mycket engagemang bland följarna.  
 

“Folk gillar mest när det är bilder på oss”  
(J. Norström, personlig kommunikation 8 april, 2019) 

 
De menar själva att de går mycket på sin egen känsla när de postar bilder. De märker stor                  
skillnad beroende på när inlägget läggs ut. Enligt Johanna är klockan 13.:30 mindre bra              
medan 18:30 är bra. Dagliga bilder läggs dock ut utan tanke på tidpunkt men inlägg med mer                 
information, exempelvis event, läggs ut på en tidpunkt som företaget anser vara bättre.  
 
Söderfamiljen använder sig av flödet och sedan ett år tillbaka även stories. De tänker på vilka                
bilder de lägger upp på de olika ställena. Snabba bilder med lägre kvalité hamnar på stories                
och även filmer. Fotomontage som hittas på snabbt är typiskt för stories. På flödet hamnar               
bilder som det läggs mer tid på, med tanken att dessa bilder ligger kvar och inte försvinner                 
efter 24 timmar som de gör på stories. Alla bilder på flödet har samma filter för att ge samma                   
stil. De anställda har koll på vilka bilder kollegor postat för att få ett varierat flöde. Det                 
händer också att de sparar bilder de tagit för att lägga upp senare. 
 
Företaget använder sig av sin egen platstagg då de anser vara viktigt för följarna att veta var                 
bilderna är tagna och var deras restaurang ligger. De använder inte hashtags med anledningen              
att de inte vet vad det ger. Ibland händer det att de taggar sina leverantörer i inlägg, och                  
Söderfamiljen repostar ofta bilder som de blivit taggade i. Bilder med lägre kvalité läggs upp               
på företagets stories och bilder med högre kvalité läggs på flödet.  
 
Söderfamiljen vill med sitt Instagramkonto signalera att de har goda grejer som ser gott ut.               
De vill visa att de har ett brett utbud där man både kan äta mat, fika och dricka vin. De vill att                      
användarna ska få känslan av att vilja besöka restaurangen och för att säkerställa att följarna               
får denna uppfattning använder de sig av ljusa bilder. 
 
Företaget upplever att följarna inte kommenterar så mycket på deras bilder. Det som ger mest               
kommentarer och engagemang är bilder på nya maträtter eller menyer. Följarna taggar då             
varandra och ibland mynnar det ut i en konversation att de ska besöka restaurangen. De bilder                
som enligt Johanna ger mest engagemang är bilder med människor, då ofta personalen.  
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Företaget brukar svara på inlägg de taggats i och svarar även på de flesta kommentarer på                
sina egna inlägg. Detta för att företaget anser det vara viktigt att upprätthålla en dialog med                
följarna i relationsstärkande syfte. Johanna upplever att Söderfamiljen har en bra relation med             
sina följare tack vare det personliga och familjära varumärke de har jobbat med att bygga upp                
och säger sig vara nöjda med utfallet av sitt Instagramkonto.  
 

“Vi har ju byggt upp ett varumärke väldigt länge, vilka vi är, att vi är kul och gulliga och 
sådär. Vi har byggt upp en image som är väldigt stark. Folk tänker nog ofta att vi är som ett 

gäng personer, vi är ju inte ett stort företag. Det är nog en långvarig relation vi har med våra 
kunder.” (J. Norström, personlig kommunikation, 8 april, 2019) 

 
Söderfamiljen efterfrågar sällan feedback från sina följare, men kan använda retoriska frågor            
med syftet att få igång ett engagemang. Det händer dock att folk efterfrågar produktvarianter,              
exempelvis glutenfritt eller veganskt. Denna feedback ser Söderfamiljen som positiv och de            
tar till vara på idén och lagar en rätt som passar dessa önskemål. Det händer emellanåt att                 
företaget får negativa kommentarer på sina inlägg, och då svarar de alltid med en trevlig ton.  
 
Johanna menar att Söderfamiljen i viss mån använder sig av storytelling, när det gäller              
leverantörer och ursprung på råvaror. Hon anser dock att det nog hade varit lönsamt att skriva                
lite längre inlägg i storytellinganda, men att tiden för detta inte finns.  
 
Söderfamiljen har ingen uppfattning om hur Instagrams statistikverktyg fungerar men anser           
att de har relativt bra koll på vilka inlägg som ger mest engagemang ändå. På Instagram                
lägger de upp saker som de själva vill göra och tycker är kul, och att det skulle bli tråkigt om                    
man bara tittade på statistik och siffror.  
 
Företaget följer andra småföretag inom samma bransch på Instagram, och även leverantörer            
och några av de anställdas kompisar. Söderfamiljen anser sig dock vara inaktiva följare och              
tittar sällan på bilder som andra har lagt upp. Dock händer det att de ibland kommenterar                
andra bilder, men detta sker sällan och slumpmässigt. Söderfamiljen anser sig inte            
nödvändigtvis ha en relation till andra företag på Instagram, eftersom de företag de följer är               
sådana de har kontakt med även offline.  
 
Johanna anser att Söderfamiljens närvaro på Instagram har medfört både ökade           
kundströmmar till restaurangen och en förstärkning av relationen till kunderna. Det händer            
emellanåt att gäster hänvisar till saker de sett på Instagram, men inte jätteofta.  
 
Söderfamiljen ser Instagram som en bra väg till att få fler gäster. De två största fördelarna                
som Johanna ser med att finnas på Instagram som litet företag är att det ökar antalet gäster                 
samt att gästerna vet vad de förväntar sig när de kommer till restaurangen. Förväntningar är               
dock någonting som också kan vara negativt, om maträtter som postats på Instagram tar slut               
och kunder blir besvikna. Johanna menar dock att det är väldigt sällan som Instagram skapar               
problem för Söderfamiljen.  
 
Som småföretagare på Instagram tror Söderfamiljen att det är viktigt att vara personlig och att               
man är tydlig med att man är ett litet företag och inte försöker vara något man inte är. De                   
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anser också att det är viktigt att man postar kontinuerligt med variation i innehållet och att                
man kommunicerar med följarna och svarar på kommentarer.  

4.2.3 Balck Coffee 

4.2.3.1 Observation Balck Coffee 

 
 
 
Balck Coffee har sin profil på engelska och där finns företagets värdeord, adressen samt länk               
till företagets hemsida. I bildflödet observeras professionellt tagna bilder med stor blandning            
på motiven. Balck Coffee postar bilder från sina resor till producenterna där bildtexterna är              
beskrivande, på fikautbudet i kaffebaren, miljöbilder, särskilda händelser och erbjudanden,          
bilder från samarbetspartners samt bilder på människor med koppling till Balck Coffee. De             
postar 2-5 bilder per vecka på flödet, men det blir fler bilder när de är på resor hos                  
kaffeproducenterna.  
 
Under tiden för studien har författarna observerat att Balck Coffee är aktiva på stories och               
postar flera inlägg flera gånger i veckan. Innehållet i dessa inlägg är varierat, och det               
förekommer bilder från event, reposts från samarbetspartners, bilder på fikautbudet med           
öppettider samt korta videosnuttar från kaffebaren. Bilderna i flödet är mer välarbetade och             
genomtänkta jämfört med stories. Det förekommer ofta inlägg av storytellingkaraktär där det            
berättas historier om hela försörjningskedjan.  
 
Balck Coffees Instagramprofil signalerar professionalitet och uppriktighet med välarbetade         
bilder, men också produktkvalitet och välkomnande. De använder sin egen platstagg på de             
flesta bilder, och även platstaggar från kafferesorna. De använder hashtags som #balckcoffee,            
#kalmar, #kaffebar och #specialkaffe. Balck Coffee får mellan 80-180 likes på sina bilder,             

31 



enstaka bilder kan få över 200 likes. De får betydligt mindre likes idag än för drygt ett år                  
sedan. Då kunde bilderna få 400-600 likes.  
 
Balck Coffee får relativt få kommentarer. De kommentarer de får är positiv feedback och              
följare taggar sina vänner. Företaget svarar på frågor i kommentarsfältet men kommenterar            
eller gillar sällan kommentarer som inte är frågor.  

4.2.3.2 Intervju Balck Coffee 

För Balck Coffee var det en självklarhet att ha ett Instagramkonto och startade därför upp sitt                
konto direkt när företaget öppnade sin kaffebar. Idag är Instagram företagets primära            
marknadsföringskanal. Den huvudsakliga anledningen till att företaget finns på Instagram är           
för att nå ut med sitt budskap, visa sin transparens samt ge en känsla, och de menar att de inte                    
hade kunnat förmedla detta och klarat sig utan Instagram. Louise Andersson är grundare av              
Balck Coffee och är också den enda som har hand om företagets Instagram. Dock tillåts vissa                
anställda uppdatera stories.  
 
När Louise och Sebastian startade kaffebaren hade hon en tanke om att göra inredningen unik               
för att kunder skulle bli inspirerade av att fotografera och lägga ut på Instagram och på så sätt                  
ge spridning. För att uppmuntra detta så delade Balck Coffee i början följarnas bilder på sitt                
eget flöde. Balck Coffee har en bred målgrupp, men riktar främst in sig på medvetna               
konsumenter.  
 
Företaget försöker hålla sig till att posta inlägg en dag i veckan. När de gör resor till                 
kaffeplantage runt om i världen postar de dock oftare och kan bli ungefär två bilder om                
dagen. Louise menar att hon märker skillnad i följarnas engagemang både när det postas för               
mycket inlägg men också när det postas för lite.  
 
Företaget anser sig ha en tydlig strategi för inläggen de gör på stories och flödet. Inläggen på                 
stories innehåller enkla och snabba bilder medan flödet har arrangerade och mer genomtänkta             
bilder med informationstexter. Inläggen på flödet publiceras på eftermiddagen eller kvällen           
och detta är en genomtänkt strategi från Louises sida, då hon menar att det är då folk slutar                  
jobbet och har tid för Instagram. Inläggen på stories publiceras under dagen och är ofta               
nutidsbilder.  
 
Balck Coffee använder sig av både sin egen platstagg och hashtag. I början använde de även                
sig av repost för att motivera kunder till att ta fina bilder från kaffebaren och posta dessa. Det                  
är dock något som de sällan gör längre.  
 
Med sitt Instagramkonto vill Balck Coffee signalera sina värdeord transparens, hållbarhet och            
kvalité. De vill nå ut med snygga och tilltalande bilder och budskap som uppfattas snabbt och                
deras mål är att få folk att dricka bättre kaffe. Bilderna på företagets Instagramkonto är främst                
produktbilder men även informationsbilder och presentation av deras kaffebönder         
förekommer. Alla bilder på flödet ska vara tagna med systemkamera och ibland redigeras de.  
 
Louise upplever att de inte får mycket kommentarer, men de kommentarer de får är oftast               
positiva och uppmuntrande. Louise har märkt att genuina och personliga texter som hon             
lägger mer tid på ger mer engagemang från följarna. De svarar dock sällan på kommentarerna               
men önskar att de kunde vara bättre på det och ha mer tid till detta. Om en annan användare                   

32 



använder företagets platstagg eller taggar Balck Coffee så gillar eller kommenterar företaget            
alltid detta. Louise säger att hon tror att det uppskattas men ser inga konkreta följder av det.  
 
Louise upplever inte att följare ger spontan feedback eller önskemål. Det är inte heller något               
som företaget aktivt söker efter. De gånger de har försökt med detta och frågat efter input                
kring inköp av produkt, gav inte tillräckligt med respons.  
 
Balck Coffee upplever att de är förskonade opassande kommentarer. Det händer ibland att det              
kommer klagomål via kommentarsfältet. Företaget försöker alltid svara och bemöta detta men            
är noga med att inte ha en diskussion på Instagram. Istället ber de personen komma in till                 
kaffebaren om de har frågor eller klagomål som de anser inte hör hemma på Instagram där de                 
vill hålla en god ton.  
 
Företaget anser sig själva ha dålig koll på statistik och uppföljning och använder inget              
verktyg till detta. De skulle däremot vilja bli mer insatta för att kunna använda det som                
beslutsunderlag och därmed växa ännu mer.  
 
Balck Coffee använder storytelling för att människor ska få en känsla av vilka de är och vad                 
de gör. De arbetar mycket med storytelling när de är iväg på kafferesor och berättar då om                 
ursprunget på kaffebönorna och bönderna som odlar. Responsen på detta upplever Louise            
som positiv och upplyftande. Företagets huvudsyfte med storytelling är att få fram sina             
värdeord på ett trovärdigt sätt.  
 
Att finnas på Instagram har gjort det enklare för Balck Coffee att kunna etablera sig. Louise                
anser att Instagram är en viktig marknadsföringskanal för att hela tiden finnas med i              
människors medvetande.  
 

“Har du inte Instagram så syns du inte. Syns du inte så finns du inte”  
(L. Andersson, personlig kommunikation, 5 april, 2019)  

 
Företaget följer flera av sina företagskunder vilket enligt Louise är en självklarhet. De             
interagerar med dessa företag på Instagram, i form av likes och kommentarer, och ser till               
uppmuntra sina företagskunder. Instagram är ett sätt för Balck Coffee att stärka relationerna             
med sina samarbetspartners.  
 
Närvaro på Instagram menar Louise ha lett till ökad butikstrafik. Det märks på att kunder ofta                
kommer in och frågar efter produkter de sett på Instagram. De får mer respons på sitt                
Instagraminnehåll när kunder kommer till kaffebaren än de får i kommentarsfälten. Dock            
anser Louise inte att de har en relation till sina följare och ingenting de nödvändigtvis önskar                
ha.  
 
Intervjun avslutas med att Louise säger att Instagram är ett viktigt verktyg för företag och de                
som inte redan finns på plattformen nog bör skapa ett konto.  
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5 Analys  

5.1 Inomfallsanalys 

5.1.1 Patriks Prylar 
För att lyckas på Instagram är det viktigt att använda sig av hashtags och platstaggar då dessa                 
ger stor spridning (Hemming 2018; Östemar, 2014; Gester, 2016). Patriks prylar använder sig             
av butikens platstagg men inga hashtags. Han är däremot omedveten om varför och gör det               
endast av gammal vana. Intressant är dock att Patriks prylar tidigare använt hashtags men              
menar att han inte sett att detta gett honom någonting.  
 
Patrik säger sig lägga stor vikt vid att vara personlig vilket även observeras på företagets               
profil. Han har gärna en dialog med följarna och gör detta medvetet i varumärkesbyggande              
syfte. Detta menar Östermar (2014) och Holmström och Wikberg (2015) är viktigt för att              
lyckas på Instagram. Patrik ser ett högre engagemang på inlägg där han själv är med vilket                
styrks av Bakhshi et al. (2014). Utifrån detta kan man påstå att personlighet är en bidragande                
faktor när det kommer till att som småföretagare skapa engagemang och bygga sitt             
varumärke på Instagram. 
 
Patriks prylar följer andra konton i samma bransch och interagerar med dessa genom likes              
och kommentarer. Detta gör Patrik för sin egen skull men enligt Holmström och Wikberg              
(2010) kan detta även ge ökad spridning. Att visa produkter i sitt sammanhang och vara               
transparent är enligt Holmström och Wikberg (2010) viktigt för att engagera sina följare,             
vilket Patrik gör genom att posta flera bilder och ibland videos på samma produkt från olika                
vinklar samt att han enligt observationer inte använder några påtagliga filter på bilderna, då              
det kan förvränga färger. Denna öppenhet är enligt Östemar (2014) viktigt för att kunderna              
ska känna sig betydelsefulla och kan bidra till att följarna som ännu inte är kunder blir det.                 
Att Patrik även tar med följarna bakom kulisserna genom att posta bilder på annat än               
produkter är viktigt för att skapa engagemang enligt Holmström och Wikberg (2010).  
 
Både Gester (2016) och Kärrberg och Laapotti (2018, 18 september) poängterar vikten av att              
man som företagare är medveten om statistik och att man bör använda Instagrams             
statistikverktyg för att ha koll på vilka bilder som ger mest engagemang och varifrån              
profilbesöken kommer. Patrik säger sig själv vara dålig på att följa upp statistik, främst på               
grund av tidsbrist. Intressant är dock att Patrik trots detta har en uppfattning om vilka bilder                
som ger mest engagemang. Dessa bilder säger han vara bilder där han själv är med, vilket                
understöds av studien gjord av Bakhshi et al. (2014).  
 
Patrik svarar på nästan alla kommentarer på sitt eget flöde, förutom när följare taggar              
varandra eftersom han inte vill lägga sig i följarnas konversationer. Att svara på kommentarer              
är en viktig del i marknadsföring på sociala medier (Holmström & Wikberg, 2015). Det är               
relationsbyggande och ger på sikt även kundlojalitet enligt Latiff och Saifee (2015). Ur ett              
relationsperspektiv kan det vara värdefullt att svara på kommentarer och ha en dialog med              
följarna eftersom det kan ge ett extra värde till kommunikationen (Grönroos, 2000) och             
eftersom Patrik är noga med att ge sitt flöde en personlig prägel kan denna kommunikation               
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vara en bidragande faktor när det kommer till relationsbyggande på lång sikt (Latiff & Saifee,               
2015). Ur lojalitetssynpunkt är det enligt Holmström och Wikberg (2015) viktigt att            
kommunikation är äkta och transparent. Patriks sätt att svara på kommentarer är ärligt och              
han bemöter alltid negativ kritik med en god ton. Observationer av företagets Instagramkonto             
visar att Patriks transparenta och äkta sätt att bemöta kommentarer på är uppskattat bland              
följarna då han får mycket likes på dessa svar. Patrik låter alla negativa kommentarer stå kvar                
och i kombination med att han bemöter dessa genuint och trovärdigt skyddar det             
varumärkesbilden från att skadas (Latiff & Saifee, 2015). 
 
Som företagare ser inte Patrik några negativa aspekter av att finnas på Instagram, om man               
kan vara ärlig och bemöta eventuell kritik på ett sätt som följarna anser vara äkta. Att Patrik                 
håller en god ton även vid negativ feedback medför att hans varumärke inte skadas (Latiff &                
Saifee, 2015). Då han lyssnar på vad hans följare har att säga kan Patrik skaffa förståelse för                 
vad som är viktigt och värdeskapande för hans kunder och därmed skapa en starkare relation.               
(Evans & Laskin, 1994)  
 
Att som företagare ha en tydlig strategi är viktigt för att lyckas på Instagram enligt Latiff och                 
Saifee (2015) och Patriks uttalade strategi kretsar kring hans vilja att vara personlig, vilket är               
viktigt ur relationsbyggande syfte (Östemar, 2014; Holmström & Wikberg, 2015). En annan            
strategisk aspekt som Patrik tar hänsyn till är tidpunkten för när inläggen läggs ut. Då               
Instagram är en länk mellan företag och kund som är på kundens villkor där kunden väljer                
när, var och hur hen vill ta del av information gör det konsumenten mer receptiv för                
informationen (Grusell, 2008). Detta blir det en fördel för Patriks prylar då han postar inlägg               
på tidpunkter då flest användare är aktiva och på så sätt kan nå så många som möjligt.  
 
Patriks prylar är ofta aktiv på stories och visar då nya leveranser och vad som händer när                 
butiken är stängd, vilket är en viktig del i marknadsföring på Instagram (Östemar, 2014;              
Holmström & Wikberg, 2015). På stories delar han ofta med sig av följares bilder när de                
taggat honom i inlägg och delar nöjda kunders bilder. Eftersom det är lika viktigt att behålla                
sina kunder som att skaffa nya (Berry, 2002) kan detta ses som en aspekt som kunder                
uppfattar som värdefull då de får feedback och uppskattning på att deras köp är värdefulla för                
Patriks prylar. Då social interaktion är en av huvudanledningarna till varför människor            
använder Instagram (Lee, Lee, Moon & Sung, 2015; Huang & Su, 2018) blir denna              
interaktion är en viktig del i att bygga relationer till sina kunder och även skapa nätverk kring                 
företaget (Gummesson, 2012). 
 
Det händer att Patriks prylar ställer frågor till kunderna i sina inlägg. Syftet med detta är att                 
skapa en dialog mellan företaget och följarna. Denna dialog är viktig för att skapa en               
uppfattning om vad följarna ser som värdefullt i kommunikationen, vilket i sin tur kan vara               
viktigt i relationsbyggande syfte för att kunna dra fördelar i form av lojalitet,             
varumärkesspridning och lönsamhet. (Evans & Laskin 1994)  
 
På företagets Instagramkonto berättar Patrik gärna historier om varifrån prylarna kommer,           
men även om sig själv samt upplevelser han haft. Dessa innehåller känsloväckande element             
som exempelvis tacksamhet, positivitet och uppskattning och tillsammans med att innehållet i            
både bild och bildtext är enhetliga med Patriks personliga berättarstil medför detta att det är               
möjligt för mottagaren att skapa tydligare minnesbilder kring Patriks prylar (Mossberg &            
Nissen Johansen, 2006). Eftersom Patrik sällan skriver ut priser på produkterna han visar på              
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sitt flöde kan dessa uppfattas som mindre säljande. Detta gör enligt Escalas (2004) att              
följarna kan få en mer positiv inställning till det budskap som framförs, eftersom det inte är                
utformat som traditionell reklam (Grusell, 2008).  
 
Att använda storytelling på det sätt som Patriks prylar gör ger möjligheten att stärka              
varumärket då konsumenter kan få en positivare bild av innehåll som innehåller aspekter av              
storytelling (Lundqvist et al., 2013). Att Patriks prylar även använder videos för att förmedla              
ett sammanhang kan kopplas till storytelling, eftersom han säger att detta är ett sätt för honom                
att undvika att kunder blir besvikna när de kommer till butiken. Genom videos kan han               
förmedla fler känslor, eftersom fler sinnen än synen är involverade, i.e. hörseln, samt att              
rörlig bild är lättare att minnas än stillbilder (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; Matthews              
et al., 2007). 
 
En styrka med Instagram är att man som företag kan dra nytta av elektronisk word of mouth                 
och dess spridning, och man bör hitta en nyckelperson som sprider ens budskap (Latiff &               
Saifee, 2015). Detta kan appliceras på Patriks prylar då han ser sina följare som sina               
ambassadörer. Han delar med sig av sina följares bilder med syftet att framhäva och              
uppmuntra sina kunder och deras idéer. Att framhäva sina kunder och ge dem positiv              
uppmuntran på detta sätt kan ge en känsla av nöjdhet hos kunderna och stärka relationen               
vilket i sin tur ligger till grund för att skapa kundlojalitet (Stum & Thiry, 1991). Detta kan                 
appliceras på Patriks prylar då Patrik menar att han har en relation med sina kunder, och                
denna anser han har blivit starkare med hjälp av Instagram. Detta då hans personliga sätt att                
kommunicera har byggt upp en större kundkrets och drivit mer trafik till hans butik, trots att                
den inte ligger i närheten av andra butiker. Denna relation grundar sig enligt Patrik i att han                 
säger sig vara lojal, ärlig och lyhörd gentemot sina kunder och följare, vilket enligt Stum och                
Thiry (1991) är viktiga aspekter när det kommer till att öka kundnöjdheten. Eftersom nöjda              
kunder gärna återkommer och även kan hjälpa till att marknadsföra företaget genom WOM             
(Evans & Laskin, 1994) så är Patriks uppfattning om vad som stärker relationer relevant. Då               
han kan se att företaget har växt som en följd av närvaron Instagram kan man påstå att                 
Instagram är en kanal som främjar bra kundrelationer om man kan nyttja plattformen till sin               
fördel.  

5.1.2 Söderfamiljen 
Söderfamiljen säger sig använda platstagg på alla sina inlägg. De använder dock inte hashtags              
då de inte vet vad det ger dem. Observation av företagets Instagramkonto visar dock att               
flertalet av bilderna i flödet saknar platstagg. Bristen på platstagg kan ses som en nackdel för                
företaget då bilden inte får spridning till Instagramanvändare som ännu inte är följare             
(Kärrberg & Laapotti, 2019, 8 januari; Hemming 2018; Östemar, 2014; Gester, 2016).  
 
Företaget menar att de har en bra relation med sina följare och anser att det personliga och                 
familjära varumärke de har byggt upp är en grund för detta. Detta stämmer även överens med                
det observationer av företagets Instagramkonto som gjorts. Det är positivt för ett företag att              
vara personlig och Östemar (2016) ger även exempel på att man kan låta anställda ha hand                
om kontot för att ge en mer personlig känsla. Detta är något som Söderfamiljen gör. Bakhshi                
et al. (2014) menar att ansikten är det som tenderar ge mest engagemang vilket också               
Söderfamiljen anser stämmer på sitt flöde.  
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Söderfamiljen säger att de följer privata vänner och små företag inom samma bransch. De              
menar dock att de är inaktiva följare som sällan kommenterar och gillar samt att de företag de                 
följer är företag de har kontakt med även utanför Instagram. Ett sätt att nå ökad spridning av                 
varumärket är enligt Holmström och Wikberg (2010) att vara aktiv på andra företags             
Instagramflöden, och detta skulle kunna göra att fler potentiella kunder skulle hitta till             
Söderfamiljens konto.  
 
För att nå ut till fler och maximera sina inlägg är det viktigt att koll på sin statistik. Man bör                    
ha koll på vilka bilder som ger flest likes och även ha koll på hur hashtags och platstaggar ger                   
visning. (Gester, 2016; Kärrberg & Laapotti, 2018,18 september). Även om Söderfamiljen           
själva säger att de ser att ansikten ger mest engagemang och detta stöds av Bakhshi et al.                 
(2014) så finns det mer att ha koll på och därmed en utvecklingspotential för Söderfamiljen.               
Dock menar företaget att de postar bilder de själva tycker är kul och att det skulle bli tråkigt                  
om de skulle fokusera på siffror och statistik. Söderfamiljen anser att de har en bra relation                
med sina följare och är nöjda med hur deras Instagramkonto går. Detta kan kopplas till att                
deras budskap är personligt och inte utformat som reklam vilket enligt Escalas (2004) och              
Grusell (2008) ger en mer positiv inställning till budskapet.  
 
Söderfamiljen säger att de svarar på kommentarer och även inlägg de taggats i. Observationer              
visar att detta stämmer men att det ibland saknas återkoppling på kommentarer som inte är av                
frågande karaktär. Det är viktigt att svara på kommentarer (Holmström & Wikberg, 2015)             
och det kan vara en viktig del i syftet att bygga relationer (Latiff & Saifee, 2015: Grönroos,                 
2000). Starka relationer kan i sin tur leda till nöjda och lojala kunder som bidrar till                
lönsamhet (Evans & Laskin, 1994). Att bemöta negativa kommentarer på ett trevligt sätt är              
viktigt för Söderfamiljen och utifrån observationer kan det utläsas att detta uppskattas av             
följarna. Att svara på ett trevligt sätt kan göra att varumärkesidentiteten inte skadas (Latiff &               
Saifee, 2015) och det kan också vara fördelaktigt att visa transparens och mänsklighet             
(Holmström & Wikberg, 2015) för att kommunikationen ska kännas värdefull och därmed            
stärka relationen (Grönroos, 2000).  
 
Söderfamiljen efterfrågar sällan feedback från kunder. De frågor som ställs syftar mest till att              
skapa dialog i kommentarsfältet och används enligt Söderfamiljen inte nödvändigtvis till           
insikter om kunderna och deras behov och önskemål. Även här finns utvecklingspotential för             
Söderfamiljen, då relationsfrämjande aktiviteter enligt Evans och Laskin (1994) kan ge           
värdefulla insikter i produktutvecklingssyfte. Noterbart i sammanhanget är dock att företaget           
gärna tar till sig spontan feedback i form av önskemål på produktvarianter, vilket enligt Stum               
och Thiry (1991) kan leda till förstärkning av relationer och lojalitet genom att skapa en               
känsla av nöjdhet hos kunderna.  
 
Både Gester (2016) och Latiff och Saifee (2015) menar att det är viktigt att ha en strategi för                  
att lyckas på Instagram. Söderfamiljen säger själva att de inte har någon underliggande             
strategi, dock kan författarna utifrån intervjun som gjorts, se att det finns en visuell strategi i                
form av att de använder samma filter på alla bilder. Detta ger enligt observationer en enhetlig                
bild av företagets Instagramflöde. Inlägg som innehåller mer information postas vid den            
tidpunkt på dygnet som Söderfamiljen anser vara bäst i syfte att nå så många som möjligt. Då                 
Latiff och Saifee (2015) och Gester (2016) menar att innehållet bör spegla verksamheten och              
produktutbudet är Söderfamiljens tanke om att värna om helheten i sitt flöde något som är bra                
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ur ett marknadsföringsperspektiv. En strategi som både observeras samt går att utläsa ur             
intervjun är att företagets inlägg på flödet är mer genomarbetade än de på stories. 
På stories observeras att Söderfamiljen ofta tar med sina följare bakom kulisserna genom att              
dela med sig av bilder från köket när de lagar mat, hur de planerar ny meny och vad som                   
händer på restaurangen de dagar de håller stängt. Genom att visa material bakom kulisserna              
kan man man engagera sina följare (Holmström & Wikberg, 2010; Kärrberg & Laapotti,             
2018, 18 september). Detta är också en viktigt del för att skapa en relation som i framtiden                 
kan leda till att man når fler kunder genom bland annat WOM (Östemar, 2014; Latiff &                
Saifee, 2015).  
 
Företaget säger sig använda storytelling till en viss grad, oftast i form av berättande kring               
leverantörer och ursprung på råvaror. Historieberättande tenderar att göra följarna mer           
positivt inställda till budskapet (Escalas, 2004; Lundqvist et al., 2013) och Söderfamiljen            
anser att det hade kunnat bli mer lönsamt att använda sig av storytelling, men menar att tiden                 
inte finns till detta. Författarna kan dock observera element av storytelling i de inlägg som               
läggs upp på Söderfamiljens Instagram story, då dessa är berättande och levande. På stories              
lägger företaget även upp flertalet videos, som även dessa är berättande och dynamiska, vilket              
kan öka möjligheterna för att följarna ska minnas innehållet bättre samt ge fler positiva              
känslor kring varumärket (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; Lundqvist et al,. 2013;            
Matthews et al., 2007). 
 
Söderfamiljen anser att de har en relation med sina kunder och att Instagram har bidragit till                
denna. Även kundströmmarna till restaurangen har ökat som en följd av företagets närvaro på              
Instagram och därmed även lönsamheten, vilket kan kopplas till Evans och Laskins (1994)             
modell över utfall av relationsmarknadsföring. Sashi (2012) menar att sociala nätverk gör det             
enkelt att få igång en kontakt med potentiella kunder och det finns stor potential att utveckla                
relationer, nätverk och interaktion som alla är viktiga komponenter för att bygga en stark              
relation (Gummesson, 2012). Detta syns tydligt på Söderfamiljen då de berättar att kunder             
ofta hänvisar till mat och evenemang de sett på Instagram. Gummesson (2002) menar att              
parametern nätverk även kan innehålla fler personer än kunden och företaget. Instagram kan             
sprida elektronisk word of mouth snabbt och det gäller som företagare att ha en strategi för                
hur detta ska fungera för att bli en styrka och i sin tur kunna generera större intäkter till                  
företaget (Latiff & Saifee, 2015). Observationer visar att en stor del av kommentarerna på              
flödet berör taggningar och tips mellan följare. Författarna ser även att Söderfamiljen delar             
följares bilder på sin Instagram story vilket kan ses som uppmuntran till följarna att dela med                
sig av bilder och information samt sprida tipset om företaget vidare, vilket kan ge en känsla                
av nöjdhet och uppskattning hos kunderna som stärker relationen och därmed skapar            
kundlojalitet (Stum & Thiry, 1991; Evans & Laskin, 1994). Detta är en bra strategi då nöjda                
kunder kan, likt de gör i Söderfamiljens fall, hjälpa företagets marknadsföring genom WOM             
(Evans & Laskin, 1994) 
 
Som småföretagare på Instagram anser Söderfamiljen att det är av stor vikt att vara personlig               
i sin kommunikation och visa att man är ett litet och intimt företag. Vidare menar de att man                  
bör ha ett varierat innehåll och posta kontinuerligt samt kommunicera med följarna. Detta             
visar att Söderfamiljen har en uppfattning om relationsbyggande som stöds av Gester (2016),             
Latiff och Saifee (2015), Gummesson (2012), Evans och Laskin (1994) samt Stum och Thiry              
(1991).  
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5.1.3 Balck Coffee 
Observationer och intervju visar att Balck Coffee använder sig av både platstagg och flera              
hashtags som är anpassade efter kaffebranschen. Detta är bra hjälpmedel för att lyckas på              
Instagram och få spridning av sina inlägg i enlighet med Gester (2016), Östermar (2014),              
Hemming (2018) samt Kärrberg och Laapotti (2019, 8 januari). Bakhshi et al. (2014) menar              
också att det ur engagemangssynpunkt är fördelaktigt att låta människor synas på kontot och              
även Östemar (2014) och Gester (2016) menar att genom att låta anställda ha hand om               
företagets Instagramkonto får kontot ett personligt uttryck. Observationer visar att företagets           
bilder på personer och kaffebönder ger mer engagemang i form av likes och företaget              
upplever också att genuina och personliga texter ger mer engagemang än faktatexter vilket             
stödjs av Gester (2016), Östermar (2014), Hemming (2018) samt Kärrberg och Laapotti            
(2019, 8 januari).  
 
Balck Coffee säger att de följer flera av sina företagskunder och ser Instagram som ett               
verktyg för att stärka denna relation, då plattformen tillåter interaktion mellan parterna som är              
en viktig del i relationsbyggande enligt Gummesson (2012). Observationer visar att företaget            
följer flera företag inom samma bransch, vilket är positivt då det kan ge flödet och företaget                
ökad spridning bland användare (Holmström & Wikberg, 2010). Observationer visar även att            
företaget är engagerade och kommenterar och gillar ofta andra företags inlägg, framför allt de              
där de själva är omnämnda. Företaget säger själva att de sällan svarar när följare              
kommenterar på deras flöde men alltid kommenterar eller gillar när någon använder deras             
platstagg eller taggar företaget i inlägg. Detta är en aspekt där det finns potential för               
utveckling ur en relationsbyggande vinkel, då Sheth och Parvatiya (1994) och Gummesson            
(1995) menar att det är viktigt att underhålla sina kundrelationer. Det är också viktigt att               
engagera och skapa omtanke om sina följare och kunder är viktigt ur ett relationsperspektiv              
(Östermar, 2014; Holmström & Wikberg, 2015) för att kunna nå ut till fler.  
 
Företaget önskar vara mer insatta i statistik och uppföljning för att kunna växa ännu mer,               
vilket förespråkas av Gester (2016) samt Kärrberg och Laapotti (2018, 18 september). Gester             
(2016) menar också att det är viktigt att ha en uppfattning om vid vilken tidpunkt ens följare                 
befinner sig på Instagram för att nå så många som möjligt. Detta är något som Balck Coffee                 
har inkorporerat i sin strategi för Instagram, då de postar inlägg vid genomtänkta tidpunkter.              
Vidare har de en tydlig strategi för sitt Instagramkonto. Bilderna på flödet är välorganiserade              
och företaget har alltid sina värdeord, i.e. transparens, hållbarhet och kvalitet, i åtanke vid alla               
inlägg. Att ha en tydlig strategi är av stor vikt enligt både Gester (2016) och Latiff och Saifee                  
(2015), och Balck Coffees strategiska tanke om att göra skillnad på innehållet på flödet och               
stories stödjs av dessa. Deras strategi på stories innefattar att de uppdaterar mer spontant,              
personligt och kreativt på stories, vilket förespråkas av Kärrberg och Laapotti (2018, 18             
september) och även Östermar (2014) menar är viktigt för marknadsföring på Instagram. Då             
word of mouth kan spridas snabbt på Instagram bör man som företag ha en strategi även för                 
detta (Latiff & Saifee, 2015). Detta går att applicera på Balck Coffee då de hade en tydlig bild                  
när de startade kaffebaren att inredningen skulle vara unik så att folk skulle bli inspirerade till                
att dela bilder från sina besök. Företaget delade också följarnas bilder på sitt konto för att                
uppmuntra deras engagemang. Detta är en viktig del för att utveckla och behålla goda              
kundrelationer (Jones et al., 2015; Rasul, 2017), så detta bör fortsatt vara en del av det                
operativa arbetet. Med nöjda kunder och goda relationer till kunderna får företaget flera             
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vinster i form av upprepade köp, rekommendationer och därmed också ökad lönsamhet            
(Evans & Laskin, 1994).  
 
På företagets Instagramkonto observeras storytelling i stor utsträckning. Detta är något de            
arbetar aktivt med och syftet är att kunna ge följarna en tillförlitlig känsla och få fram sina                 
värdeord på ett trovärdigt sätt. Att Balck Coffee visar upp hela sin försörjningskedja och              
regelbundet besöker sina kaffebönder visar på den transparens, hållbarhet och kvalitet som de             
vill kommunicera. Denna typ av historier menar Fischer (1985) och Kaufman (2003) gör             
människor övertygade, vilket gör storytelling till ett effektiv strategi när det gäller att             
kommunicera värdeord och känslor. Mossberg och Nissen Johansen (2006) menar att           
historieberättande är ett slagkraftigt sätt att få budskapsmottagaren att minnas innehållet           
bättre. Att arbeta med historieberättande på det sätt som Balck Coffee gör ger en positiv syn                
på budskapet (Escalas, 2004) och därmed också en positiv syn på varumärket (Lundqvist et              
al., 2013).  
 
När det kommer till att svara på kommentarer anser Balck Coffee själva att de har ont om tid                  
till att göra detta och sällan gör det, vilket även kan observeras på flödet då många frågor är                  
obesvarade. Då företaget önskar bli bättre på detta finns stor möjlighet till utveckling på detta               
interaktionsplan, då Lee et al. (2018) menar att människor främst använder Instagram för den              
sociala interaktionen. Även Gummesson (1995; 2012) menar att interaktion är ett           
grundläggande element i relationsmarknadsföring, vilket gör att Balck Coffee bör inkorporera           
mer interaktion i sin strategi för att uppnå de fördelar som Evans och Laskin (1994) och Stum                 
och Thiry (1991) belyser. Gällande feedback från följare så är detta inget som Balck Coffee               
nödvändigtvis efterfrågar eftersom de tidigare provat detta och inte fått den respons de hade              
önskat, trots att det kan vara värdefullt för företag i ett relationsbyggande hänseende, då detta               
kan leda till bättre produktkvalitet, högre lönsamhet och lojalitet enligt Evans och Laskin             
(1994).  
 
Balck Coffee menar att de inte får särskilt många negativa kommentarer på sitt flöde, men när                
detta händer ber de istället personen komma in till kaffebaren och prata om sina synpunkter,               
då företaget vill hålla en god ton på sitt flöde och inte ha diskussioner på Instagram. Att                 
hantera negativ respons på ett professionellt sätt är enligt Latiff och Saifee (2015) viktigt för               
att inte skada varumärkesbilden.  
 
Närvaron på Instagram har för Balck Coffee lett till ökade kundströmmar till kaffebaren och              
de ser även att det kommer mer feedback på det som postas på Instagram när kunder kommer                 
till kaffebaren jämfört med responsen på Instagram. Detta förstärker uppfattningen av att            
Balck Coffee har en relation till sina följare enligt ovan analys och resonemang förda av               
Evans och Laskin (1994), trots att Louise själv menar att de inte nödvändigtvis har det.  
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5.2 Mellanfallsanalys 

5.2.1 Översikt 
Tabell 5.1 visar en översikt av likheter och skillnader som framkommit av empirin. Tabellen              
visar hur de tre fallföretagen arbetar med de aspekter av relationsmarknadsföring som i             
enlighet med den teoretiska referensramen anses vara av betydelse när det kommer till             
Instagram.  
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5.2.2 Spridningsverktyg 
Samtliga fallföretag säger sig använda platstagg men endast Balck Coffee använder sig av             
hashtags. Dock visar observationer att flertalet av Söderfamiljens inlägg saknar platstagg.  
Samtliga tre fallföretag säger sig följa andra företag och författarna ser likheter mellan både              
Balck Coffee och Patriks Prylar som enligt observationer är aktiva aktörer i            
relationsbyggande med andra företag och de säger också sig ha en relation till dessa. Här               
finns det varierande nivå för utvecklingspotential för samtliga företag då spridningsverktyg i            
form av hashtags, platstagg och även att följa andra företagskonton inom ens bransch är              
viktiga verktyg för att nå ut till fler och på sikt även kunna skapa relationer med följare                 
(Hemming, 2018; Kärrberg & Laapotti, 2019, 8 januari; Östemar, 2014; Gester, 2016).  

5.2.3 Strategi för content 
Varken Patriks prylar eller Söderfamiljen har en tydlig målgrupp, utan riktar sig till en bred               
publik. Balck Coffee har en tanke med vilka människor de vill nå ut till i första hand, men                  
menar att målgruppen är väldigt bred. Boisen (2015) och Latiff och Saifee (2015) menar att               
företag bör ha en tydlig målgrupp för att nå ut till rätt personer, vilket medför att det i detta                   
hänseende finns utvecklingspotential för Patriks prylar och Söderfamiljen. Noterbart i          
sammanhanget är dock att företagen i denna studie är små och det kan anses vara av stor vikt                  
att ha en bred publik. Dock kan det vara bra att ha en uppfattning om vilka egenskaper som                  
utmärker ens kundkrets för att kunna sprida sitt budskap på Instagram. (ibid.) 
 
Företagen har olika strategier när det gäller innehåll i sina flöden, vilket förespråkas av Latiff               
och Saifee (2015) och Gester (2016). Patrik prylars strategi bygger enligt intervjuer och             
observationer på hans personlighet samt hans uppfattning av vad som är snyggt.            
Söderfamiljen styrs mest av sina känslor när det kommer till innehåll, men använder alltid              
samma filter för att skapa en helhet. I Balck Coffees fall har de en tydlig strategi för vad de                   
vill kommunicera och detta är ett underliggande tema genom hela deras flöde. Alla tre              
företagen har även en tidsmässig strategi för när inlägg ska publiceras, baserat på respektive              
företags uppfattning om när på dagen de får mest engagemang av sina följare. Detta i               
kombination med att de berättar om vilka bilder som ger mest engagemang tyder på att               
samtliga företag har en uppfattning om statistiken, vilket förespråkas av Gester (2016) samt             
Kärrberg och Laapotti (2018, 18 september), trots att de inte använder några verktyg för att               
mäta detta mer konkret. 
 
En genomgående strategi för både Patriks prylar och Söderfamiljen är att de menar att de               
styrs av sin egen känsla när de postar bilder. Detta kan medföra att inläggen får en personlig                 
känsla, vilket Östemar (2016) förespråkar och därmed upplevas som mindre säljande vilket är             
ett sätt att fånga följarnas förtroende (Gester, 2016; Escalas, 2004; Harwood & Garry, 2006).  
Både Patriks prylar och Söderfamiljen menar att inlägg som har en personlig karaktär ger              
mycket likes och engagemang bland följarna. Paralleller kan även dras till Balck Coffee som              
berättar att personliga och genuina texter ger mycket engagemang från följarna. Detta tyder             
på att en personlig ton kan vara viktigt för att skapa engagemang och i sin tur relationer till                  
sina följare och kunder.  

42 



5.2.4 Interaktion 
Att alla företagen har valt Instagram som sin primära kommunikationsplattform är           
fördelaktigt eftersom Instagram tillåter tvåvägskommunikation mellan företag och kunder där          
man kan ha en öppen dialog (Holmström & Wikberg, 2010). Instagram har därmed varit en               
gynnsam kanal för alla tre företag att etablera sig på då det finns möjlighet att få feedback                 
från kunder och man kan hålla relationer levande via interaktion och nätverk (Gummesson,             
2012).  
 
Företagen som deltar i studien menar alla att de försöker arbeta så aktivt som möjligt med                
interaktion på Instagram, både mot kunder och andra företag. Ett genomgående problem är             
dock tidsbristen som både Balck Coffee och Söderfamiljen beskriver, vilket kan ses som             
generellt problem för småföretagare då de ofta har mycket annat att arbeta med och inte               
enbart kan lägga resurser på Instagram. Patrik benämner dock inte detta som ett problem och               
observationer visar att han har mest engagemang på sitt flöde av de tillfrågade företagen,              
vilket kan ses som en positiv följd av den tid han lägger ner på interaktionen. Då interaktion                 
är en av de tre byggstenarna inom relationsmarknadsföring (Gummesson, 2012) är detta ett             
viktigt verktyg att jobba med för att bibehålla goda relationer till sina kunder samt för att öka                 
incitamenten för engagemang hos följarna (Holmström & Wikberg, 2010). Trots den tidsbrist            
som alla tre företag nämner försöker de att upprätthålla en kommunikation med sina följare.              
Då grunden i relationsmarknadsföring enligt Gummesson (2012) är interaktion, relation och           
nätverk visar företagen i denna studie att de har ett bra utgångsläge för att kunna skapa                
hållbara och långvariga relationer med sina kunder.  
 
Då Instagram är en kanal som bygger på interaktion (Lee et al., 2015; Huang & Su, 2018) och                  
är på kundens villkor har man som företagare möjlighet att kunna använda plattformen på ett               
kreativt och personligt sätt i marknadsföringssyfte, och följare blir mer positivt inställda till             
budskap som inte är utformade som reklam (Bergström, 2016; Escalas, 2004). Balck Coffee             
menar att de får mest engagemang tillbaka från sina följare när de postar berättande och               
personliga inlägg. Paralleller kan dras till både Söderfamiljen och Patriks prylar som säger att              
även de får mest engagemang på inlägg som är innehåller element av storytelling samt bilder               
med ansikten. Detta stödjs av Bakhshi et al., (2014), Mossberg och Nissen Johansen (2006)              
samt Escalas (2004) och författarna kan också se att detta stämmer i samtliga respondenters              
fall. Detta kan påvisa att följarna har förtroende för företagen i studien enligt Morgan och               
Hunt (1994), då följarna tenderar att uppskatta personliga och historieberättande          
komponenter i innehållet vilket stödjs av Mossberg och Nissen Johansen (2006) och Escalas             
(2004). Detta är även viktigt ur ett relationsperspektiv, då engagemang och förtroende är             
viktigt för att skapa en lyckad relation (Harwood & Garry, 2006).  

5.2.5 Relationsmarknadsföring 

Instagram är en populär plattform med engagerade användare (Internetstiftelsen, 2018;          
Constine, 2019, 30 januari). Eftersom anledningen till att så många människor använder            
Instagram är på grund av social interaktion (Lee et al., 2015; Huang & Su, 2018) och                
interaktion är en av de viktigaste grunderna i relationsmarknadsföring (Gummesson, 2012) så            
är Instagram en plattform med stora möjligheter för relationsbyggande mellan företag och            
kunder.  
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Att samtliga fallföretag berättar att kunder hänvisar till Instagram i form av att de vill beställa                
en maträtt, ett nytt kaffe eller köpa en produkt de sett på Instagram stödjer tesen om att en                  
relation på Instagram kan medföra ökade kundströmmar till fysiska butiker. Både           
Söderfamiljen och Patriks prylar menar att Instagram har bidragit till en ökning i lönsamhet              
för företagen, vilket stödjs av Evans och Laskins (1994) modell över positiva utfall av              
relationsmarknadsföring. Även Balck Coffee säger sig ha haft stor nytta av Instagram och             
hade inte klarat sig utan plattformen när det kommer till att förmedla sitt budskap och den                
känsla de vill att kunderna ska få.  
 
Tack vare den interaktion företagen har med kunder på Instagram anser två av tre företag att                
de har en relation till sina kunder. Patrik menar att detta är en följd av att han har en personlig                    
berättarstil på Instagram, vilket uppskattas av följarna. Detta är en genomgående strategi även             
hos Söderfamiljen som anser att detta är en bidragande faktor till att även de anser sig ha en                  
relation med sina kunder. Balck Coffee anser sig inte ha en relation till sina följare på                
Instagram, men utifrån studiens resultat kan det utläsas att de har en form av relation till sin                 
kundbas. Detta stöds av både Grönroos (1995) och Sheth och Parvatiya (1994) som menar att               
relationsmarknadsföring handlar om att förvalta och bibehålla relationer till sina följare och            
även Latiff och Saifee (2015) som menar att en personlig känsla bidrar till långvariga              
relationer mellan följare och företag.  
 
Instagram är en plattform som möjliggör för företag att nå ut med sitt budskap genom att                
använda storytelling. En historia kan vara mer övertygande än ren fakta (Fischer, 1985;             
Kaufman, 2003) och kan ge följarna en mer positiv bild av budskapet (Escalas, 2004).              
Eftersom Instagramanvändare själva väljer när, var och hur de vill konsumera innehållet på             
plattformen finns goda möjligheter företagare att nå sin följare när de är som mest mottagliga               
för budskap. För att göra en bestående avtryck hos konsumenterna kan element av             
storytelling vara effektiva för att befästa sina budskap ytterligare (Mossberg & Nissen            
Johansen, 2006; Escalas, 2004; Lundqvist et al., 2013). Observationer och intervjuer visar att             
alla tre företag använder sig av storytelling i någon bemärkelse, vilket kan bidra till starka               
relationer då historier ger en positiv och förtroendeingivande inställning till varumärken           
(Lundqvist et al., 2013) och förtroende är en av de viktigaste delarna för att skapa en lyckad                 
relation (Harwood & Garry, 2006).  
 
Nöjda kunder är en följd av lyckad relationsmarknadsföring enligt Evans och Laskin (1994)             
som i sin tur kan leda till upprepade köp, lojalitet och värvning av nya kunder via WOM.                 
Vidare menar Latiff och Saifee (2015) att man bör ha en strategi för hur man hanterar                
eWOM. Att dela nöjda kunders inlägg på sitt eget flöde eller på stories kan anses vara en                 
form av kontrollerad eWOM och Patriks prylar är den som har den tydligaste strategin              
gällande detta. Han gör detta för att uppmuntra kunder och framhäva deras idéer. Denna typ               
av inlägg, som kan observeras på samtliga fallföretags Instagramkonton, kan även ses som en              
form av recension som sprider positiv WOM till företagets följare och potentiella kunder. 
 
Du Plessis (2015) menar att inlägg bör vara utformade för att skapa ett engagemang från               
följarna och att ha koll på statistik kan då vara ett bra verktyg för att se vilka inlägg som                   
tidigare uppskattats. Ett problem som är återkommande för samtliga fallföretag är tidsbrist            
och bristen på uppföljning. Inget av studiens fallföretag använder någon typ av            
statistikverktyg med motiveringen att de inte har tid. Dock säger samtliga fallföretag att de av               
erfarenhet har koll på vilka typer av bilder som ger mest engagemang. I detta hänseende finns                
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förbättringspotential hos alla tre företag, då det är taktiskt viktigt att följa upp sina inlägg för                
att kunna utvärdera sin strategi (Gester, 2016; Kärrberg & Laapotti, 2018, 18 september).  
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka och bidra med förståelse kring vilka aspekter som               
är viktiga för små företag för att kunna bygga relationer till befintliga och potentiella kunder               
via Instagram. Detta eftersom Ghotbifar et al., (2017) menar att det största kunskapsgapet             
inom digital marknadsföring är förståelse för vikten av relationer och interaktion mellan            
företag och dess kunder. Vidare menar de att många företag saknar kunskap om hur de ska                
marknadsföra sig för att nå ett optimalt resultat. Detta visar sig i denna studie då samtliga                
fallföretag arbetar på det sätt som den teoretiska referensramen talar för, men saknar             
förståelse för varför de gör som de gör.  
 
En gemensam nämnare för samtliga fallföretag är den uttalade tidsbristen, då man som             
småföretagare har många andra arbetsuppgifter. Studien visar dock att att det finns enkla och              
effektiva verktyg för att bygga relationer till befintliga och potentiella kunder via Instagram,             
vilket gör denna plattform till en kanal med stora möjligheter. De faktorer som framkommit              
som betydelsefulla på den strategiska nivån är personlighet och storytelling. Som           
småföretagare har det visat sig vara av vikt att ha en personlig framtoning och visa att man är                  
ett litet företag. Den empiriska datan visar att inlägg av personlig karaktär ger mer              
engagemang och interaktion, vilket är en viktig del i relationsbyggande och anses därmed             
vara en strategisk förutsättning för att lyckas med relationsmarknadsföring på Instagram.  
 
Studien visar också att storytelling kan vara ett strategiskt viktigt tillvägagångssätt. Alla tre             
fallföretag använder sig av någon form av storytelling, vilket skapar en personlighet och             
bakgrundshistoria kring varumärket vilket är en förutsättning för relationsbyggande. Detta          
eftersom historieberättande kan vara ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och kan vara                
lättare för följarna att ta till sig då denna typ av kommunikation inte nödvändigtvis är               
säljande och därmed skapar större känslomässiga avtryck som är lättare att ta till sig och               
minnas. Detta i kombination med att Instagram är en gratis marknadsföringskanal gör att             
detta blir ett effektivt sätt att marknadsföra sig som småföretagare genom att skapa strategiskt              
content i form av personlighet och storytelling med både bild och text.  
 
På det taktiska planet så har uppföljning identifierats som en viktig faktor i             
relationsbyggande. Detta för att kunna utvärdera sin strategi och se vad som uppskattas av              
ens följare för att kunna nå ett relationsstadie. Studien visar att det på detta taktiska plan finns                 
utvecklingspotential för samtliga fallföretag, då ingen av dem idag använder sig av            
uppföljningsverktyg för att utvärdera sina inlägg.  
 
Interaktion är ett dynamiskt kretslopp som ständigt löper mellan företaget och dess följare,             
och då interaktion är en grundläggande del av relationsmarknadsföring är detta en operativ             
process som är viktig att hålla vid liv för att uppnå en stark relation. Studien visar att alla tre                   
fallföretag förstår vikten av interaktion, men att den tidigare nämnda tidsbristen i vissa fall              
kan vara ett hinder för att kommunikation ska kunna fortgå på ett optimalt sätt.  
 
Baserat på studiens tre fallföretag observeras likheter på den strategiska nivån, i form av              
personlighet och storytelling som ger en bra grund för relationsbyggande. I studien har det              
framkommit vilka faktorer som är viktiga på den operativa nivån och här observeras             
utvecklingspotential för två av tre företag när det gäller interaktion med följarna. På den              
taktiska nivån visar studien vikten av att utvärdera och följa upp sina inlägg för att kunna                
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maximera utfallet och stärka sina relationer till följarna. I detta hänseende noteras att samtliga              
företag kan utveckla sitt arbete med uppföljning, vilket skulle ge dem en helhetsbild av vad               
som är viktigt för just deras följare.  
 
Utifrån den teoretiska referensramen och empiriska datan samt analysen av dessa, har            
faktorer som anses betydelsefulla på strategisk, taktisk och operativ nivå identifierats. Dessa            
faktorer anses viktiga för att skapa relationer som kan vara gynnsamma för småföretagare. På              
det strategiska planet är det av stor vikt att som småföretagare veta vad man vill förmedla till                 
sina följare och på ett strategiskt sätt utforma sina inlägg för att detta budskap ska komma                
fram. En taktiskt viktig aspekt är att göra regelbunden uppföljning av det strategiska             
innehållet för att kunna bygga starka relationer. Interaktion är den viktigaste faktorn för att på               
ett operativt plan hålla relationer vid liv och utveckla dem. Interaktion kan ske genom likes,               
reposts och tvåvägskommunikation mellan företaget och dess följare. 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag riktar sig främst till mindre företag som använder Instagram som             
marknadsföringskanal. Studien ger insikt i vilka faktorer som är viktiga för att göra Instagram              
till en lyckad marknadsföringskanal med syfte att bygga och bibehålla relationer. Den            
bristfälliga forskning som sedan tidigare finns inom området, i kombination med den            
resursutmaning som finns i mindre företag, gör denna studie betydelsefull då Instagram är en              
gratis marknadsföringskanal med stora möjligheter för små företag att skapa hållbara och            
lönsamma relationer om man kan utnyttja den på ett optimalt sätt.  

6.2 Rekommendationer till småföretagare 
Denna studie visar att det som småföretagare på Instagram är viktigt att: 
  

● Ha en tydlig strategi med din Instagram. Att vara personlig samt använda sig av              
storytelling i sin strategi har i denna studie framkommit vara gynnsam.  

● Följ upp företagets Instagram. Ha koll på statistiken, vilka bilder som ger likes och              
kommentarer samt vad som uppskattas av följarna, för att kunna maximera framtida            
inlägg och ge följarna relevanta och engagerande bilder.  

● Interagera med följarna. Svara på kommentarer, uppmuntra följare som använder          
företagets hashtags eller platstagg för att underhålla och stärka relationerna till           
följarna.  

6.3 Vidare forskning 

Denna studie har, ur ett företagsperspektiv, undersökt hur mindre företag kan använda sig av              
Instagram för att skapa relationer till sina kunder. Det kan därför vara av intresse att               
genomföra likvärdiga undersökningar ur ett kundperspektiv för att se om dessa matchar.  
 
Denna kvalitativa studie har gjorts på tre fallföretag och det kan därför även vara av intresse                
att göra en kvantitativ studie med ett större urval av företag, med syfte att stödja alternativt                
revidera studiens identifierade faktorer. En annan intressant infallsvinkel är att undersöka hur            
organiska och sponsrade inlägg skiljer sig ur relationsperspektiv och se om den ökade             
spridning som sponsrade inlägg kan ge kan stärka företagets relation med sina kunder. Vidare              
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kan det vara intressant att hitta fler strategiska faktorer som bidrar till relationsbyggande på              
Instagram.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Om företaget och Instagram 
 
1. Berätta kort om företaget? (När startade företaget, Hur många anställda, Vad är affärsidén,              
Vision)  
 
2.  Hur länge har ni varit på Instagram? 
 
3. Varför använder ni Instagram? 
 
4. Vad är eran huvudsakliga anledning till att använda instagram på företagsnivå?  
 
5. Köper ni sponsrade inlägg eller laddar ni enbart upp organiskt? Om sponsrat, detta bortser               
studien ifrån.  
 
6. Har ni någon kundmålgrupp, isåfall vilken?  
 
7. Hur ofta postar ni? Både på flödet och stories? 
 
8. Använder ni andra digitala plattformar?  
Om ja → Använder ni instagram som er primära digitala plattform? Varför?  
Om nej → Varför inte? 
 
(Vilken anser ni vara bäst för er? Endast om andra plattformar!) 
 
9. Använder ni er av någon annan typ av medier? (Tidning, radio etc) 
Om ja → Vilken av alla kanaler är den främsta i syfte att nå er målgrupp med rätt budskap? 
Om nej → Varför inte? 
 
10. Vem är det som främst sköter instagram? (En person eller flera) 
→ Om flera gör inlägg, varför? Har de personer som postar olika “uppdrag”? Har de olika                
bild-/textspråk? Pratar ni ihop er innan ni postar? 
→ Om en gör inlägg, varför just denna person?  
 
11. De som sköter Instagram, vilken är deras roll i företaget?  
→ Har de någon relevant utbildning? 
 
12. Låter ni någon annan “gästa” instagram? (Ex. Presenterar personal som annars ej postar              
inlägg)  

→ Varför/varför inte? 
 
13. Använder ni både flödet och stories? 

→ Varför/varför inte? 
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Strategi 
 
14. ENDAST OM BÅDE FLÖDE OCH STORIES: Tänker ni annorlunda när ni postar på              
flödet vs Stories? (tidsmässigt, hur mycket tid lägger ni ner på det, innehållsmässigt,             
kvalitetsmässigt, budskapsmässigt) 
 
15. Vilka funktioner använder ni? (Hashtags, platstagg, taggar av andra användare (@),            
repostar?) 

→ Skiljer det i flödet/stories vilka funktioner ni använder? 
→ Används dessa i flödet och/eller stories? Vad är poängen? Varför gör ni det? 

 
16. Har ni någon strategi för inläggen? (Ex. Hur tänker ni kring speciell dag/tidpunkt på               
dygnet ni postar) 

Om ja → Har ni liknande strategi för alla inlägg eller skiljer sig dessa beroende på
budskap?  

Om nej → Varför inte?  
 
17. Vad vill ni signalera med er Instagram? (Vad vill ni att era följare/den som går in på er                   
sida ska tycka/tänka om er) 
 
18. Vilka verktyg använder ni för att säkerställa att folk har den bilden ni vill förmedla?                
(Filter, färger/toner, bildspråk, hur långa texter etc.) 
 
19. Vad för typ av bilder använder ni? (Produktbilder, personal, kunder etc?) 
 
20. Hur lång tid innan ett ex. event/speciella händelser postar ni? Antal inlägg? 

→ Lägger ni ut detta någon annanstans? 
→ Marknadsför ni era event någon annanstans?  
→ Ser ni att detta ökar kundströmmar? 

 
21. Instagram-miljön och miljön i butiken, stämmer dessa överens? (t.ex. inredning, personal,            
känslan över lag) 

→ Om ja, på vilket sätt?  
→ Om nej, varför inte? 

 
Engagemang och interaktion 
 
22. Ser ni skillnad i engagemang beroende på bilder ni lägger ut? (D.v.s. likes, kommentarer,               
bildrespons/följare postar om det) 
→ Märker ni skillnad på det ni lägger upp i flödet vs stories?  
 
23. Ser ni dialog mellan följare i kommentarsfältet? (Ex. Taggar folk vänner i inläggen)  
Om ja → Vad skriver de? Hur ser ni på det? (Svarar ni, gillar ni kommentarerna etc) 
Om nej → Hade ni önskat det?  
 
24. Kommenterar era följare era inlägg?  
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→ Vad kommenterar de främst om?  
 
25. Interagerar ni med era följare? Hur? (Ex. Svarar på kommentarer?)  
Om ja → Vad ser ni för följder av det? Positivt/negativt 
Om nej → Varför inte? 
 
26. Repostar ni följares bilder?  

Om ja → På stories eller flödet? Varför gör ni det? Vilka följder ser ni? 
Positiva/negativa?  
Om nej → Varför inte?  

 
27. Om ni ser att en profil använt er #, @namn eller platstagg, vad gör ni med det? 
(Ex. repostar, gillar, kommenterar?) 
→ Varför gör ni det?  
→ Vilka följder ser ni av detta? 
 
28. Vad ser ni för positiva följder på interaktionen?  
→ Mellan följare och följare, samt er och följare? 
 
29. Förekommer spontan feedback från följare? Hur arbetar ni med detta?  
(Förslag, önskemål etc?) 

→ Har ni gjort uppföljning på detta? (Ex. lagt ut inlägg om det) 
 
30. Söker ni aktivt input kring service, produktkvalité, generell kundnöjdhet? T.ex.           
frågeställningar i bildtexter/stories 

Om ja → Får ni användbar respons och isåfall på vilket sätt?  
 
31. Hur hanterar ni klagomål? (Både publika och icke-publika, Kommentarer vs DM) 
 
32. Hur hanterar ni opassande kommentarer? (Ex. Tar ni bort?) 

→ Varför tar ni bort/Varför tar ni inte bort? 
 
33. Ger ni era följare några fördelar? (Rabatter, tävlingar etc) 
Om ja → Fungerar det? Driver ni ökad trafik?  
Om nej → Varför inte? 
 
34. Använder ni videos eller bara foton? (På flödet och/eller stories?) 
Om videos → vad är innehållet? 
 
35. Hur följer ni upp er instagram? (Har ni koll på statistik/ Vilka bilder som ger flest gilla/                  
Hur engagerade följarna är)  
Om ja → Görs det ordentligt eller är det bara något som är “halvt om halvt” koll på? Vad                   
använder ni denna data till? 

Om nej → Varför inte?  
 
36. Använder ni instagram för att berätta en historia? (Företagets historia, företags            
värderingar, historia om anställda, produkttillverkning/historia, miljöer)  
Om ja → Varför? Vad berättar ni om? Arbetar ni aktivt med detta med ett speciellt syfte?  
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37. Vad ser ni för positiva följder av er närvaro på instagram generellt? (Hur tror ni trafiken                 
till butik hade sett ut utan instagram?)  
 
38. Ser ni några negativa aspekter?  
 
 
Relationer 
 
39. Vilka konton följer ni? Varför?  
 
40. Interagerar ni med andra företag? (Främst kommentarer, gilla bilder?) 
 
41. Har ni en relation till andra företag via Instagram? (Ex.samarbeten/samarbetspartners)  
Om ja → på vilket sätt bidrar Instagram till relationen mellan er? (Ex. kommunikation,              
promotion av varandra etc.) Ser ni några positiva följder på kundrelationer eller            
kundströmmar utifrån er relation till andra företag? 
 
42. Anser ni att ni har en relation till era följare och/eller kunder? 

           → Varför? 
Om ja → På vilket sätt? Ser ni att dessa relationer leder till andra vinster? (Ex.                
lojalitet, ökad lönsamhet) Tror ni att er närvaro på Instagram har bidragit till denna?              
Isåfall hur? 
Om nej → Varför inte? Varför tror ni att ni inte har det? Skulle ni önska det?  

 
43. Märker ni på era kunder att de följer er på Instagram? (Ex. hänvisar till något de sett att ni                    
lagt upp) 
 
44. Vilka faktorer tror ni är viktiga för att skapa relationer/lojalitet på Instagram som mindre               
företag? (Några som ni har märkt av?) 
 
Är det något ni vill lägga till?  
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