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Abstract 
 
The usage of digital media is constantly increasing. The online culture has become a part of 
our daily lives and consumers frequently engage in social media practices such as 
communicating with other individuals and sharing information. Digital media channels are 
also a way for consumers to interact and communicate with fashion brands. Digital marketing 
communication has become a natural part of a firm’s marketing strategies and communicating 
through digital channels offers advantages not only from a brand-building perspective but also 
drives traffic to the online store. An understanding of the consumer is essential to successfully 
reach out to the consumer in the digital sphere. Existing research is though limited within this 
field and further research concerning consumer perception of digital marketing 
communication is demanded. 
 
The study aims to examine digital marketing communication from a consumer perspective. 
The purpose is to get a deeper understanding of the consumer’s perception of digital 
marketing communication within the context of Swedish fashion brands. The study addresses 
consumer motivations and aspects that drive the consumer to visit the online store. The study 
is restricted to two widely used digital channels, newsletter and Instagram, and was conducted 
by nine semi-structured interviews with females between the age of 25-30. The interviews 
involved newsletters and Instagram pictures by Totême, Rodebjer and Filippa K. The study is 
based on the AIDA model, which describes stages that occur when a consumer receives 
marketing communication.  
 
Findings show that it is hard to catch the consumer’s attention. It exists an overload of 
information and fashion brands in the digital sphere bombard consumers with messages. The 
outcome is a “picky” consumer. The consumer demands inspiring and visually appealing 
pictures and content they can relate to and identify themselves with. Furthermore, the findings 
show that the fashion brand has to guide the consumer to an action. It is essential that the 
fashion brand communicate a message that is permeated by ease and simplicity. The 
consumer is a comfy individual and the digital marketing messages will not get the consumer 
to visit the online store if it feels time consuming. Lastly, the result shows that the consumer 
has a positive attitude and more frequently visits the online store when the fashion brand 
successfully reaches out and stimulates the consumer. 
 
This thesis is written in Swedish. 
 
 
Keywords: Digital marketing communication, digital media, social media, Instagram, 
Newsletter, AIDA model, consumer behavior. 



 

III 

Sammanfattning 
 
Användningen av digitala medier ökar konstant. Onlinekulturen har kommit att bli en naturlig 
del av vardagen och konsumenter är dagligen aktiva på diverse sociala medier där de utbyter 
information och kommunicerar med andra individer. Digitala medier är även plattformar där 
konsumenter interagerar med modemärken. Den digitala marknadskommunikationen har 
kommit att bli en självklar del av ett företags marknadsföringsstrategier, inte bara i 
varumärkesbyggande syfte utan även exempelvis för att fungera som trafikdrivande till 
företagets onlinebutik. En förståelse för konsumenten är väsentlig för att framgångsrikt nå ut 
via dessa kanaler. Tidigare forskning visar dock på ett gap i forskningen om konsumentens 
upplevelser och mottagande av den digitala marknadskommunikationen, vilket indikerar på 
ett behov av fortsatt forskning.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka digital marknadskommunikation ur ett 
konsumentperspektiv. Studien ämnar få en förståelse för konsumentens mottagande av 
svenska modemärkens digitala kommunikation och vad som stimulerar konsumenten till att 
klicka sig vidare till modemärkets onlinebutik. Studien avgränsas till nyhetsbrev och 
Instagram, vilka är två vanligt förekommande digitala kanaler. Nio semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med kvinnliga respondenter i åldrarna 25-30 år. Instagrambilder och 
nyhetsbrev inkluderades i intervjun från Totême, Rodebjer och Filippa K. Studien bygger på 
AIDA modellen som beskriver konsumentens steg i mottagandet av 
marknadskommunikation. 
 
Studiens resultat visar att konsumentens uppmärksamhet på digitala medier är svårfångad. Det 
existerar ett överflöd av digital marknadskommunikation, vilket gör konsumenten selektiv och 
kräsen. Konsumenten stimuleras av inspirerande bilder och en visuellt tilltalande helhet samt 
vill mottagaren kunna identifiera sig med det som kommuniceras. För att meddelandet inte 
ska stanna vid inspiration och framgångsrikt påverka konsumenten till att klicka sig vidare till 
onlinebutiken behöver konsumenten guidas av modemärket på ett enkelt och tydligt sätt. 
Konsumenten är bekväm och den digitala marknadskommunikationen får inte upplevas 
tidskrävande. Lyckas modemärket stimulera konsumenten visar studien att konsumenten är 
positivt inställd och mer frekvent besöker onlinebutiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Digital marknadskommunikation, digitala medier, sociala medier, Instagram, 
nyhetsbrev, AIDA modellen, konsumentbeteende. 
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1 Inledning 
Det här kapitlet tar upp digitaliseringen och hur det påverkar kommunikationen mellan 
företag och konsument. Vidare följer en problematisering kring den brist på forskning det 
finns gällande konsumentens mottagande av digital marknadskommunikation. Detta leder till 
studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen motiveras studiens avgränsning och 
begreppsdefinitioner presenteras. 
 

1.1 Introduktion 
Antalet internetanvändare har de senaste 20 åren ökat från i princip inga till idag mer än två 
miljarder. Det hävdas att digitaliseringen medför mer genomgripande förändringar av våra 
marknader än den industriella revolutionen. Vi befinner oss i ett nytt samhälle där 
digitaliseringen kommit att bli den drivande och möjliggörande faktorn för samhällets 
utveckling och användningen av digitala medier fortsätter bara att växa (Konsumentverket 
2015). Modemärken använder idag teknologi i varje steg av kundens upplevelse och det 
digitala används på innovativa sätt för att fånga nya kunder online och konvertera besökare 
till köp. Sociala medier används numera av modemärken i säljfokuserat syfte och kanaler 
såsom framförallt Instagram och Pinterest har kommit att bli framgångsrika verktyg hos 
modeföretag som förlitar sig på visuella aspekter i produkterna (Durkin 2015). 70 % av 
dagens marknadsförare planerar att öka budgeten för digital marknadsföring och främst inom 
sociala medier (May Quin 2015). Topshops tidigare marknadschef Justin Cooke hävdar att 
märken som inte har en välutvecklad och genomtänkt digital strategi kommer att få problem i 
framtiden (Sedghi 2013). Detta stöds även av Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, som menar 
att en genomtänkt digital strategi är ett måste för att företag inte ska bli omsprungna inom 
snar framtid. Handeln är i ständig förändring och den snabba utveckling som har skett de 
senaste 10 åren är förmodligen ingenting mot vad som kommer ske framöver (HUI research 
2015). 
 
Det talas ofta om digitala medier som “det mest mätbara mediet någonsin”, men ett vanligt 
misstag hos företag är dock en saknad förståelse för konsumenten. Google analytics och 
liknande verktyg ger inte information om känsla och upplevelse (Chaffey 2016). Vad är det 
egentligen som stimulerar konsumenten på de digitala medierna? 
 

1.2 Bakgrund 
Enligt Institutet för medie- och reklamstatistik låg den digitala tillväxten under det tredje 
kvartalet år 2015 på 20 % och inte sedan 2008 har de digitala medierna visat på en så snabb 
tillväxttakt. Nästan halva Sveriges befolkning använder dagligen sociala medier och för fem 
år sedan vara denna siffra endast en tredjedel (Konsumentverket 2015). Dessa onlinemiljöer 
har blivit en del av det dagliga livet och dagens konsumtion tar allt mer plats online. Mode är 
den främsta delen av onlinekulturen, inte bara genom transaktioner i onlinebutiker utan 
konsumenter engagerar sig även i andra aktiviteter relaterat till mode och konsumtion. Stor 
del går till att exempelvis läsa recensioner om diverse produkter, följa bloggar eller andra 
sociala medier, där åsikter delas och sprids (Salonen, Närvänen & Saarijärvi 2014). Statistik 
visar att 70 % av Facebooks användare är aktiva dagligen och över 80 % amerikaner säger sig 
varje månad använda sociala medier i syfte att ta del av mode (Zhang & Mao 2016). 
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Konsumtionskulturen förväntas fortsätta växa exponentiellt och år 2016 visar statistik att den 
globala business-to-consumer försäljningen online kommer att nå 1.92 trillioner US dollar 
(Statista 2016). Siffran över antalet onlinekonsumenter har aldrig varit så hög som idag 
(Lunardo, Bressolles & Durrieu (2016). Onlinehandeln är följaktligen på sin absoluta topp 
och modeförsäljningen online prognostiseras att år 2017 öka med 41 % (Durkin 2015). 
 
Marknadsföring via digitala medier har blivit en integrerad del av ett företags 
marknadsföringsstrategi (Laroche 2010). Digitaliseringen är en naturlig del av det dagliga 
livet och användningen av digitala kanaler är en viktig del hos företag. Det har förändrat den 
traditionella marknadskommunikationen och skapat nya vägar att kommunicera med 
konsumenten (Taiminen & Karjalutoo 2015). Digitala marknadsföringsstrategier är 
kostnadseffektiva och möjliggör snabb direktkommunikation med kunder dygnet runt 
(Kimiloglu & Zarali 2008).  Det är inte längre en fråga om marknadsföringsbudgeten ska 
inkludera det digitala (Budíková 2014). Tidigare studier visar dock att små och medelstora 
företag upplever svårigheter och utmaningar med att helt nyttja digitala medier i 
marknadsföringsstrategier. De främsta orsakerna har visat sig vara brist på resurser, tid och 
kunskap om hur de ska gå tillväga och vilka digitala marknadsföringsverktyg som bör 
användas (Chen & McQueen 2008; Gilmore, Gallagher & Henry 2007; Taiminen & 
Karjalutoo 2015). 
 
En nyare del av digitaliseringen är de sociala aspekterna (Taiminen & Karjalutoo 2015) och 
det är ett växande intresse för konsumentens aktiviteter på sociala plattformar (Heinonen 
2011). Då det är en så pass ökad användning av sociala medier är det avgörande att 
marknadsförare förstår sig på konsumentbeteendet online (Schivinski & Dabrowski 2016). 
Konsumentens tidigare roll som passiv mottagare av företagets marknadsföringsaktiviteter har 
ändrats till en aktiv roll som är med i skapandet av informationen (Heinonen 2011; Schivinski 
& Dabrowski 2016). Informationen är inte längre bara kontrollerad av företagen och det är 
därmed avgörande att företag förstår sig på förändringar i konsumentbeteende för att 
framgångsrikt kunna använda sociala medier (Heinonen 2011). Sociala medier har visat sig 
vara den digitala kanal som växer mest i trafikdrivande syfte till onlinebutiker och denna 
utveckling förväntas fortsätta växa (HUI research 2015). Carlson och Lee (2015) påstår dock 
att det är en avsaknad i forskning som visar om sociala nätverk faktiskt är effektiva kanaler 
för marknadskommunikation. Statistik visar även att endast 10 % av svenska konsumenter 
föredrar att ta del av marknadskommunikation via sociala medier eller SMS (HUI research 
2015). Den marknadskommunikation konsumenter är vana vid är oftast den som de föredrar. 
Dessa kundpreferenser kan därför tänkas förändras framöver då det vidare nämns att 
marknadsaktiviteter i sociala medier kommer att öka. Den form av digital 
marknadskommunikation som den svenska konsumenten föredrar är via e-post. Detta då 
kunden själv kan välja när och om den vill ta del av informationen. Hälften av e-
handelskonsumenterna anger att de tittar igenom e-posten, men det är endast en liten andel 
som faktiskt går vidare på de länkar som finns i innehållet (Ibid.).  
 
Konsumentbeteendet har revolutionerats av den digitala utvecklingen och i och med den 
snabba tillväxttakten förväntas detta fortsätta att påverka konsumentbeteendet framöver. Utan 
denna förståelse för konsumenten tar företaget en stor risk på den digitala arenan. Det blir 
intressant att förstå sig på hur konsumenten beter sig, inte bara vid köp, utan före och efter. 
Det är lätt att fokus endast hamnar på vem konsumenten är och på själva transaktionen (HUI 
research 2015).   Tidigare forskare påpekar vikten av att ha en förståelse för konsumentens 
beteende online, då det är avgörande för företagets digitala marknadskommunikation 
(Budíková 2014; Carlson & Lee 2015; Schivinski & Dabrowski 2016). Marknadsförare måste 
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ha det förändrade konsumentbeteendet i åtanke vid utformandet av digitala strategier för att 
framgångsrikt nå ut med relevant kommunikation på den digitala arenan (Budíková 2014). 
Studien “Understanding E-marketing as a firm’s promotional tool and its impact on consumer 
perception” (Ali et al. 2015) stödjer detta och visar att konsumenten kan få ett positivt 
mottagande av digital marknadsföring om företaget har en god förståelse för konsumenten. 
Studien menar på att företag ska gå från en envägskommunikation med kunden och istället ha 
en tvåvägskommunikation, för att på så vis nå en lyckad digital marknadsföringsstrategi. 
Trots tillgängligheten av sociala medier och implementeringen av detta i företagens 
marknadsföringsstrategier, är det fortfarande brist på forskning som studerar effekten av 
sociala medier och dess interaktion gällande konsumentens beteende, attityder och 
underliggande drivkrafter (Hudson et al. 2016). Existerande forskning är mestadels fokuserad 
på karaktäristiska skillnader mellan traditionella medier och sociala medier och hur detta 
utmanar företagens marknadsföringsstrategier (Ibid.).  Schivinski & Dabrowski (2016) 
antyder att både forskare och marknadsförare har en begränsad förståelse för effekten som 
sociala medier har på konsumentens mottagande, samt konsuments attityd och beteende. Hur 
använder konsumenterna digitala kanaler och hur reagerar de på information (Carlson & Lee 
2015)? 
 

1.3 Problematisering 
Digitaliseringen sägs medföra förändringar större än vid den industriella revolutionen och 
användandet av digitala medier ökar konstant (Konsumentverket 2015). Det hävdas att företag 
med en saknad välutvecklad digital marknadsföringsstrategi kommer att få problem och 
konkurreras bort inom snar framtid (HUI research 2015; Sedghi 2013). Digitala 
marknadsföringsstrategier är kostnadseffektiva och tillåter företaget att tillämpa snabb 
direktkommunikation med kunder dygnet runt (Kimiloglu & Zarali 2008). Modemärken 
interagerar idag teknologi i hela kundens upplevelse och digitala medier används på nya 
innovativa sätt i syfte att konvertera besökare till köp och för att attrahera nya kunder. Sociala 
medier används i säljfokuserat syfte och kanaler såsom Pinterest och Instagram har visat sig 
vara framgångsrika verktyg (Durkin 2015). Marknadsaktiviteter på sociala plattformar 
förväntas fortsätta öka och det är de sociala medierna som växer mest i syftet att fungera som 
trafikdrivande till företagets onlinebutik (HUI research 2015). De digitala medierna benämns 
ofta som “det mest mätbara mediet någonsin”, men något som företag ofta missar är 
förståelsen för konsumenten (Chaffey 2016). Informationen på den digitala arenan är inte 
längre kontrollerad av företagen. Kunderna är inte passiva mottagare av 
marknadskommunikationen utan de är nu aktiva personer som är med i skapandet av 
informationen (Heinonen 2011). Företag överöser konsumenter med information online, 
vilket gör det viktigt att förstå hur konsumenterna använder kanaler, klickar, ”likear” och hur 
de reagerar på denna information (Carlson & Lee 2015). Exempelvis anger hälften av svenska 
e-handelskonsumenter att de tittar igenom e-post, men det är endast en liten andel som 
faktiskt går vidare på de länkar som finns i innehållet (HUI research 2015). 
Konsumentbeteendet har snabbt ändrats av den snabba tillväxten av digitala medier och det 
förväntas fortsätta påverka konsumenter framöver. Det blir härmed väsentligt att ha en 
förståelse för konsumenten, annars riskerar företag att ta en stor risk på de digitala medierna 
(Ibid.). 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare studier och statistik på att företag bör ligga i framkant 
gällande digital marknadskommunikation för att framgångsrikt och effektivt nå konsumenten. 
Digitala kanaler i marknadskommunikation har visat sig vara effektiva inte bara i 
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varumärkesbyggande syfte utan även i säljfokuserat syfte. Det nämns att sociala medier 
fungerar effektivt som trafikdrivande till företagets onlinebutik, men samtidigt är det brist på 
forskning från konsumentens perspektiv. Tidigare forskning och statistik visar ett en 
förståelse för konsumentbeteende och attityder på digitala medier är väsentligt för en 
framgångsrik digital marknadskommunikation. Detta frambringar oklarheter och funderingar 
kring vad som stimulerar konsumenten på de digitala medierna. Det uppstår ett gap i 
forskningen om konsumentens upplevelser och känslor vid mottagandet av den digitala 
marknadskommunikationen. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för konsumentens mottagande av digital 
marknadskommunikation. Svenska modemärkens kommunikation på digitala kanaler kommer 
undersökas ur ett konsumentperspektiv. Studien ämnar bidra med forskning till det gap som 
finns inom kontexten av konsumentens upplevelser av digital marknadskommunikation. 
 
Studien kommer utgå från följande frågeställning: 
 

• Vilken sorts marknadskommunikation stimulerar konsumenten på de digitala 
medierna till att gå vidare till modemärkets onlinebutik? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till två vanligt förekommande digitala kanaler inom kontexten av digital 
marknadskommunikation; nyhetsbrev och Instagram. Både sociala medier och nyhetsbrev 
sägs fungera i trafikdrivande syfte till företagets onlinebutik (DuFrene et al. 2005; HUI 
research 2015), vilket gör dessa två kanaler lämpliga att studera. Nyhetsbrev och 
Instagrambilder kommer inkluderas i studien av tre svenska modemärken; Totême, Rodebjer 
och Filippa K. Dessa riktar sig till samma typ av konsument, med en modern men klassisk 
design (Filippa-k u.å.; Rodebjer 2015; Totême 2016). Studien kommer fokusera på den här 
typen av svenska modemärken, som följer samma typ av design och som riktar sig till samma 
typ av konsument. Studien avgränsas från övriga svenska modemärken som riktar sig till 
andra konsumenter och som inte hör till samma kategori. Detta då attityd till och mottagande 
av digital marknadskommunikation kan tänkas variera beroende på vilket typ av modemärke 
som är avsändare. Det är därav lämpligt och väsentligt att avgränsa studien. 
 
Att inkludera Instagrambilder och nyhetsbrev från Totême, Rodebjer och Filippa K syftar inte 
till en jämförande analys. Syftet är istället att möjliggöra den djupa förståelsen av 
konsumenten som forskningsfrågan efterfrågar. Totême, Rodebjer och Filippa K är med som 
studieobjekt för att representera den här typen av svenska modemärken som studien avgränsas 
till. Samtliga tre modemärken är aktiva med liknande typ av digital marknadskommunikation. 
Att studera Instagrambilder och nyhetsbrev från modemärken med liknande kommunikation 
möjliggör en tydlig och djup förståelse av konsumenten. Hade studien inkluderat 
modemärken med olika typer av digital kommunikation hade det inte bidragit med det djup 
som studien syftar till. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
Nedan presenterade begrepp är definierade av mig som författare. 
 
Instagram  En populär och global mobilapplikation som fungerar som ett socialt 

nätverk där bilder delas.  
 
Nyhetsbrev  En form av e-post som mottagaren måste prenumerera på för att motta 

från företag. Konsumenter kan vanligtvis skriva upp sig på dessa via 
modemärkens onlinebutiker för att ta emot nyhetsuppdateringar, 
erbjudanden eller liknande. 

 
Facebook Ett socialt nätverk där användaren har sin egen profil och kan 

exempelvis ta emot privata meddelanden, dela bilder och 
statusuppdateringar. Användaren kan även exempelvis ”likea” 
modemärken för att ta del av information och bilder som publiceras. 

 
Pinterest Ett visuellt nätverk där användaren kan ladda upp bilder på sin egen 

digitala anslagstavla (pinboard), samt ta del av andra individers eller 
modemärkens bilder.  

 
Lookbook  I denna studie syftar lookbook till den samling bilder som modemärken 

visar upp för att presentera en kollektion. Dessa är vanligtvis 
arrangerade bilder på en modell i modemärkets produkter. 
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2 Teoretisk referensram 
Följande kapitel inleds med att definiera digital marknadskommunikation och konsumentens 
roll som mottagare på de digitala medierna belyses. Därefter presenteras marknadsföring via 
sociala medier och e-postmarknadsföring samt vilka möjligheter dessa kanaler erbjuder 
företag. Slutligen redogörs för hur kommunikationsmodellen AIDA appliceras på denna 
studie. 
 

2.1 Digital marknadskommunikation 
Digitala medier syftar till medier i elektronisk form som sprider information i digitalt format. 
Detta inkluderar all sorts media som finns via mobiltelefoner, datorer eller andra digitala 
enheter. Digital marknadskommunikation syftar till användningen av dessa till att 
kommunicera med konsumenten (Smith 2011).  
 
I dagens samhälle är det ett beroende av sociala medier och av ny teknologi. Samhället har 
ändrat riktning från att vara hungrig efter information till att det nu existerar ett överflöd 
(Budíková 2014), företag överöser konsumenter med information på den digitala arenan 
(Carlson & Lee 2015). Kunder och företag kopplas samman via digitala kanaler och det är där 
som de flesta av dagens affärer sker. Det digitala erbjuder företag helt nya vägar att skapa 
kundrelationer och värde för konsumenten (Kotler & Armstrong 2012). Masskommunikation 
som tidigare karaktäriserade marknadsföringen, då marknadsförare pushade ut ett meddelande 
och berättade vad konsumenten behövde, har i och med det digitala övergått till en mer 
personlig kontakt som främjar långsiktiga relationer mellan konsument och företag (Budíková 
2014).  Den digitala arenan möjliggör för företag att nå ut till konsumenten när som, var som 
och med i princip vad som. E-mail och sociala medier är exempel på kanaler där denna 
kommunikation sker. Konsumentens uppfattning om tjänster, produktinformation, priser, 
snabbhet och bekvämlighet har därför drastiskt förändrats (Kotler & Armstrong 2012). 
Konsumenten har i och med den digitala vågen ändrat sina preferenser, till att bli mer 
välinformerad och med fler kommunikationsmöjligheter. Kommunikationsteknologin har 
genomgått och genomgår fortfarande väsentliga och avgörande förändringar gällande 
kommunikationen mellan företag och konsument. Det digitala ger företaget enorma 
möjligheter att kommunicera på innovativa sätt via olika kanaler, men det ger även 
konsumenten mer makt. Konsumenten har mer kontroll över vilken kommunikation som väljs 
att ta emot samt vad som väljs att ge i respons (Ibid.). Vidare påstås att 
marknadskommunikation via digitala medier inte alltid upplevs positivt av mottagaren. Vissa 
former av digital kommunikation kan upplevas påträngande och därmed irritera konsumenten 
snarare än att stimulera. Meddelanden som stör konsumentens aktiviteter på digitala kanaler 
kan medföra negativa känslor (Smith 2011). 
 

2.1.1 Marknadsföring via sociala medier 
Sociala medier har blivit ett allt mer använt marknadsföringsverktyg inom kontexten av 
digitala medier (Zhang & Mao 2016). Den ökade användningen och populariteten av sociala 
medier bland konsumenter har senaste år kommit att bli en av de mest populära trenderna 
inom marknadsföring online. Nya kanaler har introducerats i och med sociala medier där 
företag kan kommunicera ut sin marknadskommunikation (Kotler & Armstrong 2012). Både 
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marknadsförare och akademiker har börjat undersöka och försöka förstå sig på de viktigaste 
aspekterna som kan guida användningen av sociala medier i marknadsföringssyfte (Schivinski 
& Dabrowski 2016). Marknadsföring via sociala medier ses nu som en inkluderad och 
väsentlig del av ett företags marknadsföringsmix (Schivinski & Dabrowski 2016). Mål med 
detta är att attrahera och behålla kunder, samt är det effektivt ur ett varumärkesbyggande 
perspektiv då det ökar varumärkeskännedom och stärker uppfattningen av varumärkets image 
(Wolny & Mueller 2013). Sociala medier som verktyg för marknadskommunikation 
möjliggör för företag att kommunicera och nå konsumenter på rätt tid, till en lägre kostnad 
och högre effektivitet än traditionella marknadsföringsverktyg. Detta medför att små, som 
stora företag har möjlighet att nå konsumenten effektivt (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 
2015). Facebook, Twitter och Instagram är exempel på sociala plattformar (Kuofie, Gholston 
& Hakim 2015) och marknadsföring via sociala medier syftar till användningen av dessa 
kanaler i form av kommunikation med konsumenten (Karimi & Naghibi 2015). 
Marknadsförare ser marknadskommunikation via sociala medier som en väg att dela 
information, lära sig om deras mottagare samt influera och påverka konsumentens uppfattning 
om deras produkter (Schivinski & Dabrowski 2016). 
 
På sociala plattformar sker global kommunikation och delning av information mellan 
användare. Konsumenter kan via de sociala medierna på ett lättillgängligt sätt ta del av 
information från en geografiskt spridd och omfattande grupp av individer. Sociala medier 
används inte bara som plattformar där individer kan interagera och kommunicera med 
varandra, utan konsumenter ser det även som plattformar där de kan kommunicera med 
företag (Carlson & Lee 2015). Sociala medier fungerar som kanaler där konsumenter har 
möjlighet att följa och interagera med modemärken som de är intresserade av (Hassan, 
Nadzim & Shiratuddin 2015; Hudson et al. 2016). Företag kan via dessa kanaler skapa värde 
för konsumenten genom samarbete och kommunikation, samt kan de nå ut till nya, potentiella 
konsumenter (Carlson & Lee 2015). Företag ser nu betydelsen av att skapa personliga 
relationer med konsumenten via två-vägskommunikation för att utveckla interaktioner med 
konsumenterna, vilket de sociala medierna möjliggör (Schivinski & Dabrowski 2016). Den 
två-vägskommunikation som sociala medier möjliggör kan resultera i ett ömsesidigt beroende 
mellan konsument och märke. Precis som att en frekvent social relation och kommunikation 
mellan två individer ofta leder till närmre relation och ömsesidigt beroende fungerar 
kommunikation mellan konsument och företag på sociala medier på samma sätt. Det påstås 
därför att denna typ av kommunikation via sociala medier främjar och bygger relationen 
mellan konsument och märke (Hudson et al. 2016). För att företagen effektivt ska kunna 
nyttja möjligheterna på de sociala medierna är det dock väsentligt att en tydlig och 
genomtänkt marknadsföringsstrategi är utformad (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015). 
Vidare påstås att konsumenter på de sociala medierna kräver ständig tillgång till information 
på deras egen efterfrågan och till deras egen bekvämlighet (Schivinski & Dabrowski 2016).  
 
Studien “Consumers’ attitude towards social media advertising and their behavioural 
response” (Boateng & Okoe 2015) visar att respondenterna har en positiv attityd till 
marknadsföring via sociala medier samt att det anses som en bra och väsentlig 
kommunikationskanal. Vidare visar studier att sociala medier effektivt och framgångsrikt kan 
användas i marknadsföringssyfte och influera och inspirera konsumenter till köp (Hassan, 
Nadzim, & Shiratuddin 2015; Schivinski & Dabrowski 2016). 
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2.1.2 E-postmarknadsföring 
Marknadsföring via e-post är ett väsentligt marknadsföringsverktyg inom digitala medier. 
Denna form av marknadsföringsstrategi erbjuder företag möjligheten att utforma 
innehållsrika, interaktiva meddelanden med videor, ljud eller text för att nå kunden på ett 
personligt sätt (Kotler & Armstrong 2012). En tvåvägs-kommunikation är möjlig, vilket leder 
till en interaktion mellan företag och kund och kan därmed fungera i relationsbyggande syfte 
(Reimers, Chao & Gorman 2016). Huvudsakliga mål med att använda sig av e-
postmarknadsföring är att skapa kundlojalitet och att generera trafik till onlinebutiken, samt 
att det ska fungera i säljdrivande syfte (Ibid.). Konsumenten är numera en upptagen individ 
och företag har insett att det inte går att förlita sig på att konsumenten automatiskt besöker 
deras hemsida, e-postmarknadsföring används därav frekvent för att öka trafiken (DuFrene et 
al. 2005). E-postmarknadsföring erbjuder företag en stor flexibilitet, vilket kan ses som den 
största fördelen med denna typ av digitala kanal. Flexibiliteten innebär att avsändaren har 
möjlighet att snabbt, enkelt och till låg kostnad skräddarsy meddelanden till konsumenten. På 
detta sätt kan marknadsföraren skapa medvetenhet, sända ut information, erbjuda kundsupport 
och helt enkelt göra det enklare för konsumenten (Ibid.). Koder såsom rabatter eller URL 
adresser kan inkluderas i meddelanden och därav göra responsen på kommunikationen mätbar 
(Kinnard 2000). Dessa länkar kan även fungera som stimulerande till impulsköp då det är en 
enkel väg direkt till onlinebutiken (Reimers, Chao & Gorman 2016).  
 
Kotler & Armstrong (2012) hävdar att e-postmarknadsföring kan fungera som det ultimata 
mediet i direkt marknadsföring. Det är dock en hårfin gräns mellan att skapa värde för kunden 
och att uppfattas som påträngande. Företag vänder sig därmed oftast till kunder som har 
angivit sig intresserade av denna typ av kommunikation. Exempelvis kan detta ske via 
nyhetsbrev till prenumeranter. I och med att kunden har valt att ta emot e-post av företaget är 
kunden redan intresserad och kvalificerad för att ta emot marknadskommunikationen 
(Kinnard 2000). Nyhetsbrev möjliggör för företaget att enklare penetrera det moln av 
marknadsföring som karaktäriserar dagens marknad, detta då mottagaren av nyhetsbrevet har 
valt att ta emot kommunikation från företaget. Det är därmed troligare att mottagaren läser 
mailet samt att det kan resultera i ett köp (Reimers, Chao & Gorman 2016). Andra antyder 
dock att en utmaning med e-postmarknadsföring och även för nyhetsbrev är att få mottagaren 
att läsa e-posten (DuFrene et al. 2005). En stor fördel som e-postmarknadsföring även ger 
företag, är att det undviker de negativa känslor som kunden annars kan uppleva via banners 
och annonser på internet (Reimers, Chao & Gorman 2016). Andra antyder dock att även fast 
mottagaren prenumererar på nyhetsbrevet kan det upplevas som spam, då konsumenter 
överöses med e-post från diverse företag (DuFrene et al. 2005). 
 

2.2 AIDA-modellen 
Det är få meddelanden i ett företags marknadskommunikation som har effekten att ta kunden 
från medvetenhet till ett köpbeslut. Vad som ska kommuniceras och hur det ska 
kommuniceras är väsentliga aspekter att överväga (Kotler & Armstrong 2012). AIDA är en 
kommunikationsmodell som beskriver fyra steg som kunden tar från att ett meddelande 
uppmärksammas till att ett agerande sker i form av köp (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 
2015). AIDA står för uppmärksamhet (attention), intresse (interest), begär (desire) och 
agerande (action) och är det som enligt Kotler & Armstrong (2012) bör genomsyra ett 
företags marknadskommunikation. Meddelandet bör först fånga konsumentens 
uppmärksamhet, hålla kvar konsumentens intresse, skapa ett begär och sedan leda till ett 
agerande. 
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Det är allmänt känt att AIDA modellen har använts i stor utsträckning som ett ramverk 
gällande strategier för marknadskommunikation (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015). 
Vidare nämns att modellen är väl passande i kontexten av digital marknadsföring (Ibid.). 
Studien “Strategic use of social media for small businesses based on the AIDA model” 
(Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015) har ett företagsperspektiv och förser små företag med 
en strategi baserad på AIDA modellen. Resultatet visar att AIDA modellen är väl användbar 
som ett ramverk för marknadsföringsstrategier på sociala medier. Studien “A qualitative 
approach to analyze marketing communication based on AIDA model” (Rehman et al. 2015) 
utgår istället från ett konsumentperspektiv och baserat på AIDA modellen undersöker 
effekterna av e-postmarknadsföring och mobil marknadsföring. 
 
Den här studien ämnar till att få en förståelse av vad i den digitala marknadskommunikationen 
som stimulerar konsumenten och vad som påverkar konsumenten till att gå vidare till 
onlinebutiken. Konsumentens mottagande av digital marknadskommunikation kommer 
därmed undersökas. Empirin kommer sammanställas och presenteras utifrån AIDA modellen, 
genom att varje steg definieras ur konsumentens perspektiv. Ramverket kommer dock 
modifieras då syftet med studien inte är att undersöka hela vägen till konsumentens köpbeslut. 
Agerandet i denna studie kommer istället definieras som ett besök på modemärkets 
onlinebutik. Ramverket kommer därför appliceras som ett verktyg till att förklara de steg som 
kunden genomgår från att meddelandet uppmärksammas till att ett intresse och begär skapas 
och hur detta kan leda till att kunden går vidare till onlinebutiken. Ramverket kommer även 
att modifieras till tre steg. Detta då det av empirin visade sig att intresse och begär går hand i 
hand och kommer därav definieras som samma steg för kunden i denna studie. 
Respondenterna särskilde inte på intresse och begär utan detta angavs i samma steg vid 
mottagandet av den digitala marknadskommunikationen. Ramverket för denna studie kommer 
därför se ut enligt nedan figur. 
 
 
 
                               Uppmärksamhet 
     A    
                 
 
        Intresse & begär 
               I     
                   D 
        

Agerande 
                      A      

         
 
 

Figur 1: Modifierad AIDA modell utformad av författaren. 
 



 

 10 

3 Metod 
Syftet med detta kapitel är att presentera och motivera val av studiens metod och design. En 
kvalitativ forskningsmetod och deduktiv forskningsansats motiveras först, därefter presenteras 
studiens urval och en genomgång av datainsamlingsteknik i form av semistrukturerade 
intervjuer. Slutligen presenteras även en metodreflektion ur ett kritiskt perspektiv. 
 

3.1 Studiens design 
Studiens syfte ämnar till att få en förståelse för konsumentens mottagande av digital 
marknadskommunikation från svenska modemärken. För att kunna besvara studiens 
forskningsfråga krävs en studie med betoning på djup och ett tolkande perspektiv av hur 
individerna i fråga uppfattar och mottar den digitala kommunikationen och vad som 
stimulerar dem. Det var därav lämpligt att utföra studien med ett mindre antal individer med 
fokus på respondenternas synsätt och tankar för den givna sociala kontexten. 
Forskningsfrågan kräver en beskrivande studie med betoning på ord snarare än kvantifiering i 
inhämtning och analys av data. Detta leder naturligt till en kvalitativ design av studien. En 
kvalitativ forskningsmetod möjliggör det djupa tolkningsperspektiv som studien efterfrågar. 
En kvantitativ forskningsmetod hade snarare gett studien ett bredare perspektiv och inte det 
djup som syftet kräver (Bryman & Bell 2011; Kvale & Brinkmann 2009). 
 

3.2 Forskningsansats 
En teoretisk referensram byggdes upp som grund till studien för att kunna besvara studiens 
forskningsfråga. Digital marknadskommunikation, marknadsföring via sociala medier, e-
postmarknadsföring samt AIDA modellen behandlades i detta kapitel. Med denna teori som 
grund utformades en intervjuguide som styrde insamlingen av data. Resultatet av studien 
presenterades med hjälp av AIDA modellen, dock en modifierad version så att den är väl 
passande till just denna studie som berör kommunikation via nyhetsbrev och Instagram. Den 
insamlade empirin sattes även i relation till berörda delar i den teoretiska referensramen för att 
slutföra studiens analys och slutsats. Den teoretiska referensramen har följaktligen styrt 
studien, vilket innebär att studien har en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2011). 

3.3 Urval 
Syftet med studien är att få en förståelse för konsumentens mottagande av digital 
marknadskommunikation från svenska modemärken, vilket förutsatte ett urval med 
respondenter som kontinuerligt tar emot digital marknadskommunikation via diverse digitala 
kanaler samt är modeintresserade. Jag ansåg det även väsentligt att urvalet var medievana och 
väl insatta i digitala medier, då det försäkrade mig om att respondenterna kunde bidra med 
empiri till att besvara studiens syfte och forskningsfråga. För att framgångsrikt utforma vad 
som ska kommuniceras och hur ett företags marknadskommunikation ska kommuniceras är 
första steget att känna sin målgrupp. Det är avgörande att marknadskommunikationen är 
utformad efter mottagaren (Kotler & Armstrong 2012). Urvalet i denna studie baserades 
därför på konsumenter som redan interagerar med och tar del av digital 
marknadskommunikation från den typen av svenska modemärken som varit studiens 
avgränsning. Jag ansåg det väsentligt att urvalet bestod av personer som den här typen av 
modemärken riktar sin kommunikation till. Två av de tre modemärkena vars Instagrambilder 
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och nyhetsbrev inkluderades i studien riktar sig till kvinnliga konsumenter, vilket därför 
naturligt ledde till ett kvinnligt urval (Filippa-k u.å.; Rodebjer 2015; Totême 2016).  
 
Då studien kräver ett urval med individer inom ramen av ovan presenterade förutsättningar 
baserades urvalet på ett målstyrt urval. Detta innebär att individerna i urvalet var strategiskt 
valda baserat på forskningsändamålet, vilket gör urvalet relevant för forskningen (Bryman & 
Bell 2011). Urvalet bestod därför utifrån ovan förda resonemang av nio modeintresserade, 
medievana kvinnor, som frekvent och dagligen använder digitala medier. Samt interagerar 
med den typen av svenska modemärken som varit studiens avgränsning. Detta ledde till ett 
ändamålsenligt och representativt urval, vilket ökar trovärdigheten i forskningen. Individerna 
var i åldrarna 25-30 år och bosatta i Stockholm, med undantag för en som var bosatt i London. 
Personerna blev kontaktade per telefon och responsen av de tillfrågade var positiv. Ett 
målstyrt urval är en typ av icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att populationen är okänd. 
Detta medför att studiens resultat är omöjligt att generalisera (Ibid.). Dock syftar inte denna 
studie till att generalisera ett resultat för en population, snarare till att få en djupare förståelse 
av konsumentens upplevelser, känslor och attityd inom kontexten av digital 
marknadskommunikation och svenska modemärken. 
 

3.4 Etiska principer 
 
Kvale och Brinkmann (2009) betonar betydelsen av att ta hänsyn till etiska aspekter i den 
kvalitativa studien. Detta blir extra väsentligt då individers privata sfär och offentligheter 
involveras i undersökningen. Den här studien följer de etiska principer som Bryman och Bell 
(2011) tar upp. Personerna har frivilligt deltagit i studien och samtyckeskravet har därav 
uppnåtts.  Samtliga respondenter blev informerade om att de kommer vara anonyma i studien 
samt att uppgifter endast kommer användas i forskningsändamål, vilket följer 
anonymitetskravet och nyttjandekravet. I resultatkapitlet har därför andra namn än 
respondentens riktiga presenterats för att behålla anonymiteten. Syftet med intervjun 
förklarades för samtliga respondenter i linje med informationskravet och jag var genom hela 
intervjutillfället noggrann med att tydligt förklara och informera om väsentliga punkter som 
rörde undersökningen. Detta för att undgå falska förespeglingar. (Ibid.). 
 

3.5 Datainsamlingsteknik 
Undersökningen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med de nio personer som ingick 
i urvalet. En intervjuguide styrde intervjutillfället, vilken täckte in förutbestämda ämnen och 
frågor, men utrymme och flexibilitet fanns för övriga frågor. Detta var passande då jag ville 
lämna utrymme för följdfrågor riktade till den givna respondentens synsätt och upplevelser. 
Det möjliggjorde för vidare diskussioner för att få ytterligare förståelse för respondentens 
tankar kring ämnet. På detta sätt blev intervjuerna flexibla och djupgående, vilket 
frambringade uttömmande samt detaljrik empiri. Semistrukturerade intervjuer gjorde det 
därmed möjligt att få en djup förståelse för situationen i fråga, vilket krävdes för att kunna 
besvara studiens forskningsfråga. Denna typ av intervju gjorde det även möjligt att förklara 
om någon fråga var oklar för respondenten, vilket försäkrade mig om att inga missförstånd 
uppstod. Ostrukturerade intervjuer var ett alternativ till datainsamlingsteknik, men detta 
valdes bort då jag ville försäkra mig om att vissa specifika ämnen berördes för samtliga 
respondenter. Fokusgrupper hade också kunnat vara alternativ metod, men detta valdes bort 
då semistrukturerade intervjuer snarare fokuserar på intervjupersonens uppfattning och tankar 
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kring en viss situation snarare än att studera hur individer i grupp diskuterar kring den givna 
kontexten (Bryman & Bell 2011).   Semistrukturerade intervjuer ansågs därför som den mest 
lämpliga datainsamlingstekniken för denna studie. 
 
Med den teoretiska referensramen som grund utformades intervjuguiden som styrde samtliga 
intervjuer. Den delades upp i två delar baserat på de två digitala kanalerna som var studiens 
avgränsning. Intervjuguiden berörde konsumentens inställning till och syfte med att ta emot 
marknadskommunikation via Instagram och nyhetsbrev, samt vilken typ av kommunikation 
som tilltalar dem och hur de reagerar på information. Som stöd till vissa av intervjufrågorna 
visades Instagrambilder och nyhetsbrev från Totême, Rodebjer och Filippa K. Ett nyhetsbrev 
från vardera modemärke visades upp samt åtta Instagrambilder totalt (se bilaga 1 och 2). Detta 
för att intervjupersonen skulle ha något att relatera till, samt på ett lättare och tydligare sätt 
beskriva annars svårförklarade känslor eller minnas tidigare mottagande av nyhetsbrev och 
Instagrambilder. Detta ger ett grundligare perspektiv och förtydligar frågorna i intervjun. Det 
kan även göra respondenten mer bekväm under intervjutillfället (Bryman & Bell 2011). Det 
förtydligades för respondenterna att intervjun endast var fokuserad på den här typen av 
svenska modemärken och avgränsad från övriga. På så vis försäkrade jag mig om att 
respondenternas svar gav en rättvis bild om deras mottagande av den digitala 
marknadskommunikationen, då det kan tänkas variera beroende på typ av modemärke. 
Respondentens tankar och diskussioner begränsades dock inte endast till de Instagrambilder 
och nyhetsbrev som visades, vilket också förtydligades under intervjun. Respondenterna 
informerades om att Instagrambilderna och nyhetsbreven endast fanns som stöd att relatera till 
och diskutera kring, men att deras svar fick relatera till andra mottagna nyhetsbrev eller 
Instagrambilder från den här typen av svenska modemärken. Detta försäkrade mig om att jag 
fick uttömmande empiri. Hade fokus varit endast på dessa nyhetsbrev och Instagrambilder 
skulle undersökningen blivit för snäv, då studiens syfte ämnar till en djup förståelse för vad 
som stimulerar konsumenten på de digitala medierna och inte till en analys av specifika 
bilder. En annan viktig aspekt under intervjutillfällena var att inte ställa ledande frågor. Detta 
då jag ville försäkra mig om att få ärliga svar utifrån respondentens eget synsätt och tänkande. 
 
Intervjutillfällena ägde rum i miljöer som gjorde respondenterna bekväma. Fem av nio 
intervjuer ägde rum på caféer då det var lättillgängliga platser för respondenterna. Övriga fyra 
ägde rum hemma hos respondenten. De negativa invändningar som kan tänkas finnas med att 
hålla ett intervjutillfälle på ett café är eventuella störningsmoment i form av höga ljudnivåer 
eller personer runt omkring som kan distrahera respondenten. Detta var dock inget som 
upplevdes som störande under intervjun och samtliga respondenter upplevdes bekväma och 
engagerade. Samtliga nio intervjuer utfördes under fem dagar och det tog ungefär 45 minuter 
att genomföra vardera intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone och dessa 
transkriberades samma dag som intervjutillfället eller dagen därpå. Fördelen med att spela in 
en intervju är att det är möjligt att gå tillbaka i inspelningen för att lyssna på särskilda 
tonlägen eller ordval. Det gör det möjligt att analysera dynamiken och interaktionen i samtalet 
(Kvale & Brinkmann 2009). Samtliga respondenter var informerade om inspelningen och 
godkände detta. 
 

3.6 Metodreflektion 
Bryman och Bell (2011) tar upp fyra trovärdighetskriterier att bedöma kvaliteten i en 
kvalitativ forskning. Tillförlitlighet är ett av trovärdighetskriterierna och syftar till hur 
trovärdigt resultat är. Denna studie baserades på ett målstyrt urval och bestod därmed av 



 

 13 

personer som var strategiskt valda utifrån särskilda förutsättningar. Genom detta försäkrar jag 
mig om att urvalet är ändamålsenliga och representativa för forskningen, vilket ökar 
trovärdigheten i studien. Jag var även noggrann under intervjutillfället att lämna utrymme för 
frågor, förklara eventuella oklarheter och att inte ställa ledande frågor för att få ett trovärdigt 
resultat. Samtliga respondenter har fått ta del av resultatet genom respondentvalidering, vilket 
försäkrar mig om att jag har uppfattat respondenterna i den givna kontexten på rätt sätt (Ibid.).  
 
Det andra trovärdighetskriteriet är överförbarhet och syftar till hur väl resultatet kan 
generaliseras. Nackdelen med denna studie är att det är omöjligt att göra den generaliserbar, 
på grund av den kvalitativa forskningsmetoden och ett icke-sannolikhetsurval som har en 
okänd population. Nio respondenter är ett litet fall av individer vilket gör det omöjligt att 
generalisera resultatet utöver den situation som studien producerades i (Bryman & Bell 2011). 
Syftet med denna studie är dock inte att generalisera ett resultat för en känd population. 
Studien ämnar till att få en förståelse och djup inblick i konsumentens uppfattning, vilket en 
kvalitativ studie med ett fåtal individer möjliggör. Trots svårigheten att generalisera bidrar 
studien med teori till gapet av forskning inom kontexten av konsumentens känslor och 
upplevelser vid mottagande av digital marknadskommunikation. 
 
Pålitlighet är det tredje trovärdighetskriteriet och berör hur forskaren antagit ett granskande 
synsätt (Bryman & Bell 2011). För att få en så pålitlig studie som möjligt har jag lagt stor vikt 
vid att formulera ett väl ingående och uttömmande metodkapitel så att utomstående kan få en 
tydlig och rättvis bild av hur studien har genomförts. Transkribering av intervjuer utfördes 
samma dag eller dagen därpå som intervjutillfällena. Transkriberingen skedde när 
intervjutillfället var färskt i minnet hos mig som forskare, vilket också ökar pålitligheten då 
risken för att empirin ska förvrängas minskas.  
 
Det fjärde och sista trovärdighetskriteriet är konfirmering och handlar om objektivitet. Den 
kritik som främst skulle kunna riktas mot en kvalitativ studie är att den kan bli för subjektiv. 
Det är lätt hänt att forskarens personliga syn och uppfattningar påverkar studie och resultat. 
Samt är det även en utmaning att hålla den personliga uppfattningen av den intervjuade 
personen eller det studerade objektet utanför studien (Bryman & Bell 2011). För att undvika 
detta var en viktig aspekt under intervjutillfällena att inte ställa ledande frågor, för att försäkra 
mig om att jag inte påverkade med mina egna tolkningar och uppfattningar om området. Jag 
hade även i åtanke att hålla min personliga uppfattning om respondenterna utanför intervjun. 
Jag var medveten om detta även vid presentation av resultat, analys och slutsats av studien. 
Ostrukturerad kvalitativ data medför att forskarens subjektiva bedömningar och uppfattningar 
påverkar vid tolkningen av empirin. Genom att den kvalitativa undersökningen är 
ostrukturerad är den baserad på forskarens uppfinnes rikedom. Allt detta resulterar i en 
svårighet att replikera undersökningen (Ibid.). Jag har under studiens gång varit medveten om 
problemet med konfirmering och försökt hålla en så neutral position som möjligt utan att låta 
mina egna värderingar påverka studiens resultat och genomförande. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat baserat på AIDA modellen. Uppmärksamhet, 
intresse och begär och slutligen agerande presenteras utifrån konsumentens perspektiv, 
uppdelat efter nyhetsbrev och Instagram. Konsumentens attityd till kanalerna redogörs även 
genomgående. 
 

4.1 Nyhetsbrev 
Det framkom av studien att det varierade gällande om respondenterna prenumererar på 
nyhetsbrev eller inte. De respondenter som inte prenumererar på nyhetsbrev har en negativ 
inställning, de upplever det jobbigt att få den typen av digital marknadskommunikation. 
	   

“Även om jag skulle få nyhetsbreven skulle jag aldrig öppna, trots att det är 
modemärken jag är intresserad av. Jag orkar inte bli matad med mail även om det 
skulle komma sällan. Känner också att jag ändå får den uppdateringen på Instagram, 
så känner inte att jag missar något.” – Filippa, 25 

  
Det framkom också att de respondenter som prenumererar på nyhetsbrev inte är helt positivt 
inställda. 
	   

“Jag följer bara några få. Har tagit bort de flesta. Just för att jag tycker det är så 
jobbigt, får panik på min mailkorg om den är full av mail, jag blir stressad av det. 
Öppnar bara de nyhetsbrev som jag vet alltid är fina.” – Sofie, 27 

	   
“Går inte in på alla nyhetsbrev, det är ett jobbigare moment att gå in och läsa än att 
se det i sitt Instagramflöde. Men även om jag öppnar nyhetsbrevet betyder det inte att 
jag alltid läser igenom, det kan lika gärna bli att jag öppnar och scrollar igenom och 
sen klickar ut från det. Det är sällan att jag känner att jag har tid att sitta och läsa.“ – 
Rebecca, 27 

	   
Det visade sig att de respondenter som prenumererar på nyhetsbrev gör det i syfte för att hålla 
sig uppdaterade om nyheter, men även för att bli inspirerade av modemärket och för att känna 
sig uppdaterade om modemärket överlag. 
	   

“När det är ett modemärke som jag verkligen gillar så vill jag få nyhetsbrev, just för 
att jag vill uppdateras med nyheter. Men också för att jag vill känna mig uppdaterad 
kring märket och inte missa något.” – Rebecca, 27 

	   
En respondent angav även köpsyfte som en ytterligare anledning till att prenumerera. Detta då 
hon upplever det enkelt att klicka sig vidare till onlinebutiken via länkar i nyhetsbrevet. En 
annan anledning som angavs var prenumeration i jobbsyfte, då den respondenten jobbar som 
modedesigner och vill hålla sig uppdaterad om branschen överlag. 
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4.1.1 Uppmärksamhet 
Även fast respondenterna är intresserade och aktivt vill få information från modemärken som 
de prenumererar på så visar studien att respondenterna inte alltid uppmärksammar och öppnar 
nyhetsbrevet. Det visade sig att det som avgör och fångar respondentens uppmärksamhet är 
ämnesraden. 
  

“Ämnesraden påverkar absolut om jag öppnar eller inte. Det är ju det första man ser. 
I vissa fall kan det vara märken som jag älskar men som inte har en spännande 
ämnesrad, då blir det nog automatiskt att jag inte öppnar. Det finns så många andra 
mail och annat som händer runt omkring på alla medier.” – Rebecca, 27 

	   
Enligt majoriteten av respondenterna är det ämnesrader som innehåller någon typ av 
”nyhetsinformation”, så som “New in…” eller “Now in store…”, som uppmärksammar och 
tilltalar mest. Detta då respondenterna får positiva känslor till att öppna nyhetsbrevet, det 
väcker en nyfikenhet till att se innehållet. Ett nyhetsbrev från Totême med ämnesraden 
“Introducing - Straight Denim” väcker enligt respondenterna inte lika mycket 
uppmärksamhet, då ordet “introducing” inte ger en snabb känsla av att det är något nytt och 
intressant, vilket kan göra att uppmärksamheten hinner hamna på ett annat mail istället. Ett 
nyhetsbrev från Filippa K med ämnesraden “Free shipping” lockar endast en av 
respondenterna. Det är en ämnesrad som enligt övriga respondenter inte lockar till att öppna 
för att ta del av mer information. En anledning till detta angavs vara att dessa modemärken 
ändå har en högre prisklass och då är fri frakt inte lockande. 
	   

“Det är ju skillnad om man är inne på webshopen, då kanske free shipping är 
lockande. Men inte till att öppna ett nyhetsbrev, då vill man ju bli nyfiken på 
innehållet.“ – Stina, 26 

	   
Det nämndes genomgående att det även kan handla om tillfälligheter och att personliga skäl 
kan vara avgörande. 
	   

“Men självklart kan det också handla om bakgrundsfakta, om jag vet att det är ett 
visst märke som har tilltalande nyhetsbrev, då kan det såklart göra att jag öppnar, 
eller om jag gillar denim, då blir jag sugen om det står denim i ämnesraden. Så, 
såklart att sådant kan spela roll också. Eller om jag har köpstopp, då kanske jag 
medvetet inte kollar för jag inte vill bli sugen.” – Louise, 25 

	   

4.1.2 Intresse och begär 
Det visade sig att även fast nyhetsbrevet uppmärksammas och öppnas av mottagaren är det 
inte alltid självklart att respondenten läser innehållet. Anledningen till detta visade sig vara att 
respondenterna upplever att de konstant matas med information från diverse digitala medier, 
vilket gör att de är mer selektiva av vilken typ av kommunikation som de väljer att ta del av. 
Respondenterna vill att nyhetsbrevet snabbt och tydligt ska visa vad modemärket vill 
kommunicera, annars är det svårt att fånga och bibehålla respondentens intresse. 
  

“Ibland kanske man bara snabbt öppnar nyhetsbrevet och fångar inte översta bilden 
mitt intresse så klickar jag bort det direkt!” – Erika, 30 

  
Det som fångar respondenternas intresse och skapar begär är bilderna i nyhetsbrevet i 
kombination med det visuella helhetsintrycket. Väcker inte bilderna ett intresse så väcks inget 
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intresse för nyhetsbrevet, oavsett vad det innehåller textmässigt. Det råder överensstämmande 
åsikter om vilka typer av bilder som tilltalar mest. Ett genomgående svar från respondenterna 
är att de vill få en känsla och känna sig inspirerade av innehållet. 
	   

“Åh! Den här bilden är så inspirerande! Jag vill bara se mer och gå in på webshopen 
och kolla!” – Sanna, 27 

	   
Inspirerande bilder angavs vara de som ger en känsla av hur produkten kan bäras. Enligt 
samtliga respondenter väcker inte en modellbild lika stor inspiration som en bild som ser mer 
verklighetstrogen ut. Detta då respondenterna vill kunna identifiera sig i den bild de ser. Ett 
nyhetsbrev från Totême innehållandes en selfie i spegeln, tagen av Elin Kling, Creative 
Director för modemärket, visade sig vara extra inspirerande och tilltalande för de flesta 
respondenterna. Detta då denna typ av bild upplevs personlig och något som mottagaren kan 
relatera till. Inspirerande bilder angavs vara de som ger en känsla av hur produkten kan bäras.  
	   

“Nu ser ju Elin Kling ut som en modell i och för sig, men man får ändå en verklighets 
känsla att identifiera sig med. Blir så inspirerad! Skulle kunnat vara jag själv som tar 
en selfie!	  Följer man Totême så vet man ju vem Elin Kling är och ser man plaggen på 
henne så får man en story istället för bara ett plagg.” – Cecilia, 26 

 
”Elin Kling blir en person och en modell bara ett ansikte.” – Erika, 30 
  
”Känns som att Elin Kling har skickat en selfie till mig. Blir så sugen på allt hon har 
på sig.” – Stina, 26 

  
Det framkom även att respondenterna föredrar att nyhetsbrevet innehåller både 
inspirationsbilder och produktbilder för att ett intresse ska hållas och ett begär skapas. Även 
fast respondenterna föredrar inspirerande bilder vill de kunna scrolla ner i nyhetsbrevet och se 
produkten tydligt presenterat. Det är även avgörande att bilden i sig är visuellt tilltalande i 
färgval och storlek. Respondenterna föredrar bilder i färg, men vissa nämner att en svart/vit 
bild kan vara lika tilltalande om den är inspirerande som helhet. Texten spelar enligt 
respondenterna inte lika stor roll, de anger att de knappt läser den just för att de förväntar sig 
att bilderna ska tala och ge budskap. Respondenterna anger att de endast läser texten om de 
fångas av bilderna och om texten är kort och koncist och upplevs enkel att läsa. Det framkom 
att det är tilltalande om texten är stilren och luftig. Det ska ge ett exklusivt intryck och inte 
vara ansträngande för ögat. Det visade sig även att texten är avgörande för helhetsintrycket 
även fast respondenterna sällan läser den. Storlek och typsnitt anses vara avgörande för det 
visuella intrycket överlag. 
 

4.1.3 Agerande 
Enligt majoriteten av respondenterna är länkar avgörande för att de ska gå vidare till 
modemärkets onlinebutik. Det framkom att länkarna ska vara tydligt presenterade i 
nyhetsbrevet så att det upplevs enkelt att klicka sig vidare, annars kan slöhet och 
bekvämlighet resultera i att respondenterna inte går vidare till onlinebutiken trots att ett 
intresse eller begär för produkten har väckts. 
	   

“Det känns helt fruktansvärt jobbigt att själv behöva söka på produkten eller 
hemsidan. Det är bara om jag är super, super intresserad som jag skulle anstränga 
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mig. Det kommer ju så mycket information från alla sociala medier, det är lätt att man 
tappar intresse om det är jobbigt.”  – Klara, 26 
  
”Är jag intresserad av innehållet går jag ofta vidare på länken, för det är ju också så 
enkelt att komma tillbaka till sin mailkorg. Det ska bjuda in till ett klick. Vara enkelt. 
Man ska inte behöva leta efter länken.” – Stina, 26 
 

Endast en av respondenterna angav att hon oavsett länk eller inte skulle gå vidare till 
onlinebutiken om hon får ett begär efter produkten. Hon menar på att hon själv skulle söka 
upp produkten om hon är intresserad. 
 
Det visade sig också att samtliga respondenter föredrar sparsam information och text. 
	   

“Finns det jättemycket information så orkar man för det första inte läsa och för det 
andra så lämnas inget intresse till att gå vidare och kika mer på webshopen. Då känns 
det som att allt redan är serverat och klart och att nästa steg bara är att köpa själva 
produkten.” – Cecilia, 26 
  
”Är det för rörigt, för mycket text eller exempelvis priser, då känns det för pushigt och 
det är inte den känslan man vill ha av den här typen av modemärken. Då kanske man 
istället avskräcks och inte klickar vidare. ”– Klara, 26 

 

4.2 Instagram 
Det framkom att samtliga respondenter har en positiv inställning och attityd till att följa 
svenska modemärken på Instagram. Det upplevs som ett enkelt och bekvämt sätt att ta del av 
marknadskommunikation. Det nämns även att Instagram är en digital kanal som 
respondenterna frekvent och dagligen använder.  
 

“Alltså jag älskar ju Instagram och följer massor av modemärken. Får så mycket 
inspiration. Det känns så lättillgängligt och enkelt. Bilderna serveras i ditt flöde utan 
att du själv behöver anstränga dig.” – Louise, 25 

  
“Det är så mycket lättare att se bilder i sitt Instagramflöde än i ett nyhetsbrev, de bara 
kommer där, man slipper göra något själv.”  – Filippa, 25 

 
Respondenternas främsta ändamål med att följa modemärken på Instagram är i 
inspirationssyfte. Instagram är för samtliga respondenter en bekväm inspirationskälla och det 
nämns att de vill ha ett inspirerande Instagramflöde. Andra anledningar som nämns är i syfte 
för att hålla sig uppdaterad om modemärket överlag, samt för att uppdateras om nyheter. 
Samtliga anger även att de oftare besöker modemärkets onlinebutik om de följer modemärket 
via Instagram. 
 

“Jag förlitar mig nog på att jag håller mig uppdaterad via Instagram. Att jag inte 
behöver gå in och kolla på webshopen då och då för att hålla koll på märket. Det är 
via Instagram som jag inspireras och påminns om modemärket och ser produkter för 
att sen kika mer på webshopen. De märken jag inte följer glömmer jag nästan. ” – 
Cecilia, 26 
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“Jag förväntar mig inte nyheter lika ofta från den här typen av modemärken som hos 
budgetkedjorna. Så då kanske man inte heller går in lika frekvent och besöker deras 
webshop. Utan man vet ju oftast när det släpps en ny kollektion. Så man tänker nog att 
man ser det först på Instagram och sen går in på webshopen.” – Sanna, 27 

	   

4.2.1 Uppmärksamhet 
Det framgick att det som fångar respondenternas uppmärksamhet på Instagram är bilderna. 
Det visade sig att varken modemärkets namn eller text till bilden avgör om konsumenten 
uppmärksammar meddelandet. Detta då Instagram är en digital kanal där respondenterna vill 
känna sig inspirerade bildmässigt och därmed blir Instagrambilden avgörande. 
Respondenterna upplever att de konstant matas med information och bilder via deras 
Instagramflöden, både från modeprofiler och också modemärken. Att kommunicera rätt 
Instagrambild blir därmed extra viktig för att modemärket ska lyckas fånga konsumentens 
uppmärksamhet mitt i allt brus. 
 

“Man blir ju kräsen. Det finns så mycket! Hela tiden! Är inte en bild eye catching så 
ser man den inte. Då finns det en annan bild man hellre kollar på. Det är ju sjukt men 
det känns annars som slöseri på tid. ” – Sofie, 27 

 
“Man kollar ju Instagram lite sporadiskt hela tiden. Typ på tunnelbanan eller i kön på 
Ica. Man har inte jättemycket tid och man scrollar fort genom flödet. Det man ser och 
stannar till på är ju de bilder som tilltalar. Annars försvinner det bland allt annat 
brus. Spelar ingen roll vad det står eller vilket modemärke det är.” – Cecilia, 26 

 

4.2.2 Intresse och begär 
Det visade sig att samtliga respondenter värdesätter och förväntar sig inspirerande bilder som 
förmedlar en känsla på Instagram. För att ett intresse och ett begär ska skapas så anger 
samtliga att bilderna inte ska kännas som att de är arrangerade. På Instagram vill 
respondenterna få en känsla av att bilden är tagen i ett ögonblick. Respondenterna föredrar 
Instagrambilder där modemärken visar produkterna på en person och i en miljö som inte 
upplevs arrangerad. Detta då det ger en personlig och naturlig känsla, vilket väcker 
inspiration. Det framkom även att personen på bilden inte behöver vara en person som 
mottagaren känner igen, det avgörande är att bilden talar och förmedlar ett budskap. Samtliga 
angav dock att igenkända modeprofiler förhöjer känslan och intresset för bilden och begäret 
för produkten blir då starkare. Några respondenter förtydligar att det som intresserar är att se 
hur produkten ser ut på kroppen, eller hur det kan kombineras i en hel outfit. 
 

“Man blir inte bara inspirerad av bara ett plagg, utan av en livsstil. Man identifierar 
sig med den personen man ser, något man själv vill uppnå. Man vill känna att man 
själv hade kunnat vara i den miljön, i den outfiten, en förhöjd bild av sig själv. Och då 
vill man ha plagget.” – Klara, 26 

 
“Jag scrollade faktiskt igenom Instagram och såg den här bilden från Rodebjer på 
modeprofilen Pernille Teisbaek i ett par byxor och stannade till och kände bara - 
WOW jag vill se mer! Insåg sen att jag hade scrollat förbi samma byxor fast på en 
modell från Rodebjers lookbook.“ – Cecilia, 26 
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Det nämndes även genomgående att respondenterna vill känna någon sorts kontakt till bilden 
och få en relation till modemärket eller personen på bilden. 

 
“Det behöver inte vara så komplicerat. Jag menar, skulle jag se en enkel 
Instagrambild från Totême kontoret, som är visuellt snygg, på någon som jobbar där i 
ett Totême plagg. Jag skulle älska det! Man vill nog se lite behind the scenes också för 
att det inte ska kännas så långt bort.” – Filippa, 25 

 
Det framkom att det är avgörande att bilden som helhet är visuellt tilltalande för att ett 
intresse för produkten ska skapas. Produkten	  som helhet behöver inte vara bildens fokus enligt 
respondenterna. Samtliga menar på att “halvkroppsbilder” eller “detaljbilder” kan vara lika 
tilltalande som “helkroppsbilder”. Det viktiga är för mottagaren att se det väsentliga i 
produkten på ett visuellt tilltalande sätt. Att bilden är tagen i en miljö nämns som avgörande 
även i dessa bilder. Det förhöjer även om bilden är i färg och inte svart/vit enligt majoriteten 
av respondenterna. 
 

“Det är klart att inspirerande, kända personer stärker mitt intresse. Men om bilden 
inte är visuellt tilltalande eller om jag inte får en känsla av var bilden är tagen, då 
räcker det inte att det är en känd modeprofil bara för sakens skull.” – Erika, 30 

 
Det visade sig även att respondenterna inte tilltalas av rena produktbilder eller lookbook 
bilder. Är inte produkten på en person krävs det att produkten är i en miljö, för att det ska 
skapas ett intresse och ett begär hos respondenterna. 
 

“Produktbilder går bort på Instagram. Det kan man ju se på en webshop i så fall. Men 
att se produkten i en miljö kan inspirera, som den här bilden från Rodebjer där 
kaftanen hänger på en hylla i typ ett vardagsrum. Jag vill nästan köpa den för att bara 
hänga den hemma hos mig.” – Rebecca, 27 
 
“Vet inte hur många gånger jag har scrollat förbi Instagrambilder på bara en 
produkt, som den här bilden från Totême - det är säkert en superfin polotröja, men 
bilden säger mig absolut ingenting. Om jag ska bli intresserad av detta så ska jag 
vara på jakt efter en polotröja, men jag menar, hur ofta är man det?” – Sanna, 27 
 
“Den här lookbook bilden från Filippa K - jag skulle nog inte ens se den. Det blir för 
opersonligt och långt bort. Det ser bara stelt och tillgjort ut.” – Louise, 25 

 
Det framkom också att personliga anledningar kan vara avgörande för att ett intresse ska 
behållas eller ett begär skapas. 

 
“Såklart spelar personliga anledningar roll också. Om jag älskar skinnjackor eller om 
jag hatar utsvängda byxor, ja, då påverkar det såklart om jag blir intresserad eller 
inte. Eller om jag älskar personen på bilden, då blir jag mer intresserad än vad jag 
annars hade blivit.” – Erika, 30 
 

4.2.3 Agerande 
Studien visade att bekvämlighet och tydlighet är viktiga aspekter för att majoriteten av 
respondenterna ska gå vidare till modemärkets onlinebutik efter att ett intresse har väckts och 
ett begär har skapats. Det framkom att budskapet ska vara enkelt och tydligt för mottagaren. 
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Att det finns en länk till onlinebutiken i modemärkets Instagramprofil är avgörande. Det gör 
det enkelt att på bara några klick komma till produkten på onlinebutiken. Annars kan 
respondenterna uppleva det för tidskrävande eller ansträngande att själv behöva söka upp var 
produkten finns att köpa. Endast en av respondenterna angav att hon, precis som i fallet med 
nyhetsbrev, skulle söka upp produkten på egen hand om hon är intresserad.  
 
Respondenterna nämnde även att texten till Instagrambilden endast ska innehålla det 
väsentligaste. Detta angavs vara produktens namn, vem det är på bilden och hur respondenten 
kan klicka sig vidare för att hitta produkten. För mycket information har istället motsatt effekt 
och påverkar att mottagaren upplever det jobbigt och istället inte läser texten alls och därav 
inte går vidare till onlinebutiken.  
 

“Man vill snabbt och enkelt kunna läsa texten. Är den för lång orkar man inte.” – 
Sanna, 27 

 
“Man behöver bli guidad av märket - vad ska jag göra med det här budskapet? Det 
måste vara kort och tydligt, annars kanske det bara stannar vid inspiration. Typ click 
here .. get yours at … eller link in bio...” – Klara, 26 

 
“Man vill veta vem det är på bilden, vad produkten heter, hur jag hittar mer… Måste 
stå link in bio. Skulle aldrig öppna ett eget safarifönster och googla. I så fall måste jag 
vara väldigt, väldigt intresserad.” – Sofie, 27 
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras resultatet i relation till berörda delar ur den teoretiska 
referensramen. AIDA modellen är utgångspunkten och konsumentens makt och kontroll av 
den digitala marknadskommunikationen belyses. 
 
Resultatet går i linje med den modifierade versionen av kommunikationsmodellen AIDA som 
applicerades på studien. Studien pekar alltså på att meddelandet måste först fånga 
konsumentens uppmärksamhet, sedan hålla kvar och skapa ett intresse och ett begär, för att 
meddelandet sedan ska kunna leda till ett agerande. Detta då det är dessa tre steg som studien 
visar att konsumenten tar vid mottagandet av digital marknadskommunikation via Instagram 
och nyhetsbrev. Detta stödjer således Kotler & Armstrong (2012) som hävdar att ett 
meddelande måste utformas enligt AIDA modellen för att marknadskommunikationen ska 
lyckas. Följande analys kommer därför presenteras utefter indelningen: uppmärksamhet, 
intresse och begär och slutligen agerande. 

5.1 Uppmärksamhet 
Resultatet visar på att konsumenter upplever ett konstant brus av kommunikation från företag 
på de digitala medierna. Det blir ett överflöd av information som snarare gör konsumenten 
kräsen och selektiv av vad den väljer att ta del av samt påverkar huruvida konsumenten 
uppmärksammar diverse marknadskommunikation. Resultatet visar att konsumenten är van 
vid att ständigt uppdateras och matas med information från diverse olika digitala kanaler. 
Precis som Kotler & Armstrong (2012) nämner så är konsumenten på de digitala medierna 
välinformerade och har flera kommunikationsmöjligheter och konsumenten väljer vad den vill 
ta del av. Detta går i linje med vad denna studie visar; att konsumentens uppmärksamhet är 
svårfångad då det är överflöd av kommunikation från modemärken. Detta visar på att makten 
i den digitala marknadskommunikationen ligger hos konsumenterna, vilket styrks av Kotler & 
Armstrong (2012) som hävdar att det digitala ger företagen otroliga 
kommunikationsmöjligheter men att det även ger konsumenten mer makt och kontroll över 
den digitala marknadskommunikationen. Resultatet visar att konsumenten styr vad och var 
den tar del av kommunikationen. 
	   
Studien visar att det inte räcker med att konsumenten är intresserad av ett visst modemärke för 
att meddelandet ska uppmärksammas. För att konsumenten ska uppmärksamma både 
nyhetsbrev och Instagrambilder så krävs vissa viktiga aspekter för att fånga mottagaren. När 
det gäller marknadskommunikation via Instagram visar resultatet att Instagrambilden avgör 
om konsumenten uppmärksammar eller inte. Uppmärksammar inte mottagaren bilden så läser 
de inte heller den tillhörande texten. Resultatet visar att konsumenten är kräsen och 
uppmärksammar inte vissa bilder alls i sitt Instagramflöde och scrollar fort förbi utan 
reflektion. Detta återkopplar till de enorma kommunikationsmöjligheter som finns på de 
digitala medierna (Armstrong & Kotler 2012), vilket denna studie visar resultera i en mer 
selektiv mottagare. Gällande nyhetsbrev är ämnesraden avgörande för att få konsumentens 
uppmärksamhet. Den måste innehålla rätt kommunikation för att konsumenten ska bli nyfiken 
och då välja att ta del av nyhetsbrevet. Detta ifrågasätter tidigare forskning som antyder att e-
postmarknadsföring i form av nyhetsbrev möjliggör för företag att enklare penetrera det moln 
av marknadsföring som existerar idag (Reimers, Chao & Gorman 2016). Resultatet av denna 
studie visar att konsumenten trots eget val av att ta emot kommunikationen inte tar del av 
innehållet om ämnesraden inte uppmärksammar konsumenten tillräckligt. Denna studie pekar 
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på att det är svårt att tränga igenom molnet av marknadsföring trots att konsumenten själv 
väljer att ta del av kommunikationen. 
 

5.2 Intresse och begär 
När konsumenten har uppmärksammat marknadskommunikationen via nyhetsbrev eller 
Instagram så visar resultatet att det är avgörande att modemärket bibehåller intresse och fort 
skapar begär, då konsumenten annars lätt tappar intresset. Här återkopplas till konsumentens 
makt och kontroll av den digitala kommunikationen (Kotler & Armstrong 2012).  I fallet med 
nyhetsbrev så visar studien att det inte är självklart att konsumenten läser igenom 
nyhetsbrevet trots att det är öppnat. Detta styrks av DuFrene et al. (2005) som hävdar att den 
största utmaningen med nyhetsbrev är att få mottagaren att läsa dessa. Studien visar att 
innehållet är avgörande för om mottagaren läser nyhetsbrevet eller klickar sig ur det direkt. 
Konsumenter kan uppleva negativa känslor i de fall då innehållet i nyhetsbreven är för röriga 
och om det inte är tydligt vad modemärket vill kommunicera. Konsumenten vill uppleva det 
enkelt, tydligt och visuellt tilltalande. Annars ger nyhetsbrevet istället en jobbig känsla som 
känns tidskrävande och ansträngande. Resultatet av denna studie ifrågasätter därför tidigare 
forskning som hävdar att en av fördelarna med nyhetsbrev är att det undviker negativa känslor 
som konsumenten annars kan uppleva via annonser och banners (Reimers, Chao och Gorman 
2016). Trots att konsumenten har kontrollen så visar denna studie att inställningen och 
känslan kring denna typ av digital kommunikation inte är helt positiv. Studien pekar alltså på 
att konsumenten via nyhetsbrev inte alltid undgår negativa känslor. Detta stöds av DuFrene et 
al. (2005) som antyder att nyhetsbrev kan upplevas som spam trots att mottagaren frivilligt 
valt att ta emot det. Detta då konsumenten överöses med e-post från företag i sin mailkorg. 
 
Resultatet visar att Instagram är en social media kanal som konsumenter föredrar att ta del av 
marknadskommunikation via. Detta går i linje med Boateng och Okoe (2015) som genom 
deras studie visar att konsumenter har en positiv attityd till sociala medier som en 
kommunikationskanal för marknadsföring. Resultatet av denna studie visar att det upplevs 
enkelt, lättillgängligt och att främsta syftet med att följa modemärken via Instagram är för att 
ta del av inspiration. Resultatet visar att Instagram är en stor inspirationskälla för konsumenter 
och att det är en typ av digital kanal där de vill ha lättillgängligt, inspirerande och visuellt 
tilltalande flöde. Detta går i linje med tidigare studier som menar att konsumenter inte bara 
använder sociala media kanaler till att kommunicera med andra individer utan även för att 
interagera och följa modemärken (Carlson & Lee 2015; Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015; 
Hudson et al. 2016). Vidare visar studien att marknadskommunikationen från dessa typer av 
modemärken inte får upplevas för ”pushig”. Priser, överflöd av information eller för rörigt 
innehåll är exempel på detta. Detta kan ge konsumenten en negativ känsla, vilket stödjer 
Smith (2011) som antyder att vissa former av digital kommunikation kan störa konsumenten 
och istället upplevas som påträngande och irriterande. 
 
Resultatet visar att det som stimulerar konsumenten på både nyhetsbrev och Instagram är 
bilder och en visuellt tilltalande helhet. Mottagaren läser inte texten om inte bilderna tilltalar 
och inspirerar. Vidare visar resultatet att konsumenten stimuleras av en personlig relation med 
modemärket. Studien visar att mest effektivt är bilder som mottagaren kan identifiera sig med 
och relatera till. Resultatet visar att konsumenten på detta vis känner sig närmre modemärket, 
vilket stimulerar och ger positiva känslor. Detta går i linje med vad Hudson et al. (2016) 
diskuterar kring relationsbyggande på sociala medier. En frekvent två-vägskommunikation 
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leder lättare till ett ömsesidigt beroende mellan konsument och företag, vilket främjar 
relationen. 

5.3 Agerande  
Resultatet pekar på att om modemärket framgångsrikt lyckas med den digitala 
marknadskommunikationen via Instagram och nyhetsbrev så kan det leda till att konsumenten 
klickar sig vidare till onlinebutiken. Kommunikationen blir därmed inte endast en källa för 
inspiration. Det är inspirationen som stimulerar konsumenten till ett begär av produkten och 
att komma ett steg närmre onlinebutiken. Detta styrks av tidigare forskning som pekar på att 
sociala medier kan influera och inspirera konsumenter till köp (Hassan, Nadzim, & 
Shiratuddin 2015; Schivinski & Dabrowski 2016). 
 
Resultatet av den här studien visar att trots att intresse och begär finns för produkten så är det 
viktiga aspekter i meddelandet som avgör om konsumentens agerande blir i form av att gå 
vidare till modemärkets onlinebutik eller inte. Resultatet var samma gällande både nyhetsbrev 
och Instagram. Det som visade sig vara avgörande aspekter som påverkar konsumentens 
agerande är bekvämlighet, tydlighet och att det inte får uppfattas som tidskrävande. 
Lättillgängliga länkar är avgörande för konsumenten, då detta går inom ramen för 
bekvämlighet och att det inte upplevs tidskrävande. Det upplevs som smidigt och fort att 
genom bara några klick komma vidare till onlinebutiken. Tydlighet syftar framförallt på att 
konsumenten måste guidas av modemärket till ett agerande, för att konsumenten lätt och 
snabbt ska förstå vad den ska göra med budskapet. Detta stöds av Schivinski & Dabrowski 
(2016) som hävdar att konsumenten på sociala medier vill ha information tillgänglig efter 
deras egen efterfrågan och efter deras egen bekvämlighet. Resultatet i denna studie pekar på 
att konsumenten förväntar sig att få marknadskommunikationen serverad och lättillgänglig 
utan ansträngning. Konsumenten kräver oavsett nyhetsbrev eller Instagram att det ska vara 
bekvämt. Även detta kan vara ett resultat av att konsumenten matas med konstant 
marknadskommunikation via diverse digitala kanaler (Kotler & Armstrong 2012), vilket 
tillåter konsumenten att vara selektiv och kontrollera vilken kommunikation som mottas och 
huruvida agerandet sker i form av att gå bort från meddelandet eller att klicka sig vidare till 
modemärkets onlinebutik. Resultatet visar att konsumenten vill att det ska gå snabbt och 
enkelt, det ska inte upplevas som ansträngande eller tidskrävande. Detta går i linje med vad 
DuFrene et al. (2005) antyder; att konsumenten är en upptagen individ och att detta medför att 
företag inte kan förlita sig på att konsumenten självmant och frekvent går in på onlinebutiken. 
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6 Slutdiskussion  
Kapitlet presenterar inledningsvis studiens slutsats gällande konsumentens mottagande av 
digital marknadskommunikation och vad som stimulerar konsumenten till att gå vidare till 
modemärkets onlinebutik. Avslutningsvis läggs egna reflektioner fram samt tas förslag till 
fortsatt forskning upp. 
 

6.1 Slutsats 
Slutligen kan konstateras av studien att konsumenter stimuleras av samma typ av digital 
marknadskommunikation via de båda digitala kanalerna. Dock är inställningen och attityden 
till dessa former av marknadskommunikation delad. Majoriteten av respondenterna har en 
negativ inställning till nyhetsbrev och föredrar inte denna kanal till att ta del av 
marknadskommunikation. Några prenumererar och är positivt inställda, då det är ett sätt att 
hålla sig uppdaterad om nyheter och om modemärket överlag och för att inspireras av 
innehållet. Detta betyder dock inte automatiskt att konsumenten läser nyhetsbreven som 
mottas. Ämnesraden är en avgörande aspekt. Det kan trots prenumeration upplevas som 
jobbigt att ta emot nyhetsbreven om dessa inte uppmärksammar konsumenten tillräckligt via 
en ämnesrad som väcker nyfikenhet eller om innehållet inte känns stimulerande. Samtliga 
respondenter är positivt inställda till Instagram som en kanal för digital 
marknadskommunikation. Här upplevs det enkelt och lättillgängligt och det är en kanal där 
konsumenter gärna interagerar med och inspireras av svenska modemärken. Men svenska 
modemärken når inte automatiskt ut till prenumeranter via nyhetsbrev eller följare på 
Instagram. Konsumenter är kräsna och har kontrollen över den digitala 
marknadskommunikationen och de väljer vad och var de tar emot denna. Nyhetsbreven 
kanske inte uppmärksammas och hamnar direkt i papperskorgen och Instagrambilder scrollas 
lätt förbi.  
 
Studien visar att när konsumenter känner sig stimulerade så är de positivt inställda till 
Instagram och nyhetsbrev och att kommunicera med konsumenten via dessa kanaler fungerar 
då effektivt i marknadsföringssyfte. Konsumenten kommer då ett steg närmre modemärkets 
onlinebutik. Studien visar att det som stimulerar konsumenten är känslan av inspiration. 
Konsumenten efterfrågar visuellt tilltalande bilder som väcker inspiration och begär. Texten 
finns som stöd men inspirerar inte bilden så ser inte konsumenten texten. Exempel på 
inspirerande bilder kan vara modeprofiler eller designern bakom märket i en miljö som ger 
känslan av att vara tagen i ett ögonblick. Konsumenten vill få en känsla av hur produkten kan 
bäras. Det gör att modemärket och produkten inte känns långt bort från konsumentens egen 
identitet. Det upplevs personligt och något som konsumenten kan relatera till. Detta kan tolkas 
som att konsumenten stimuleras av en verklighetstrogen digital marknadskommunikation. En 
arrangerad bild med en modell får konsumenten varken någon relation till eller 
identifieringskänsla av. Detta ger inte konsumenten någon inspiration och därav inte heller 
någon stimulans. 
 
För att konsumenten ska klicka sig vidare till modemärkets onlinebutik måste den digitala 
marknadskommunikationen således först fånga uppmärksamhet, sedan hålla ett intresse och 
skapa begär. Det finns dock avgörande aspekter i meddelandet som påverkar om 
konsumentens mottagande stannar vid inspiration eller om det går vidare till onlinebutiken. 
Bekvämlighet, tydlighet och lättillgänglighet ska genomsyra meddelandet så att konsumenten 
enkelt kan guidas till ett agerande. Länkar och sparsam text är exempel på detta. Här 
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återkopplas till konsumentens kontroll och makt på de digitala medierna. Mottar inte 
konsumenten det den efterfrågar så når inte heller svenska modemärken ut med sin 
kommunikation, det scrollas förbi eller raderas direkt. Detta ligger enligt studien till grund i 
det överflöd av information som konsumenter ständigt matas med. Det är ett moln av digital 
marknadskommunikation och konsumenten är för bekväm för att ta del av information som 
upplevs tidskrävande eller ansträngande - de matas ändå med ny marknadskommunikation 
sekunden efter. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
I den här studien framkommer konsumentens inställning och attityd till nyhetsbrev och 
Instagram som kanaler för marknadskommunikation från svenska modemärken. 
Konsumentens roll som mottagare på digitala medier belyses och viktiga aspekter som 
stimulerar konsumenten till att klicka sig vidare till onlinebutiken framkommer. Studien är 
baserad på ett målstyrt urval bestående av respondenter som är väl insatta i digitala medier 
samt frekvent tar emot digital marknadskommunikation från den typen av svenska 
modemärken som varit studiens avgränsning. Det skulle för fortsatt forskning vara intressant 
att även undersöka mottagandet av digital marknadskommunikation hos konsumenter som 
inte är lika medievana och insatta i digitala medier. Det skulle vara av intresse att se om 
resultatet skiljer sig beroende på hur insatt respondenten är eller om mottagandet av den 
digitala kommunikationen via Instagram och nyhetsbrev skulle följa samma karaktäristiska 
mönster som den här studien. Det skulle vara av relevans då de konsumenter som svenska 
modemärken kommunicerar med via digitala medier kan tänkas vara olika insatta och 
medievana. Det kan tänkas vara av intresse för modemärken att få en förståelse för om samma 
typ av digital kommunikation efterfrågas av samtliga i deras målgrupp. Stimuleras 
konsumenterna, oavsett hur medievana och insatta i digital marknadskommunikation de är, av 
samma typ av digital kommunikation? 
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8 Figurförteckning 
Figur 1: Modifierad AIDA modell utformad av författaren. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Nyhetsbrev 
 
Nyhetsbrev: Filippa K 
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Nyhetsbrev: Rodebjer 
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Nyhetsbrev: Totême 
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9.2 Bilaga 2: Instagrambilder 
Instagrambilder: Filippa K 
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Instagrambilder: Rodebjer 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Namn: 
Ålder: 
 
Nyhetsbrev 
 

• Prenumererar du på nyhetsbrev?  
 

Om ja 
• I vilket syfte? 

  
• Öppnar du nyhetsbreven du får? Och läser du nyhetsbreven du får? 

 
Om nej 

• Varför inte? 
 

Nyhetsbrev som stöd till följande frågor: 
 

• Vad påverkar att du öppnar ett nyhetsbrev? 
 

• Vilken typ av nyhetsbrev tilltalar dig mest, textmässigt och bildmässigt? Och varför? 
 

• Vad påverkar att du klickar dig vidare till online butiken? Och vad kan göra att du inte 
klickar dig vidare? 

 

Instagram 
 

• Följer du modemärken på Instagram? 
 

Om ja  
• I vilket syfte?  

 
Om nej   

• Varför inte? 
 

Instagrambilder som stöd till följande frågor: 
 

• Vilken typ av Instagrambild tilltalar dig mest? Och varför? 
 

• Påverkas du av texten till bilden? På vilket sätt? 
 

• Vad påverkar dig till att du klickar dig in på online butiken för att kika mer på 
produkten? Och vad kan påverka att du inte går in på online butiken? 
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