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Sammanfattning 

Många företag är idag aktiva med sina varumärken på det bildbaserade sociala mediet 
Instagram. Varumärken som marknadsförs där påverkas av att Instagram i egenskap 
av ett web 2.0-medium ger användare möjlighet att interagera med andra användare 
och själva styra över vad, när, vart och hur de vill konsumera information. 
Marknadsföring som bygger på att övertala genom avbrott, upprepning och en 
påträngande närvaro har därmed blivit allt mer ineffektiv. Därför måste företag för att 
nå konsumenter med sin marknadsföring engagera Instagram-användare att följa och 
fortsätta följa deras varumärken. För kunna skapa fördelaktigt resultat för varumärket 
måste företag förstå konsumenterna och vad deras beteenden grundar sig i. Denna 
studie ämnar därför undersöka hur Instagram kan användas för att skapa 
varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteenden på tjänsten. 
 
Teorier som använts som grund för denna studies datainsamling och analys rör 
kundbaserat varumärkesvärde, mänskliga behov och motiv till användning av sociala 
medier. Datainsamlingen gjordes med utgångspunkt i en kvantitativ undersökande 
studie med enkäter och dokumentation som underlag. Med enkäten samlades det in 
data för konsumenters krav och förväntningar på tjänsten och vad som motiverar dem 
till att följa och fortsätta följa varumärken där, vilket sedan användes för att 
identifiera faktorer för konsumenters beteenden på Instagram. 
 
Studien visar att underhållningsrelaterade och informationsrelaterade aspekter är de 
som påverkar mest om konsumenter ska välja att följa och fortsätta följa varumärken 
på Instagram, medan sociala aspekter inte är lika framträdande. De enskilt största 
motiven till att följa varumärken är underhållning, inspiration, vackert bildmaterial 
och nyheter om varumärket. När de faktorer som identifierades i studien relaterades 
till varumärkesvärde framgår att varumärkesaktiviteter på Instagram främst påverkar 
ett varumärkes image. 

  



Abstract 

Many companies are today active with their brands on the image-based social media 
Instagram. When using Instagram for marketing purposes, brands are affected by the 
fact that Instagram as a web 2.0-medium allows users to interact with other users and 
control what, when, where and how they want to consume information themselves. 
Marketing that persuade through disruption, repetition and an intrusive presence has 
become increasingly ineffective. To reach consumers with their marketing companies 
therefore need to engage Instagram users to follow and continue to follow their 
brands. In order to create favourable results for the brand, companies must thus 
understand consumers and what their behaviours are based on. This study therefore 
intends to examine how Instagram can be used to create brand value based on factors 
for consumer behaviour on the service. 
 
The theory that has been used as a basis for this study's data collection and analysis is 
about customer-based brand equity, human needs and motives for the use of social 
media. The data collection was based on a quantitative exploratory study using 
questionnaires and supporting documentation. The survey was used to collect data on 
consumers' demands and expectations on the service and their motives for following 
and continue to follow brands there, which was then used to identify factors for 
consumer behaviour on Instagram.  
 
The study shows that entertainment-related and information-related aspects are those 
influencing if consumers choose to follow and continue to follow brands on Instagram 
the most, while social aspects are not as prominent. The largest individual motives for 
following brands are entertainment, inspiration, beautiful pictures/videos, and news 
about the brand. When the factors that are identified in the study are related to brand 
value it can be seen that brand activities on Instagram mainly affect a brand's image. 
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1. Inledning 

1 .1  Bakgrund  

 
Många företag är idag aktiva på det stadigt växande och allt mer populära 
bildbaserade sociala mediet Instagram (Lunden, 2014) där företag genom sina 
varumärken informerar, interagerar, påverkar och påverkas av miljontals Instagram-
användare som dagligen tar del av material de delar med sig av (Nitrogram, 2014). 
För närvarande har 71 procent av världens ledande varumärken ett Instagram-konto 
kopplat till sig (Hegman, 2013) som används för potentiell kommunikation med de 
200 miljoner användare som utgör Instagram (Instagram, 2014a). Kommunikation på 
Instagram sker, till skillnad från på andra sociala medier, genom ett särpräglat fokus 
på bilden och ger företag en möjlighet att berätta om sina varumärken på ett visuellt 
fängslande sätt (Instagram, 2014b). Instagram är gratis och användarna väljer själva 
vilka andra användare (och varumärken) de vill följa och vars material de därmed ser 
i sina respektive nyhetsflöden (Instagram, 2014c). Företag måste därför engagera 
Instagram-användare att följa och fortsätta följa deras varumärken för att nå dem med 
sin kommunikation och/eller marknadsföring. Instagram fungerar således till skillnad 
från andra sociala medier, mer som ett verktyg för varumärkesbyggande snarare än 
som kanal för annonser och reklam. 
 
Som socialt medium är Instagram en del av web 2.0. Utvecklingen av Internet till web 
2.0, det vill säga att Internet till stor del består av användargenererat material och 
kommunikation, har i grunden förändrat förutsättningarna för marknadsföring. Från 
att tidigare ha utgått från företag och organisationer har nu makten i den 
varumärkesbyggande processen övertagits av konsumenter då de blivit användare av 
web 2.0-medier (Chan-Omsted, 2011). Mer än någonsin har konsumenter idag 
möjlighet att interagera med andra konsumenter och styra över vad, när, vart och hur 
de vill konsumera produkter, tjänster och information (Chan-Omsted, 2011). 
Marknadsföring som bygger på att övertala genom avbrott, upprepning och en 
påträngande närvaro har därmed blivit allt mer ineffektiv och företag måste idag 
istället fundera över vad deras marknadsföring gör för konsumenterna och inte vad 
den säger till dem (Rayport, 2013). 
 
För att skapa och förvalta varumärkesvärde måste de som hanterar varumärken fatta 
strategiska beslut angående de specifika kanaler de använder sig av i sin 
marknadsföring (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Detta eftersom konsumenters 
uppfattningar och attityder gentemot ett varumärke påverkas av alla olika kontakter de 
har med ett varumärke och är centrala för att skapa och förvalta dess värde (Keller, 
Apéria & Georgson, 2012). 
 



 2 

I takt med att vårt sociala liv digitaliserats i och med utvecklingen av web 2.0 och 
senare också sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010), har företag dock fått 
möjlighet att bli en del av vår sociala interaktion (Gobé, 2009). Storföretag som 
tidigare framstått som kapitalistiska och avlägsna når idag konsumenter med sina 
varumärken på ett direkt och personligt plan med hjälp av olika sociala medier (Gobé, 
2009). Sociala medier har förvandlat Internet från en plats för information till en plats 
för påverkan och den dialog sociala medier erbjuder har gett företag möjlighet att 
engagera konsumenter på ett meningsfullt sätt (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). 
Men den problematik och de svårigheter som följer med web 2.0 gör att företag i 
högre grad måste förstå konsumenterna och grunderna för deras föränderliga 
beteenden för att kunna skapa fördelaktigt resultat för varumärket genom användande 
av sociala medier (Heinonen, 2011). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
De studier som hittats på området har alla identifierat ett problem i att företag vet att 
sociala medier har stor potential som ett medium för marknadsföring men inte hur 
marknadsföringen där bör ske på ett effektivt sätt (e.g. Kaplan & Haenlein, 2010; 
Hanna et al., 2011; Chan-Omsted, 2011). Trots att det som konstaterats i bakgrunden 
är konsumenterna som har makten i den varumärkesbyggande processen, har inga av 
de studier som hittats gjorts utifrån deras behov. Marknadsförare måste enligt Jobber 
och Fahy (2012) ha förståelse för konsumenternas behov då det får konsekvenser för 
marknadsföringen. Vidare rör studierna nästan uteslutande sociala medier i stort och 
inte specifikt Instagram som skiljer sig mot övriga sociala medier med sitt fokus på 
bilder. 
 
Att inte veta vilka behov konsumenter har och vilka faktorer som styr deras beteende 
på Instagram försvårar därför avsevärt för de som hanterar varumärken att skapa 
effektiva strategier kring skapande av varumärkesvärde; om Instagram används som 
en kanal i marknadsföringen. Till följd av detta är det relevant att undersöka vilka 
faktorer som påverkar konsumenters beteende på Instagram. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Instagram kan användas för att skapa 
varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteende på tjänsten. 
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1.4 Disposition 
 
Rapporten består i sin helhet av följande kapitel: 
 
Referensram: I detta kapitel behandlas de teorier som bedömts relevanta för att 
besvara denna studies syfte. Teorierna följs av en genomgång av den analysmodell 
som kommer att användas vid analysen samt preciserade frågor kopplade till teorierna 
och den valda analysmodellen. Referensramen är till för de som inte sedan tidigare är 
insatta i ämnet och tar därför upp de teorier som krävs för att läsaren skall kunna ta till 
sig studien. 
 
Metod: I detta kapitel anges och beskrivs vilken ansats som valts för studien och 
vilken strategi som valts för datainsamling. Här tas också de aspekter som kan ha 
påverkat studiens validitet och reliabilitet upp. Denna del syftar kort sagt till att ge 
läsaren en djupare förståelse för hur studien har gått till. Metodkapitlet riktar sig till 
dem som är intresserade av att bedöma studiens trovärdighet och eventuellt 
genomföra en liknande studie 
 
Empiri: I detta kapitel sammanställs och presenteras den data som samlats in i 
undersökningen utifrån studiens syfte. De enkäter som använts för insamling av data 
sammanfattas och sekundärdata kommer att presenteras. Detta kapitel är för dem som 
vill ta del av studiens data och göra en egen analys. 
 
Analys: I detta kapitel tolkas insamlad data mot teorin i enlighet med den 
analysmodell som tagits fram och ämnar besvara de preciserade 
undersökningsfrågorna. Kapitlet riktar sig till läsare som vill ha en djupare förståelse 
för hur slutsatserna dragits. 
 
Avslutning: I detta kapitel presenteras slutsatser, diskussion och förslag till vidare 
studier och riktar sig till alla de läsare som är intresserade av studiens resultat. 
Slutsatserna avser besvara syftet. Diskussionen tar upp olika aspekter som är värda att 
notera och som uppkommit under studiens genomförande. 
 
Efter rapportens huvuddel följer en referensförteckning över de källor som uppges i 
rapporten samt rapportens bilagor. 
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2. Referensram 

Detta kapitel innehåller referensramen för studien och här tas de teorier upp som 
valts ut och behövs för att besvara studiens syfte: “att undersöka hur Instagram kan 
användas för att skapa varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteende 
på tjänsten”. De första två avsnitten behandlar vad faktorer för beteende är och hur 
de kan analyseras. De andra två beskriver varumärkesvärde och en modell för hur 
detta kan tillämpas och mätas. Avslutningsvis innehåller detta kapitel en 
analysmodell och preciserade undersökningsfrågor att besvara i efterkommande 
analyskapitel. 
 

2.1 Grundläggande mänskliga behov, förväntningar och krav. 
 
Första steget i att besvara studiens syfte är att ta reda på hur konsumenter beter sig på 
Instagram och vilka faktorer som ligger till grund för detta. Enligt Max-Neef, Lizalde 
och Hopenhayn (1992) och psykologen Maslow (1943) ligger grundläggande 
mänskliga behov till grund för och motiverar allt mänskligt beteende. Max-Neef et al. 
(1992) menar att mänskliga behov kan förstås som ett system där alla behov är 
sammanhängande och bygger på samspel, utan hierarkisk ordning, med undantag för 
grundbehovet om uppehälle (vad som behövs för att leva) (se bilaga 1). Med det 
menas att behov-A inte behöver vara uppfyllt för att möjliggöra att behov-B kan 
uppfyllas. Detta skiljer sig från Maslows (1943) behovsteori, som bygger på en 
hierarkisk stege av behov där det förgående steget behöver vara uppfyllt för att nå 
nästa nivå. 
 
Mänskliga behov är det mest fundamentala konceptet som ligger till grund för 
marknadsföring och när de begär/tillfredställare som fyller dessa behov ses på ur ett 
marknadsföringsperspektiv talar man om konsumenters krav (eng. demands) (Kotler 
et al., 2011). Det vill säga att de förväntningar och krav en konsument har på 
produkter eller tjänster måste uppfyllas för att göra dessa till tillfredställare av ett 
behov.  
 
Max-Neef et al. (1992) menar att de mänskliga behoven alltid är desamma över tid 
och kulturer, och att det som skiljer sig är hur dessa behov uppfylls, dess 
tillfredställare (eng. satisfiers). Denna teori även kan relateras till vad Kotler et al. 
(2011) beskriver, men ur ett marknadsföringsperspektiv, om hur konsumenters behov 
tillfredsställs beroende på kultur, samhälle och personlighet. De kallar tillfredställare 
för begär (eng. wants) och definierar de som objekt som fyller ett behov. 
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2.1.1 Dessa teoriers del i denna studie  
 
För att kunna svara på vilka faktorer som styr konsumenters beteenden på Instagram 
behöver denna studie därför undersöka de krav och förväntningar (begär) 
konsumenter har på Instagram samt de varumärken de följer och engagerar sig i där. 
Detta eftersom det kan relateras till hur konsumenter kan få sina behov uppfyllda där, 
vilket i sin tur påverkar deras beteende enligt vad som beskrivits ovan och är relevant 
för denna studie eftersom det motiverar varför krav och förväntningar är det som styr 
konsumenters beteenden. 
 

2.2 Motiv till beteenden och användande av olika medier 
 
Det är för studiens syfte relevant att ta reda på vilka krav och förväntningar som 
påverkar konsumenters beteende på Instagram. Det vill säga vad som motiverar deras 
beteende på mediet. Eftersom Instagram är ett socialt medium som utgörs och styrs av 
användarna är det för att kunna svara på studiens syfte relevant att förstå vad de har 
för motiv till användning av mediet då dessa speglar deras krav och förväntningar på 
mediet. Genom åren har flera studier på motivation till användning av olika medier 
genomförts (e.g. Stafford, Stafford & Schkade, 2004; Shao, 2009; Park, Kee & 
Valenzuela, 2009; Heinonen, 2011). 
 
Stafford et al. (2004) menar att de huvudsakligen finns tre anledningar som motiverar 
konsumenter att använda sig av Internet: innehåll (eng. content), användning (eng. 
process) och sociala aspekter. Med innehåll avses det material som mediet erbjuder 
eller gör tillgängligt för konsumenterna och med användning avses själva 
användandet av mediet (till exempel browsing) (Stafford et al., 2004). Dessa två 
motiv för Internetanvändande återfinns även i äldre studier som fokuserat på medierna 
radio och TV (Stafford et al., 2004). Med de sociala aspekterna avses enligt Stafford 
et al. (2004) Internet som en social miljö. 
 
Detta stärks och utvecklas av Shao (2009), som beskriver konsumenters motiv för 
användning av web 2.0. Shao (2009) identifierar information, underhållning, social 
interaktion, umgängesskapande, självförverkligande och möjlighet till ett personligt 
uttryck som motiv. De olika motiven leder till olika sätt att använda web 2.0-medier 
(Shao, 2009). Om motiven är information eller underhållning leder de till konsumtion 
av innehåll, om de är social interaktion och umgängesskapande leder de till 
deltagande och är motiven självförverkligande och möjlighet till ett personligt uttryck 
leder de till medskapande av innehåll (Shao, 2009). Park et al. (2009) beskriver fyra 
liknande motiv specifikt för användning av sociala medier: socialisering, 
underhållning, statussökande och information. 
 
Av ovan nämnda studier återfinns samtliga motiv för användande av olika medier i tre 
huvudområden, information, underhållning och sociala aspekter. Detta tas till vara på 
av Heinonen (2011) som i sin studie om aktiviteter på sociala medier ger en mer 
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detaljerad bild av vilka aktiviteter dessa tre huvudområden kan innefatta. För området 
information identifierar Heinonen (2011) fem motiv till användning av sociala medier 
(se tabell 1), för området underhållning identifieras fyra motiv (se tabell 2) och för 
området sociala aspekter identifieras sex motiv (se tabell 3). 
 
Tabell 1. Motiv relaterade till huvudområde information (Heinonen, 2011, s. 360, egen 
översättning) 

Motiv Relaterad aktivitet 

Produktinformation och innehåll. Skaffa information om produkter eller ladda ner material. 

Saklig information. Samla in information från mer formella användargenererade 
källor, som t.ex. Wikipedia. 

Dela med sig av och ta del av åsikter, synpunkter, 
recensioner och betyg. 

Dela information och få tillgång till delad kunskap som till 
exempel åsikter och kommentarer. 

Nyhetsövervakning. Få aktuella nyheter om omvärlden. 

Tillämpa kunskap. Använda andras kunskap för egen vinning som till exempel 
bearbetning av material. 

 
Tabell 2. Motiv relaterade till huvudområde nöje och underhållning (Heinonen, 2011, s. 360, 
egen översättning) 

Motiv Relaterad aktivitet 

Verklighetsflykt och avkoppling. Slappna av och dra sig tillbaka en stund. 

Bli inspirerad och förbättra humöret. Leta inspiration och uppmuntran. 

Underhålla sig själv. Underhålla sig och njuta av innehåll. 

Självuttryck. Uttrycka sig själv och marknadsföra sin person. 

 
Tabell 3. Motiv relaterade till huvudområde sociala aspekter (Heinonen, 2011, s. 361, egen 
översättning) 

Motiv Relaterad aktivitet 

Social övervakning. Få veta mer om vänner och bekanta. 

Uppleva saker ihop. Dela upplevelser tillsammans med andra. 

Känna tillhörighet och skapa gemenskap Skapa kontakt med andra människor. 

Hålla sig uppdaterad. Ta reda på vad som händer i gemenskapskretsen. 

Hålla kontakten. Bibehålla och förvalta relationer i umgängeskretsen. 

Socialt nätverkande. Skapa och förvalta ett socialt nätverk av vänner och bekanta. 
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2.2.1 Dessa teoriers del i denna studie 
 

Heinonens (2011) teorier om aktiviteter på sociala medier som härletts från motiv till 
att använda internet, web 2.0 och sociala medier är relevanta för denna studie då den 
ämnar undersöka faktorer för konsumenters beteenden på Instagram. De motiv som 
beskrivs i Heinonens (2011) teorier kommer att användas som grund för denna studie 
genom att fungera som stöd vid både utformning av undersökningen och vid analys 
för att identifiera faktorer för konsumenters beteende på Instagram. 
 

2.3 Konsumentbaserat varumärkesvärde 
 

A product is something that is made in a factory; a brand is something that is 
bought by a customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A 

product can be quickly outdated; a succsessfull bran is timeless. 
Stephen King, WPP Group, London. 

 
Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur Instagram kan användas som ett led 
i marknadsföring för att skapa varumärkesvärde är teorier om varumärkesvärde högst 
relevanta för att besvara studiens syfte. 
 
Varumärkesvärde, det vill säga hur starkt varumärket är, kan ses ur företags, 
branschers eller konsumenters perspektiv (Farquhar, 1989). Ett etablerat synsätt på 
värdet av ett varumärke är det konsumentbaserade (Krishnan, 1995; Kotler et al., 
2011; Keller et al., 2012; Aaker, 2012), av Keller et al. (2012) förkortat CBBE av 
engelskans customer based brand equity. Det beskriver, som namnet antyder, värdet 
av ett varumärke ur ett konsumentperspektiv (Keller et al., 2012) och är därför det 
synsätt denna studie kommer att utgå ifrån då den har för avsikt att undersöka faktorer 
för konsumenters beteenden på Instagram. CBBE, som beskrivet av Keller et al. 
(2012), går även att tillämpa på sociala medium (Dolan & Goodman, 2011; 
Schivinski & Dąbrowski, 2013) och är därmed ett synsätt på varumärkesvärde som 
lämpar sig väl för denna studie. 
 
CBBE definieras som skillnaden i hur konsumenter reagerar på marknadsföring för ett 
varumärke, utifrån deras tidigare kunskaper om det (Keller et al., 2012). Reagerar 
konsumenterna mer positivt efter att ha identifierat varumärket är dess värde positivt 
och reagerar de negativt är värdet negativt (Kotler et al., 2011). Konsumenternas 
kunskap om ett varumärke (eng. brand knowledge) är därmed en avgörande faktor när 
det gäller att bygga ett starkt varumärke eftersom det är de associationer som utgör 
kunskapen som skapar den differentierande effekten varumärken sinsemellan (Keller 
et al., 2012). Konsumenters kunskap om ett varumärke kännetecknas av två begrepp, 
kännedom om varumärket (eng. brand awerness) och dess image (eng. brand image) 
(Keller et al., 2012), som beskrivs mer utförligt nedan. 
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2.3.1 Varumärkeskännedom 
 
Kännedom om ett varumärke definieras av dess igenkänningsförmåga (eng. brand 
recognition) och hur lätt det gör sig påmint ur konsumenternas minnen, varumärkets 
erinran (eng. brand recall performance) (Keller et al., 2012). Då denna studie syftar 
till att undersöka hur Instagram kan användas för att skapa varumärkesvärde är utöver 
en förståelse för vad varumärkeskännedom är, en förståelse för hur denna skapas 
relevant för att besvara studiens syfte. 
 
Kännedomen om ett varumärke hos konsumenterna bygger i grunden på hur mycket 
konsumenterna blir exponerade för varumärket (Alba & Wesley Hutchinson, 1987). 
Ju mer de hör, läser eller tänker på ett varumärke desto mer förankrat blir det i deras 
minnen (Keller et al., 2012). Därmed har alla aktiviteter (inklusive de på Instagram) 
där konsumenter på något sätt kommer i kontakt med ett varumärke inverkan på dess 
kännedom (Kotler et al., 2011). För att de associationer som skapas vid exponering av 
varumärket även ska stärka varumärkets erinran är det viktigt att varumärkeselement 
så som namn, logotyp, symboler etcetera kopplas ihop med varumärkets specifika 
produktkategori/er (Keller et al., 2012). Kännedomen om ett varumärke blir irrelevant 
om konsumenterna känner igen det men inte kan associera det till någon produkt eller 
tjänst och på ett bredare plan handlar det även om att konsumenter ska veta vilka 
behov som varumärket uppfyller med dess produkter/tjänster (Keller et al., 2012). 
 

2.3.2 Varumärkesimage 
 
Varumärkets image utgörs av alla de associationer som konsumenter har till ett 
varumärke (Keller et al., 2012). Associationer kan uppstå varhelst en konsument på 
ett eller annat sätt kommer i kontakt med ett varumärke och inte bara från de källor 
som företaget själva kan kontrollera (Keller et al., 2012), som till exempel Instagram. 
De kan vara från konsumenters egna erfarenheter av varumärkets produkter/tjänster, 
från information i olika medier, word-of-mouth (Kotler et al., 2011) men även från 
identifiering med till exempel personer, länder, platser etcetera. (Keller et al., 2012). 
Detta indikerar att ett varumärkes image är något som Heinonens (2011) motiv till 
användning av sociala medier (se 2.2) har inverkan på eftersom de huvudområden 
inom vilka motiven finns alla berör dessa punkter på ett eller annat sätt. 
 
Det är viktigt att marknadsförare är medvetna om att källor utom deras kontroll kan 
påverka varumärkets image och att de har detta i åtanke när marknadsföringsstrategier 
utformas (Kotler et al., 2011; Keller et al., 2012). Vidare är det centralt för lyckad 
marknadsföring att förstå konsumentens behov och förväntningar och utforma 
produkter och kampanjer utifrån dessa (Keller et al., 2012; Jobber & Fahy, 2012). 
Detta blir särskilt påtagligt när Instagram i egenskap av ett web 2.0-medium används i 
marknadsföringen eftersom web 2.0-medier enligt O’Reilly (2005) är konsumenternas 
medier. Detta innebär i Instagrams fall att konsumenterna har makten över både 
mediet och de varumärken som finns där. Chan-Olmsted (2011) menar även att det 
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strategiska användandet av sociala medier kan se olika ut beroende på varumärkens 
olika karaktär eftersom vissa produktkategorier är mer kompatibla med och 
mottagliga för den konsumentinteraktion som sociala medier möjliggör. 
 
Vikten av ett varumärkes image lyfts fram och tydliggörs av Dobni och Zinkhan 
(1990) som skriver att “när varumärkets image berörs är uppfattningen av 
verkligheten viktigare än verkligheten själv”. 
 

2.3.3 Dessa teoriers del i denna studie 
 
En förståelse för vad konsumentbaserat varumärkesvärde är och vad det utgörs av är 
grundläggande för att förstå hur företag kan använda Instagram för att skapa och 
förvalta varumärkesvärde. De teorier om konsumentbaserat varumärkesvärde, som 
beskrivits ovan, är även grundläggande för nästa del av referensramen som bygger 
vidare på hur varumärkesvärde kan skapas och förvaltas i praktiken.   
 

2.4 Skapa varumärkesvärde 2.0 
 
För att undersöka hur Instagram kan användas för att skapa och förvalta 
konsumentbaserat varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteende på 
mediet, har den så kallade CBBE-modellen använts. Enligt CBBE-modellen skapas 
varumärkesvärde i fyra steg med tydliga mål för vad som måste uppnås hos 
konsumenterna och där varje steg bygger på att det föregående steget är uppfyllt 
(Keller et al., 2012). Keller et al. (2012) beskriver stegen på följande sätt: 
 

1. Skapa kännedom om varumärket genom att fästa det i konsumenternas 
medvetande och få dem att associera det till en specifik produktkategori eller 
ett behov.  

2. Etablera en samlad betydelse av varumärket i konsumenternas medvetande 
genom att strategiskt koppla samman materiella och immateriella 
associationer till varumärket med specifika egenskaper.  

3. Framkalla önskvärd respons och önskvärt bemötande från konsumenterna med 
de två föregående stegens skapande av kännedom och betydelse. 

4. Ta till vara på responsen och bemötandet för att bygga en stark, aktiv och lojal 
relation mellan konsumenterna och varumärket. 
 

Dessa fyra steg adresserar enligt Keller et al. (2012) medvetna och omedvetna frågor 
som konsumenter ständigt ställer sig om ett varumärke och som är viktigt att de får 
svar på: “Vem är du?” (kännedom), “Vad är du?” (betydelse), “Vad tänker jag om och 
känner jag för dig?” (respons och bemötande) och “Vilken relation vill jag ha med 
dig?” (relation). 
 
I och med ankomsten av web 2.0 har förutsättningarna för att framgångsrikt skapa och 
förvalta starka varumärken förändrats och skiljer sig stort från hur det såg ut för 10-20 
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år sedan (Chan-Olmsted, 2011) när CBBE-modellen utvecklades och först 
presenterades (Keller, 1993). Hur väl ett företag lyckas skapa ett starkt varumärke har 
blivit allt mer beroende av deras förmåga att hantera sitt varumärke i en ständigt 
föränderlig mediemiljö (Chan-Olmsted, 2011). Sociala mediers egenskaper erbjuder 
dock utmärkta möjligheter att skapa varumärkesengagemang och möjligheter att 
utveckla varumärket om företag lyckas hantera de utmaningar web 2.0 innebär (Chan-
Olmsted, 2011). 
 
För att lyckas med hanteringen av varumärken i den nya webb-baserade världen, web 
2.0, rekommenderar Mooney och Rollins (2008) att företag anpassar sig till vad de 
benämner som “OPEN branding”, vilket är ett mer engagerande och meningsfullt 
tillvägagångssätt vid hantering av varumärken. Med “OPEN” menar Mooney och 
Rollins (2008) att varumärket finns tillgängligt på begäran (eng. on-demand, O), att 
det är personligt (eng. personal, P), att det är engagerande (eng. engaging, E) samt att 
det tar del i nätverk där konsumenterna finns för att skapa dialog och låta dem vara 
med och skapa varumärket (eng. networked, N). 
 
CBBE-modellens fyra steg är en komplicerad process att genomföra och fullfölja 
(Keller et al., 2012), även utan web 2.0. Så för att ge CBBE-modellen struktur har de 
fyra stegen indelats i sex delar att upprätta hos konsumenterna (Keller et al., 2012). 
Dessa sex delar kan illustreras som byggblock i en pyramid (se figur 1, s. 14) där 
skapandet av varumärkesvärde innebär att få dessa block på plats och på så sätt nå 
toppen av varumärkespyramiden (CBBE-modellens steg 4) och därmed utveckla ett 
starkt varumärke (Keller et al., 2012).  
 

2.4.1 Dessa teoriers del i denna studie 
 
Det är främst dessa block som Heinonens (2011) teorier (se 2.2) och faktorer för 
konsumenters beteende på Instagram kommer att ställas mot i syfte att se hur 
Instagram kan användas för att skapa varumärkesvärde. Men eftersom denna studie 
syftar till att se hur Instagram, som är ett web 2.0-medium, kan användas för att skapa 
varumärkesvärde kommer även Mooney och Rollins (2008) ”OPEN branding”-teorier 
att tas i åtanke när CBBE-pyramiden, som beskriven av Keller et. al. (2012), fortsatt 
gås igenom i referensramen samt vid analys. I följande avsnitt beskrivs de olika 
blocken. 
 

2.4.2 Framträdande - vem är du? 
 
CBBE-modellens första block, framträdande (eng. brand salience), relaterar till 
varumärkeskännedom (se 2.3.1 Varumärkeskännedom) som definierades av ett 
varumärkes igenkänningsförmåga och varumärkets erinran, som kan kategoriseras i 
djup och bredd. Djup handlar om hur sannolikt det är att konsumenter kommer att 
tänka på ett specifikt varumärke utifrån ett givet behov eller en given produktkategori 
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och med vilken lätthet detta görs. Bredd handlar om i hur många olika situationer 
detta kan ske. Ett starkt framträdande varumärke ska ha både djup och bredd så att 
konsumenterna utifrån sin kännedom om det tänker på det i flera olika situationer. 
(Keller et al., 2012) 
 
Sett ur Mooney och Rollins (2008) “OPEN Branding”-perspektiv blir det i detta block 
viktigt att varumärket finns tillgängligt på begäran, det vill säga i flera olika kanaler, 
när kännedom om varumärket ska skapas och bibehållas. 
 

2.4.3 Mening - vad är du? 
 
Detta steg i CBBE-modellen går ut på att i konsumenternas medvetande genom 
associationer koppla samman och befästa materiella och immateriella egenskaper till 
varumärket (Keller et al., 2012). I detta steg byggs med andra ord varumärkets image 
(se 2.3.2 Varumärkesimage). Ur Mooney och Rollins (2008) “OPEN Branding”-
perspektiv blir därför de personliga och engagerande egenskaperna i varumärket av 
stor vikt när meningen med varumärket ska definieras och dess image skapas. 
 

2.4.3.1 Prestanda (eng. brand performance) 

 
Detta block redogör för varumärkets värde utifrån de för varumärket karaktäristiska 
egenskaperna hos dess produkter och tjänster (Keller et al., 2012). De egenskaper som 
kan ses som fördelaktiga används för positionering gentemot konkurrenter (Keller, et 
al., 2012). Keller et al. (2012) nämner följande fem viktiga typer av egenskaper som 
konsumenter tar hänsyn till när de bedömer en produkt: de huvudsakliga 
beståndsdelarna i produkten och dess sekundära egenskaper, produktens pålitlighet, 
hållbarhet och servicetillgänglighet, servicens effektivitet, engagemang och 
kundfokus, utseende och design samt pris. 
 
Detta block kan delvis relateras till Heinonens (2011) teori om att konsumenter har 
informationssökning som motiv till användning av sociala medier eftersom 
egenskaperna utseende, design och pris är något som kan bedömas utan direktkontakt 
med produkten. Keller et al. (2012) menar att associationer till produktens prestanda 
kan skapas genom information om och inte enbart genom konsumenters direktkontakt 
med produkten.  
 

2.4.3.2 Föreställning (eng. brand imagery) 

 
I motsats till det tidigare blocket, prestanda, rör detta block varumärkes immateriella 
associationer (Keller et al., 2012) och är således av stor vikt vid analys av Instagrams 
inverkan på varumärkesvärde. I detta block ligger intresse i konsumenternas 
uppfattning om varumärket snarare än hur det faktiskt är i verkligheten (Keller et al., 
2012).  
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De associationer som kopplas till varumärket kan dels formas direkt genom kontakt 
med varumärkets produkter och dels indirekt genom till exempel marknadsföring eller 
andra informationskällor som word-of-mouth (Keller et al., 2012). Följande 
immateriella ting kan enligt Keller et al. (2012) vanligtvis associeras och knytas till 
ett varumärke: användarprofiler, köp och användarsituationer, personlighet och 
värden, historia, ursprung och tidigare erfarenheter.  
 
Användarprofiler, rör de associationer som skapas utifrån ett varumärkes idealiserade 
användare eller faktiska användare. Konsumenten kan genom dem skapa sig en bild 
av hur användarna av ett bestämt varumärke är. Det kan handla om demografiska 
faktorer så som kön, ålder identitet eller inkomst men också psykografiska faktorer så 
som inställning till livet, arbete, ägodelar, sociala problem eller politisk åskådning. 
(Keller et al., 2012) 
 
Den andra typen av associationer, köp och användarsituationer, baseras på 
konsumenters uppfattning om vart produkten/tjänsten finns till försäljning och vilken 
försäljnings kanal som används, men även i vilka situationer som varumärket används 
(Keller et al., 2012). Associationer gällande försäljningsplats är framförallt betydande 
för varumärken med produkter/tjänster för vilka konsumenter har ett stort 
engagemang (eng. high-involvement products) (Jobber & Fahy, 2012). 
 
Den tredje punkten personlighet och värde exemplifierar hur ett varumärke, precis 
som en person, kan associeras med personlighetsdrag (Keller et al., 2012) och får ur 
Mooney och Rollins (2008) “OPEN Branding”-perspektiv en viktig roll i skapandet 
av ett starkt varumärke. Ett varumärkes personlighet beskrivs av Aaker (1997) genom 
ett ramverk bestående av följande fem dimensioner: dess uppriktighet, hur spännande 
det är, dess kompetens, hur sofistikerat det är och hur robust det känns.  
 
All typ av marknadsföring av ett varumärke gör avtryck på dess personlighet, men i 
synnerhet påverkar reklam personligheten (Keller et al., 2012). Detta eftersom reklam 
ofta beskriver ett varumärkes användarsituationer och dess idealiserade användare 
(Keller et al., 2012). I reklamen lyfts även varumärkens tonalitet, stil och känslor fram 
för att hos konsumenter bilda en uppfattning om varumärkens personlighet (Keller et 
al., 2012). Därmed påverkar de övriga kategorierna av immateriella associationer till 
stor del ett varumärkes personlighet. När ett varumärkes personlighet väl är utvecklad 
har generellt sett konsumenter svårt att acceptera förändringar i denna (Johar, 
Sengupta & Aaker, 2005).  
 
Den sista kategorin av associationer Keller et al. (2012) behandlar är de om ett 
varumärkes historia och ursprung. Konsumenter kan associera tydliga markanta 
händelser i sina liv till ett varumärke, om varumärket väljer att lyfta fram dessa 
händelser i sin marknadsföring. Det kan röra sig om historiskt stora sportevenemang, 
sociala rörelser eller musikepoker etcetera. Dessa associationer kan vara personliga 
för enskilda konsumenter eller delas av flera. Vidare kan ett varumärkes 
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produkters/tjänsters ursprung skapa associationer hos konsumenten. Det kan handla 
om tillverkningsmetoder, tillverkningsland, försäljningsplatser eller olika sponsor-
samarbeten etcetera. (Keller et al., 2012)  
 

2.4.4 Respons - vad tänker jag om och känner jag för dig?  
 
Respons-steget i CBBE-modellen går ut på att förstå hur konsumenter reagerat, 
bedömer och känner kring de associationer som skapats i föregående, 
meningsbyggande steg (Keller et al., 2012). Ur Mooney och Rollins (2008) “OPEN 
Branding”-perspektiv får sista punkten, Networked, en betydande roll då deltagande i 
sociala nätverk ska möjliggöra en öppen dialog med konsumenterna rörande 
varumärket i fråga. Respons-steget är i CBBE-pyramiden indelat i två block, omdöme 
och känslor (Keller et al., 2012), som beskrivs nedan. 
 

2.4.4.1 Omdöme (eng. brand judgements) 

 
Detta block är del i CBBE-modellens respons-steg och koncentrerar sig på 
konsumenters personliga åsikter och bedömningar av varumärket baserat på de 
associationer som skapats i blocken prestanda och föreställning i modellens 
föregående steg (Keller et al., 2012). Omdömen utgörs enligt Keller et al. (2012) av 
fyra områden som anses speciellt viktiga för skapandet av ett starkt varumärke: 
kvalitet, trovärdighet, övervägande och överlägsenhet. 
 

2.4.4.2 Känslor (eng. brand feelings) 
 
Detta block relaterar till hur konsumenterna känslomässigt bemöter ett varumärke och 
hur de uppfattar att andra ser på det, om det har social acceptans och hur ansett det är 
(Keller et al., 2012). Kort sagt vilka känslor som framkallas hos konsumenten av 
olika kontakter med varumärket (Keller et al., 2012). Följande sex 
varumärkesbyggande känslor är enligt Keller et al. (2012) viktiga: Värme - 
Konsumenterna får en känsla av lugn och sentimentalitet, Nöje - Konsumenterna 
känner sig roade och lekfulla, Begeistring - Konsumenterna fylls av energi och de 
känner sig upprymda, Säkerhet - varumärket ger en känsla av komfort, säkerhet och 
trygghet, Socialt accepterat - varumärket bidrar till att konsumenterna upplever att 
andra ser uppskattande på deras beteende och utseende. Antingen som direkt 
bekräftelse eller mindre öppet, Självrespekt - Konsumenterna känner sig fullbordade 
och stolta. Det känner sig mer till lags med sig själva. 
 

2.4.5 Resonans - vilken relation vill jag ha med dig? 
 
Det fjärde och sista steget i CBBE-modellen består i pyramiden av blocket resonans 
och är dit företag vill nå med sina varumärken (Keller et al., 2012) (Varumärkens 
Nirvana). Resonans (eng. brand resonance) fokuserar på den relation konsumenterna 
har med varumärket, hur väl de är i samklang med det och hur väl de identifierar sig 
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med det (Keller et al., 2012). Resonans avser dels hur väl rotat det psykologiska 
bandet till varumärket är hos konsumenten och dels nivån av aktivitet som genereras 
av konsumentens lojalitet till det (Keller et al., 2012). Resonans kan enligt Keller et 
al. (2012) brytas ned i fyra kategorier: Beteende lojalitet - hur ofta och hur mycket 
pengar en konsument spenderar på varumärkets produkter/tjänster, Fördelaktigt 
ställningstagande - när konsumenter är starkt personligt fästa vid varumärket. De 
“älskar” det, Känsla av gemenskap - Konsumenter upplever en samhörighet med 
andra konsumenter av samma varumärke, Aktivt engagemang - När konsumenter är 
villiga att investera tid och pengar på varumärket utöver de huvudsakliga produkterna 
eller tjänsterna. Det kan vara klubbmedlemskap, prenumeration på nyheter etcetera.  
 
De starkaste varumärkena är de som lyckas med att få konsumenterna så pass fästa att 
de själva vill sprida sin goda uppfattning om varumärket till andra (Keller et al., 
2012). Därmed blir relationen mellan konsument och varumärke själva grunden för 
resonans och ett starkt varumärke. 

 
Figur 1. CBBE-pyramiden + OPEN-branding (Keller, Aperiá & Georgson, 2012, s. 66, egen 
översättning) 

 

2.5 Analysmodell 
 
Som kan förstås av referensramen måste syftet delas in i två delproblem för att 
besvaras. Det första delproblemet innebär att identifiera faktorer för konsumenters 
beteenden på Instagram. Som konstaterats i 2.1.1 kan beteende härledas till 
grundläggande mänskliga behov och att dessa ur ett marknadsperspektiv kan ses som 
konsumenters krav och förväntningar. I 2.2 presenteras teorier för vad som motiverar 
konsumenter till användning av olika medier, det vill säga vilka krav och 
förväntningar de har på dem. De faktorer för användning av sociala medier, som 
listats av Heinonen (2011) (se 2.2) kommer därmed ligga till grund för att lösa 
delproblem 1 (se 2.2.1).  
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Det andra delproblemet innebär att koppla dessa faktorer till varumärkesvärde. I 
avsnitt 2.3 beskrivs konsumentbaserat varumärkesvärde och i 2.4 beskrivs CBBE-
modellen för att hantera det värdet. Dessa avsnitt kommer att ligga till grund för att 
undersöka på vilket sätt konsumenters krav och förväntningar på varumärken på 
Instagram påverkar varumärkesvärde. Med hänsyn till detta kommer syftesbesvarande 
slutsatser dras om hur Instagram kan användas för att stärka varumärkesvärde utifrån 
faktorer för konsumenters beteenden på tjänsten. Studiens analys genomförs alltså 
stegvis och analysmodellen illustreras enligt figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Analysmodell 

 

2.6 Preciserade undersökningsfrågor 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Instagram kan användas för att skapa 
varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteende på tjänsten. Slutsatser 
kommer att dras kring hur denna studies resultat kan tas tillvara på i 
marknadsföringssyfte. Syftet är, som beskrivet i analysmodellen (se 2.5), uppdelat i 
två delar och här presenteras två preciserade undersökningsfrågor som korresponderar 
delproblemen samt underfrågor för ökad förståelse.  
 
Då syftets första delproblem ämnar identifiera faktorer för konsumenters beteende på 
Instagram har den första preciserade frågan tagits fram med stöd av de teorier som 
presenteras i referensramens avsnitt 2.1 och 2.2. Där påvisas att konsumenters 
beteenden kan härledas till vad som motiverar dem att använda ett medium och vilka 
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krav och förväntningar de därmed ställer på det. Främst Heinonens (2011) teorier om 
faktorer för användning av sociala medier har utgjort en grund för utformningen (se 
2.2.1) av den första preciserade undersökningsfrågan samt de underfrågor som följer: 
 

1. Vilka krav och förväntningar har konsumenter på varumärken på 
Instagram? 

1. Är något av de huvudområden för motiv till användning av sociala 
medier, som beskrivs i Heinonens (2011) teorier, mer framträdande för 
Instagram? 

2. Skiljer sig konsumenters krav och förväntningarna på mediet i stort 
kontra på varumärken? 

3. Finns det tydliga samband eller skillnader mellan krav och 
förväntningar på varumärken på Instagram och demografiska aspekter 
så som kön, ålder, användningsfrekvens och produktkategorier för 
vilka varumärken finns inom? 

 
Av referensramens avsnitt 2.3, Konsumentbaserat varumärkesvärde, framgår det att 
konsumenternas kännedom om och uppfattningar av ett varumärke är avgörande när 
det gäller att skapa varumärkesvärde. CBBE-modellen, som beskrivs i avsnitt 2.4, 
Skapa varumärkesvärde 2.0, kommer användas för att undersöka hur faktorerna för 
konsumenters beteende på Instagram som identifierats genom delproblem 1, kan 
skapa varumärkesvärde (se 2.4.1). Därav blir den andra preciserade frågan som följer: 
 

2. På vilket sätt påverkar konsumenters krav och förväntningar gällande 
varumärken på Instagram de olika aspekterna av varumärkesvärde?  

1. Vilken/vilka delar av CBBE-modellen berörs? 
2. Berörs någon del mer än andra? 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för att besvara syftet i denna studie. 
Först redogörs för den vetenskapliga ansats som använts och följs av en genomgång 
av undersökningens utformning och tillvägagångssätt. Därefter beskrivs 
analysprocessen och avslutningsvis tas aspekter som kan ha påverkat studiens 
trovärdig het upp för att bedöma studiens kvalitet.  
 

3.1 Ansats 
 
För denna studie valdes en kvantitativ ansats då den syftar till att undersöka hur 
Instagram kan användas för att skapa varumärkesvärde utifrån faktorer för 
konsumenters beteende på tjänsten. Faktorerna kommer att identifieras genom att 
utifrån befintliga teorier om faktorer för användande av sociala medier (se 2.2.1), 
undersöka om dessa även gäller för Instagram. Att likt denna studie utifrån befintliga 
teorier utforma studien för att deducera teorin är enligt Bryman (2012) signifikativt 
för en kvantitativ studie. Teorin fungerar, i en typ av kvantitativa studier, enligt 
Bryman (2012) som en intresseinriktning, utifrån vilken datainsamlingen sker. 
Creswell (2014) beskriver att insamling av data utifrån en begränsad uppsättning 
variabler är kännetecknande för kvantitativ ansats, vilket denna studie uppfyller. 
Problemet som definierats i inledningen av studien utgår från etablerade teorier, 
empirin har samlats in och tolkats mot teorier och därmed byggs hela studien upp 
utifrån teorier, vilket även det är kännetecknande för en kvantitativ ansats (Bryman, 
2012).  
 
Kvantitativa studier utgår ofta från en hypotes deducerad ur teorier, som sedan prövas 
(Bryman, 2012). En sådan typ av studier som prövar en hypotes är vanliga inom den 
experimentella forskningen (Bryman, 2012) och således inte aktuella för denna studie. 
Enligt Creswell (2014) finns nämligen två huvudområden för kvantitativ forskning, 
experimentell och undersökande. Eftersom syftet med studien utgår ifrån ett 
konsumentperspektiv och delproblem 1 ämnar hitta samband rörande konsumenternas 
attityder och beteenden för att identifiera faktorer för detta, har studien genomförts 
som undersökande forskning (eng. survey research). Undersökande forskning 
definieras av Bryman (2012) av att kvantifierbar data samlas in under en bestämd tid 
från flera källor (i denna studie användare av Instagram) för att kunna identifiera 
samband mellan dessa. En snarlik definition används även av Creswell (2014) för 
studier med kvantitativ ansats genomförda med undersökande design (eng. survey 
design). Denna studies datainsamlingsmetoder beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.3. 
 
Trots att denna studie har en kvantitativ ansats bygger den på en undersökande 
design, däremot går det inte att bortse från att denna studies resultat endast berör 
mediet Instagram och på så vis kan betraktas som ett fall, vilket enligt Bryman (2012) 
är kännetecknande för en fallstudie. Vidare menar dock Bryman (2012) att alla studier 
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kan ses på som fallstudier i någon bemärkelse eftersom de alla på någon nivå utgår 
från och kan avgränsas till ett fall. Det är med andra ord inte alltid helt enkelt att 
avgöra vilken typ av studie det rör sig om, då studier (likt denna) kan ha drag av både 
en undersökande design och en fallstudiedesign (Bryman, 2012). Då besvarandet av 
denna studies syfte grundar sig på flera konsumenters uppfattningar och beteenden 
och ämnar se samband dessa emellan, drar den mer åt en undersökande design. 
 

3.2 Teorival 
 
Utifrån studiens problemdiskussion och syfte gjordes en litteraturgenomgång för att 
identifiera lämpliga teoriområden att bygga referensramen kring. Litteraturen består 
dels av böcker med etablerade teorier och dels av mer specifika artiklar på området. 
Äldre beprövad litteratur har blandats med mer aktuell och valts med hänsyn till 
relevans för studien och respektive författares tillförlitlighet. 
 
Då studiens syfte kretsar kring varumärkesvärde är den litteratur som främst använts i 
denna studie Strategic Brand Management av Keller et al. (2012), som är mycket 
omfattande om varumärken och hur dessa kan hanteras av företag. Bokens 
huvudförfattare Kevin Lane Keller är mycket trovärdig på området varumärken, vilket 
hans närmare 1500 citeringar i databasen Scopus styrker (Scopus, 2014). Ur denna 
litteratur är det främst teorierna om konsumentbaserat varumärkesvärde och CBBE-
modellen för hur detta kan skapas och förvaltas av företag, som använts. Teorier som 
utgår från konsumenters uppfattningar valdes eftersom det blev tydligt under 
litteraturgenomgången att Instagram i egenskap av ett socialt medium utgår från 
konsumenter (se 1.1 Bakgrund) och att en koppling därmed kunde göras mellan 
varumärken och web 2.0. 
 
Vidare valdes teorier rörande konsumenters motiv för användning av olika medier 
som en grund i framtagandet av faktorer för konsumenters beteenden på Instagram (se 
2.5 Analysmodell) och för att styrka de faktorer som studiens undersökning resulterat 
i. 
 

3.3 Datainsamlingsmetoder och studiens genomförande. 
 
Denna studies datainsamling har primärt bestått av en enkätundersökning där två 
enkäter använts för att undersöka faktorer för konsumenters beteenden på Instagram. 
Även sekundärdata har samlats in i form av dokumentation för att ge en 
grundläggande förståelse för det undersökta området. I detta avsnitt ligger huvudfokus 
på att presentera hur enkäterna utformats, hur de distribuerats och hur undersökningen 
genomförts. 
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3.3.1 Insamlingsmetod primär 
 
Med avstamp i denna studies referensram och underfrågorna till den första 
preciserade undersökningsfrågan utformades en online-enkät (se bilaga 2) för 
insamlingen av denna studies primärdata. Datainsamlingen låg till grund för att 
identifiera faktorer för konsumenters beteende på Instagram och var riktad direkt till 
Instagram-användare. Detta eftersom det dels är en insamlingsmetod starkt 
förknippad med kvantitativ undersökande forskning (Bryman, 2012) och eftersom det 
med hjälp av Heinonens (2011) teorier, som beskrivits i referensramen (se 2.2), gick 
att urskilja huvudområden för motiv till användning av olika sociala medier. 
Heinonens (2011) teorier möjliggjorde därmed en grund för utformningen av enkäten 
med syfte att identifiera faktorer för konsumenters beteenden på Instagram eftersom 
dessa teorier gäller för sociala medier och därmed även bör vara aktuella för 
Instagram. Tydliga variabler kunde tas fram för insamling av kvantifierbar data, vilket 
underlättade att ge en bild av konsumenters krav och förväntningar. 
 
En mindre sekundär enkät (se bilaga 3) som speglade fråga 6 i huvudenkäten 
distribuerades också men med andra demografiska premisser för att möjliggöra 
ytterligare generalisering av insamlad data från huvudenkäten. 
 

3.3.1.1 Enkäternas utformning 

 
Enkäterna ligger till grund för att lösa delproblem 1 som ett led i att besvara studiens 
syfte och har utformats enligt de olika principer som beskrivs och rekommenderas av 
Trost (2007), Bryman (2012) och Creswell (2014). Dessa olika författare skiljer sig på 
någon enstaka punkt men är i stort sett samstämmiga i hur en enkätstudie bör 
genomföras.  
 
Avsikten var att hålla huvudenkäten kort och ge den en tydlig layout, vilket enligt 
Bryman (2012) är ett sätt att inte avskräcka respondenter att besvara enkäten. 
Huvudenkäten utformades i Google Document och bestod av åtta frågor av sluten 
karaktär, varav fem var demografiska frågor samt en avslutande öppen fråga för 
respondenternas övriga tankar och synpunkter. De demografiska frågorna berörde 
ålder, kön, nationalitet, användningsfrekvens av Instagram samt vilka typer av 
varumärken de följer på Instagram (intressen) baserat på produktkategorier. Enkäten 
var på engelska eftersom den även riktats till individer utanför Sverige för att, i den 
mån det är möjligt för denna studie, ge ett så generaliserbart resultat som möjligt. 
Innan enkäten distribuerades testades den på två Instagram-användare utan insyn i 
denna studie för att säkerställa att frågorna i enkäten inte riskerade att missuppfattas. 
Testet resulterade i justering av några få ord.  
 
Enkäten bestod av två delar. Den första delen berörde Instagram-användande i 
allmänhet och anledningar till användande av Instagram i sig och utgörs, utöver de 
demografiska frågorna, av fråga 5 och fråga 6, vilka ämnade ge empiri för att besvara 
underfråga 1.1 till preciserad undersökningsfråga 1. Fråga 5 bad respondenterna att 
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välja ett antal huvudanledningar till varför de använder Instagram. De elva 
alternativen baserades på Heinonens (2011) teorier och de tre huvudområden för 
motiv till användning av sociala medier som teorin tar upp: information, 
nöje/underhållning och sociala aspekter. Alternativen anpassades till hur motiv inom 
huvudområdena skulle kunna te sig på Instagram utifrån vad som observerades i den 
sekundära datainsamlingen. Flera frågealternativ kunde svara mot flera olika 
underkategorier inom de tre huvudområdena. Nedan följer en sammanställning med 
frågans alternativ i kursivt till vänster och vilka av Heinonens (2011) aspekter (se 2.2) 
de berör till höger. 
 

Information: 
1. Exploring - Nyhetsövervakning, saklig information, produktinformation och 
innehåll. 2. Share experiences - Dela med sig av och ta del av åsikter, 
synpunkter, recensioner och betyg. 
3. Communicate - Dela med sig av och ta del av åsikter, synpunkter, 
recensioner och betyg. 
7. News and information - Nyhetsövervakning, saklig information, 
produktinformation och innehåll, tillämpa kunskap. 

 
Nöjen/underhållning: 
1. Exploring - Verklighetsflykt, bli inspirerad, slappna av, underhålla sig själv. 
2. Share experiences - Uttrycka sig själv och marknadsföra sin person.  
3. Communicate - Uttrycka sig själv, underhålla sig själv.  
4. Get likes and positive comments - Förbättra humöret och uppmuntran.   
5. Give likes and favourable comments - Uttrycka sig själv 
6. Documentation - Uttrycka sig själv och marknadsföra sin person, underhålla 
sig själv.  
8. Get inspiration - Bli inspirerad, underhålla sig själv, verklighetsflykt och 
avslappning. 
9. Be creative - Uttrycka sig själv, underhålla sig själv.  
10. Pure entertainment - Underhålla sig själv, verklighetsflykt och 
avslappning. 

 
Sociala aspekter: 
1. Exploring - Hålla sig uppdaterad, social övervakning.   
2. Share experiences - Uppleva saker ihop, känna tillhörighet och skapa 
gemenskap, hålla kontakten, socialt nätverkande. 
3. Communicate - Känna tillhörighet och skapa gemenskap, hålla kontakten, 
socialt nätverkande. 
4. Get likes and positive comments - Socialt nätverkande, känna tillhörighet 
och skapa gemenskap.  
5. Give likes and favourable comments - Socialt nätverkande, känna 
tillhörighet och skapa gemenskap, uppleva saker ihop, hålla kontakten. 
6. Documentation - Uppleva saker ihop.  
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11. Social surveillance and being up to date - Skapa och förvalta ett socialt 
nätverk, bibehålla och förvalta relationer i umgängeskretsen, hålla sig 
uppdaterad. 

 
Fråga 6 baserades även den på Heinonens (2011) teorier och bestod av tre påståenden 
som direkt motsvarade teorins huvudområden för motiv till användning av sociala 
medier. En femgradig skala vid varje påstående lät respondenterna beskriva hur väl 
och till hur stor del dessa huvudområden var ett motiv till just deras användning av 
Instagram. Skalan gick från att de starkt höll med om påståendet, att det höll med, att 
det ställde sig neutrala till det, att det inte höll med till att de starkt motsatte sig 
påståendet (eng. Strongly agree, Agree, Neutral, Disagree, Strongly disagree). 
 
I en fristående sekundär enkät ställdes en fråga som motsvarade fråga 6 i 
huvudenkäten men med andra demografiska premisser med syfte att kunna avgöra hur 
väl Heinonens (2011) huvudområden för motiv till användning av sociala medier var 
applicerbara på Instagram i ett bredare perspektiv och inte bara för de respondenter 
som besvarade den primära enkäten. Alternativet “Jag har eller använder inte 
Instagram” lades dock till för att möjliggöra en bortsortering av de som inte var 
användare av Instagram vid sammanställningen av data. På denna fråga kunde 
respondenterna endast välja ett av de fyra svarsalternativen. En utförligare 
beskrivning av enkäternas spridning och urval finns i avsnitt 3.3.1.2. 
 
Den andra delen berörde mer specifikt varumärken och anledningar till att följa och 
fortsätta följa varumärken och utgjordes av fråga 7 och fråga 8, vilka ämnade ge 
empiri för att besvara underfråga 1.3 och underfråga 1.4 till preciserad 
undersökningsfråga 1. Fråga 7 var en demografisk fråga som hjälpte till att 
kategorisera respondenterna efter vilken typ av varumärken de följer samt att ta reda 
på om de följde varumärken till att börja med. Kategorierna som respondenterna 
kunde välja mellan valdes för att täcka in de vanligaste produktkategorierna och de 
kategorier som enligt Nitrogram (2014) de populäraste varumärkena på Instagram 
återfanns i. Fråga 8 utgjordes av 17 stycken påståenden om motiv till att engagera sig 
i varumärken på Instagram, där respondenterna fick välja hur väl varje påstående 
stämmer in på dem utifrån samma skala som i fråga 6. Dessa påståenden utformades 
för att spegla Heinonens (2011) teorier och de huvudområden för motiv till 
användning av sociala medier som teorierna tar upp och anpassades för 
varumärkesrelaterade aktiviteter på Instagram utifrån vad som observerades i den 
sekundära datainsamlingen. Nedan listas de olika påståendena under det 
huvudområde det berör. 
 

Information: 
Reviews and ratings from other Instagram users 
Be informed on new releases 
News about the brand 
Being up to date with the brand 
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Product information 
Info about campaigns/sales 

 
Nöjen och underhållning: 
An insight to the brand lifestyle 
Fun-facts and facts about the brand 
Inspiration 
History and stories about the brand 
The beautiful pictures/videos they post 
"Behind the scenes" 
Entertainment 

 
Sociala aspekter: 
Sharing brand related experiences (e.g. through hashtagging) 
Making a statement 
Instagram contests 
Being part of the brand community 

 

3.3.1.2 Spridning av enkäterna och urval av respondenter 

 
Eftersom studiens syfte är att undersöka faktorer för konsumenters beteende på 
Instagram, det vill säga faktorer för alla användares beteende och inte för en specifik 
grupp av användare, var den grundläggande avsikten att sprida huvudenkäten till ett 
så stort antal respondenter som möjligt med det enda kravet att det var Instagram-
användare. Enkäten fanns tillgänglig för respondenter att besvara under en 5 dagars 
period mellan den 12 maj 2014 och den 16 maj 2014. Spridningen skedde via 
författarnas egna Facebook-konton till respondenter från i huvudsak Sverige och 
spreds där vidare av andra Facebook-användare. Att likt detta sprida enkäten till 
individer som finns tillgängliga är vad både Trost (2007) och Bryman (2012) 
benämner som ett bekvämlighetsurval. Urvalet var på så sätt slumpmässigt eftersom 
det var de respondenter som valde att svara under den tid enkäten fanns tillgänglig, 
som utgjorde det empiriska underlaget. Att sprida enkäten på detta sätt gjorde det 
omöjligt att ta reda på hur många personer som faktiskt exponerats för den och 
därmed omöjligt att ta reda på hur många som valt att inte besvara den. Bortfallet blev 
därmed okänt. 
 
Enkäten gav 112 svar utöver de 4 respondenter som svarat att de inte har eller 
använder Instagram på fråga 4 i enkäten, vilka valdes bort vid sammanställningen av 
data. Av de respondenter vars svar stämde in på kravet att de var Instagram-användare 
var 67 kvinnor och 45 män. 2 respondenter var i åldern 13-17 varav en man och en 
kvinna, 69 respondenter i åldern 18-24 varav 25 var män och 44 kvinnor, 37 
respondenter i åldern 25-34 varav 16 män och 21 kvinnor och 4 respondenter i åldern 
35-44 varav 3 män och 1 kvinna (se diagram 1). 106 respondenter var från Sverige 
och 6 respondenter var från övriga världen. 



 23 

 

 
Diagram 1.  Fråga 2 - “How old are you?” 

 
Vid sammanställningen av data från fråga 8 valdes de 13 respondenter som på fråga 7 
svarat att de inte följer några varumärken alls bort eftersom det bedömdes att dessa 
respondenter inte kunde tillföra någon information om anledningar att följa och 
fortsätta följa varumärken.  
 
Underfråga 1.3 till preciserad undersökningsfråga 1 avgränsades efter den primära 
datainsamlingen till att enbart beröra de demografiska aspekterna kön och 
produktkategorier. Detta eftersom det bedömdes att den insamlade empirin (se 4.2.1) i 
huvudenkäten inte resulterat i underlag med tillräckligt god spridning för att 
genomföra en rättvisande analys av de övriga demografiska aspekterna. 
Användningsfrekvensen för 92 procent av respondenterna var dagligen eller flera 
gånger dagligen, vilket gör det omöjligt att identifiera samband eller skillnader för 
mindre frekventa användare av Instagram. 94,6 procent av respondenterna var mellan 
18 och 34 år vilket på samma sätt gör det omöjligt att identifiera samband eller 
skillnader för yngre och äldre användare än så.  
 
Den sekundära enkäten spreds till 1508 slumpmässigt utvalda internet-användare 
utspridda i USA via Google Consumer Surveys. Av dessa var 478 respondenter 
användare av Instagram och utgjorde därmed urvalet för denna enkät. Av de 
respondenter vars svar stämde in på kravet att de var Instagram-användare var 233 
respondenter kvinnor, 227 respondenter män och 18 respondenter lämnade ej någon 
information om detta. 160 respondenter var i åldern 18-24 varav 78 män och 82 
kvinnor, 170 respondenter i åldern 25-34 varav 77 män och 93 kvinnor, 106 
respondenter i åldern 35-44 varav 59 män och 47 kvinnor, 19 respondenter i åldern 
45+ varav 11 män och 8 kvinnor och 23 respondenter uppgav ej ålder varav 2 män 
och 3 kvinnor (se diagram 2).  
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Diagram 2. Åldersfördelning sekundär enkät 

 
Data från både huvudenkäten och den sekundära enkäten har sammanställts 
automatiskt i var sitt kalkylark där varje respondent utgjorde en rad och frågorna en 
kolumn. Ur dessa kalkylark har sedan diagrammen som presenteras i empirikapitlet 
(se 4.2 Primärdata) genererats. 
 

3.3.2 Insamlingsmetod sekundär 
 
De sekundärdata som samlades in i denna studie hade till syfte att ge en 
grundläggande förståelse för det sociala mediet Instagram i sin helhet och de 
aktiviteter användare och företag utför där. Sekundärdata låg framförallt till grund för 
utformningen av enkäterna som användes vid insamling av primärdata. Därmed 
samlades sådan information som ansågs nödvändig för att utforma enkäterna, så att de 
på bästa sätt kunde bidra med primärdata för besvarandet av de preciserade 
undersökningsfrågorna, in. Informationen bestod av dokumentation insamlad ur ett 
tillgänglighetsurval av data från Internet, till exempel marknadsföringsbloggar och 
Instagrams egna webbsidor och bloggar. Dessa webbsidor och bloggar hittades genom 
sökningar på Google och valdes ut efter dess innehåll och trovärdighet. 
 

3.4 Beskrivning av analysprocess 
 
De data som samlades in genom enkäterna tolkades och analyserades med 
utgångspunkt i de preciserade undersökningsfrågorna och respektive teoriområde som 
beskrivet i analysmodellen (se 2.5 Analysmodell). Insamlad data analyserades främst 
utifrån delproblem 1, att identifiera faktorer för konsumenters beteenden på 
Instagram, och tillhörande preciserad undersökningsfråga med underfrågor. 
Delproblem 2 besvaras sedan genom att det som delproblem 1 resulterat i, det vill 
säga vad den analyserade empirin resulterat i, analyseras och tolkas mot teorier i 
referensramens avsnitt 2.3.1 Varumärkeskännedom och 2.3.2 Varumärkesimage samt 
enligt 2.4.1 Skapa varumärkesvärde 2.0, som beskrivet i analysmodellen. 
 
En univariat analys av svaren på frågorna i enkäten gjordes av Google Document då 
insamlad data från enkäten sammanställdes automatiskt i ett kalkylark som kunde 
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användas för att generera diagram för de olika frågorna i enkäten. För de underfrågor 
till preciserad undersökningsfråga 1 som fordrade en jämförelse mellan de 
demografiska aspekterna, kön och produktkategorier, och det olika motiven för att 
engagera sig i varumärken på Instagram gjordes en bivariat analys med 
datorprogramvaran Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och så kallade 
korstabeller (eng. crosstab-analysis) som beskrivet av Eliasson (2013). Kön och de 
fem största produktkategorierna ställdes var för sig mot de 17 olika påståendena i 
fråga 8 med syfte att identifiera intressanta samband. Den metod som användes för att 
undersöka om det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna i 
korstabellerna var Pearsons Chi-square. Korstabeller valdes ut efter kriterierna att 
Pearsons Chi-Square påvisat ett p-värde, Asymp. sig. (2-sided), lägre eller mycket 
nära 0.05, eftersom det antyder att det sannolikt finns ett samband mellan variablerna 
(Eliasson, 2013), samt att det samband som identifierades hade tydlig påverkan på hur 
respondenterna ställde sig till motivvariabeln. Varje motiv i fråga 8 ställdes mot kön 
samt de enligt empirin fem största produktkategorierna, eftersom endast dessa fem 
ansågs ha tillräckligt stor datamängd för att möjliggöra en analys och ge tillräckligt 
högt förväntat antal (eng. expected count) vid beräkning av Pearsons Chi-square. Vid 
ett förväntat antal lägre än 5 i cellerna finns det nämligen stor risk att Persons Chi-
square blir missvisande och bör därför tolkas med försiktighet (Eliasson, 2013).  
 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 
 
Validitet och reliabilitet är två av de viktigaste kriterierna vid bedömning av 
samhällsvetenskapliga studiers kvalitet (Bryman, 2012). Reliabilitet är särskilt viktigt 
vid kvantitativa studier eftersom det med reliabilitet menas huruvida resultatet från en 
undersökning är stabilt eller ej (Bryman, 2012), det vill säga huruvida det blir 
detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Trost, 2007; Bryman, 2012). 
Begreppet reliabilitet kan delas in i de fyra komponenterna kongruens, precision, 
objektivitet och konstans (Trost, 2007). Med validitet menas huruvida de 
mätinstrument som använts i undersökningen, i denna studie frågorna i enkäterna, 
verkligen mäter det som de är avsedda att mäta (Trost, 2007).  
 

3.5.1 Insamling av data 
 
Som beskrivits i 3.3.1.1 utformades huvudenkäten och den sekundära enkäten efter 
välgrundade principer för att minska risken för missförstånd och uteblivna svar från 
respondenterna, vilket bidrar till att ge enkäten en ökad reliabilitet. Den är kort, 
konsekvent och tydlig genom användandet av slutna frågor, vilket ökar precisionen i 
undersökningen (Trost, 2007). Det faktum att den skapats och fyllts i av 
respondenterna online ökar precisionen ytterligare (Trost, 2007). De slutna frågorna 
som utgjorde enkäten underlättade även bearbetning av svaren och ökade 
jämförbarheten dem sinsemellan. Dock innebär slutna frågor att respondenterna har 
en tendens att svara spontant och att deras individuella tolkning av frågorna kan skilja 
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sig åt och ge en lägre reliabilitet och validitet (Bryman, 2012). Detta blev än mer 
påtagligt då huvudenkäten var på engelska. För att minska risken för feltolkningar av 
respondenterna användes en okomplicerad engelska utan krångliga ord och testades 
som beskrivits i 3.3.1.1 innan distribution. Dessutom var de svarande respondenterna 
till 94,6 procent i åldersspannet 18 till 34 år och bedömdes därför ha en god förståelse 
för det engelska språket, vilket ytterligare minskade risken för feltolkning. 
 
I undersökningen fanns ett visst mått av kongruens då både fråga 5 och fråga 6 
syftade till att mäta samma sak och analyserades sedan mot varandra i analyskapitlet. 
Dessa jämfördes även med den sekundära enkäten som helt hade till avsikt att styrka 
huvudenkäten och framförallt svaren på fråga 5 och fråga 6. Båda dessa enkäters 
frågor och svarsalternativ utformades efter teorier i referensramen och fakta i 
sekundärdata, vilket ökar undersökningens reliabilitet.  
 
Då enkäterna genomfördes online med hjälp av verktyg från Google skedde 
sammanställningen av insamlad data automatiskt och uteslöt risken för mänskligt fel, 
vilket bidrar till ökad precision. Att enkäterna bestod av slutna frågor gjorde att ingen 
tolkning heller behövdes av insamlad data och studiens objektivitet ökade därmed 
(Trost, 2007). 
 
I analysen av empiri, främst den jämförande analysen, användes datorprogrammet 
SPSS för att generera korstabeller och beräkna statistisk signifikans, vilket är ett väl 
använt datorprogram inom kvantitativ forskning och som behandlas av Eliasson 
(2013), vilket ger ökad kvalitet till studiens resultat.     
 

3.5.2 Generaliserbarhet 
 
Resultatet för denna studies undersökning baseras på ett antal respondenters 
uppfattningar och åsikter kring de frågor som ställts i enkäterna. Dessa uppfattningar 
och åsikter är bundna till den tid då undersökningen genomfördes och det faktum att 
studien berör ett socialt medium gör att resultatet inte kan anses vara giltigt för alltid 
framöver, eftersom sociala medier på grund av dess användargenererade karaktär 
ständigt är i förändring. Dock kan studien då den baseras på teorier som visat sig gälla 
även för betydligt äldre medier, och som fortfarande står sig, anses ha förhållandevis 
god tillämplighet en tid framöver.  
 
Huruvida denna studies resultat är representativt för alla Instagrams 200 miljoner 
användare, vilket utgjorde urvalsunderlaget, kan diskuteras då denna studies 
huvudenkät endast gav svar från 112 respondenter. Även om urvalet baserats på en 
bekvämlighetsprincip motsvarar respondenterna urvalsunderlaget förhållandevis väl. 
Av Instagrams alla användare är 68 procent kvinnor och av denna studies 
respondenter var 59,8 procent kvinnor. Av Instagrams användare är 90 procent under 
35 år och av denna studies respondenter var 96,4 procent under 35 år. Detta innebär 
att studiens resultat ändå kan generaliseras någorlunda till Instagrams samtliga 
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användare. Vidare bör nämnas att av de svarande på enkäten var enbart 4 av 112 av 
annan nationalitet än Sverige, vilket gör att en mer rättvisande generalisering är till 
Sveriges Instagram-användare. Trots det låga antalet respondenter har statistisk 
signifikans uppnåtts för samband mellan olika variabler, vilket ytterligare indikerar att 
resultatet går att generalisera till vår population. 
 
Den sekundära enkätens överensstämmande resultat med huvudenkätens fråga 5 och 
fråga 6 indikerar på att dessa delar av studiens resultat, med försiktighet, även kan 
generaliseras till viss del för populationen i USA.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras denna studies empiriska data som samlats in på det sätt 
som beskrivits i metodkapitlet. Först presenteras de sekundära data som samlats in i 
form av dokumentation från källor på Internet och sedan presenteras de primära data 
som är resultatet av de två enkätundersökningar som genomförts. Sekundära data 
fungerar som en fördjupande bakgrund och har legat till grund för utformningen av 
enkäterna samt för att ge en grundläggande förståelse för studiens problem, 
ämnesområde och Instagram som medium. De primära data rör faktorer för 
konsumenters beteenden på Instagram och har legat till grund för besvarandet av 
preciserad undersökningsfråga 1 med tillhörande underfrågor.  
 

4.1 Förundersökning av dokument och genom observationer. 
 
I detta avsnitt presenteras den sekundärdata som hjälpt till att skapa en nödvändig 
grundläggande förståelse för web 2.0, sociala medier och mediet Instagram samt den 
information som ansågs nödvändig för utformandet av enkäterna som användes vid 
insamling av primärdata. Avsnittet är uppdelat utifrån de områden som information 
samlats in. I bilaga 4 presenteras en ordlista med förklaringar till vanligt 
förekommande ord när sociala medier behandlas. 
 

4.1.1 Fördjupad bakgrund - vad är web 2.0 och sociala medier?  
 
Termen web 2.0 är benämningen för den förändring och revolution som skett kring 
hur Internet används och konsumeras (O’Reilly, 2005). Web 2.0 är inte en annan 
webb än den allmänt kända world wide web (www) per definition utan syftar snarare 
till hur Internet används (Nationalencyklopedin, 2014a). Det som utmärker web 2.0 är 
att användarna är de som skapar innehållet och att de använder mediet för någon form 
av kommunikation (Nationalencyklopedin, 2014a). Web 2.0 skiljer sig på så sätt från 
“web 1.0” som utgjordes av envägskommunikation från ett fåtal företag, 
organisationer och individer till användare av Internet (Beattie, 2011). Exempel på 
medier som är typiska för web 2.0 är eBay, Wikipedia® och olika fildelningstjänster. 
 
Ur web 2.0-revolutionen kom sociala medier som är web 2.0-medier med 
användargenererat innehåll, men där fokus ligger mer på den personliga och sociala 
interaktionen och möjligheten att dela med sig av innehåll på Internet (Beattie, 2011). 
Exempel på sociala medier är Facebook, Tumblr, Twitter och Youtube och de kan 
användas för nyhetsförmedling, marknadsföring, underhållning, socialt nätverkande 
etcetera (Nationalencyklopedin, 2014b). 
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4.1.2 Fördjupad bakgrund - vad är Instagram och vad gör man där? 
 
Instagram är ett bildbaserat socialt medium som går ut på att användare på ett kreativt 
sätt kan dela med sig av bilder och videoklipp och ta del av andra användares bilder 
och videoklipp (Instagram, 2014d).  Instagram lanserades i oktober 2010 och ägs idag 
av Facebook Inc. I dagsläget har Instagram cirka 200 miljoner aktiva användare varje 
månad (Instagram, 2014a), över 90 procent av användarna är under 35 år och 68 
procent av alla användare är kvinnor (Smith, 2014).  Instagram används främst i form 
av en applikation, men finns även tillgängligt i webbläsare, då endast i visningsläge 
(Instagram, 2014e). Bilden är i fokus och det är genom bilden som den mesta 
kommunikationen på mediet sker (Eler, 2012). 
 
När en bild ska delas av en användare kan denne välja att lägga olika filter på bilden 
för olika effekter och sedan lägga till en bildtext där bilden kan sorteras in i kategorier 
med hjälp av hashtaggar. Bilder som delas kan även geo-taggas och andra användare 
kan taggas i bilderna, antingen direkt i bilden eller i bildtexten. Precis som på ånga 
andra sociala medier finns även möjligheten för användare att visa engagemang 
genom att kommentera på och gilla (eng. like) andras bilder och få kommentarer och 
“likes” på sina egna bilder. Instagram är gratis och användarna väljer själva vilka 
andra användare (och varumärken) de vill och följa och vars bildmaterial de därmed 
ser i sina respektive flöden. Flödet utgör Instagrams startsida (se figur 3) och den del 
av applikationen som demonstrerar bildmaterial från de användare som följs och är 
därmed specifikt för varje användare. Dock är allt bildmaterial i tjänsten som standard 
publikt, vilket innebär att även bildmaterial som delas av de användare man inte följer 
går att söka upp och ta del av. (Instagram, 2014c) 
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Figur 3. Två exempel på Instagrams startsida med flöde (skärmdump från iOS) 

För att en användare ska kunna upptäcka bildmaterial från andra användare än den 
användaren följer finns funktionen utforska (se figur 4). Där föreslås en mängd 
bildmaterial att titta på och användare kan söka efter andra användare och på 
hashtaggar för att hitta specifikt bildmaterial. (Instagram, 2014c) 
 

 
Figur 4. Exempel på Instagrams utforskarsida (skärmdump från iOS) 

 
Det finns ingen möjlighet att tillsammans med publicerat material lägga in länkar till 
webbsidor där till exempel ett köp kan genomföras och den annonsfunktion som 
nyligen adderats till Instagram är utformad för att inte uppfattas som reklam utan ska 
bli en naturlig del av användarnas nyhetsflöden (Instagram, 2014f). Att länka till 
externa webbsidor är endast möjligt på respektive användares profilsida (se figur 5) 
där även alla bilder en användare delat med sig av finns dokumenterade (Instagram, 
2014f). På sidan med nyhetsflödet visas de gilla-markeringar och kommentarer en 
användares bildmaterial fått från andra användare och där visas även det bildmaterial 
som gillas och kommenterats på av de användare som följs (Instagram, 2014c) (se 
figur 6). 
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Figur 5. Två exempel på Instagrams profilsida (skärmdump från iOS) 

 

 
Figur 6. Exempel på Instagrams nyhetsflöde (skärmdump från iOS) 

 

4.1.3 Varumärken på Instagram 
 
Instagram har stor dragningskraft på företag och deras varumärken och hela upplägget 
på Instagram möjliggör för företag att bjuda in konsumenter till att ta del av och 
uppskatta delat bildmaterial snarare än att attackera deras sinnen med marknadsföring 
(Rampton, 2013). 71 procent av världens ledande varumärken finns för närvarande på 
Instagram (Hegman, 2013) utspridda över en mängd olika produktkategorier. De 
populäraste varumärkena på Instagram finns inom kategorierna: Cars, retail, food, 
beverages, beauty, fast-moving-consumer-goods, luxury, apparel, electronics, sport, 
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tourism, entertainment, transportation, media, alcohol, services, business-to-business 
och home (Nitrogram, 2014). 
 
Instagram rekommenderar företag att nå ut med sina varumärken genom att ge 
användare/konsumenter en inblick i företagets livsstil och vad deras varumärke står 
för. De trycker också på att det bildmaterial som ett företag publicerar måste vara 
välproducerat och snyggt oavsett typ av produkter eller tjänster för att det ska vara 
givande för konsumenterna. Vidare uppmanar Instagram företagen att försöka skapa 
engagemang. Det kan vara att bildmaterialet är så pass inspirerande eller tilltalande att 
följare väljer att hashtagga och sprida varumärket eller att företagen skapar detta 
engagemang med hjälp av hashtagg-kampanjer. (Instagram, 2014g) 
 
Det finns en stor möjlighet för företagen att vara personliga på Instagram (Rampton, 
2013) och det är en plattform idealisk för att berätta varumärkens unika historier med 
fängslande bilder (Instagram, 2014b). 
 

4.2 Primärdata 
 
I detta avsnitt presenteras denna studies primärdata, som samlats in genom två 
enkätundersökningar. Det är främst det data som kommer ligga till grund för analysen 
och besvarandet av de preciserade undersökningsfrågorna. Data från de två enkäterna 
presenteras för sig och följer den ordningen som frågorna hade i enkäterna.   
 

4.2.1 Huvudenkät 
 
Nedan följer en sammanställning av de svar respondenterna gav på huvudenkätens 
frågor. Först presenteras resultatet för en fråga kort i text och följs sedan av ett 
diagram eller tabell för att tydligt illustrera utfallet. Fråga 1 till fråga 3 behandlades i 
metodkapitlet då de rör grundläggande demografiska aspekter, kön, ålder och 
nationalitet. De 4 respondenter som svarade att de använder Instagram “mer sällan 
eller aldrig” (eng. More rarely or never) på fråga 4 har som beskrivits i 3.3.1.2 inte 
tagits med i urvalet för enkätens sammanställning av data och utgår därmed enbart 
från aktiva Instagram-användare. 
 
Fråga 4 - “Hur ofta uppskattar du att du använder Instagram?” (eng. How often do 
you estimate that you use Instagram?): Svaren fördelades på följande sätt: Several 
times a day: 92, Once a day: 11, About 5-6 times a week: 2, About 2-4 times a week: 
5, Once a week: 2. Svarsfördelningen för respondenternas val av svarsalternativ på 
fråga 4 redogörs i diagram 3.  
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Diagram 3. Fråga 4 - “How often do you estimate that you use Instagram?” 

Fråga 5 - “Jag använder Instagram av följande huvudanledningar” (eng. I use 
Instagram for the following main reasons): Svaren fördelades på följande sätt: 
Sharing experiences: 68, Get inspiration: 66, Social surveillance and being up to 
date: 66, Pure entertainment: 65, Give likes and favourable comments: 39, Get likes 
and favourable comments: 37, Be creative: 33, Exploring: 30, News and information: 
26, Communicate: 25, Documentation: 22. Svarsfördelningen för respondenternas val 
av svarsalternativ på fråga 5 redogörs i diagram 4. 
 

 
Diagram 4. Fråga 5 - “I use Instagram for the following main reasons:” 

Fråga 6 - “Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?” (eng. How well does the 
following statements apply to you?): Denna fråga ämnade, som beskrivet i 
metodkapitlet, besvara hur Heinonens (2011) teorier om motiv för användning av 
sociala medier stämde in på Instagram. Svaren fördelades på följande sätt:  

• I use Instagram for information purposes: 4 strongly agree, 37 agree, 34 
neutral, 27 disagree, 10 strongly disagree.  

• I use Instagram for amusement purposes: 50 strongly agree, 55 agree, 6 
neutral, 1 disagree, 0 strongly disagree.  

• I use Instagram for social purposes: 41 strongly agree, 59 agree, 11 neutral, 0 
disagree, 1 strongly disagree. 
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Svarsfördelningen för respondenternas val av svarsalternativ på fråga 6 redogörs i 
diagram 5 
 

 
Diagram 5. Fråga 6 - “How well does the following statements apply to you?”  

Fråga 7 - “Inom vilka två kategorier finns de flesta av de varumärken du följer på 
Instagram?” (eng. In which 2 categories would you find most of the brands you follow 
on Instagram?): Svaren fördelades på följande sätt: Design: 26, Lifestyle: 25, 
Entertainment: 24, Health and Fitness: 23, Interior and furnishings: 18, Sports: 15, 
Media: 13, Apparel: 10, Food and Drinks: 8, Beauty: 7, Luxury fashion: 5, 
Organisations: 5, Tourism: 3, Outdoors: 3, Vehicles: 1, Technology, electronics and 
IT: 0, I don’t follow any brands at all: 13. Svarsfördelningen för respondenternas val 
av svarsalternativ på fråga 7 redogörs i diagram 6.  
 

 
Diagram 6. Fråga 7 - “In which 2 categories would you find most of the brands you follow on 
Instagram?” 

Fråga 8 - “Jag följer och fortsätter att följa varumärken på Instagram för” (eng. I 
follow and continues to follow brands on Instagram for): Svaren fördelades på 
följande sätt: 

• Reviews and ratings from other Instagram users: 4 strongly agree, 15 agree, 
25 neutral, 31 disagree, 23 strongly disagree, 1 N/A. 

• Be informed on new releases: 21 strongly agree, 39 agree, 24 neutral, 8 
disagree, 5 strongly disagree, 2 N/A. 
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• News about the brand: 14 strongly agree, 46 agree, 27 neutral, 7 disagree, 3 
strongly disagree, 2 N/A. 

• Being up to date with the brand: 16 strongly agree, 42 agree, 30 neutral, 6 
disagree, 3 strongly disagree, 2 N/A. 

• Product information: 5 strongly agree, 27 agree, 34 neutral, 18 disagree, 13 
strongly disagree, 2 N/A. 

• Info about campaigns/sales: 12 strongly agree, 33 agree, 24 neutral, 15 
disagree, 13 strongly disagree, 2 N/A. 

• An insight to brand lifestyle: 14 strongly agree, 42 agree, 29 neutral, 10 
disagree, 3 strongly disagree, 1 N/A. 

• Fun-facts and facts about the brand: 10 strongly agree, 44 agree, 25 neutral, 
16 disagree, 3 strongly disagree, 1 N/A. 

• Inspiration: 47 strongly agree, 37 agree, 9 neutral, 5 disagree, 1 strongly 
disagree, 0 N/A. 

• History and stories about the brand: 5 strongly agree, 18 agree, 35 neutral, 23 
disagree, 15 strongly disagree, 3 N/A. 

• The beautiful pictures/videos: 31 strongly agree, 36 agree, 22 neutral, 6 
disagree, 3 strongly disagree, 2 N/A. 

• “Behind the scenes": 15 strongly agree, 35agree, 35 neutral, 10 disagree, 3 
strongly disagree, 1 N/A. 

• Entertainment: 32 strongly agree, 52 agree, 11 neutral, 2 disagree, 0 strongly 
disagree, 2 N/A. 

• Sharing brand related experiences (e.g. through hashtagging): 3 strongly 
agree, 17 agree, 17 neutral, 32 disagree, 19 strongly disagree, 1 N/A. 

• Making a statement: 6 strongly agree, 14 agree, 31 neutral, 25 disagree, 19 
strongly disagree, 4 N/A. 

• Instagram contests: 1 strongly agree, 10 agree, 27 neutral, 21 disagree, 38 
strongly disagree, 2 N/A. 

• Being part of the brand community: 5 strongly agree, 17 agree, 43 neutral, 17 
disagree, 15 strongly disagree, 2 N/A. 

 
Respondenternas svar på de 17 påståenden som utgör fråga 8 redovisas i diagram 7, 
diagram 8 och diagram 9 och är uppdelade utifrån Heinonens (2011) teorier om 
motiv till användning av sociala medier efter respektive huvudområde som varje 
påstående tillhör (se 3.3.1.1). Detta för att göra resultatet av frågan mer överskådligt. I 
diagram 10 presenteras det sammanlagda värdet av de positiva svaren, strongly agree 
och agree, minus de negativa svaren, disagree och strongly disagree.   
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Diagram 7. Fråga 8 (Information) - “I follow and continues to follow brands on Instagram for:” 

 

 
Diagram 8. Fråga 8 (Underhållning) - “I follow and continues to follow brands on Instagram 
for:” 

 

 
Diagram 9. Fråga8 (Sociala aspekter) - “I follow and continues to follow brands on Instagram 
for:” 
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Diagram 10. Fråga 8 (Sammanställning av positiva och negativa svar) - “I follow and 
continues to follow brands on Instagram for:” 

 

4.2.2 Sekundärenkäten  
 
Nedan följer en sammanställning av de svar respondenterna gav på den sekundära 
enkäten, som bestod av en fråga motsvarande fråga 6 i huvudenkäten. Svaren 
fördelades på följande sätt: 

• Information, e.g. news, releases etc.: 54 totalt. 27 män, 24 kvinnor, 3 okända. 
15 18-24år, 11 25-34år, 20 35-44år, 5 45+år, 3 okända. 

• Amusement, entertainment, inspiration: 173 totalt. 89 män, 76 kvinnor, 8 
okända. 61 18-24år, 66 25-34år, 33 35-44år, 3 45+år, 10 okända. 

• Socializing and sharing experience: 251 totalt. 111 män, 133 kvinnor, 7 
okända. 84 18-24år, 93 25-34år, 53 35-44år, 11 45+år, 10 okända. 

 
Diagram 11 visar hur svaren fördelade sig mellan män och kvinnor medan diagram 
12 visar hur svaren fördelade sig på respondenternas olika åldrar. 
 

 
Diagram 11. Könsfördelning - “What is your main reason for using Instagram?” 
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Diagram 12. Åldersfördelning - “What is your main reason for using Instagram?” 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad data mot teorin som tagits upp i referensramen i 
enlighet med den analysmodell som tagits fram och ämnar besvara de preciserade 
undersökningsfrågorna. Analysen är uppdelad efter de två delproblem som 
identifierats och strukturerad efter underfrågorna till de båda preciserade 
undersökningsfrågorna. Detta kapitel ligger sedan till grund för nästa kapitel där 
studiens slutsatser dras. 
 

5.1 Faktorer för konsumenters beteenden på Instagram 
 
I detta avsnitt analyseras data, mestadels från avsnitt 4.2 Primärdata, med 
utgångspunkt i teorier från referensramen som beskrivet i 2.1.1 och 2.2.1 och ämnar 
besvara syftets första preciserade undersökningsfråga, “Vilka krav och förväntningar 
har konsumenter på varumärken på Instagram?”, med tillhörande underfrågor.  
 

5.1.1 Motiv till användning av Instagram i stort 
 
Instagram är ett socialt medium, vilket befästs i empirin (se 4.1.2 Vad är Instagram 
och vad gör man där?) och denna studies primära datainsamling utformades därför 
utifrån teorier om motiv till användning av sociala medier (se 2.2.1), vilka bör 
uppfyllas för att möjliggöra kommunikation med konsumenter (se 2.1.1). På vilket 
sätt dessa teorier gör sig gällande för Instagram analyseras i detta avsnitt.  
 
Är något av de huvudområden för motiv till användning av sociala medier, som 
beskrivs i Heinonens (2011) teorier, mer framträdande för Instagram? 
Empirin för fråga 5 och fråga 6 i enkäten (se 4.2.1 Huvudenkäten) visar att 
konsumenter i större utsträckning använder Instagram för sociala ändamål och nöjes- 
och underhållningsändamål snarare än för informationsändamål. Även empirin för 
den sekundära enkäten (se 4.2.2 Sekundärenkäten), visade att nöjes- och 
underhållningsrelaterade aspekter samt sociala aspekter utgjorde de största motiven 
till användning av Instagram. Svarsalternativen för fråga 5 kategoriserades efter de 
huvudområden som beskrivits i referensramen (se 2.2) och medelvärden beräknades 
förför respondenternas svar inom kategorierna (se diagram 13) och jämfördes mot 
medelvärdet av de positiva svaren i fråga 6 (se diagram 14) samt resultatet för den 
sekundära enkäten (se 4.2.2, diagram 11 och diagram 12). 
 
Jämförelsen visade att de båda frågorna och den sekundära enkäten gett snarlika 
resultat. Av de huvudområden för användning av sociala medier som omnämns i 
referensramen (se 2.2) utgör nöjes- och underhållningsrelaterade aspekter samt 
sociala aspekter de största motiven till användning av Instagram. I huvudenkätens 
fråga 5 och fråga 6 utgjorde nöjes- och underhållningsrelaterade aspekter ett 
marginellt större motiv än sociala aspekter. Dock visade, till skillnad från vad som 
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kunde utläsas ur fråga 5 och fråga 6 i huvudenkäten, den sekundära enkäten att de 
sociala aspekterna var något mer framträdande än de nöjes- och 
underhållningsrelaterade aspekterna. Båda enkäterna visade att informations 
relaterade aspekter inte är ett lika starkt motiv till användning av Instagram.  
 

 
Diagram 13. Fråga 5 - Medelvärden av svar   Diagram 14. Fråga 6 - Medelvärden av   

positiva svar 

 

5.1.2 Motiv för användare att följa och engagera sig i varumärken på Instagram 
 
Ur de data som presenteras för fråga 8 i empirin (se 4.2.1 Huvudenkäten), och de 
tillhörande diagrammen (diagram 7, diagram 8, diagram 9 och diagram 10) kan 
utläsas att de starkaste motiven till att följa och fortsätta följa varumärken på 
Instagram är underhållning, inspiration och vackert bildmaterial. Även nyheter om 
varumärket, hålla sig uppdaterad kring varumärket, bli informerad om nya 
lanseringar, en inblick i varumärkets livsstil, bakom kulisserna och roliga fakta och 
fakta om varumärket är enligt empirin starka motiv för att användare ska engagera sig 
i varumärken på Instagram. De motiv som utmärker sig negativt, det vill säga de 
motiv där fler respondenter valt disagree och strongly disagree än strongly agree och 
agree, och som därmed inte kommer att ha någon positiv inverkan på användares 
engagemang i ett varumärke på Instagram, är framförallt Instagram tävlingar, 
recensioner och betyg från andra Instagram-användare, dela med sig av 
varumärkesrelaterade upplevelser och ställningstagande.  
 
De motiv som påverkar konsumenters beteende kring varumärken på Instagram 
positivt kan enligt vad som beskrivits i referensramen (se 2.2.1) ses som de krav och 
förväntningar användare av Instagram ställer på varumärken och bör därmed enligt 
teorierna i referensramen (se 2.1.1) uppfyllas för att skapa engagemang i ett 
varumärke. 
 
Skiljer sig konsumenters krav och förväntningarna på mediet i stort kontra på 
varumärken? 
Utifrån empirin (se 4.2.1 Huvudenkäten) beräknades medelvärden för 
respondenternas positiva svar, strongly agree och agree, på fråga 8 (se diagram 15) 
och kategoriserades efter huvudområden för motiv beskrivna i referensramen (se 2.2) 
och jämfördes mot svaren i fråga 5 och fråga 6 (se diagram 13 och diagram 14).  
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En tydlig skillnad kunde urskiljas mellan de motiv till användning av Instagram, som 
i fråga 5 och fråga 6 härletts ur referensramen (se 2.2.1), och motiv till att följa och 
engagera sig i varumärken på Instagram. När det handlar om varumärken vill 
konsumenterna inte vara sociala i samma utsträckning som de angett när det handlar 
om huvudanledningar till användning av Instagram. Information spelar istället en 
större roll som motiv för användares engagemang i varumärken. Underhållnings- och 
nöjesaspekter är i stort sett ett lika starkt motiv både för användning av mediet 
Instagram i stort och för användares engagemang i varumärken. Av de huvudområden 
för användning av sociala medier som omnämns i referensramen (se 2.2) utgör 
således nöjes- och underhållningsrelaterade aspekter samt informationsaspekter de 
största motiven för användare att engagera sig i varumärken på Instagram. 
 

 
Diagram 15. Fråga 8 - Medelvärden av positiva svar 

 
Finns det tydliga samband eller skillnader mellan krav och förväntningar på 
varumärken på Instagram och demografiska aspekter så som kön, ålder, 
användningsfrekvens och produktkategorier för vilka varumärken finns inom? 
De 17 olika motiven i enkäten, som respondenterna fick ta ställning till i fråga 8 (“Jag 
följer och fortsätter att följa varumärken på Instagram för”), har i korstabeller ställts 
mot de demografiska aspekterna kön och produktkategorier som användare följer. 
Nedan presenteras de korstabeller för det variabler där ett samband identifierats och 
där sambandet bedömts intressant på så sätt att den demografiska variabeln har en 
utmärkande påverkan på motivvariabeln, enligt vad som beskrivits i analysprocessen 
(se 3.4).  
 
I tabell 4 kan urskiljas att Instagram-användares kön har en tydlig inverkan på hur 
viktig inspiration är som motiv för att de ska engagera sig i ett varumärke på 
Instagram. Kvinnor väljer i större utsträckning än män (62.1 procent mot 26,8 
procent) strongly agree och endast två kvinnor av 58 har uttryckt att inspiration inte 
är något som påverkar deras engagemang i varumärken. Pearsons Chi-square test för 
sambandet mellan kön och kravet på inspiration ger Asymp. sig. (2-sided) 
värdet 0,000 (0,000 < 0,05), vilket innebär att sambandet har statistisk signifikans.  
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Tabell 4. Samband mellan kön och “inspiration” som motiv till användning   

 
I tabell 5 kan urskiljas att Instagram-användares kön har en inverkan på hur viktigt 
kravet information om kampanjer och utförsäljningar är för att de ska engagera sig i 
ett varumärke på Instagram. Kvinnor har överlag en mer positiv inställning till att ta 
del av information om kampanjer och utförsäljningar på Instagram än män då de i 
större utsträckning väljer strongly agree (15,8 procent mot 7,5 procent) och agree 
(36,8 procent mot 30,0 procent) och i mindre utsträckning strongly disagree (7,0 
procent mot 22,5 procent). Pearsons Chi-square test för sambandet mellan kön och 
kravet på information om kampanjer och utförsäljningar ger Asymp. sig. (2-sided) 
värdet 0,036 (0,036 < 0,05), vilket innebär att sambandet har statistisk signifikans.  
 
 
Tabell 5. Samband mellan kön och “info about campaign/sales” som motiv till användning   

 
I tabell 6 kan urskiljas att Instagram-användares kön har en inverkan på hur viktigt 
kravet på vackert bildmaterial är för att de ska engagera sig i ett varumärke på 
Instagram. Kvinnor väljer i större utsträckning än män strongly agree (42,1 procent 
mot 15,0 procent) vilket kan tolkas som att det för dem är ett viktigare motiv för 
engagemang. Pearsons Chi-square test för sambandet mellan kön och kravet på 
vackert bildmaterial ger Asymp. sig. (2-sided) värdet 0,054 (0,054 > 0,05), vilket 
innebär att sambandet inte har statistisk signifikans, men är så pass nära gränsen 0,005 
att det kan anses vara relevant.  
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Tabell 6. Samband mellan kön och “the beautiful pictures/videos they post” som motiv till 
användning   

 
I tabell 7 kan urskiljas att om Instagram-användare följer varumärken inom 
produktkategorin design har det en inverkan på hur viktigt kravet inspiration är för att 
de ska engagera sig i ett varumärke på Instagram. Dessa användare tog tydlig 
ställning för att inspiration är något det vill ha för att engagera sig i varumärken då 
samtliga valde agree eller strongly agree (34,6 procent respektive 65,4 procent). 
Pearsons Chi-square test för sambandet mellan produktkategorin design och kravet 
på inspiration ger Asymp. sig. (2-sided) värdet 0,099 (0,099 > 0,05), vilket innebär att 
sambandet inte har statistisk signifikans, men är så pass nära gränsen 0,005 att det kan 
anses vara relevant. 
 
Tabell 7. Samband mellan produktkategorin “design” och “inspiration” som motiv till 
användning   

 
I tabell 8 kan urskiljas att om Instagram-användare följer varumärken inom 
produktkategorin underhållning har det en inverkan på hur viktigt kravet roliga fakta 
och fakta om varumärket är för att de ska engagera sig i ett varumärke på Instagram. 
Dessa användare tog ställning för att roliga fakta och fakta om varumärket är något 
det vill ha för att engagera sig i varumärken då majoriteten av dem valde agree eller 
strongly agree (45,8 procent respektive 20,8 procent) och inga respondenter valde 
disagree eller strongly disagree. Pearsons Chi-square test för sambandet mellan 
produktkategorin underhållning och kravet på roliga fakta och fakta om varumärket 
ger Asymp. sig. (2-sided) värdet 0,033 (0,033 < 0,05), vilket innebär att sambandet har 
statistisk signifikans.  
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Tabell 8. Samband mellan produktkategorin “entertainment” och “Fun-fact and facts about 
the brand” som motiv till användning 

 
I tabell 9 kan urskiljas att om Instagram-användare följer varumärken inom 
produktkategorin inredning och möbler har det en inverkan på hur viktigt kravet 
inspiration är för att de ska engagera sig i ett varumärke på Instagram. Dessa 
användare tog tydlig ställning för att inspiration är något det vill ha för att engagera 
sig i varumärken då samtliga valde agree eller strongly agree (22,2 procent respektive 
77,8 procent). Pearsons Chi-square test för sambandet mellan produktkategorin 
inredning och möbler och kravet på inspiration ger Asymp. sig. (2-sided) värdet 0,063 
(0,063 > 0,05), vilket innebär att sambandet inte har statistisk signifikans, men är så 
pass nära gränsen 0,005 att det kan anses vara relevant. Dock bör signifikansnivån 
tolkas med försiktighet då antalet respondenter i produktkategorin inredning och 
möbler är relativt få. 
 
Tabell 9. Samband mellan produktkategorin “Interior and furnishing” och “Inspiration” som 
motiv till användning 

 
I tabell 10 kan urskiljas att om Instagram-användare följer varumärken inom 
produktkategorin inredning och möbler har det en inverkan på hur viktigt kravet få 
information om nya lanseringar är för att de ska engagera sig i ett varumärke på 
Instagram. Dessa användare tog ställning för att information om nya lanseringar är 
något det vill ha för att engagera sig i varumärken då majoriteten av dem valde agree 
eller strongly agree (38,9 procent respektive 50,0 procent) och inga respondenter 
valde disagree eller strongly disagree. Pearsons Chi-square test för sambandet 
mellan produktkategorin inredning och möbler och kravet på få information om nya 
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lanseringar ger Asymp. sig. (2-sided) värdet 0,012 (0,012 < 0,05), vilket innebär att 
sambandet har statistisk signifikans. Men bör tolkas med försiktighet då antalet 
respondenter i produktkategorin inredning och möbler är relativt få. 
 
Tabell 10. Samband mellan produktkategorin “Interior and furnishing” och “Be informed about 
new releases” som motiv till användning 

 

5.2 Skapande av varumärkesvärde 
 
Detta avsnitt bygger vidare på den analys som gjordes av empirin i föregående 
avsnitt, som beskrivet i analysmodellen (se 2.5 Analysmodell). Här analyseras hur de 
faktorer som identifierades påverkar varumärkesvärde med utgångspunkt i teorier från 
referensramen (se 2.3 Konsumentbaserat varumärkesvärde och 2.4 Skapa 
varumärkesvärde 2.0) och ämnar besvara syftets andra preciserade 
undersökningsfråga, “På vilket sätt påverkar konsumenters krav och förväntningar 
gällande varumärken på Instagram de olika aspekterna av varumärkesvärde?”, med 
tillhörande underfrågor.  
 

5.2.1 Instagram ur ett ”OPEN branding” perspektiv 
 
Instagram är ett bildbaserat socialt medium (se 4.1.2 Vad är Instagram och vad gör 
man där?) och en del av web 2.0 där företag kan nå konsumenter på ett direkt och 
personligt plan (se 4.1.1 Vad är web 2.0 och sociala medier?) med bildmaterial som 
mycket väl kan vara engagerande och personligt (se 4.1.2 Vad är Instagram och vad 
gör man där?). 
 
“OPEN branding” är ett förhållningssätt till skapande av varumärkesvärde som 
lämpar sig för web 2.0-klimatet och sociala medier. Det innebär att varumärket bör 
finnas tillgängligt i flera kanaler, att kommunikationen bör vara personlig och 
engagerande och att det bör finnas en dialog med konsumenterna (se 2.4 Skapa 
varumärkesvärde 2.0). Det sistnämnda kan även relateras till CBBE-modellens 
responssteg (se 2.4.4) som innebär att få reda på konsumenters omdömen och känslor 
kring ett varumärke. 
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Av detta framgår att “OPEN branding” lämpar sig ypperligt som förhållningssätt vid 
skapande av varumärkesvärde på Instagram där personlighet och engagerande 
bildmaterial premieras. Dock kan On-demand-kriteriet inte tillgodoses av enbart 
Instagram då det kriteriet innebär att ett varumärke ska finnas tillgängligt på begäran i 
flera olika medier. Den kommunikation mellan företag och konsumenter, som 
Instagram möjliggör, gör mediet till en möjlig källa för respons och att Instagram ur 
“OPEN branding” synpunkt kan uppfylla networked-kriteriet. 
 

5.2.2 Påverkan på CBBE-pyramidens olika block 
 
Eftersom denna studies undersökning grundas i konsumenters uppfattningar kan den 
insamlade empirin ur ett varumärkesperspektiv kopplas till CBBE-modellens tredje 
steg, respons (se 2.4.4). Då studien syftar till att besvara hur varumärken kan använda 
Instagram för att skapa varumärkesvärde kommer denna “respons”, i analysen, att i 
den mån det är möjligt härledas till CBBE-modellens första och andra steg, 
framträdande (se 2.4.2) och mening (se 2.4.3), eftersom det är i dessa steg skapandet 
av kännedom och image sker (se 2.3.1 och 2.3.2). 
 
Vilken/vilka delar av CBBE-pyramiden berörs? 
I 5.1.2 Huvudenkäten, kan det urskiljas att nöje- och underhållningsrelaterade 
aspekter utgjorde det huvudområde för motiv till att följa och fortsätta följa 
varumärken som hade störst betydelse för användarna (se 5.1.2 Huvudenkäten). De 
tre starkaste motiven inom huvudområdet var underhållning, inspiration och vackert 
bildmaterial, vilka även var de starkaste motiven överlag. Informationsrelaterade 
aspekter utgjorde det huvudområde för motiv till att följa och fortsätta följa 
varumärken som hade näst störst betydelse för användarna. Inom detta huvudområde 
var motiven nyheter om varumärket, hålla sig uppdaterad kring varumärket och bli 
informerad om nya lanseringar de största. 
 
Varumärkesvärde skapas enligt Keller et al. (2012) genom att positiva associationer 
kopplas till varumärket i konsumenters medvetande (se 2.3.2 Varumärkesimage). 
Framträdande (se 2.4.2) berör konsumenters kännedom om ett varumärke (se 2.3.1 
Varumärkeskännedom) och påverkas av hur väl konsumenter blir exponerade för det. 
Prestanda består av associationer kopplade till karaktäristiska egenskaper hos ett 
varumärkes produkter/tjänster (se 2.4.3.1 Prestanda) medan föreställning består av 
mer immateriella associationer (se 2.4.3.2 Föreställning). Resonans är det block 
företag vill uppnå med ett varumärke och speglar hur fästa konsumenterna är till ett 
varumärke. Det vill säga hur god relationen är mellan varumärke och konsument. 
Detta tar sig uttryck i hur konsumenters engagemang i varumärket ser ut (se 2.4.5). 
 
Genom att som företag underhålla och inspirera konsumenter med sina Instagram-
aktiviteter och på så sätt uppfylla deras krav på underhållning och inspiration, kan 
varumärkesvärde skapas. De positiva värdeskapande associationer som uppkommer 
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genom att underhålla och inspirera är immateriella och kan därmed härledas från 
blocket föreställning. Det finns inte någon direkt koppling mellan vackert 
bildmaterial och något block i CBBE-pyramiden, men eftersom det är ett motiv som 
är viktigt för att konsumenter ska följa och fortsätta följa ett varumärke skapar det 
positiva associationer om det uppfylls. Därmed har det en positiv inverkan på 
varumärkesvärde och ett varumärkes image. 
 
De informationsrelaterade aspekterna kan dels kopplas till blocket prestanda i CBBE-
pyramiden då även prestanda kan innefatta egenskaper som utseende, design och pris 
men främst kan de kopplas till blocket framträdande i CBBE-pyramiden. Detta 
eftersom information möjliggör en ökad kännedom och kunskap om varumärket. Då 
informationen förmedlas genom bilder på Instagram kan dessa motiv även kopplas till 
blocket föreställning. 
 
Att följa varumärken på Instagram kan kopplas till CBBE-pyramidens översta block 
resonans eftersom det visar på någon form av relation till och ett uttryck för 
engagemang i varumärket utöver dess primära produkter eller tjänster. Att följa ett 
varumärke kan kort sagt vara ett uttryck för att resonans uppnåtts. 
 
Berörs någon del mer än andra? 
Då Instagram är bildbaserat och används i form av en applikation eller i en 
webbläsare (se 4.1.2 Vad är Instagram och vad gör man där?) ger det av förklarliga 
skäl inte konsumenten någon direkt kontakt med ett varumärkes produkter och/eller 
tjänster. 
 
Imagebyggande associationer i CBBE-modellens andra steg, mening, Associationer 
till CBBE-pyramidens block prestanda (se 2.4.3.1 Prestanda), skapas främst genom 
direkt kontakt med ett varumärkes produkter och/eller tjänster medan associationer till 
CBBE-pyramidens block föreställning (se 2.4.3.2) skapas genom konsumenters 
uppfattningar om varumärket snarare än hur det faktiskt är i verkligheten. Dessa block 
utgör tillsammans CBBE-modellens imagebyggande steg, mening (se 2.4.3) som kan 
kopplas till varumärkesimage (se 2.3.3). 
 
Varumärkesvärde som skapas genom varumärkesaktiviteter på Instagram uppstår 
därför främst genom skapande av associationer av immateriell karaktär kopplade till 
blocket föreställning i CBBE-pyramiden i CBBE-modellens andra steg, vilket går ut 
på att skapa mening. Associationer kopplade till blocket prestanda får därmed en 
begränsad inverkan på varumärkesvärdet av varumärkesaktiviteter på Instagram. 
 

5.3 Summering av analys 
 
Analysen visar att de krav och förväntningar konsumenter har på varumärken på 
Instagram främst handlar om underhållning och information. Detta skiljer sig från de 
krav och förväntningar konsumenter har på mediet i stort där informationsaspekterna 
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bytts ut mot de sociala aspekterna. Det faktorer som utmärkte sig som viktigast för 
konsumenter var underhållning, inspiration, vackert bildmaterial, nyheter om 
varumärket, hålla sig uppdaterad kring varumärket och bli informerad om nya 
lanseringar. Det som var negativa, eller som inte hade någon inverkan på 
konsumenters beteenden var främst tävlingar på Instagram, recensioner och betyg 
från andra Instagram-användare och dela med sig av varumärkesrelaterade 
upplevelser.  
 
Vid analys kring huruvida demografiska aspekter hade inverkan på vilka motiv som 
fanns för att följa och engagera sig i varumärken på Instagram visade det sig att 
kvinnor större utsträckning än män vill ha inspiration, information om kampanjer och 
vackert bildmaterial. De som följer varumärken inom produktkategorin design eller 
inredning och möbler vill i större utsträckning ha inspiration från varumärken. De 
sistnämnda vill även i större utsträckning ha information om nya lanseringar. De som 
följer underhållningsrelaterade varumärken vill i större utsträckning ha roliga fakta 
om varumärket än övriga för att följa och engagera sig i ett varumärke.  
 
Instagram visar sig vara mycket lämpligt för ett “OPEN branding” förhållningssätt till 
skapande av varumärkesvärde, främst för de engagerande och personliga kriterierna. I 
CBBE-pyramiden påverkas främst blocket föreställning, av varumärkesaktiviteter på 
Instagram, även om övriga block också påverkas.  
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6. Avslutning 

Detta kapitel redogör först för de slutsatser som ämnar besvara studiens syfte utifrån 
den analys som gjorts med utgångspunkt i teorier, som presenterats i referensramen, 
samt insamlad empiri. Slutsatserna följs av en rekommendation utifrån hur 
författarna menar att Instagram bör användas för att skapa varumärkesvärde. 
Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning och till fortsatta studier. 
 

6.1 Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som med utgångspunkt i analysen ämnar svara 
på studiens syfte: att undersöka hur Instagram kan användas för att skapa 
varumärkesvärde utifrån faktorer för konsumenters beteende på tjänsten. 
 
Instagram är till för att underhålla och informera konsumenter. 
Bland motiv till att följa och fortsätta följa varumärken på Instagram visade studien på 
en tydlig överrepresentation av de motiv som återfinns inom huvudområdena nöje och 
underhållning samt information. Dessutom lämpar sig Instagram väl för ”OPEN 
branding” och bildmaterial som lyckas underhålla och informera på ett engagerande 
och personligt sätt har stor potential att bidra till ett fortsatt engagemang i ett 
varumärke på Instagram. I studien framgår att motiv som utgörs av sociala aspekter är 
betydligt mindre betydande för att skapa engagemang i varumärken. Även om “OPEN 
branding” förespråkar nätverkande med konsumenterna är inte Instagram ett medium 
som lämpar sig för dialog med konsumenter. 
 
Användarnas krav och förväntningar måste tillgodoses för att möjliggöra skapande 
av varumärkesvärde. 
De faktorer för konsumenters beteende på Instagram, som identifierats i studien, och 
som därmed utgör vad företag måste ge användare för att de ska engagera sig i deras 
varumärken är underhållning, inspiration, vackert bildmaterial, nyheter om 
varumärket, hålla sig uppdaterad kring varumärket och bli informerad om nya 
lanseringar. Dessa motiv gör sig gällande för alla och påverkas inte av demografiska 
aspekter. Även om kvinnor ansåg att några av motiven var särskilt viktiga var de 
motiven viktiga även för män. Detsamma gjorde sig gällande för samband som 
identifierades mellan enskilda produktkategorier och olika motiv. Uppfylls inte 
användarnas krav och förväntningar kommer de att tappa intresse för varumärket på 
Instagram och möjligheterna för företag att kommunicera med sina konsumenter 
genom Instagram att försvinna. Värt att notera är att bildmaterial kan uppfylla krav 
och förväntningar på olika sätt och hur det påverkas av kön, produktkategori etcetera 
ämnar inte denna studie besvara. 
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Instagram används med fördel för att påverka ett varumärkes image. 
Studien visar att blocket föreställning i CBBE-pyramiden är det block som påverkas 
mest av varumärkesaktiviteter på Instagram och av faktorer för konsumenters 
beteenden där. Instagram lämpar sig därför för att skapa och förvalta ett varumärkes 
image, även om andra delar av varumärkesvärdet kan påverkas också. Instagram är 
alltså inte en tjänst för att skapa igenkänning. 
 

6.2 Rekommendationer 
 
Instagram är en tjänst som ska användas för att skapa varumärkets image. Är syftet att 
nå nya konsumenter finns bättre kanaler. Med Instagram ska fokus ligga på att 
förvalta och stärka bandet med de konsumenter som redan känner till varumärket. 
Detta görs främst genom att skapa engagemang i varumärket, genom att dela 
bildmaterial som kan underhålla, inspirera och emellanåt vara informativt för följare. 
För att möta konsumenternas förväntningar måste detta ske på ett personligt sätt och 
inte ge bildmaterialet en uppenbar annons-känsla. Sträva efter att vara personlig utan 
att för den delen agera som en “vanlig” användare. Ett varumärke förväntas 
fortfarande vara ett varumärke. Detta måste sedan förmedlas med bildmaterial som 
håller hög kvalitet. Lägg ner tid på att producera vackert bildmaterial och var lyhörd 
på vad varumärkets specifika målgrupp har för preferenser  
 
Kan denna rekommendation uppfyllas finns, enligt vad som visats i denna studie, god 
potential för att engagera användare i varumärket på Instagram, skapa en fördelaktig 
varumärkesimage och på så sätt öka varumärkets värde. 
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Utifrån arbetet med denna studie, dess slutsatser och diskussion ges följande förslag 
till vidare studier: 
 
Undersöka hur de viktiga kraven och förväntningarna kan uppfyllas för 
varumärken inom olika produktkategorier. 
Denna studie har identifierat faktorer som påverkar konsumenters beteenden på 
varumärken gällande Instagram, men förmedlar ingen djupare insikt i hur detta bör 
ske i praktiken. Konsumenter som är intresserade av varumärken inom olika 
produktkategorier har förmodligen skilda preferenser till exempel för vad som är 
inspirerande etcetera. 
 
Befästa denna studies resultat genom en mer omfattande kvantitativ 
hypotesprövning. 
Då denna studie utfördes med ett relativt pressat tidsschema i förhållande till den 
mängd data som hade varit önskvärd att samla in, skulle en mer omfattande 
undersökning kunna göras för att stärka denna studies resultat eller eventuellt ge nya 
insikter på området. 
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Bilaga 1 - Grundläggande mänskliga behov 
 
Max-Neef, Elizalde och Hopenhayn (1992) menar att mänskliga behov kan förstås 
som ett system där alla behov är sammanhängande och bygger på samspel, utan 
hierarkisk ordning, med undantag för grundbehovet om uppehälle (vad som behövs 
för att leva). Max-Neef et al. (1992) delar in behov i två dimensioner: existentiella 
och axiologiska (vad som är av värde för människor).  
 
De existentiella behoven är:  

• att vara (besitta kvaliteter) 
• att besitta (saker) 
• att göra (handlingar) 
• att samverka (miljöer) 

 
De axiologiska behoven är:  

• uppehälle (subsistence) 
• trygghet (protection) 
• tillgivenhet (affection) 
• förståelse (understanding) 
• delaktighet (participation) 
• vällust (leisure) 
• skapande (creation) 
• identitet (identity) 
• frihet (freedom) 

 
Enligt denna klassificering följer att till exempel mat inte ses som ett behov utan 
snarare något som bidrar till att tillfredsställa behov, i detta fall behovet av att besitta 
och uppehälle. På samma sätt är utbildning och kunskap något som tillfredsställer 
behovet av förståelse och att besitta. De ting som fungerar som tillfredsställare 
(satisfiers) för olika behov är inte knutna till ett specifikt behov utan kan bidra till att 
uppfylla flera olika simultant. På samma sätt kan ett behov behöva flera tillfredställare 
för att fyllas. De varierar även med hänsyn till tid, omständigheter och från person till 
person. (Max-Neef et al., 1992) 
 
Max-Neef et al. (1992) anger i sin artikel två postulat:  
 

1. Grundläggande mänskliga behov är ändliga, få, och klassificerbara. 
2. Grundläggande mänskliga behov är också konstanta över alla mänskliga 

kulturer och historiska tidsperioder.  
 
Det som förändras över tid och för olika kulturer är på vilket sätt de olika behoven 
uppfylls, dess tillfredsställare och inte behoven i sig. För analysändamål har 
tillfredsställare delats in i fem kategorier, baserade på hur de möter behoven, för att 
lättare kunna identifieras. (Max-Neef et al., 1992) De är som följer: 
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• Sabotör-tillfredsställare: Dessa lurar en person att tro att ett behov är uppfyllt, 
men gör i själva verket behovet större. 

• Fake-tillfredsställare: Dessa påstår sig tillfredsställa behov men bidrar mycket 
lite till att göra det. Till exempel näringsfattig mat. 

• Hämmande-tillfredsställare: Dessa tillfredsställer behov såpass att det går ut 
över uppfyllandet av andra behov. Till exempel en överbeskyddande familj. 

• Singulära-tillfredsställare: Dessa tillfredsställer endast ett specifikt behov utan 
att samtidigt påverka andra.  

• Samverkande-tillfredsställare: Dessa tillfredställare uppfyller ett specifikt 
behov men bidrar samtidigt till att tillfredsställa flera andra. Till exempel när 
ett barn ammas.  

 
Nedan presenteras den matris Max-Neef et al. (1992) använder för att illustrera de två 
dimensionerna av behov och deras samverkan (figur 1). En axel består av de 
existentiella behoven och en av de axiologiska. I de 36 celler som bildas i matrisen 
finns exempel på olika tillfredsställare som kan uppfylla dessa behov. Dessa är inte 
definitiva eller allmängiltiga utan finns med i illustrativt syfte. 
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Figur 1. Matris för behov och tillfredsställare (Max-Neef et al., 1992, s. 206-207) 
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Bilaga 2 - Huvudenkät 
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Bilaga 3 - Sekundär enkät 
 
What is your main reason for using Instagram? 
 

o Socializing and sharing experiences. 
o Amusement, entertainment and inspiration. 
o Information, e.g. news, releases etc. 
o I don’t have or use Instagram. 
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Bilaga 4 - Sociala medier ordlista 
 
Ordlista för ord relaterade till sociala medier och Instagram: 
 
Socialt medium: en webbplats eller mobil applikation som ger användare 
möjlighet att kommunicera med andra användare genom exempelvis text, bild 
eller ljud och som i motsats till traditionella medier utgörs av 
användargenererat innehåll. 
  
Dela: att som användare publicera material på sociala medier kallas dela. 
Även att sprida vidare andra användares material betecknas som att dela. 
 
Applikation: Nedladdningsbar programvara som används på̊ smarta mobiler 
(eng. Smartphones) i olika syften. 
 
Gilla/Like: Ett knapptryck som innebär ett “gillande” av en användares 
uppladdade bild. 
 
Tagga: Att märka innehåll med ett kategoriserande begrepp samt med 
personer som figurerar i det publicerade materialet. 
 
Geo-taggning: När till exempel bilder ges en geografisk taggning och på så 
sätt knyter en geografisk position till det delade materialet. 
 
Flöde: Den del av det sociala mediet där material publiceras och användare 
blir exponerade för andra användares material. 
 
Filter: Ett verktyg som används för att redigera bilder med hjälp av ljusstyrka 
eller färger. 
 
Hashtag: Genom att lägga till symbolen # samt ett ord vid en bild går det 
sedan att hitta den och andra bilder under samma kategori om man använder 
sökverktyget. 
 
Följare: De personer som följer en annan användare på̊ Instagram och 
därmed har tillgång till användarens bilder.  
 
Användare: En konsument som brukar ett socialt medium. 
 

 


