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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är i sociala mediers innehåll/uttryckssätt 
som gör att en konsument väljer att följa Stadium_jointhemovement  på Instagram. Studien 
görs i samarbete med Stadium och berör ämnesområdena Marknadsföring, Sociala medier, 
Varumärkesstrategi och Instagram. För att besvara studiens syfte har data samlats in med 
hjälp av en telefonintervju med Stadium, en enkätundersökning med konsumenter, 
semistrukturerade intervjuer med konsumenter samt statistik från Stadiums 
Instagramkonto. Studien beskriver hur potentiella konsumenter uppfattar olika kategorier av 
inlägg, hur man som varumärke bör agera med tanke på ens konsumenters beteende och 
användning av Instagram. De beskriver även vilken typ av innehåll och uttryckssätt 
konsumenter uppskattar på varumärkets Instagramkonto. 
 
Studien påvisar att inlägg som inte uppfattas som reklam vid första anblicken uppskattas 
mer hos konsumenterna. Konsumenter uppskattar när varumärken är personliga och 
uttrycker sina värderingar i en fråga som berör konsumenten. De uppskattar även när fokus 
ligger på bilden i inlägget och när tillhörande text är kort och snarare syftar till att förhöja 
bilden. Konsumenters tolkning av emotionella- och erfarenhetsmässiga inlägg stämmer bra 
överens med Stadiums vision gällande att aktivera världen.  
 
Varumärken aktiva på Instagram bör ha förståelse för sina konsumenters användning, 
motivation och beteende på sociala medier. Man bör även basera sin 
marknadsföringsstrategi genom att granska statistik från tidigare kampanjer och inlägg. 
 
 
 
Nyckelord: Varumärkesstrategi, Sociala medier, Instagram, Marknadsföring 
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Abstract  
The purpose of this study is to investigate what it is in the content/expression on social 
media that makes a consumer choose to follow  Stadium_jointhemovement on Instagram. 
The study is done in collaboration with Stadium and touches the topics Marketing, Social 
Media, Branding and Instagram. To answer the purpose of the study, data has been collected 
through a telephone interview with Stadium, a questionnaire with consumers, 
semi-structured interviews with consumers as well as statistics from Stadium´s account on 
Instagram. The study describes how potential consumers perceive different categories of 
posts, how to act as a brand considering the behavior of consumers and the use of Instagram 
as well as what kind of content/expression consumers appreciate on brand's Instagram 
account. 
 
The study shows that posts that are not perceived as advertising at first glance are more 
appreciated by consumers. Consumers appreciate when brands are personal and express 
their values in a matter that concerns the consumer.  They also appreciate when the focus is 
on the image in the post and when the associated text is short and rather aims to enhance the 
image. Consumer's interpretation of emotional- and experiential brand posts are in line with 
Stadium's vision of activating the world. 
 
Brands active on Instagram should have an understanding of their consumers use, 
motivation and behavior on social media. One should also base their marketing strategy by 
reviewing statistics from previous campaigns and posts. 
 
 
 
 
Keywords: Brand strategy, Social media, Instagram, Marketing 
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1. Inledning  
I detta kapitel beskrivs studiens syfte och ges en bakgrund till varför konsumenter väljer 
att följa Stadiums Instagramkonto Stadium_jointhemovement. Vidare presenteras syftet 
med studien samt mer specifika forskningsfrågor och avgränsningar för studien.  
 
Idag ekar brevlådorna tomma och vi får mycket reklam från företag via vår mail och sociala 
medier. Vi matas dagligen med reklam från företagskonton, men även från influencers som 
idag fungerar som företags moderna reklampelare. Vad är det som gör att vi som 
konsumenter väljer att följa varumärken på sociala medier och därmed tackar ja till att bli 
matade med reklam dagligen? Vad är det vi som konsumenter gillar att se? Varför klickar vi 
på följ-knappen? Är det tillhörigheten till varumärket som gör att man väljer att följa det på 
Instagram? Vill man uppnå någon slags association med just det varumärket? Är det på 
grund av att de tidigare publicerat ett tilltalande flöde? Eller vill man helt enkelt ha 
erbjudanden och uppdateringar får varumärket som tidigare kommit i andra former?  

1.1 Bakgrund 
Idag är det 83% som använder sociala nätverksplatser av alla internetanvändare 
(Internetstiftelsen, 2018). Facebook är fortfarande störst när det kommer till användarantal 
inom sociala medier men Instagram och Snapchat har en betydligt snabbare tillväxt. 
Instagram växer snabbast och där kan man också se att användandet ökar i alla åldrar 
(Internetstiftelsen, 2018). Användare idag spenderar i genomsnitt 3 timmar per dag på 
digitala medier via mobiltelefonen. Att synas på dessa forum har kommit att bli väldigt 
populärt för företag och organisationer också, där bland Stadium som denna studie sker i 
samarbete med. Varumärket Stadium är aktivt på sociala medier och lyckas nå sin publik. 
Deras Instagramkonto “Stadium_jointhemovement ” har idag (12-04-2019) 38 600 följare. 
Enligt Stadium själva så riktar sig deras Instagramkonto till konsumenter då företaget i sig är 
ett b2c företag. Kontots olika inlägg är av många olika typer av inläggskategorier. Därför är 
Stadiums Instagramkonto intressant för studien då den syftar på att undersöka vad det är i 
Instagramkontots innehåll/uttryckssätt som gör att konsumenter väljer att följa varumärken 
och därmed reklam samt ta reda på vad det är konsumenter uppskattar.  
 
En förstudie i form av en intervju gjordes med Jenny Ballin, Stadiums Social media manager, 
Ballin är ansvarig över vad Stadium publicerar på Instagram. Jenny beskriver att syftet med 
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Stadiums närvaro idag är att finnas tillgängliga där deras kunder befinner sig. Deras 
kommunikation i sociala medier ska stärka varumärket och deras vision att aktivera världen, 
vilket innebär att dem vill inspirera till en aktiv livsstil. Jenny beskriver även hur de själva 
ser på deras användning av Instagram samt olika typer av innehåll och uttryckssätt. Hon 
nämner hur de idag använder sig av “pris- och produktbilder” respektive bilder som är mer 
känsloskapande och varumärkesbyggande, där inga produkter förekommer alternativt visas 
upp mer diskret. Hon beskriver även vilka typer av inlägg de upplever fungerar bra på 
Instagram och nämner då flera olika typer av inlägg. Inlägg där Stadium är mer personliga 
och delar med sig av sina värderingar fungerar ofta bra. Likaså inlägg där de använder sig av 
influencers eller när de tar ställning i en omtalad fråga.  
 
Instagraminlägg kan kategoriseras till olika inläggskategorier beroende på hur bilden ser ut 
och vad den tillhörande texten säger, med andra ord beroende på inläggets innehåll ( Tafesse 
och Wien, 2017). Genom att kategorisera de olika inläggen kan man analysera vilka 
kategorier som genererar interaktion och även vidare undersöka konsumenternas koppling 
till respektive kategori. 
 
Inläggets innehåll och kategorisering är inte det enda som spelar in i uppfattningen av 
inlägget. Det har också betydelse i vilket sammanhang, när man använder Instagram samt 
till vilket syfte. (W ærn, Pettersson, Svensson, 2004). Det är viktigt att varumärken som väljer 
att marknadsföra sig på sociala medier har ett ramverk för hur detta bör göras på ett så 
effektiv sätt som möjligt, men också att skapa sig förståelse för sina konsumenters 
motivation och beteende. Det är också viktigt att att välja rätt kanaler, innehåll och förstå 
vilket innehåll som får bäst resultat på respektive kanal. (Montgomery, 2018). Ett 
framgångsrikt Instagramkonto är således baserat på den statistik som är insamlad från 
tidigare kampanjer och inlägg. Utifrån dessa data kunna basera en marknadsföringsstrategi 
och bygga upp sitt varumärkesuttryck kring detta. (Socialbakers, 2019).  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är i sociala mediers innehåll/uttryckssätt 
som gör att en konsument väljer att följa Stadium_jointhemovement  på Instagram.  
 
För att kunna besvara studiens syfte har tre forskningsfrågor tagits fram:  
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- Hur uppfattas olika kategorier av varumärkets inlägg hos konsumenterna? 
 

- Hur bör man som varumärke agera med tanke på ens konsumenters beteende och 
användning av Instagram? 
 

- Vilken typ av innehåll och uttryckssätt uppskattar konsumenterna på varumärkets 
Instagramkonto?  

 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad på så sätt att den enbart behandlar inlägg tagna från Stadiums 
Instagramkonto, detta för att alla inlägg ska komma från samma konto och därmed ha 
liknande förutsättningar. Av alla sociala medier riktar sig den här studien till Instagram och 
detta blir därmed ytterligare en avgränsning. Utifrån Stadiums konto är sex olika inlägg 
utvalda vilka klassats inom olika inläggskategorier. Inget av de utvalda inläggen har 
marknadsförts på Instagram, med det menas att Stadium inte betalat för att få ytterligare 
spridning på inlägget.  
 
I studien analyseras både text och bild i de utvalda inläggen, men hashtags, taggar och rörlig 
media analyseras inte.  
 
Tidsspannet mellan inläggen är cirka 1,5 månad, det första utvalda inlägget publicerades 3 
februari (36 596 följare) och det sista var 20 mars (38 004 följare). Eftersom följarantalet 
inte ska spela någon roll så har beräkningar gjorts för att få ut en siffra som ger resultat på 
likes, kommentarer, exponeringar oberoende på hur många som inlägget har nått. Eftersom 
spridningen har betydelse, finns även den den siffran med som en variabel.  
 
Stadiums primära målgrupp är den som varumärket riktar sig till, deras Instagramföljare 
kan ses som en sekundär målgrupp de inte bestämt själva. Den målgrupp Stadium har på 
Instagram finns i åtanke under genomförandet av studien medan deras primära målgrupp är 
den studien fokuserat på att nå vid datainsamlingen. Detta resulterar i att variabeln bli större 
än den sekundära målgruppen men också begränsad på grund av författarnas tillgänglighet 
till olika åldersgrupper.  
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1.4 Disposition  
I kapitel 2, Teoretiska ramverk redovisas teorier och tidigare forskning för att få förståelse 
och bakgrund som ska ligga till grund för studien. Här kommer de olika kategorierna att 
redovisas och sammanställas med syfte att kunna gruppera inläggen som valts från Stadiums 
Instagramkonto. Teorier gällande sociala medier och varumärken kommer senare kopplas 
samman med den insamlade data i kapitel 6, Diskussion .  
 
I kapitel 3, Metod  presenteras studiens tillvägagångssätt. Här redovisas förstudien som talar 
om hur Stadium själva vill uppfattas utåt. Sedan presenteras den kvantitativa undersökning, 
en enkät, som visar hur potentiella konsumenter uppfattar de utvalda inläggen och 
kategorierna respektive inlägg ingår i. Därefter redovisas statistik från Stadiums 
Instagramkonto och de utvalda inläggen där konsumenters interaktionen med respektive 
inlägg kan läsas av. Sedan redogörs de intervjuer som visar på varför potentiella 
konsumenter uppfattar inläggen och varumärken på sociala medier.  
 
De utvalda inläggen kommer sedan i kapitel 4, Analys av insamlad data att presenteras i 
följd efter varandra där tillhörande data till varje inlägg kommer att redovisas. Därefter 
presenteras analysen av den data som samlats in till respektive inlägg. Detta för att förenkla 
för läsaren och urskilja vilken data som hör till respektive inlägg. Därefter görs en analys 
genom att ställa resultaten i förhållande till varandra.  
 
I kapitel 5, Slutsats kommer slutsatser kunna dras utifrån den analys som genomförts på 
respektive inlägg men även med tanke på hur förhållandet mellan de olika inläggen ser ut.  
 
I kapitel 6, Diskussion  kommer alla svaren på forskningsfrågorna knytas ihop till en helhet 
och diskuteras. Studiens slutsats kommer även här kopplas samman med de teorier som 
ligger till grund för ämnet. 
 
Avslutningsvis i kapitel 7 kommer Förslag till vidare forskning  ges då författarna menar att 
ämnesområdet är stort och alla faktorer inte undersökts i den här studien.  
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2. Teoretiska ramverk 
2.1 Ramverk för kategorisering av inlägg på sociala medier  
Tafesse W. och Wien A. (2017) har tagit fram ett ramverk för hur man kan kategorisera in 
olika inlägg på sociala medier i olika kategorier. Enligt detta ramverk är det möjligt att 
klassificera inlägg i 12 olika kategorier: 
 

- Emotionella varumärkesinlägg (eng. Emotional brand posts) 
- Funktionella varumärkesinlägg (eng. Functional brand posts)  
- Utbildande varumärkesinlägg (eng. Educational brand posts)  
- Varumärkesresonansinlägg (eng. Brand resonance) 
- Erfarenhetsmässiga varumärkesinlägg (eng. experiential brand posts) 
- Aktuella händelser/events inlägg  (eng. current event)  
- Personliga varumärkesinlägg (eng. Personal brand posts) 
- Anställdas varumärkesinlägg (eng. Employee brand posts)  
- Varumärkesgemenskap (eng. Brand community) 
- Kundrelationsmässiga inlägg (eng. Customer relationship) 
- Orsaksrelaterade inlägg (eng. Cause-related brand posts)  
- Säljfrämjande inlägg (eng. Sales promotion)  

 
I denna studie ligger fokus på 7 av de 12 olika kategorier som Tafesse och Wien beskriver, 
dessa presenteras mer omfattande nedan: 
 

- Emotionella varumärkesinlägg (eng. Emotional brand posts) 
- Funktionella varumärkesinlägg (eng. Functional brand posts)  
- Varumärkesresonansinlägg (eng. Brand resonance) 
- Erfarenhetsmässiga varumärkesinlägg (eng. experiential brand posts) 
- Aktuella händelser/events (eng. current event)  
- Anställdas varumärkesinlägg (eng. Employee brand posts) 
- Orsaksrelaterade inlägg (eng. Cause-related brand posts) 

 

10 



2.1.1. Emotionellt inlägg / Emotional brand posts  
Enligt Tafesse och Wien (2017) så ska emotionella varumärkesinlägg framkalla 
konsumentens känslor genom att använda ett emotionellt språk, inspirerande berättelser 
eller humor. Man vill här skapa känslomässig koppling till konsumenterna och varumärket.  
 
Det finns tre olika varianter på hur man kan skapa emotionella inlägg Enligt Tafesse W. och 
Wien A. (2017). Den första varianten bygger på språket, att använda känslomässigt 
uttrycksfulla ord och symboler. Det kan vara i form av något slags firande, något kul eller 
mer rörande. Den andra varianten är i form av berättelser, blogginlägg, videor eller rörliga 
berättelser som lyfter fram fans, kunder, anställda, personligheter eller enheter utanför 
företaget. Det kan vara en berättelse om en händelse där någon lyckats med något ovanligt 
eller osannolikt med syfte att inspirera. Tredje varianten av emotionella inlägg består av 
skämt eller frågor till konsumenterna som skapar en vardaglig och ödmjuk känsla. Dessa tre 
varianter använder man för att skapa ett starkare band med konsumenterna med avsikt att 
de ska få en känslomässig koppling till varumärket. 

2.1.2 Funktionella varumärkesinlägg / Functional brand posts  
I så kallade funktionella inlägg så visar man upp företagsprodukter, kvalitet, pris, effektivitet, 
stilkriterier och tjänster efter prestanda enligt Tafesse W. och Wien A. (2017). Dessa inlägg 
framhäver också produktspecifikationer och tekniska egenskaper. Funktionella 
varumärkesinlägg förmedlar information om produkten för att hjälpa konsumenten att fatta 
köpbeslut.  
 
Här finns två varianter av hur man kan göra inlägget Enligt Tafesse W. och Wien A. (2017). 
Den första tar med produktegenskaper och vad varumärket själv ser som fördelar hos 
produkten. Den andra varianten bygger på omdömen av externa granskare, som 
expertrecensioner, vilket kan ge gynnsamma effekter då man har tillit till konsumenten eller 
experten på grund av deras objektiva syn på produkten. Denna strategi är speciellt populär 
bland bilmärken, då man vill ha detaljerade produktrecensioner av tredjeparts specialister.  

2.1.3 Varumärkesresonansinlägg / Brandresonans 
Enligt Tafesse och Wien (2017) grundar sig Varumärkesresonans inlägg i att man riktar 
uppmärksamheten på ett “varumärkeslöfte” som ska urskilja och positivt placera varumärket 
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i konsumentens sinne. Det här använder sig varumärken av för att lyfta fram personlighet, 
identitet och varumärkesbild.  
 
Det finns fyra varianter på sätt man kan använda Varumärkesresonans i inlägg på Instagram. 
Den första varianten handlar om att visa upp varumärkesbilden i form av till exempel visuell 
identitet, som varumärkeslogotyp eller varumärkeskaraktär. Andra varianten består oftast av 
bilder på enbart produkten och märket. Det kan vara en visuellt slående bild där 
märkesvaror visas upp till syfte att locka konsumenten, här kompletterar man inte med långa 
texter eller andra uppgifter i bilden. I den tredje varianten använder man sig av kända 
profiler och influencers för att skapa positiv varumärkesöverföring och stärka varumärkets 
personlighet. Fjärde varianten är den typ av inlägg där man främjar varumärkesarvet, det 
historiska bidraget och hur det skapades.  
 
Att använda sig av varumärkesresonansinlägg blir vanligare på sociala medier då 
varumärken vill skapa sin självständighet online.  

2.1.4 Erfarenhetsmässiga varumärkesinlägg / Experiential brand posts 
Här använder man sig av händelsebaserade, sinnesbaserade och förkroppsliga koder för att 
koppla ihop det till specifika konsumentupplevelser. Man använder sig av 
erfarenhetsmässiga inlägg därför att det ger en kraftfull meddelandestrategi vilket skapar en 
rik och genuin varumärkesupplevelse på sociala medier.  

2.1.5 Aktuella händelser/events inlägg / Current event 
Denna typ av inlägg fokuserar på etablerade teman som är aktuella och aktiva under en 
specifik tidpunkt. Det kan exempelvis vara kulturella händelser eller evenemang, helgdagar, 
specifika årsdagar eller väder. Syftet är generellt att skapa samtal kring allmänt diskuterade 
händelser och att på så sätt naturligt engagera sig i sociala medier och interagera med sin 
målgrupp.  
 
Tafesse W. och Wien A. (2017) beskriver tre olika varianter av denna inläggskategori.  
Den första varianten är när inläggen syftar på populärkulturella händelser som 
sportevenemang, TV-program, filmer eller andra kulturella fenomen som är aktuella just då.  
Andra varianten tar istället upp kulturella helgdagar, årsdagar eller andra speciella dagar för 
att då skapa samtal om allmänt kända och firade dagar man som konsument kan relatera till.  
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Tredje varianten är när inläggen syftar på väder eller säsong och skapar engagemang och 
konversation kring detta.  
 

2.1.6 Anställdas varumärkesinlägg / Employee brand posts 
I denna typ av inlägg fokuseras, precis som namnet antyder, på de anställda hos varumärket 
och tar upp de anställdas perspektiv på olika sätt. Inläggen kan bland annat handla om de 
anställdas expertis och kunskap, anställdas tankesätt och filosofi om varumärket eller 
anställdas personliga intressen.  
 
Tafesse och Wien (2017) skiljer på denna typ av inlägg och har delat upp dessa i tre olika 
varianter. Första varianten fokuserar ofta på anställdas expertis och kunskap inom området 
som varumärket verkar inom. Det kan exempelvis vara anställda som beskriver eller 
förklarar tekniska lösningar, problem eller processer. Andra varianten fokuserar istället på 
anställdas syn på större frågor kring företaget och varumärket. Det är vanligt att anställda i 
denna variant pratar om företagskultur, partnerskap och anställningsrelationer. Tredje 
varianten fokuserar på anställdas personliga intressen, hobbies, prestationer och synsätt. Det 
som är specifikt för denna variant är att de anställda personligen alltid är i fokus.  

2.1.7 Orsaksrelaterade inlägg / Cause-related brand posts 
Dessa inlägg fokuserar på att förknippa varumärket med något positivt och att få varumärket 
att framstå i goda dager i och med att de bidrar med något gott till samhället på ett eller 
annat sätt. Vanligt förekommande är att man uppmanar konsumenter att stödja dem i deras 
goda arbete, och att man spelar på moral och emotionella känslor. Varumärket kan på så sätt 
skapa positiv varumärkesimage och skapa känslomässiga band till konsumenterna.  

2.2 Varumärkeslojalitet 
Montgomery (2018) skriver om lojaliteten och tillhörigheten dedikerade konsumenter har 
till varumärken. Vad det är som händer när varumärket tar ett felsteg och de villkor och 
förväntningar konsumenten har gentemot varumärket bryts. 
 
Montgomery (2018) menar att konsumenter har psykologiska kontrakt med varumärken 
som bestämmer villkoren/förhållandena och för dedikerade konsumenter leder ett felsteg av 
någon aspekt till en negativ respons. Vidare menas att den bakomliggande faktorn är 
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konsumentförtroende; Engagerade konsumenter uppvisar mer negativ respons på 
överträdelser/felsteg som ett resultat av deras lägre förtroende för varumärket.  
 
Thorberg (2014) berättar här om hur mycket påverkan våra känslor av tillhörighet spelar in 
på våra val. Lojalitet till ett varumärke kan delas upp i två delar, beteendelojalitet och 
attitydslojalitet. Beteendelojalitet handlar om att vi ofta ser det och har ett invant beteende 
att välja just det varumärket eller restaurangen, men att det inte är något vi har en tanke på 
att visa upp. Till exempel att vi handlar på ICA istället för Hemköp. Attitydslojalitet är 
däremot när vi vill visa upp vårt val. Att vi kanske väljer just det varumärket för att tillhöra 
den gruppen som konsumerar varumärket. “De starkaste varumärkena blir som personer, vi 
ger dem namn, ett säreget utseende, känslor och attityd”.  

2.3 Sociala medier 
Montgomery (2018) beskriver att det är viktigt att företag/varumärken som marknadsför sig 
på sociala medier har ett ramverk för hur detta bör göras på så effektivt sätt som möjligt. 
Hon skriver om vikten i att förstå sina konsumenters motivation och beteende, om att välja 
rätt kanaler samt om att välja rätt innehåll för att uppnå bäst resultat på olika kanaler.  
 
Ashley och Tuten (2015) analyserar i sin studie ett urval större varumärken. Här beskrivs 
bland annat vilka sociala mediekanaler som används, vilka kreativa strategier som används 
och hur dessa kanaler och strategier relaterar till konsumenternas engagemang i 
varumärkens sociala medier.  
 
I en artikel av Socialbakers (2019) beskrivs att vägen till ett framgångsrikt konto är baserat 
på data och statistik från tidigare kampanjer och inlägg. Utifrån detta kan man basera en 
marknadsföringsstrategi och bygga upp sitt varumärkesuttryck på det sättet.  
 
Enligt Micu, Sciandra, Micu (2019) påverkas konsumenternas beteende beroende på de 
fördelar (eng. the benefits/beliefs) som varumärket erbjuder. Dessa kategoriseras som 
antingen funktionell, experientiell eller symbolisk (eng. functional, experiential, and 
symbolic). Den funktionella är de mest väsentliga fördelarna med produkten och är oftast 
kopplat till produktens egenskaper. Experientiella relaterar istället till hur det känns att 
använda produkten, men är ofta också kopplade till produktegenskaper. De symboliska 
brukar däremot inte vara relaterade till produktegenskaper utan relaterar ofta istället till 
underliggande behov som socialt godkännande, personligt uttryckande och självkänsla.  
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Bergström (2012) menar att det är viktigt för företag och varumärken att framstå som 
intressanta, lyhörda och öppna för dialog men även “modigt och starkt nog att säga förlåt när 
något gått snett”. Han nämner även att annonsering på sociala medier är effektivt i och med 
att det annonserande företaget kan nå sin målgrupp med hjälp av flera olika faktorer 
exempelvis ålder, kön, civilstånd, eller där de bor. Bergström skriver även om viral 
kommunikation, vilket han beskriver likt ett budskap vilket inte bara når fram till en person 
utan även skickas vidare till andra. Nyckeln till framgång för viral kommunikation är att 
budskapet är lätt att förstå, lätt att komma ihåg, lätt att presentera och lätt att skicka vidare.  
 
“Facebook är det största sociala nätverket (76 %), Instagram nummer två (60 %) och 
Snapchat tredje störst (38 %)” står det på Internetstiftelsens (2018) hemsida. 2010 var det 
53% som använde sociala medier och 28% som använde det dagligen. 2018 använde 83% 
sociala medier, av dessa använde 63% sociala medier dagligen. Det innebär en ökning på 40 
procentenheter över 8 år gällande dagligt användande. Som tidigare nämnt är Facebook 
störst inom sociala medier men både Instagram och Snapchat växer snabbare. När det 
kommer till det dagliga användandet av de tre olika kanalerna så ligger Facebook i toppen 
bland den äldre målgruppen men att Instagram och Snapchat toppar listorna bland unga.  
 
Instagram är den sociala mediekanalen  som växer snabbast och där användandet ökar i alla 
åldrar. Idag är det nästan två tredjedelar av befolkningen som använder Instagram. “Det är 
vanligare bland de yngre än bland de äldre att använda Instagram. Användandet är dock så 
utbrett att mer än hälften använder tjänsten ända upp till 55 år.” - Internetstiftelsen (2018) 
 
Enligt Internetstiftelsen (2018) så spenderar idag användare i genomsnitt cirka 3 timmar per 
dag på digitala medier på mobilen, bara på de senaste fem åren är det en tillväxt av 
användandet på 4 gånger så mycket. Facebook är fortfarande större än Instagram och har 
fler användare men har inte samma publikt engagemang som Instagram. På instagram så 
deltar publiken mer i inlägg och konton, vilket gör att Instagram blir en väldigt kraftig 
plattform att synas på för ett varumärke. Att ta hjälp av influencers är något som växt och är 
en stor marknad idag. Det finns dock en hel del konton där det förekommer bedrägeri och 
det är svårt att avgöra vad som är: “ falska anhängare, falskt engagemang och falska 
intressen”. Idag finns det inte  något sätt att säkert avläsa om det förekommer bedrägeri på 
konton.  
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2.4 Influencer marketing 
Lim, Radzol, Cheah, Wong. (2017) nämner att influencer marketing riktar sig främst till den 
yngre målgruppen som är benägna att “följa deras favoritinflytande”, vilket i stor 
utsträckning är influencers. Konsumenters godkännande av varumärken blir allt viktigare 
och att skapa buzz kring varumärket. Lim m.fl. (2017) menar att Influencer marketing anses 
idag som den mest kostnadseffektiva marknadsföringsstrategin. Om man jämför med 
“kändisaccepteranden” i samband med marknadsföring så ses influencer marketing som mer 
trovärdigt, här bygger man en relation till företaget och till tittarna som grundar sig i 
förtroende. Influencers uppfattas som mer uppriktiga att leverera och demonstrera 
produkter med trovärdighet till deras följare.  
 
Tilliten till konsumenter kan man bygga upp på flera olika sätt, idag är en vanlig metod 
Influencer marketing, här tar man tilliten som den kända profilen har byggt upp med sina 
egna följare och överför dem till varumärket för att konsumenterna skall associera.  Lim, 
Radzol, Cheah, Wong menar även att övertygande influencers har en positiv inverkan på 
konsumenters köpintention, men att det är viktigt att välja en passande influencer utefter 
syfte med kampanj och varumärkets image i stort. Vidare beskrivs att det är konsumenters 
attityd som ger mest effekt på köpintentionen, Lim, Radzol, Cheah, Wong menar därför att 
varumärket bör välja en lämplig influencer med syfte att förbättra konsumenternas attityd 
gentemot varumärket och på så sätt öka köpintentionen hos konsumenterna. (Lim, Radzol, 
Cheah, Wong. 2017). 
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3. Metod  
Som ett första steg genomfördes en förstudie  i form av en telefonintervju med Stadiums 
Social Media manager. Detta till syfte att få grundläggande förståelse och uppfattning kring 
varumärket samt deras närvaro på sociala medier. Sedan genomfördes en kvantitativ 
undersökning  för att se hur konsumenterna tolkar de inlägg studien tar upp. Därefter 
genomfördes en analys av statistiken från Stadiums Instagramkonto,  vilket gav förståelse 
för konsumenters interaktion och beteende på sociala medier men också de specifika 
inläggen som studien undersöker. Därpå genomfördes även intervjuer  med informanter med 
avsikt att få fram “varför” de tolkar inlägg på visst sätt, samt öka förståelsen för data som 
redan samlats in.  

3.1 Förstudie 
Förstudien genomfördes i samband med att klartecken på att ett samarbete med Stadium 
kunde genomföras. Förstudien bestod av en telefonintervju med Stadiums Social media 
manager Jenny Ballin och genomfördes den 13 mars 2019. Intervjun var halvstrukturerad 
(Kvale & Brinkmann, 2014) och genomfördes för att få en grundläggande förståelse över 
Stadium som varumärke. Huruvida de själva ser mönster kring deras uttryckssätt på sociala 
medier och vad syftet med deras närvaro är på sociala medier. Innan intervjutillfället 
skapades en intervjuguide (se bilaga 2) i form av ett dokument med frågor om Stadiums 
instagramkonto, deras arbete med sociala medier, funderingar om praktiska detaljer och 
förväntningar kring det kommande samarbetet. Intervjun var halvstrukturerad och därför 
skrevs en intervjuguide vilken utgjorde förslag till frågor där ordningen frågorna ställdes inte 
ansågs vara viktigt. Fokus låg på att skapa en naturlig dialog med det förberedda materialet 
som grund.  
 
Intervjun genomfördes över telefon på grund av att de olika parterna hade svårt att hitta en 
mötestid för ett fysiskt möte inom en rimlig tidsram. Intervjun spelades in för att underlätta 
vid själva intervjutillfället, så fokus kunde ligga på att genomföra intervjun genom att ställa 
bra frågor, hålla en bra dialog och få intervjun att flyta på naturligt. Inga anteckningar fördes 
medan intervjun hölls. Efteråt sammanfattades först intervjun kort muntligt då en 
diskussion kring intervjuns innehåll hölls för att vidareutveckla eventuella ideér och tankar 
som uppstod under intervjun. Därefter transkriberades intervjun med hjälp av riktlinjer från 
Kvale och Brinkmann (2014).  
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3.2 Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning gjordes för att få svar på hur de olika inläggen tolkas av 
respondenterna som deltog i enkäten. Den kvantitativa undersökningen baserades dels på 
vad som togs upp i förstudien, men grundades även i syftesformuleringen och de 
forskningsfrågor som tidigare formats. Den kvantitativa undersökningen var i form av en 
enkät som delades via Facebook. Den delades dels bland båda författarnas Facebookvänner, 
men också i utvalda grupper till syfte att nå studiens tänka målgrupp.  
 
Vid förberedelsen av enkäten gjordes även ett urval av de inlägg som publicerats på Stadiums 
Instagramkonto. Urvalet av inläggen genomfördes efter att ha granskat Stadiums 
Instagramflöde och de olika kategoriseringarna av inlägg. Sedan valdes inlägg som tillhörde 
olika kategorier, vilket gjorde det möjligt att kunna jämföra och dra slutsatser kring 
kategorierna i stort. Urvalet av inlägg gjordes även i åtanke på statistiken från Stadiums 
Instagramkonto och övriga inlägg som klassats till olika kategorier. Detta för att de utvalda 
inläggen kunde representera den kategori av inlägg på ett rättvist sätt. Inget av de utvalda 
inläggen har marknadsförts som en kampanj, vilket betyder att Stadium inte betalat för 
ytterligare spridning av inlägget. Detta var också något som togs i åtanke vid val av inlägg.  
 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes med hjälp av riktlinjer från Kvantitativ 
metod från början (2018) av Annika Eliasson. Hon nämner att det i en kvantitativ 
undersökning är betydligt vanligare med slutna frågor då man ofta får ett tydligt, mätbart 
resultat och bearbetningen av frågorna tar mindre tid än om man skulle använda sig av 
öppna frågor. Eftersom att enkäten förväntades få många antal svar så gjordes valet att till 
majoritet använda sluta frågor för att förenkla efterarbetet. Eliasson nämner även hur man 
bör göra för att undvika att personer som besvarar undersökningen känner sig begränsade. 
Med hjälp av ett “övrigt”-alternativ längst ner kan personerna själva få utveckla ett eget svar, 
vilket har tagits hänsyn till i undersökningen. (Eliasson, 2018) 
 
Ytterligare något som togs i åtanke vid utformningen av undersökning var vilka variabler 
som borde användas för ett bra resultat. De variabler som användes i undersökningen var 
Nominalvariabler, Ordinalvariabler och Intervallvariabler. Dessa olika variabeltyper 
redovisades sedan även enligt Eliassons riktlinjer. (Eliasson, 2018). Här nedan visas de 
alternativ som respondenterna hade under varje inlägg:  
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Resultatet av den kvantitativa undersökningen redovisas genom en presentation av 
respondenternas svar i stapeldiagram. Här visas de fyra mest valda orden gällande hur 
respektive inlägg upplevs. Att studien redovisar de fyra främsta orden beror på att det ska bli 
en så rättvis bild så möjligt då skillnaden mellan de tredje och fjärde ordet var mycket liten 
hos vissa inlägg. 

3.3 Kategorisering av inlägg  
Kategoriseringen av de utvalda inläggen genomfördes med utgångspunkt i ramverket av 
Tafesse och Wien (2017) för hur man kan kategorisera in olika inlägg på sociala medier. 
Inläggen klassificerades med hjälp av de beskrivningar för varje enskild kategori från 
ramverket, konsumenternas tolkningar av inläggen från den kvantitativa undersökningen 
samt författarnas tidigare kunskaper inom området.  
 
Inläggen kategoriserades för att säkerställa urvalet av kommande analys och 
rekommendationer. Därefter utvärderades svaren från den kvantitativa undersökningen och 
jämfördes med författarnas tolkning och kategorisering av inläggen för att försäkra att detta 
gjorts på så ett korrekt sätt som möjligt.  

3.4 Statistik från Stadium  
Data som samlats in här kommer direkt från Jenny Ballin och Stadiums Instagramkonto. 
Statistiken som författarna fått tillgång till är: 
 

19 



● Interaktioner 
● Hur många konton som har nåtts 
● Räckvidd 
● Exponeringar  
● Topp Platser 
● Åldersintervall 
● Könsfördelningen 
● Vilka dagar som flest användare är aktiva på 

Denna data jämförs med resterande insamlad data med syfte att avkoda eventuella mönster, 
men även se vilka inlägg som konsumenter föredrar samt om de inlägg tillhör någon speciell 
kategori. Eftersom statistiken är hämtad från en och samma dag och för att statistiken 
innehåller parametrar som kan ändras så länge inlägget är publicerat har siffrorna beräknats 
för att vara oberoende detta. För att kunna se hur Stadiums Instagramföljare faktiskt har 
interagerat med de olika inläggen har statistik från deras företagskonto lästs av och 
granskats.  
 
Den insamlade statistiken från Stadiums Instagramkonto är insamlad från inlägg vilka 
publicerats från 3 februari till 20 mars. Detta innebär att följarantalet skiljer sig från ca 36 
500 till ca 38 000 följare mellan de olika inläggen. För att genomföra en så objektiv och 
korrekt jämförelse av statistiken på de olika inläggen, har all statistik beräknats så att 
inläggets räckvidd inte ska ha någon påverkan och därmed beräknats procentuellt så värdena 
blir oberoende av antal nådda personer.  

3.5 Intervjuer 
Den kvalitativa undersökningen grundades i den tidigare kvantitativa undersökningen samt 
den data som samlats in. Intervjuerna grundar sig även i statistik från Stadiums 
Instagramkonto generellt och från respektive inlägg. En kvalitativ undersökning gjordes för 
att komplettera den data som tidigare samlats in, få en djupare och mer ingående förståelse 
för hur potentiella konsumenter agerar som de gör. Intervjuerna genomfördes med riktlinjer 
från Den kvalitativa forskningsintervjun  (2014) av Kvale och Brinkmann.  
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket skapar ett naturligt samtal och 
låter intervjupersonen styra mer själv över vad som sägs samt i vilken ordning saker sägs i 
intervjun. Vid förberedelser av intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som 
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agerade som stöd för intervjuaren under tiden intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden 
bestod inledningsvis av en kortare sammanfattning om varför studien görs, hur den skall 
genomföras, etiska aspekter och andra praktiska punkter. Därefter var intervjuguiden 
indelad i tre olika avsnitt Inledande frågor, Analys av inlägg och Användning av 
instagram . Varje avsnitt bestod av ett antal större frågor och eventuella underfrågor till de 
större frågorna som kunde bli relevanta beroende på respondentens svar. Intervjuguiden 
användes som ett ramverk där intervjuaren kunde ändra frågor, hoppa över frågor eller lägga 
till frågor under tiden intervjun pågick. En pilotstudie genomfördes med avsikt att 
intervjuarna skulle få erfarenhet av att hålla intervjun tidigare och testa intervjuguiden med 
syfte att hitta eventuella förbättringar. Några få ändringar gjordes i intervjuguiden och i 
utförandet innan de riktiga intervjuerna genomfördes.  
 
Intervjupersonerna valdes dels ut med tanke på deras bakgrund, två av intervjupersonerna 
hade tidigare kunskap inom marknadsföring och två hade inte någon tidigare erfarenhet 
inom området. Intervjupersonerna valdes även ut på grund av deras kön med avsikt att få en 
jämn fördelning mellan män och kvinnor som inkluderades i studien. De valdes också ut på 
grund av att de åldersmässigt ingår i Stadiums målgrupp och därmed skulle kunna vara 
eventuella konsumenter. Antal intervjupersoner till intervjuerna var till en början inte 
bestämt men 5 st var en riktlinje. Svaren som samlats in efter 4 st intervjuer ansågs mättade 
och tillräckliga för att kunna genomföra en bra analys senare i processen och därmed 
genomfördes inte fler intervjuer. Dessutom ansågs detta rimligt med tanke på uppsatsens 
omfattning och tidsbegränsning.  
 
 
 KÖN ÅLDER TIDIGARE ERFARENHET 

Informant A Kvinna 24 Nej 
Informant B Man 22 Ja 

Informant C Man 23 Nej 
Informant D Kvinna 25 Ja 

Figur 1. Informanttabell.  
 
Intervjuerna hölls tidigt i april 2019 och genomfördes i enskilda grupprum på Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. Under intervjuns gång fördes inga anteckningar i och med 
att fokus hos författarna skulle ligga på att hålla en naturlig och öppen konversation, så 
följdfrågor kunde utvecklas. Detta ansågs som en viktig del i avseende att få ut så mycket så 
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möjligt av intervjun. Hela intervjun spelades in, dels på grund av att det inte antecknades 
under tiden, men mestadels för att kunna gå tillbaka och lyssna på svaren igen och därmed få 
en bättre förståelse för svaret. Under intervjun visades utskrivna bilder av studiens utvalda 
inlägg samt de tillhörande orden som inläggen förknippats med tidigare i den kvantitativa 
undersökningen. Inläggen visades upp i sin vanliga kontext, alltså på samma sätt som 
användare ser det på Instagram med avseende att få upplevelsen så naturlig som möjligt. 
Bilder på inläggen visades dels upp för sig själva men också ihop med tillhörande ord för att 
få en så nyanserad bild som möjligt från  intervjupersonerna.  
 
När Intervjuerna genomförts transkriberades de med hjälp av riktlinjer från Kvale och 
Brinkmann (2014). Sedan bearbetades det intervjumaterial som samlats in med hjälp av 
Anna Hedins lathund Kvalitativ metod med betoning på intervju  (2012). Först skrevs 
nyckelord ut på transkriberingarna, därefter kategoriserades dessa in i teman och 
underkategorier.  

3.6 Analysprocess 
Analysprocessen genomfördes utifrån Anna Helins (2011) sammanställning om kvalitativ 
metod. Forskningsprocessen i stort är induktiv och därför samlades data in initialt utifrån 
syftet och de forskningsfrågor som tidigare formulerats. Därefter görs ett försök till att hitta 
en förklaring och slutsats kring den insamlade data med hjälp av tidigare forskning.  
 
Inspelningarna av de tidigare intervjuerna transkriberades inledningsvis ordagrant med 
syfte att få en bättre uppfattning om materialet, men också med tanke på att senare i 
processen kunna hitta lämpliga citat för att kunna redovisa data på ett beskrivande sätt. 
Transkriberingarna bearbetades sedan genom att skapa nyckelord med avsikt att reducera 
materialet samt analysera vad materialet handlar om för att få en bättre översikt. Kopior av 
transkriberingarna gjordes och nyckelorden skrevs i marginalerna för respektive intervju. 
Utifrån nyckelorden från samtliga intervjuer skapades teman genom att hitta mönster och 
koppla ihop de nyckelord som relaterar med varandra. Sedan granskades transkriberingarna 
ytterligare en gång med syfte att koppla samman talande citat och nyckelord från 
informanterna till respektive tema.  
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3.7 Metodkritik 
Jenny Ballin berättar att Stadiums målgrupp idag på Instagram är 71% kvinnor i åldrarna 
25-45, men att Stadiums som varumärke har en betydligt bredare målgrupp. Den 
kvantitativa undersökningen nådde generellt ut till en lite yngre målgrupp än den målgrupp 
som Jenny Ballin beskriver. Det här på grund av en begränsad räckvidd och mindre 
tillgänglighet till en äldre åldersgrupp. Användandet av Instagram är dock större hos 
åldersgruppen 16-25 vilket också är en intressant målgrupp för Stadium att nå ut till. 
(Internetstiftelsen 2018). Därför ansågs svar från denna målgrupp som relevant för studien. 
 
Informanterna i den kvalitativa undersökningen har alla haft olika universitetsutbildningar, 
därmed olika erfarenheter inom marknadsföring. Två av informanterna hade tidigare 
erfarenhet av marknadsföring medan de övriga två inte hade det. Enligt Anna Hedin (2011) 
är det en fördel att välja personer olika varandra för att komma åt bredden av uppfattningar. 
Hon nämner även att det är bra att välja personer som man tror har mycket att berätta inom 
studiens område. Detta övervägdes vi valet av informanter.  
 
Viktigt att ha i åtanke är att studien i det flesta fall enbart analyserar ett inlägg per kategori. 
Resultatet för respektive inlägg kan alltså inte representera hela sin inläggskategori i och 
med att det finns flera olika varianter av de flesta kategorier. Vilken variant inläggen 
kategoriseras som presenteras när alla inlägg kategoriseras (se 4.5). 

 

  

23 



4. Analys av insamlad data 
I detta kapitel kommer data redovisas i form av tabeller från enkätundersökningen. Denna 
data kommer att analyseras och jämföras med de intervjuer som genomförts. Detta för att 
ta reda på varför inläggen uppfattas som de gör samt beteendet kring 
Instagram-användandet hos informanterna. Statistiken från Stadiums Instagramkonto 
kommer sedan att redovisas för att kunna kopplas ihop med insamlad data från den 
kvantitativa och kvalitativa undersökningarna och sedan diskuteras. 
 
De personer som svarat i intervjuerna benämns som informanter och de personer som 
svarat på den kvantitativa undersökningen benämns som respondenter.  

4.1 Stadiums vision och närvaro på sociala medier  
I förstudien beskriver Jenny Ballin, Stadiums Social media manager, de kanaler som de idag 
använder. Hon nämner Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube, men flikar in att de 
inte är särskilt aktiva på Youtube. Hon beskriver att dessa kanaler idag främst används för 
att nå ut med kampanjmaterial.  
 
Ballin beskriver att syftet med Stadiums närvaro på sociala medier och specifikt Instagram är 
för att de ska finnas tillgängliga där deras kunder befinner sig, att deras kommunikation i 
sociala medier ska stärka Stadium och deras vision att aktivera världen. Hon beskriver att att 
deras huvudfokus snarare är varumärkesbyggande m en med starkt fokus att ha inspirerande 
och engagerande innehåll som skapar försäljning. Hon berättar att Stadiums vision är att 
aktivera världen och att inspirera till en aktivare livsstil. Hon nämner även deras slogan “join 
the movement” ska genomsyra allt de gör.  

4.2 Konsumenters användning av Instagram  
I den kvantitativa undersökningen svarade 88% av respondenterna att de använder 
Instagram Varje dag. Utöver det svarade 6% av respondenterna Nästan varje dag och 
ytterligare 6% svarade att de använder Instagram Någon gång i veckan.  
 
Detta berördes även i den kvalitativa undersökningen där 3 av 4 informanter beskriver att de 
använder Instagram varje dag. Informant C beskriver att han använder Instagram ca 6 av 7 
dagar i vecka och att det normalt sätt blir 2-4 ggr/dag beroende på vad det är för dag eller om 
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det händer något särskilt i hans närhet, vilket påverkar honom att använda det mer. 
Informant B och D nämner att de ungefär använder Instagram 10 ggr/dag, medan informant 
A säger att hon använder 1-2 ggr/dag. Samtliga informanter nämner att de använder på 
morgon och kväll respektive när de vaknar och somnar för dagen, samt att de sällan 
publicerar inlägg själva på Instagram. Stadiums statistik visar på att deras följare är mest 
aktiva på eftermiddag/kväll. Det flesta av de som nås av Stadiums Instagramkonto är i 
Stockholmsområdet, därefter Göteborg, Malmö och Helsingfors.  
 
Vid frågan varför de använder Instagram i den kvantitativa undersökningen är det 
framförallt två anledningar som utmärker sig i jämförelse med de andra svarsalternativen. 
71% av respondenterna svarade För underhållning och 63% svarade För att hålla mig 
uppdaterad. I intervjuerna kommer det återkommande upp ord som “för tidsfördriv”, 
“slötid”, “slötittar” vid frågor om varför de använder Instagram.  
 
37 st respondenter vilket motsvarar 55% av alla medverkande nämner att de följer 
varumärken på Instagram.  Av dessa namnger 70% att de följer ett eller flera klädmärken på 
Instagram. Vid frågan varför man följer de varumärken man tidigare fått benämna svarar 
37% För att vara uppdaterad, 34% svarar För att man gillar deras flöde och 29% svarar För 
att få erbjudanden, rabattkoder osv. 

4.3 Konsumenters interaktion med inlägg 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
(gånger) 

LIKES 
 (%) 

COMMENTS 
(%) 

SAVES 
 (%) 

Snowboard-inlägget 13 609 1,44 3,20% 0,20% 0,03% 
Sko-inlägget 16 636 1,38 3,30% 0,04% 0,15% 
Bianca & Erik-inlägget 25 405 1,26 2,80% 0,05% 0,05% 
Butiks-inlägget 19 222 1,29 3,20% 0,04% 0,03% 
Glädjedags-inlägget 10 722 1,36 1,70% 0% 0,01% 
Damlandslags-inlägget 13 486 2,08 4,10% 0,11% 0,29% 
Figur 2. Interaktionstabell.  
 
Reach - Hur många inlägget har nått. 
Impressions - Hur många gånger inlägget har exponerats per antal användare.  
Likes - Hur många procent som har gillat inlägget baserat på hur många som sett det.  
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Comments  - Hur många procent som har kommenterat inlägget baserat på hur många som 
sett det.  
Saves - Hur många procent som har sparat inlägget baserat på hur många som sett det.  
 
Konsumenternas interaktion ställs här upp i en tabell för att se skillnader i beteende kring 
varje utvalt inlägg.  
 
Det framgår även i intervjuerna att interaktionen med inlägg skiljer sig beroende på vem som 
är avsändare. Skillnader i beteende och interaktion skiljer sig beroende på om avsändaren är 
en privatperson eller om det är ett varumärke. Enligt informant B och C så läser man av 
texten tillhörande inlägget oftare om det är en privatperson.  

4.4 Utvalda inlägg 
4.4.1 Inlägg 1 “Snowboard-inlägget” 

 
Figur 3.a. Bild på i ”Snowboard-inlägget” Figur 3.b. Diagram över respondenternas svar. 
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I det första inlägget ses en kille sittandes i en skidbacke med en snowboard på fötterna, den 
tillhörande texten ställer en fråga till kontots följare som uppmanar till interaktion.  
 
Den kvantitativa undersökningen visar att orden Aktivitet (53%), Personligt (33%), Rörelse 
(32%) och Inspiration (32%) är de ord som respondenterna anser återspeglar inlägget bäst. 
Tre av informanterna beskriver bilden som en “kompisbild”, i den mening att det skulle 
kunna vara “en vän som är och åker skidor”. Informant B beskriver också denna bild som 
“minst ihopsatt” och som en “vanlig bild på Instagram”. Ingen av informanterna hade 
uppfattat detta inlägg som reklam då de inte upplever att det visas upp någon produkt i 
bilderna. Informant C och D nämner också att de känner att de kan relatera till inlägget 
eftersom att de har ett intresse för aktiviteten på bilden.  
 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
 (gånger) 

LIKES 
 (%) 

COMMENTS 
 (%) 

SAVES 
 (%) 

Snowboard-inlägg 13 609 1,44 3,20% 0,20% 0,03% 
Figur 3.c. Interaktionstabell för “Snowboard-inlägget” 
 
Inlägget har nått 13 609 personer där cirka 3% av dem som nåtts har gjort valet att trycka 
“like” på inlägget. Man uppmanar här följarna att kommentera inlägget genom att ställa 
frågan vad de tycker bäst om “skidor eller snowboard?”, vilket gav resultatet att 0,2% av de 
som inlägget nått har kommenterat. Vilket är en hög siffra i jämförelse med övriga inlägg.  
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4.4.2 Inlägg 2 “Sko-inlägget” 

 
Figur 4.a. Bild på i”sko-inlägget” Figur 4.b. Diagram över respondenternas svar 
 
I det här inlägget visas ett par skor upp med tillhörande text som motiverar följaren till en 
löptur. 
 
Från den kvantitativa undersökningen kan ses att orden Reklam (87%), Produkt (66%), 
Opersonlig (33%) och Aktivitet (31%) var de ord som respondenterna tyckte passade bäst in 
på inlägget. “Tråkig” och “inte jättehärlig” är några av orden som informanterna väljer att 
använda när de beskriver hur de upplever inlägg nummer två. Informant A beskriver bilden i 
inlägget som “lite för välgjord” och informant C beskriver det som att det är ett inlägg man 
snabbt hade “scrollat förbi”. Informant D beskriver inlägget som onaturligt eftersom att det 
bara är ett par skor. Inlägget kom att upplevas som reklam då “produktbild” återkom i 
samtliga intervjuer. Texten som tillhör bilden upplevdes också som säljande enligt informant 
B.  
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INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
(gånger) 

LIKES 
 (%) 

COMMENTS 
(%) 

SAVES 
(%) 

Sko-inlägget 16 636 1,38 3,3% 0,04% 0,15% 
Figur 4.c. Interaktionstabell för “Sko-inlägget” 
 
Inlägg nummer två har nått 16 636 personer och 3,3% av de som nåtts som har ”likeat” 
inlägget. Det som sticker ut med det här inlägget är att 0,15% av de personer som nåtts har 
valt att spara inlägget. Kommentarerna på detta inlägg är inte så många vilket ger en låg 
siffra. Stadium ställer här en fråga i inlägget men uppmanar inte till kommentar på samma 
sätt som i inlägg “Snowboard-inlägget”. 
 

4.4.3 Inlägg 3 “Bianca & Erik-inlägget” 

 
Figur 5.a. Bild på i”Bianca & Erik-inlägget” Figur 5.b. Diagram över respondenternas svar 
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I inlägg tre ser man två personer som idag är aktuella som influencers i Sverige och har 
många följare på deras privata Instagramkonton. De har på sig kläder från Pumas nya 
kollektion som de släpper i samarbete med Stadium. Texten i inlägget ger en beskrivning på 
att kollektionen snart kommer att lanseras och vilka personer som är i bilden.  
 
Den kvantitativa undersökningen visar att orden Reklam (87%), Kända profiler (66%), 
Produkt (61%) och Trendigt (44%) återspeglar respondenternas uppfattning. Informanterna 
upplever alla att ordet “reklam” stämmer väl överens med deras egna uppfattning om 
inlägget. De upplever den som “posig” och informant A säger också att det blir uppenbart när 
Puma-loggan är så tydlig. Informant B och C beskriver bilden som onaturlig på grund av 
iscensattheten och att fotot inte är tagen i en naturlig kontext. Med detta menas att fotot är 
taget i en studio och inte på ett gym där man normalt skulle använt kläderna enligt 
informant C. Informant D uppskattar sättet produkterna visas upp på. Informant C påstår 
sig inte finna något intresse i varken Bianca eller Erik vilket gör att han beskriver bilden som 
ointressant.  
 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
(gånger) 

LIKES 
(%) 

COMMENTS 
 (%) 

SAVES 
(%) 

Bianca & Erik-inlägget 25 405 1,26 2,80% 0,05% 0,05% 
Figur 5.c. Interaktionstabell för “Bianca & Erik-inlägget” 
 
Här har inlägget nått 25 405 personer vilket är betydligt fler än i resterande inlägg. I texten 
tillhörande inlägget har båda personerna taggats, vilket betyder att deras följare också kan se 
inlägget, något som kan ha stor påverkan. När det kommer till “likes”, kommenterar och hur 
många som sparat inlägget i förhållande till hur många som sett det skiljer sig inte siffrorna 
så mycket från resterande utvalda inlägg. 
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4.4.4 Inlägg 4 “Butiks-inlägget” 

 
Figur 6.a. Bild på i”Butiks-inlägget” Figur 6.b. Diagram över respondenternas svar 
 
I detta inlägg ser vi tre okända personer som bär Stadium-profilerade-kläder och ser väldigt 
glada ut. De står i en Stadiumbutik och med hjälp av en motiverande text uppmanas följare 
att komma in till butiken i veckan.  
 
Från den kvantitativa undersökningen kan ses att orden Reklam (70%), Glädje (37%), 
Gemenskap (26%) och Aktivitet (24%) är de ord som förknippas mest med inlägget. 
Informant D menar att det är svårt att känna koppling till bilden om man inte känner någon 
som arbetar där eller arbetar där själv, vilket gör det svårt att relatera. Informant C har också 
svårt att relatera till bilden men säger att det är kul att se att det är bra stämning bland dem 
som jobbar där, vilket ger lite “behind the scenes” känsla. Han uppskattar att se hur de 
anställda har det på företaget, vilket gör att han känner sig mer trygg i sitt köpbeslut som 
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konsument. Informant B menar att just bilden i detta inlägg skiljer sig från resterande då 
man får känslan av en Iphonebild och de andra känns mer professionella. Kanske bidrar 
detta till att Informant B också uppfattar bilden som mer spontan. Informant A är lite osäker 
på vad det egentligen är som händer i bilden, då hon tvekar på om det är något slags event. 
Hon uppfattar även bilden som reklam då de tre personerna står i en butik men även på 
grund av den tillhörande texten.  
 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
 (gånger) 

LIKES 
 (%) 

COMMENTS 
 (%) 

SAVES 
 (%) 

Butiks-inlägget 19 222 1,29 3,20% 0,04% 0,03% 
Figur 6.c. Interaktionstabell för “Butiks-inlägget” 
 
Inlägg nummer 4 har nått 19 222 stycken Instagramanvändare, vilket är högt i jämförelse 
med resterande utvalda inlägg. Inlägget har även genererat mycket “likes”. Personerna i 
bilden är inte taggade eller presenterade på något sätt utan har valts att presenteras som 
anonyma.  

4.4.5 Inlägg 5 “Glädjedags-inlägget” 
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Figur 7.a. Bild på i”Glädjedags-inlägget” Figur 7.b. Diagram över respondenternas svar 
 
Detta inlägg innehåller en bild bestående av sex personer som sträcker händerna upp i luften 
och ser glada ut. De är utomhus och har träningskläder på sig. Texten i inlägget ger 
information om att det är internationella glädjedagen samt att löpning har goda 
hälsoeffekter.  
 
Från den kvantitativa undersökningen kan ses att orden Aktivitet (55%), Gemenskap (54%), 
Rörelse (43%) och Motivation (41%) förknippats med inlägget. Här har både informant A 
och C problem med att förstå vad som faktiskt händer i bilden. Informant B tycker att den 
ser iscensatt ut och informant D tycker att den kan jämföras som en “unsplash-bild”. 
Informant D får också uppfattningen av inlägget som “härlig” och “händelserik”, hon säger 
att “det känns som om en kompis lagt ut”. Informant B tycker att de ser genuint glada ut 
vilket han menar är anledningen till ordet glädje som repondeterna kopplade inlägget till. 
Gemenskap tror Informant C grundar sig i att det är många personer i bilden som gör något 
tillsammans.  
 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSIONS 
(gånger) 

LIKES 
(%) 

COMMENTS 
 (%) 

SAVES 
 (%) 

Glädjedags-inlägget 10 722 1,36 1,70% 0% 0,01% 
Figur 7.c. Interaktionstabell för “Glädjedags-inlägget” 
 
Det här inlägget har nått 10 722 personer, och i jämförelse med de andra inläggen är det få 
som har “likeat” det här inlägget. Ingen har kommenterat inlägget och väldigt få har sparat 
det. Sammanfattningsvis kan man säga att det här inlägget har genererat lite interaktion.  
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4.4.6 Inlägg 6 “Damlandslags -inlägget” 

 
Figur 8.a. Bild på i”Damlandslags-inlägget”            Figur 8.b. Diagram över 
respondenternas svar 
 
Inlägg nummer sex består av en bildserie på olika nummer som ska visa upp hur 
damlandslagets matchtröja kommer se ut inför EM 2020. I varje siffra finns det ett antal 
kända kvinnors ansikten som spelarna i damlandslaget valt ut. Namnen till kvinnorna i 
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siffrorna finns också med i bilden. Texten som tillhör inlägget beskriver detta och uppmanar 
följarna att vara med och påverka vilka kvinnor som ska få pryda siffran nummer åtta.  
 
Från den kvantitativa undersökningen kan orden Kända profiler (62%), Ställningstagande 
(60%), Aktuellt (45%) och Inspiration (44%) läsas av. Informant B säger att bilden 
uppmärksammas snabbt på grund av de starka färgerna och för att bilden innehåller många 
ansikten vilket gör inlägget intresserar och vill veta mer om innehållet. Informant C har svårt 
att förstå eftersom han inte uppfattar innehållet till en början men menar att det kan bero på 
hans bristande intresse och därför blir inte heller inlägget lockande för honom. Alla 
informanter nämner att det är aktuellt på grund av att det lades ut på internationella 
kvinnodagen. Informant D gillar innehållet men tycker inte om bilden. “Det är en kamp som 
är aktuell och många vill vara med och stötta” säger informant C, det blir en “moralisk 
standpoint” för Stadium menar informant B. Informant C menar att många gillar bilden för 
kopplingen till sporten och genom att de avbildade var kända profiler.  
 

INLÄGGEN 
REACH 
 (antal) 

IMPRESSION
S (gånger) 

LIKES 
(%) 

COMMENTS 
 (%) 

SAVES 
 (%) 

Damlandslag-inlägget 13 486 2,08 4,10% 0,11% 0,29% 
Figur 8.c. Interaktionstabell för “Damlandslags-inlägget” 
 
13 486 Instagramanvändare har nåtts av det här inlägget, det är över 4% som har valt att 
gilla inlägget, vilket är en hög siffra i förhållande till resterande utvalda inlägg. Många har 
valt att kommentera och spara inlägget. Det här är ett inlägg har genererat mycket 
interaktion.  

4.5 Kategorisering av inlägg 
Genom en analys av inläggen och svar från den kvantitativa undersökningen har de olika 
inläggen placerats i kategorier. Det här med hjälp av Tafesse och Wien’s (2017) kategorier av 
Instagram-inlägg (se 2.1). 
 
Inlägg 1, “Snowboard-inlägget” förknippades med ord som Aktivitet, Personligt, Rörelse  och 
Inspiration  enligt respondenterna som svarade på enkäten. Informanterna höll med 
gällande uppfattningen kring inlägget där många också la till att de kunde känna igen sig i 
inlägget och att de kunde se en kompis eller sig själv i bilden. Dessa svar samt författarnas 
bildanalys leder till att inlägget kategoriseras inom två inläggskategorier: Erfarenhetsmässig 
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(se 2.1.4) och Emotionellt inlägg (se 2.1.1). Erfarenhetsmässig på grund av att 
konsumenterna känner igen sig i bilden, vilket intygades av informanterna som blev 
inspirerade och gillade bilden på grund av personligt intresse. I inlägget använder man den 
tredje varianten av emotionellt inlägg, när man använder en bild och fråga till 
konsumenterna för att skapa en känsla och ödmjukhet till varumärket.  
 
Inlägg 2, “Sko-inlägget” har respondenterna kopplat orden Reklam, Produkt, Opersonlig och 
Aktivitet . Informanterna uppfattade att bilden var tråkig, typisk reklam, där det enda syftet 
var att visa upp produkten. Detta inlägget hamnade därför under Funktionella 
varumärkesinlägg (se 2.1.2) då man visar upp företagsprodukter.  
 
Inlägg 3, “Bianca & Erik-inlägget” upplevde respondenterna i enkäten som Reklam, Kända 
profiler, Produkt  och Trendigt  vilket informanterna instämde på och fick direkt 
uppfattningen om att det var reklam, då det var kända profiler med i inlägget. På grund av 
det här så hamnar inlägg 3 under kategorin Varumärkesresonans inlägg och mer specifikt 
den tredje varianten av kategorin (se 2.1.3). 
 
Inlägg 4, “Butiks-inlägget”, fick resultatet Reklam, Glädje, Gemenskap och Aktivitet . 
Informanterna ifrågasatte detta resultat då vissa inte alls upplevde detta som reklam utan 
mer inbjudande och trevlig att se material som man annars inte ser i reklam. Informanterna 
nämnde att man inte kände direkt koppling. Författarna kategoriserar detta som ett 
Anställdas varumärkesinlägg (se 2.1.6) eftersom att det är anställda i bilden och det bygger 
upp en känsla grundat på de anställda i företaget.  
 
Inlägg 5, “Glädjedags-inlägget” kategoriseras som Emotionellt inlägg (se 2.1.1) och 
Varumärkesresonansinlägg (se 2.1.3) då inlägget mest valda ord är Aktivitet, Gemenskap, 
Rörelse och Motivation . Dessa ord är exakt så Jenny Ballin beskriver hur Stadium vill 
uppfattas som varumärke, vilket gör att det skapar resonans och bygger upp en känsla kring 
hela varumärket. 
 
Inlägg 6, “Damlandslags -inlägget” uppfattade respondenterna som orden Kända profiler, 
Ställningstagande, Aktuellt och Inspiration . Informanterna instämmer med de valda orden 
från respondenterna men valde att tillägga att det kan bero på att det är en aktuell kamp som 
många vill vara delaktiga i, då man vill vara del av varumärket som stödjer det. Genom 
denna uppfattning från respondenter, informanter och författarnas egna uppfattning så 
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kategoriseras inlägget under Orsaksrelaterade inlägg (se 2.1.7) och Aktuella händelser/events 
inlägg  (se 2.1.5).  
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5. Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka vad det är i sociala mediers innehåll/uttryckssätt som 
gör att en konsument väljer att följa Stadium_jointhemovement  på Instagram.  
 
Med forskningsfrågorna som grund kommer syftet att besvaras med hjälp av intervju med 
Stadiums Social media manager, svar från den kvantitativa undersökningen, data från 
intervjuer med konsumenter, den statistik från Stadiums Instagramkonto och tidigare 
forskning. I kapitlet presenteras slutsatser som inte är generaliserbara för den allmänna 
bilden av konsumenter, slutsatserna är därför representativa för en specifik grupp av 
konsumenter.  

5.1  Hur uppfattas olika kategorier av varumärkets inlägg hos 
konsumenterna? 
Konsumenterna tolkar inte de emotionella inläggen som reklam och eventuella produkter i 
dessa inlägg uppmärksammas inte hos konsumenterna. De uppfattas snarare som en “vanlig 
Instagrambild” och som personligt & genuint. Dessa inlägg uppfattas på ett sätt som 
överensstämmer med Stadiums vision. Eftersom huvudfokus är varumärkesbyggande men 
med starkt fokus att ha inspirerande och engagerande innehåll som skapar försäljning  tyder 
detta på att emotionella varumärkesinlägg är att föredra framför funktionella 
varumärkesinlägg. Detta också för att konsumenterna upplever funktionella inlägg som 
ointressanta och opersonliga, vilket gör att de uppfattas som reklam och likaså gör det valda 
Varumärkesresonansinlägget på grund av användning av influencers.  
 
Varumärkesresonansinlägg där influencers används genererar generellt en stor spridning av 
inlägget, men när det kommer till interaktion genererar denna sortens inlägg inte bättre än 
andra. Detta tyder på att även om inläggen når många konsumenter så intresserar sig inte 
konsumenterna tillräckligt mycket för att interagera med inlägget. Konsumenterna uppfattar 
inlägget som tydlig reklam på grund av dagens influencer marketing.  
 
Anställdas varumärkesinlägg upplevs av konsumenterna som genuint och med en tydlig 
avsändare. Inlägget har nåtts av relativt många i jämförelse med andra inlägg och har också 
genererat mycket likes. Konsumenter uppfattar denna kategori av varumärkesinlägg som 
tydlig reklam.  
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Instagram handlar om att vara uppdaterad och ha koll på vad som händer runt omkring, 
vilket gör att Aktuella händelser/events inlägg  går hem hos Instagramanvändare. När man 
uppmärksammar en speciell person, dag eller aktuell händelse är det enkelt för följarna att 
förstå innehållet och relatera till det på grund av att det har koll på området genom tidigare 
vetskap eller information. 
 
Orsaksrelaterade-inlägg har visats ge god effekt då man tagit ställning i en aktuell fråga som 
många känner tillhörighet till samt vill vara en del av. Följare gillar det här, det ger 
varumärket personlighet, konsumenter känner att de är en del av något bra som de stolt 
visar upp för sina vänner genom att gilla, dela och kommentera inlägget. Som tidigare nämnt 
är det viktigt att välja vad varumärket står bakom och inte alltid ansluta sig till nya trender. 
Detta kan leda till bristande trovärdighet och att konsumenterna börjar tvivla på 
varumärkets kärnvärden.  
 
Varumärkesbyggande kan betyda att man bygger upp ett band till varumärket, vilket nästan 
kan bli som ett personligt kontrakt mellan konsument och varumärke. Detta kan också kallas 
för att man som konsument har en attitydslojalitet till varumärket. När det kommer till ett 
Instagramkonto handlar det till stor del om attityd, då det syns utåt att du följer kontot, 
vilket gör att det inte bara handlar om konsumtion utan även om en känsla och tillhörighet 
till varumärket. 

5.2 Hur bör man som varumärke agera med tanke på ens 
konsumenters beteende och användning av Instagram?  
Att avsändaren har insikt i målgruppens motivation och beteende är viktigt för att lyckas 
med sin närvaro på sociala medier. En klar majoritet av Stadiums konsumenter använder 
Instagram dagligen, vilket tyder på att varumärken bör ständigt uppdatera sitt 
Instagramflöde. Uppdatera gärna flera gånger om dagen för att få en hög placering i 
Instagramanvändares flöde. I snitt så använder användare Instagram 10ggr/dag, alla dagar i 
veckan, vilket betyder att vi ständigt söker efter nya uppdateringar och nytt innehåll att ta del 
av. Flödet för ett Instagramkonto är viktigt, att bilderna är tilltalande för det tänkta 
ändamålet med avsikt att ge en trovärdig och genuin känsla. Erbjudanden är en viktig del av 
en konsumentens upplevelse och att de känner att de får ut något av att följa varumärkets 
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konto. Det kan vara i form av rabattkoder, uppdateringar om erbjudanden eller en form av 
tillhörighet till varumärket.  
 
Publiceringar på morgonen och kvällen anses effektivt eftersom det är då användarna är 
mest aktiva på det sociala mediet. Jenny Ballin nämner i förstudien att Stadiums vision är att 
inspirera till en aktiv livsstil samt aktivera världen. Hon beskriver även att Stadium som 
företag har en väldigt bred målgrupp. Eftersom användaren till stor del fokuserar på 
bildbudskapet borde ett flöde med bra bilder vara det viktigaste och texten sålunda vara 
sekundär. Användare upplever dock att texten kan förhöja bildens budskap.  
 
Man bör vid användning av influencers fokusera på varumärkesbyggande marknadsföring 
för att förbättra konsumentens attityd gentemot varumärket, detta i och med att det är 
attityden gentemot varumärket som har störst effekt på deras köpintention. Det är ytterst 
viktigt att välja rätt individ både med tanke på den specifika kampanjen men också till 
varumärket i stort. Den tillit och image som den kända profilen tidigare har skapat till sig 
själv bör stämma bra överens med hur varumärket vill uppfattas med tanke på att de 
associationer som influencern överförs till varumärket. Det är också viktigt att som 
varumärke kunna stå för eventuella fel och att vid sådana tillfällen kunna säga förlåt för 
felsteg.  

5.3 Vilken typ av innehåll och uttryckssätt uppskattar 
konsumenterna på varumärkets Instagramkonto?  
Användare gillar personlighet och när ens värderingar stämmer överens med varumärket. 
Detta har visat sig ge bra resultat då Stadium några fåtal gånger tagit ställning i olika typer av 
aktuella händelser. Internationella kvinnodagen är ett exempel på ett inlägg som engagerat 
Stadiums följare. Här går man ett steg närmre sina konsumenter på ett personligare plan, 
men såklart har det sina risker när man som varumärke väljer att ta ställning. Likväl som 
Stadium kan bygga upp något starkt med vissa följare så finns det risk att delar av publiken 
inte samtycker och därför vänder sig emot, vilket gör att de får en sämre attityd till 
varumärket.  
 
Inlägg på Instagram där konsumenterna inte uppfattar det som reklam vid första anblick 
uppskattas generellt mer. Grundidén med mediet är att följa privatpersoner vilket påverkar 
vad användare förväntas se när man går i på Instagram. Det har visat sig att inlägg som ser 
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ut att vara från ett privatkonto uppskattas mer. Vid en jämförelse av hur produkter visas upp 
föredrar konsumenterna generellt att se när produkter presenteras i en naturlig kontext, 
alltså en miljö som inte ser så ihopsatt ut. Till exempel som att någon har på sig skidkläder i 
en skidbacke istället för skidkläder i en studio där brädan står uppställd i bakgrunden.  
 
Användning av influencers i inlägg på Instagram uppskattas generellt sätt inte hos 
konsumenter, dels på grund av att det förknippas starkt till reklam men även för att det 
upplevs som onaturligt och tillgjort. Sättet som influencers visar upp produkterna på 
uppskattas oftast hos konsumenterna.  
 
Konsumenter upplever att bild är viktigare än text i inlägg på Instagram. I inlägg från 
varumärken uppskattas det särskilt om det är lite text i och med att konsumenterna inte 
läser texten om den är för lång eller om bilden inte lockar alternativt leder en vidare till 
texten. Konsumenter upplever dock att en bra text kan förhöja bilden, särskilt om den är bra 
skriven med personlighet, exempelvis med humor.  
 
Ett framgångsrikt konto baseras på statistik från tidigare inlägg. Utifrån detta bör man 
basera sin marknadsföringsstrategi samt bygga upp sitt varumärkesuttryck.  
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6. Diskussion  
Här diskuteras slutsatser och forskningsfrågor i sin helhet som ska leda till att syftet 
besvaras. Avslutningsvis följer förslag till vidare forskning. 
 
Idag umgås vi mer än någonsin med våra mobiler, vilket medfört att reklamen flyttats dit; 
och vi matas med reklam via sociala medier flera gånger om dagen. Det är därför ett mycket 
effektivt sätt att nå ut till den yngre generationen i och med att de numera ser mindre på TV 
och inte läser tidningar på samma sätt som tidigare. Reklamen på sociala medier upplevs 
som betydligt mer diskret, men vi konsumenter börjar förstå innebörden och hur vi påverkas 
av den diskreta reklamen. Här blandas reklamen med våra nära och käras inlägg vilket gör 
det svårt för oss att direkt identifiera att det är reklam. Vi gör också aktiva val att följa olika 
varumärken, många Instagramanvändare följer klädföretag enligt den kvantitativa 
undersökningen tillhörande studien.  
 
Värt att reflektera över för företag som väljer att marknadsföra sig på Instagram är att förstå 
deras konsumenter. Företaget kan då få en förståelse för hur man bör bygga upp ett flöde 
som skapar en relation med följarna, istället för att enbart mata konsumenterna med reklam. 
Eftersom att Stadium numera använder sig av många olika inläggskategorier når de en bred 
målgrupp samt uppfyller olika konsumenters behov och syfte på Instagram. Emotionella- 
och erfarenhetsmässiga-inlägg är de som visats gå hem bäst hos följarna vilket majoriteten 
av Stadiums inlägg bör bestå utav. Dessa kategorier bygger upp varumärket och förtroendet 
hos konsumenterna. Vi författare är dock mycket medvetna om att Stadium är ett företag 
som säljer produkter och därmed behöver visa upp dessa. Därmed rekommenderas en 
blandning mellan tidigare nämnda kategorier och funktionella inlägg då man tillsammans 
med de andra inläggskategorierna kan skapa ett varierat och intresseväckande flöde. Om 
man vill visa upp produkter bör man göra det i ett sammanhang. Det är också viktigt att ens 
Instagram går inom samma riktlinjer som resten av den grafiska profilen, men också att man 
ger sina följare information om nyheter samt aktuella händelser.  
 
Så varför väljer Instagramanvändare att följa företagskonton på Instagram? Studien tyder på 
att det handlar om att man vill känna tillhörighet till varumärket och vara en del av deras 
värderingar. Att hålla sig uppdaterad, samt att man vill ta del av funktioner som erbjudanden 
från varumärket. Informanterna menar att om man aktivt letar efter någon produkt går man 
in på varumärkets hemsida istället för varumärkets Instagram, vilket tyder på att man inte är 
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ute efter direkta köp när man väljer att följa företaget på Instagram. En faktor kan också vara 
att många av ens vänner följer varumärket och att man därför väljer att följa det. Det kan 
också vara så att en uppskattad influencer är ambassadör för varumärket vilket gör att man 
vill ta del av företaget på grund av tilliten till inflencern.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Nedan presenteras förslag till vidare forskning som författarna av rapporten tänkt på 
under studiens gång:  
 
Vidare undersöka antingen en mer specifik målgrupp för att få mer förståelse, alternativt en 
bredare, mer lik Stadiums målgrupp som varumärke. Detta av intresse för Stadium då de får 
ett mer rättvist resultat.  
 
Studera hur andra varumärken agerar samt hur Stadiums varumärke påverkas av andra 
varumärkens närvaro på Instagram. Genom att studera andras varumärkens 
instagramkonton, inom samma varumärkeskategori, kan strategier och bildspråk analyseras.  

 
Undersöka fler inlägg i respektive kategori för att få en bättre bild och förståelse för varje 
kategori samt de olika varianterna av kategorierna. Som tidigare nämnt finns det flera 
varianter av de olika inläggskategorierna, vilket gör det intressant att läsa av flera olika 
varianter inom samma varumärkeskategori.  
 
Undersöka fler sociala medier men även fler aspekter inom sociala medier så som taggar, 
hashtags och rörlig media. Facebook är fortfarande väldigt aktuellt, vilket gör att det är en 
väldigt intressant plattform att studera. Taggar, hashtags och rörlig media kan komma att ha 
väldigt stor betydelse när det kommer till spridning, vilket gör att det blir en relevant aspekt 
att ta hänsyn till och se effekten.  
 
Studera ett konto med ytterligare fler följare och möjligtvis även företag från olika branscher. 
Eftersom ett större följarantal ger mer generella siffror blir undersökningen bredare och 
användbar för andra företag. Den här studien sker i samarbete med sportföretaget Stadium, 
om det hade varit ett rent modeföretag hade kanske resultatet blivit annorlunda och det blir 
intressant då det avgörs om resultatet kan appliceras på varumärkes instagramkonton 
generellt eller om det gäller just för den typen av företag.  
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