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Sammanfattning 

Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn är alla exempel på olika sociala medier som 

många av oss i Sverige idag använder oss dagligen av. Sociala medier är en plattform där vi 

som användare har möjlighet att skapa en interaktion med vänner och bekanta, men även att 

utforska och kommunicera med personer som vi inte känner. På sociala medier finns förutom 

privatpersoner även andra aktörer representerade. Nämligen olika varumärken i form av 

organisationer, företag eller var för inte i form av en kändis. Att vi som konsument väljer att ha 

en interaktion med en eller flera av dessa varumärken har idag blivit en del av vår moderna 

vardag. I denna studie som främst använt sig av en kvantitativ metod har vi via en enkätstudie 

undersökt vad som får konsumenter att på sociala medier att vilja bli vän med ett varumärke. 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av konsumenters sätt att interagera med 

varumärken på sociala medier. Studien positionerar sig inom Företagsekonomi med inriktning 

på marknadsföring och utgångspunkten är ur ett konsumentperspektiv. Studien genomfördes 

under våren 2016 och totalt 176 stycken respondenter deltog i enkätstudien. Frågor som studien 

ämnar att besvara är bland annat dessa: 

 Hur skapas denna interaktion? 

 Vad är det för sorts interaktion som skapas? 

 Vilka förutsättningar finns det för skapandet av denna interaktion? 

Utifrån enkätstudiens resultat så har det framkommit att individer inte konsumerar varumärken 

på sociala medier för att skapa en parallell identitet. Alltså är sociala medier inte en egen värld 

i sig, utan fungerar som en förlängning av det verkliga livet. Individer använder inte sociala 

medier för att nå ut med en alternativ identitet, utan använder sociala medier för att nå ut längre, 

eller förstärka, sin nuvarande identitet. Interaktionen mellan konsument och ett varumärke på 

sociala medier sker på en frivillig basis där makten ligger hos konsumenten. Att ha en 

interaktion med varumärken är vanligt, men det sker selektivt. Detta då vissa varumärken som 

en konsument i det verkliga livet har en relation till, vill konsumenten inte ha en online-relation 

med. Således kan sociala medier fungera som ett effektivt marknadsföringsverktyg om det 

behandlas på ett varsamt sätt som tilltalas av konsumenterna. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, Interaktion, Konsumenter, Varumärken, Gilla, Dela, Hashtags 
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Abstract 

Social media are communication platforms that are used today by the majority of the population 

in Sweden, and most of them even on a daily basis. It has become an important communication 

platform for us to interact with friends and relatives and to make our voices heard in a public 

forum. With many people active on social medias, these communication platforms has of course 

not been overseen by different companies, and brands who also joined for example Facebook. 

Since social media today are a big part of our lives it is an interesting subject to study. In this 

essay a survey has been performed to explore and create an understanding for how consumers 

interact with different brands on social media. 

From the findings provided by the 176 respondents participated in the survey we can conclude 

that individuals do not consume brands on social media to create a parallel identity, but use it 

more as a tool to extend their identity and consumption pattern from real life. The interaction 

between a brand and a consumer on social media has to be done voluntarily, and are totally in 

the hands of the consumer, if he or she wants to take part in an online-relationship with a brand 

or not. Therefore, in the right hands, social media could be used as an effective marketing tool 

in any corporations marketing mix. 
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1. Inledning 

Avsnittet inleds med introduktion till ämnet i sig, och en förklaring till vad ett varumärke är 

presenteras. Studien bidrag samt syfte, problemformulering och frågeställningar redogörs. 

Centrala begrepp och definitioner som studien kretsar kring förklaras. Avsnittet avslutas med 

en genomgång om studiens avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund 

The internet is fabric of our lives. If information technology is the present-day equivalent of 

electricity in the industrial ear, in our age the internet could be likened to both the electrical 

grind and the electric engine because of its ability to distribute the power of information 

throughout the entire realm of human activity  (Castelles 2001, s.1) 

Under olika tidsepoker, har olika metoder för kommunikation utvecklats och förändrat det 

dagliga livet. Sociala medier har blivit 2000-talets kommunikationsmedel och har möjliggjort 

för oss att uttrycka vår tro, idéer och åsikter på ett revolutionerande sätt (SuganthaLakshmi 

2012). Tiago och Verissimo menar att sociala medier är en stor förändring inom mänsklig 

kommunikation och där sociala relationer har överförts till de digitala plattformarna och som 

också möjliggör för människor att nå ut till olika kulturer(Tiago & Verissimo 2014). 

Idag har 93 procent av befolkningen (i Sverige) som är äldre än 12 år tillgång till internet, och 

redan innan de hunnit fylla två år, har hälften av barnen börjat använda internet(Findahl & 

Davidsson 2015, s.3). Nya generationer växer upp med internet, medan äldre generationer 

kompletterar sina gamla liv med internet(Findahl & Davidsson 2015). 

Sociala medier handlar varken om pengar eller institutioner. Det handlar inte om att aktieägare 

ska tjäna stora pengar eller om företagens ägande. Sociala medier handlar om att vanliga 

personer tar kontroll om världen runt om kring dem och hittar nya kreativa möjligheter att samla 

sina röster och göra sig hörda på det sätt som de själva vill (SuganthaLakshmi, 2012). Tiago 

och Verıssimo konstaterar att frågan inte längre är om man är aktiv på sociala medier, utan 

frågan är istället vad man är aktiv inom, och varför man använder sig av vissa 

applikationer(Tiago & Verissimo 2014). Företag behöver vara aktiva på Facebook. Därför har 

företag egna sidor på Facebook som ett kommunikationsmedel där fans och konsumenter till 

företagen kan kommunicera och vara interaktiva med företaget via att “gilla” eller att 

kommentera(Ching-Wei Ho 2014). 

Facebook är fortfarande det sociala nätverk som dominerar, 70 procent av internetanvändarna 

(i Sverige) använder Facebook åtminstone någon gång, och nästan alla som besöker sociala 

nätverk besöker också Facebook(Findahl & Davidsson 2015, s.40).   
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I boken The Social Customer från 2012, beskriver Metz de sociala konsumenterna och dess 

uppkomst på 2000-talet. Den tekniska utvecklingen inom IT möjliggör för oss att vara online 

och delaktiga på ett sätt som tidigare ej varit möjligt. Metz tar även fram två kriterier som han 

anses krävs för att en konsument ska ses som en social konsument. 

 Konsumenten använder sig av sociala medier regelbundet 

 Konsumenten har tillgång till nödvändiga verktyg för att ocensurerat kunna prata med 

varumärket, och med andra konsumenter andra om varumärket 

(Metz 2012, s8-9). 

1.2 Vad är varumärken? 

Enligt Anders Bengtsson och Jacob Östberg är begreppet “varumärke” förvirrande på svenska. 

Detta då det inte är ett ord som används i vardagligt tal utan då används främst ordet ”märke” 

för att beskriva olika varumärken. På engelska heter varumärken trademark, men det innehåller 

en juridisk aspekt till skillnad från ordet brands som syftar till närvaron på 

marknaden.(Bengtsson & Östberg, 2011) 

 

A brand is a Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good 

or service as distinct from those of other seller. 

Trademark, a legal term meaning the same as brand. A trademark identifies one seller's product 

and thus differentiates it from products of other sellers. A trademark also aids in promotion 

and helps protect the seller from imitations. A trademark may be eligible for registration. 

(American marketing association, 2016) 

Upendra Kumar Maurya menar i sin artikel “What is a brand? A Perspective on Brand 

Meaning” att trots att varumärken har funnits länge så är det är komplext och det finns ingen 

enad definition om vad det är. Han menar att någon permanent definition ej finns utan att 

begreppet varumärke är dynamiskt och förändligt över tid.(Maruya, 2012) 

Varumärke utgörs av en identifierbar produkt som är förstärkt på ett sådant sätt att kunder eller 

användare uppfattar det som värdefullt och som särskiljer sig från konkurrerande 

produkter.(Morgan-Thomas & Veloutsou 2013) 

I denna studie ses varumärken som mer än enbart ur ett företagsperspektiv. Varumärken 

utvidgas därmed i studien till att även innefatta organisationer och kända personer som via sitt 

namn, symbol eller andra egenskaper särskiljer sig och därmed kan ses som ett varumärke. 
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1.3 Problemdiskussion 

Ämnet marknadsföring är ett brett tvärvetenskapligt forskningsområde som kan anta många 

olika former och specificeras på många olika sätt(Hunt 2010, s.9). Marknadsföring som 

disciplin kom att växa fram under början av 1900-talet i och med framväxten av angreppssättet 

The Commodity School, men under 1900-talet kom marknadsföring som forskningsområde att 

utvecklas i många olika riktningar(Sheth et al. 1988, s.19). Vid introduktionen av internet kom 

marknadsföringen som disciplin att ta ytterligare steg, och i och med de senaste årens snabba 

utveckling inom sociala medier har detta genererat ett ökat intresse för marknadsföring inom 

den digitala världen(Baines & Fill 2014, s.606). Således finns det en ansenlig mängd 

undersökningar, avhandlingar, forskningsresultat och teorier som behandlar ämnet 

marknadsföring, och också inom sociala medier. Tidigare forskning på området redogörs vidare 

i avsnittet Tidigare forskning och teoretisk referensram. 

Zang menar att det idag finns mycket litteratur som berör sociala mediers uppkomst, och hur 

företag använder sig av sociala medier. Han anser att det finns en lucka i den tillgängliga 

litteraturen kring sociala medier och dess effekt som interaktivt kommunikations medel mellan 

företag och konsument. Vidare menar Zang att majoriteten av forskning inom sociala medier 

skett ur ett företagsperspektiv(Zang 2015, s.671-672).   

Sociala medier är i och med sin enorma utbredning, så som Findahl & Davidsson (2015) 

beskriver i rapporten Svenskar och Internet 2015 där 70 % av internetanvändarna i Sverige är 

medlemmar i Facebook, ett intressant forum för framtidens marknadsföring Stakston (2012) 

menar att gränserna för personligt, privat och professionellt har flyttats i och med internet, och 

att kraven på företagen att vara transparenta har ökat, allt för att kunna ha kvar medlemmarnas 

förtroenden (Stakston 2012, s.27). Enligt statistik hämtad från Socialbakers.com så är de tre 

varumärken i Sverige som har flest antal “gilla ”på Facebook (30/3 2016) Spotify(516 000), 

Missing People Sweden (508 000) och Världsnaturfonden WWF (461000)(Socialbakers, 2016). 

Så med en stor del av Sveriges befolkning aktiv på sociala medier är detta en intressant 

plattform att studera. Att kunna förstå eller förutsäga konsumenters eller varumärkenas 

beteende, handlande eller åsikter på sociala medier kan komma att få en allt mer betydande roll 

inom marknadsföringen. Vi vill i denna studie bidra till ett ökat förståelse kring konsumenternas 

del i relation med varumärken på sociala medier. 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning om konsumenters sätt att interagera med 

varumärken på sociala medier. I studien studeras marknadsföringen ur ett konsumentperspektiv 

där målsättningen är att skapa en uppfattning om hur interaktionen mellan konsument och 

varumärke som marknadsföringsfenomen fungerar på sociala medier.   
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1.5  Problemformulering och frågeställning 

För att bäst uppfylla ovanstående syfte formuleras följande problem: Hur ser konsumenters 

interaktion med varumärken ut på sociala medier? För att besvara detta formuleras även 

nedanstående underfrågor: 

 Hur skapas denna interaktion? 

 Vad är det för sorts interaktion som skapas? 

 Vilka förutsättningar finns det för skapandet av denna interaktion? 

1.6  Definitioner och centrala begrepp 

I studien nämns ett flertal central begrepp. Begrepp som kanske inte alltid är så självklara för 

läsaren, och som heller inte alltid har samma betydelse. Nedan ges en kort förklaring kring 

dessa olika begrepp, och vad vi anser dessa betyder. 

Varumärke - Är en logga, symbol eller namn som representerar en person, organisation eller ett 

företag. Exempel på olika varumärken är Zlatan Ibrahimovic, Världsnaturfonden eller ICA 

Konsumtion av varumärke - En person som har en relation med ett varumärke, ej nödvändigtvis 

knutet till en köpsituation. 

Status - Ett inlägg som en användare eller ett varumärke själv skapat och publicerar på sociala 

medier. 

Dela - När en användare väljer att föra vidare en status, bild, film etc. som är skapad av en 

annan avsändare. 

Gilla - En aktiv handling där en användare genom ett knapptryck på väljer att gilla en status, 

bild, film etc. 

Hashtag - Genom att göra en “#” följt av ett namn så skapas en hashtag. Via hashtaggen blir 

inlägget publikt och kan därmed hittas vid sökning på den aktuella hashtaggen. 

Vän/följare - Genom att välja att bli vän/följare till en person eller varumärke så kommer deras 

framtida inlägg att synas i flödet.  
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2. Tidigare forskning & Teoretisk 

referensram 

Detta avsnitt är till för att sammanställa tidigare forskning inom området. Vidare presenteras 

den teoretiska referensramen som ligger till grund för en djupgående analys av de empiriska 

data som presenteras senare i studien.   

 
 

2.1 Tidigare forskning 

Inledningsvis finns det en mängd litteratur om sociala medier och hur dessa påverkar olika 

individer ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Exempelvis boken The Culture of Connectivity: 

A critical history of social media(2013), som behandlar framväxten av sociala medier och hur 

detta påverkar individers interaktion med andra individer, ett annat verk är boken Social Media 

Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics(2014), som är ett uttömmande 

verk om hur olika samhällsområden skall använda sociala medier på olika sätt. Dessa författare 

behandlar ett väldigt brett område, och riktar inte in sig på en viss grupp, som exempelvis 

konsumenter, vilket ger dessa verk en övergripande bild av ämnet sociala medier, men är 

tämligen intetsägande när det kommer till en mer exakt bild av olika forskningsområden inom 

sociala medier. 

 

Ett mer inriktat angreppssätt med marknadsföring inom sociala medier har också använts för 

att skapa en mer detaljerad bild över olika marknadsföringsfenomen. Exempelvis i den 

akademiska tidskriften Life Science Journal år 2012 publicerades en artikel med namnet Social 

Media Marketing. I denna artikel görs kvantitativa undersökningar baserat på statistik som 

sedan sammanställs till en studie om hur marknadsföring bedrivs på sociala medier. Denna 

studie använder ett mer positivistiskt synsätt för att ge en mer beskrivande bild av dagsläget vid 

skrivande stund av artikeln. Ytterligare artiklar som använder sig av likande metod och syfte är 

exempelvis Social Media Marketing: Handbook of Research on Social Interaction 

Technologies and Collaboration Software(2009), vars syfte är att utreda hur sociala medier kan 

användas som kommunikationsmedel i marknadsföring, We’re all connected: The power of the 

social media ecosystem, som beskriver hur sociala medier kan ha kommit att utvecklas till ett 

eget ekosystem med inbyggda funktioner beroende av varandra, och Social media and its role 

in marketing som handlar om vilket plats sociala medier kan komma att ta inom 

marknadsföringen.    
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Ett flertal studier har riktats mot ett område mer likt denna studie, där interaktionen mellan 

konsumenter och företag eller varumärken är i fokus. Exempelvis artikeln Popularity of brand 

posts on brand fan pages: An investigation of the effects of social media marketing(2012) 

publicerad i Journal of Interactive Marketing, om hur sociala medier kan fungera som ett 

verktyg för att skapa relationer med konsumenter. Artikeln baseras på en kvantitativ studie där 

de studerar olika företag för att identifiera deras sätt att använda sociala medier i deras 

marknadsföring. Till skillnad från denna studie så är De Vries et al.s studie ur ett 

företagsperspektiv, och inte konsumentperspektiv. 

En annan studie som kan liknas vid denna uppsats är gjord av Vinerean et al. (2013). Det är en 

kvalitativ studie som handlar om interaktion och aktiviteterna som deltagarna har på sociala 

medier med olika företag.  Ur denna artikel har inspiration hämtas till utformning av de frågor 

som denna studie inhämtat primärdata ifrån. 

Den studie som identifierats som mest likvärdig denna är artikeln “Say yes to Facebook and get 

your customers involved! Relationships in a world of social networks” (2014). I denna artikel 

skriver författarna om vad som driver konsumenter att vilja associeras med varumärken och 

företag på Facebook. Detta kan vid en första anblick verka väldigt likt denna studie, men 

skillnaden är att denna studie använder sig av konsumtionsteorier och varumärkesteorier som 

sedan appliceras på sociala medier, istället för att använda sig av teorier specifikt utvecklade 

för sociala medier, för att få en mer grundläggande förståelse för fenomenet. 

2.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår ifrån ett resonemang om hur fenomenet interaktion skapas, 

vad det är som skapas, och sedan förutsättningarna för detta fenomen. Hur fenomenet skapas 

besvaras med teorin om konsumtion som en social konstruktion och teorin om symbolisk 

konsumtion. För att besvara Vad som skapas används teorin om märkesrelationer. Slutligen för 

att diskutera förutsättningarna för fenomenet används teorin om ubiquitous branding. Samtliga 

teorier avslutas med en motivering för teorins relevans. Övergripande för samtliga teorier är att 

de inte är specifikt inriktade på sociala medier, utan är mer grundläggande teorier inom 

marknadsförings- och konsumtionsteori. Detta då författarna till denna studie anser att det ger 

en mer grundläggande bild av interaktionen som fenomen. 

När marknadsföring som separat disciplin började växa fram i början av 1900-talet var det till 

en början med ett stort fokus på produkter. Anledningen till detta var att dåtidens forskare ansåg 

att marknadsföring handlar om flödet av varor från producent till konsument, således bör fokus 

ligga på objekten som är föremål för transaktionen(Sheth et al.1988, s.36). 

Flera olika forskare började starkt förespråka detta synsätt. En förespråkare som enligt Sheth et 

al. (1988) är en av de viktigaste för framväxten av detta synsätt var E.L. Rhoades som i sin bok 

Introductory Readings in Marketing från år 1927 menar att den etablerade biologiska 

forskningen om mänskligt beteende ofta arbetar efter klassificera beteenden på olika sätt för att 

kunna jämföra dem mellan varandra. Marknadsförare skall använda samma sorts klassificering 

men applicera detta på produkter och hur dessa beter sig på marknaden, för att kunna 
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klassificera dessa efter hur de fungerar på marknaden. När dessa funktioner identifierats, ska 

marknads förare kunna anpassa marknadsföringen enklare så att det passar just den specifika 

produkten(Sheth et al.1988, s.36). 

Med tiden kom fokus inom marknadsföringsforskningen att skifta. Från att tidigare fokusera på 

hur marknader ska fungera, började istället fokus falla på hur marknader faktiskt fungera. 

Samtidigt började forskare intressera sig mer för mottagaren av marknadsföringen, det vill säga 

konsumenterna. Inledningsvis inriktade sig forskningen till att studera hur konsumenter agerar 

på marknaden, men forskningen kom att skifta fokus till att mer handla om varför konsumenter 

handlar som de gör.(Sheth et al.1988, s.109) 

2.3 Hur skapas interaktionen? 

2.3.1 Konsumtion som en social konstruktion 

Anders Bengtsson och Jacob Östberg utvecklar i sin bok Märken och människor(2011) ett 

intressant resonemang för hur forskningen gick från att endast studera köpprocessen, till ett mer 

tolkande perspektiv där de faktorer som styr konsumenten, i sitt agerande och vilken mening 

konsumenten lägger i sina handlingar, studeras. 

Tidigare forskning baserades på att sociala konstruktioner var fasta och konsumenter agerade 

rationellt och hela tiden samlade på sig saklig fakta som skulle underlätta vid 

köpprocessen(Bengtsson & Östberg 2011). Bengtsson och Östberg menar att förespråkare av 

ett mer tolkande synsätt så som den tidigare forskningen om köpbeteende var allt för begränsad 

och att många viktiga aspekter förbisågs, så som socio-kulturella, upplevelserelaterade, 

symboliska och ideologiska aspekter. Bengtsson och Östberg menar vidare att om de sociala 

konstruktionerna betraktas som konstanta och ej föränderliga, kan detta leda till en 

fördummande bild av konsumenter som inte förändras efter den sociala kontext de agerar 

i(Bengtsson & Östberg 2011).  

Sociala konstruktioner är idéer och “sanningar” som framstår som självklara och givna av 

naturen för medlemmarna i ett visst samhälle. De framstår så, trots att idéerna är skapade och 

vidmakthållna av människor och är delar av de förhärskande meningssystemen i samhället. 

   (Bengtsson & Östberg 2011, s.21) 

Med detta vill Bengtsson & Östberg förmedla att individer som medlemmar i ett samhälle 

tillsammans skapar den verklighet de agerar i. Således blir konsumtion en handling som styrs 

av tidsbundna kulturella och historiska konstruktioner(Bengtsson & Östberg 2011). 

I denna studie blir teorin om konsumtion som en social konstruktion intressant för att se om 

konsumtionen av varumärken på sociala medier styrs av den sociala kontexten som individer 

agerar i, eller om interaktionen baseras på att uppfylla rationella behov, så som exempelvis ta 

del av erbjudanden. 
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2.3.2 Symbolisk konsumtion - konsumtion som identitetsskapare 

I denna teori kommer konsumtionen som en symbolisk aktion för att skapa sig en identitet att 

diskuteras. Vidare förs ett resonemang om hur detta kan appliceras på sociala medier. 

I den vetenskapliga artikeln Identity, consumption and narratives of socialization, skriven av 

Avi Shankar, Richard Eliott och James A. Fitchett år 2009, görs en studie om hur konsumtion 

kan skapa en identitet. Författarna till artikeln antar ett tolkande synsätt där de utgår ifrån Pierre 

Bourdieus teorier framställda på 1980-talet, vilken ansåg att identitet inte längre var ett statiskt 

koncept som inte gick att förändra, utan att det istället var flexibelt och anpassningsbart över 

tid. Vidare tolkar författarna Bourdieus koncept som att alla individer föds in i en identitet som 

har en speciell plats i en social kontext, genom “berättelser”(narratives) som härstammar från 

tillhörigheten till familj, klass och kultur. Denna identitet präglas sedan kontinuerligt över tid 

av fortsatta “berättelser”, både medvetet och omedvetet. Författarna använder även Bourdieus 

vidareutveckling av sin teori, där han menar att individer genom upplevelser, mål, intressen och 

sociala förutsättningar kan känna ett behov av att förändra eller förstärka sin identitet och skapa 

nya “berättelser” som sedan placerar identiteten i en annan social kontext än den de 

ursprungligen tillhörde. Således är identitet ett pågående “projekt”(self-project). Shankar et al. 

menar att det är här konsumtion kan användas som ett verktyg för att skapa nya “berättelser” 

som definierar individers identitet(Shankar et al. 2009, ss.80-81). 

Shankar et al gör en empirisk undersökning där de undersöker hur individers konsumtion av 

musik anspelar på hur de uppfattar sin identitet. Författarna menar att musik är en lämplig 

konsumtionsvara att studera för att utforska processen med föränderlig identitet genom 

konsumtion då de menar att musikkonsumtion har ett högt symboliskt värde för 

identiteten(Shankar et al. 2009, s.77). En kvalitativ undersökning genomfördes där 

respondenterna fick redogöra för deras förråd av skivor, samt hur detta förråd förändrats över 

tid och vad denna förändring kunde bero på. Resultatet av intervjuerna visade att flera av 

respondenterna kunde sammankoppla en del av sitt musikförråd med en tidsperiod i sina liv där 

de avvikit från den identitet de fötts in i. De gav även en förklaring på vad som kan ha motiverat 

dem att vilja skapa en sådan förändring i sin identitet. Exempelvis var det en respondent som 

efter ett uppbrott från sin respektive, kände ett behov av att förändra sin identitet och började 

lyssna på rave-musik och ty sig till kulturen kring denna(Shankar et al. 2009, s.85). En annan 

respondent var född in i den brittiska överklasskulturen och gick på en förnäm internatskola, 

men kände sig alienerad från kulturen på skolan och började lyssna på punk och te sig till 

kulturen kring denna(Shankar et al. 2009, s.83). Utifrån Shankar et al.s sammanfattande 

diskussion indikerar respondenternas svar att konsumtion kan vara en viktig del i hur individer 

har möjlighet att skapa sin egen identitet. 

Studien ovan ger en god förklaring till hur konsumtions kan bidra till att skapa en identitet, men 

kan tyckas smal sett till hela forskningsområdet identitet. En av medförfattarna till artikeln 

ovan, Richard Elliot, skrev tillsammans med Kritsadarat Wattanasuwan år 1998 den 

vetenskapliga artikeln Brands as symbolic resources for the construction of identity. I denna 

artikel ligger fokus på att ge en mer övergripande bild av hur varumärken, och konsumtionen 
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av dessa, kan fungera som en symbolisk resurs för att skapa identitet(Elliot & Wattanasuwan 

1998, s.131) Författarna sträcker sig så långt som att säga: 

The self is conceptualized in postmodernity not as a given product of a social system nor as a 

fixed entity which the individual can simply adopt, but as something the person actively creates, 

partially through consumption. The Consumer exercises free will to form images of who and 

what he or she wants to be, although, paradoxically, ‘free will’ is directed by values that are 

probably also a social product.  (Elliot & Wattanasuwan 1998, s.132) 

Författarna till denna artikel menar alltså att individer har en fri vilja att skapa en egen identitet, 

men gör detta i förutbestämda mönster. Att individers “self-projects” härstammar från en 

samling identiteter, redan utstakade av dels den sociokulturella och historiska kontexten, men 

också av bilder, modeller och reklam som syns i media(Elliot & Wattanasuwan 1998, s.132). 

Detta gör frågan om konsumtion som en symbol för individers identitet mer komplex. 

Författarna menar vidare att individer kan inneha flera parallella uppfattningar om sig själv 

utifrån olika sociala kontexter, och att dessa kan samexistera och komma till uttryck på olika 

sätt i olika sammanhang. Utvecklandet av en individs identitet går därmed inte att separera från 

utvecklingen av en social identitet. Detta förhållande kräver en kontinuerlig “förhandling” om 

meningen av konsumtion mellan individens egna “self-project” och den sociala 

kontexten(Elliot & Wattanasuwan 1998, s.133). 

Skapandet av mening i konsumtion kan enligt författarna uppstå av dels upplevda erfarenheter 

eller förmedlade erfarenheter från den sociala kontexten, exempelvis reklam eller vänner(Elliot 

& Wattanasuwan 1998, s.135). Författarna illustrerar sambandet, mellan den ständigt pågående 

förhandlingen av mening mellan individens egna “self-project” och den sociala kontexten, 

dualismen i att en individ får erfarenheter både från upplevda och förmedlade erfarenheter, och 

att individens “self-project” härstammar från en samling förbestämda identiteter, i 

nedanstående modell: 

 
Figur 2.1- Internal-external dialectic of identification (Elliot & Wattanasuwan 1998, s.135) 

Shankar et als. studie tillsammans med Elliot och Wattanasuwans resonemang och modell blir 

intressant för denna studie då det appliceras på konsumtionen av varumärken på sociala medier. 

Denna teori om konsumtion är relevant för studien då det är en stark bidragande faktor till 

identitetsskapande hos individer kan alltså individer skapa en identitet genom att konsumera 
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varumärken, även på sociala medier. Om en individ kan skapa mening för sitt handlande genom 

både upplevda och förmedlade erfarenheter, skapar sociala medier en värld där möjligheten 

finns att både uppleva erfarenheter och få erfarenheter förmedlade till sig. Om en individ kan 

ha flera parallella “self-projects” som existerar parallellt och som definieras av sociala 

kontexter, av meningen av en individs handlande och av de förbestämda identiteter som finns 

att “välja” ifrån, kan en individs identitet på sociala medier skilja sig ifrån den identitet som 

återspeglas i sociala sammanhang där individen är fysiskt närvarande. 

2.4 Vad är det för interaktion som skapas? 

2.4.1 Märkesrelation 

Brands cohere into systems that consumers create not only to aid in living but also to give 

meaning to their lives. Put simply, consumers do not choose brands, they choose lives.   

(Fournier 1998. s.367) 

Detta citat är hämtat ur den amerikanska forskaren Susan Fourniers bidrag till 1998 års upplaga 

av Journal of Consumer Science. Fournier är känd för att introducera relationsteori i 

konsumentforskningen, detta då hon ansåg att begreppet lojalitet, som tidigare var det mest 

använda begreppet för att beskriva relationen mellan konsument och ett märke, var alldeles för 

enkelspårigt då det riktade in sig på gammalmodiga köp- och konsumentteorier där fokus låg 

på att beskriva relationen mellan ett märke och en konsument vid köpbeslutet, och inte 

analyserade konsumentens bakomliggande orsaker till ett köp(Fournier 1998, s.343). 

Genom att introducera relationsteori i konsumentforskningen öppnade detta upp fler sätt, utöver 

lojalitetsbegreppet, att beskriva konsumenters olika relationer till märken(Bengtsson & Östberg 

2011, s. 69). Vidare menar Fournier att mängden relationer är i princip outtömlig och kan 

variera från individ till individ, men illustrerar även olika sorters relationer till varumärken i 

form av relationer mellan individer(Fournier 1998, s.362). 

En viktig aspekt enligt Fournier är att med relationsperspektivet kan det visas att 

märkesrelationer kan förändras över tid, vilket inte blir lika synbart med lojalitetsbegreppet som 

är mer förknippat med biologiska förklaringsmodeller utan intertemporala skillnader(Fournier 

1998, s.365). När märkesrelationer kan få intertemporala skillnader så menar Fournier att det 

blir viktigt att identifiera faktorer som kan stärka en relation för att skapa stabilitet över 

tid(Fournier 1998, s.365). 

I nedanstående modell visar Fournier ett ramverk för hur en stark, ihållande relation med ett 

varumärke kan utvecklas. (Fournier 1998, s.366) 
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Figur 2.2- Modell över märkesrelationers kvalitéer och påverkan på relationens stabilitet (Fournier 1998, s.365). 

Med denna modell vill Fournier visa att märkesrelationer kan stärkas av mer än bara dragkraften 

av positiva känslor. Dessa representeras i modellen av socio-emotionella 

dragkrafter(Love/Passion, Self Connection), beteendemässiga dragkrafter (Commitment, 

Interdependence) och kognitivt formade dragkrafter (Intimacy, Brand Partner Quality) 

(Fourniere 1998, s.365). Alla dessa formas av en ursprunglig kontakt mellan konsumentens 

beteende och varumärkets beteende och präglar sedan olika aktioner (Accomodation, 

Tolerance/Forgiveness, Biased Partner Perceptions, Devaluation of alternatives, Attribution 

Biases) som sedan leder till ett specifikt förhållningssätt, eller relation till märket. 

Fourniers resonemang blir intressant för denna studie för att genomför en kartläggning om 

konsumenter använder sig av sociala medier i ovanstående ramverk för att skapa eller 

upprätthålla relationer med olika varumärken. En sådan redogörelse blir av betydande vikt för 

syftet med den här studien då den kan förklara hur relationerna mellan märken och konsumenter 

uppstår på sociala medier. Denna förklaring kan sedan generera ett grundläggande ramverk för 

en diskussion om varför konsumenter vill ha sådana relationer. 
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2.5 Förutsättningarna för skapandet av interaktionen 

2.5.1 Ubiquitous Branding i sociala medier 

Specialized elements of hardware and software, connected by wires, radio waves and infrared, 

will be so ubiquitous that no one will notice their presence. 

(Weiser 1991, s.78) 

Så här inleder amerikanen Mark Weiser sin artikel The computer for the 21st Century som 

publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scentific American 1991. Weiser ledde i början av 

1990-talet ett laboratorium för datorvetenskap på Xerox Palo Alto Research Center(PARC), i 

Palo Alto, Californien. Deras huvudsakliga uppgift då var att utreda och utveckla möjligheterna 

att göra datorteknik till en teknik som är så pass närvarande i det vardagliga livet att den inte 

längre uppfattas som en säregen teknik. Weiser förklarar begreppet “Ubiquitous” med att 

jämföra tekniken för att läsa å skriva, Det skrivna ordet är idag en teknik där det inte längre 

läggs någon direkt uppmärksamhet på hur det görs, utan snarare på vad det är som skrivs. 

Weiser menar att om någon exempelvis läser en skylt, så tänker denne inte på hur den läses, 

utan istället på vad som står skrivet. 

Weiser skriver i sin artikel att det vid skrivande stund(1991) inte fanns några direkta tekniska 

lösningar för att göra datorer till en lika självklar teknik. Exempelvis när datorer användes som 

hjälpmedel på ett kontor, var de så pass komplicerade att gick för mycket energi till att förstå 

själva tekniken vilket gjorde att datorerna blev mer som ytterligare en arbetsuppgift, än att 

användas som ett verktyg för att underlätta arbetsuppgifterna(Weiser 1991, s.85). 

Det går onekligen att konstatera att mycket har hänt med datorteknik sedan denna artikel skrevs 

1991, och många kan troligtvis identifiera sig i att datorer idag har en så pass självklar del av 

ens vardagliga liv att ingen längre reflekterar över tekniken i sig utan på vad som förmedlas 

genom tekniken. 

För den här studien blir det intressant att studera om tekniken för varumärken att marknadsföra 

sig på sociala medier har tagit en lika självklar plats i individers vardagliga liv som själva 

datortekniken, eller det skrivna ordet. 

Adam Arvidsson skriver i boken Brands: Meaning and value in media culture(2006) om hur 

utvecklingen av datorer, internet och även mobiltelefoner bidragit till en sorts “ubiquitous 

branding”. Arvidsson menar att om möjligheten att ständigt vara uppkopplade på internet finns 

och att denna möjlighet används i det vardagliga livet, så kommer även varumärken att ta en 

naturlig plats i hur detta görs(Arvidsson 2006, ss.115-116). Vidare menar Arvidsson att de 

möjligheterna som mobilt internet har skapat har bidragit till att stärka funktionen av 

konsumtionens av varumärken som en social konstruktion, individers relationer till varumärken 

samt hur individer använder konsumtion av varumärken för att skapa en identitet i den sociala 

kontexten(Arvidsson 2006, s.117). Efter Arvidssons bok skrevs har utvecklingen fortsatt från 

en utbredd användning av internet, till en utbredd användning av sociala medier. 



13 
 

Teorin om ubiquitous branding handlar således i den här studien om hur varumärken har tagit 

en så pass självklar roll inom sociala medier, att det gör de andra teorierna i den här studien 

möjliga att fungera. Är kopplingen mellan sociala medier och varumärken så pass självklar att 

användare av sociala medier inte ens reflekterar över det? Att närvaron av varumärken på 

sociala medier inte är mål för uppmärksamheten, utan istället vad varumärken använder dom 

till.   
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3. Metod 

Huvudsaklig metod för insamling av empirisk primärdata är en enkät som förmedlas på sociala 

medier. Nedanstående är en redogörelse för hur studien har gått till. Inledningsvis presenteras 

forskningsansats, metodval och vilket urval samt population som valts för studien. Studiens 

reliabilitet och validitet behandlad och vidare presenteras pilotstudien hur den utformats och 

varför samt tillhörande enkät. Genomgång kring studiens bortfall redovisas innan avsnittet 

avslutas med en reflektion och metodkritik. 

 

 

3.1 Forskningsansats   

Det resonemang som ligger till grund för forskningsansatsen i denna studie baseras på en viss 

problematisk dikotomisering av begreppen kvantitativ på den ena sidan och kvalitativ på den 

andra. Använder forskaren denna uppdelning som en “översta vattendelare”(Åsberg 2001, 

s.277) riskerar denne att omöjliggöra en genuin förståelse för sin forskningsfråga då denne kan 

präglas för mycket av valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod, och förblindas för sin 

grundläggande ontologiska eller epistemologiska avsikt med studien(Åsberg 2001, s.277). Det 

vill säga att om forskaren enbart fokuserar på att utforma en metod för hur empirisk data ska 

samlas in för att besvara en teori, riskerar forskaren att förtränga en grundläggande avsikt med 

studien, så som vilken verklighet forskaren vill undersöka och vad denne faktiskt kan bevisa 

med sin studie. 

Åsberg menar att dikotomiseringen av kvantitativt kontra kvalitativt endast är applicerbart på 

typen av empirisk data om samlats in, och inte som en distinktion av metod eller analys(Åsberg 

2001, s.275). Samtidigt kan det vara svårt att särskilja kvantitativ och kvalitativ data. Att 

indelningar så som hårddata/mjukdata och numerisk/icke-numerisk ofta båda kan identifieras i 

studier som uttalats vara antingen kvantitativa och kvalitativa(Åsberg 2001, s.273). 

Enligt Åsberg är det viktigt att skilja på det fenomen forskaren söker kunskap om och den metod 

som använts för insamling av empiri samt typen av data som samlas in(Åsberg 2001, s.274) 

Som epistemologisk ansats har vi således valt att försöka uppnå en ökad förståelse för ett 

fenomen, utan intentionen att uppnå en absolut sanning.  

För att välja en teoretisk referensram som överensstämmer med den epistemologiska ansatsen 

används Charles S. Pierces resonemang från 1888. Klassisk induktion, deduktion och abduktion 

har alla målet att fastställa en teoris absoluta sanning(Rodrigues 2011, s.129). Pierce 

vetenskapsteorier baseras på ett antagande om att klassisk induktion, deduktion och abduktion 

baseras på hur premisserna för en hypotes ställs och att dessa premisser inte kan ställas utan 

någon bakgrundskunskap. Således blir resultaten av klassisk induktion, deduktion och 

abduktion alltid att teorins sanning baseras på tidigare kunskaper, och att man aldrig kan uppnå 
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någon absolut sanning då kunskaperna som premisserna ställts utefter kan komma att ändras, 

vilket ledde till Pierces vidareutveckling av begreppen(Rodrigues 2011, s.130). 

Peirce utvecklade begreppet kvantitativ induktion, som handlar om att utröna 

sanningsenligheten av teorier i förhållande till fakta med hjälp av kvantitativa metoder, där 

teorin kommer närmare absolut sanning i takt med att kvantiteten på forskningsobjekten ökar, 

men med karaktärsdraget att induktionen i sig inte skapar nya teorier(Rodrigues 2011, s.131). 

Pierce menar att detta gör kvantitativ induktion till ett angreppssätt där utgångspunkten är 

förklarande teorier, som sedan bekräftas av kvantitativa fakta(Rodrigues 2011, s.129). 

Syftet med denna studie var att via en enkätstudie göra en kartläggning om konsumenters sätt 

att interagera med varumärken på sociala medier. Vidare har vi i denna studie valt att utgå från 

förklarande och tolkande teorier då det, enligt Pierce resonemang ovan, passar väl ihop med 

den epistemologiska ansatsen. Syftet med enkäten är att skapa en förståelse av ett fenomen som 

är generaliserbart på flera än vad som kan uppnås genom exempelvis intervjuer. Därför valde 

vi att genomföra en enkätstudie.  På så sätt ökar, enligt Pierce, sanningsenligheten med teorin. 

Vidare var syftet med enkäten att samla in data som både var kvantifierbart i siffror och 

beskrivande i ord. Då den empirin, enligt Åsbergs resonemang ovan, således inte visade på 

någon tydlig distinktion mellan kvantitativ eller kvalitativ, blir analysen av den empirin dels en 

kvantifiering av resultatet, men mestadels en tolkning av empirin i förhållande till teorierna. 

Genom en sådan analys vill vi undvika att distinktionen mellan kvantitativt/kvalitativt får oss 

att frångå från den epistemologiska ansatsen, eller att förblindas av “the gunsmoke in the 

quantitative/qualitative battlefield”(Åsberg 2001, s.277). 

Patel och Davidsson menar att en enkätundersökning ofta används för att besvarar frågorna vad, 

var, när och hur(Patel & Davidsson 2011, s.56). Utifrån Patel och Davidsson frågor om vad en 

enkätundersökning förväntas besvara så besvaras “Vad” av det som undersökts, vilket är en 

kartläggning om konsumenters sätt att integrera med varumärken. “Var” är på sociala medier. 

“När” är tidpunkten för studiens genomförande samt när konsumenter och varumärken 

interagerar med varandra. “Hur” är sättet som studien genomförs nämligen via en enkätstudie. 

I studien används teorierna som ett steg i processen att undersöka syftet om konsumenter och 

deras interaktion med varumärken på sociala medier. Utifrån de valda teorierna och tidigare 

studier skapades enkäten och dess frågor. Primärdata insamlades i enkäten “Varumärken och 

Sociala medier”. Sekundärdata har inhämtas från diverse publikationer, hemsidor, artiklar och 

vetenskapliga tidskrifter. Utifrån primärdata från enkäten och med stöd av det insamlade 

sekundärdata så tolkade vi resultat och det sattes i relation med den för studien valda teoretiska 

referensram.   

3.2 Population & urval  

Facebook i Sverige har ca 5300000 användare(Statista, 2016) dessa utgör studiens population. 

Urvalet är personer som är aktiva på sociala medier, vilket är ett av Metz två kriterier för att 

räknas som en social konsument. Bland de inledande frågorna i enkäten är en frågar “Hur ofta 

använder du dig av sociala medier?”. De som då svarade “Någon/några gånger per år” kommer 

i studien att behandlas som bortfall, då dessa respondenter ej är att betrakta som aktiva. 
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Att enkäten distribuerades via Facebook medförde detta en avgränsning då det i princip krävdes 

ett medlemskap på Facebook för att kunna komma åt enkäten. Rapporten Svenskar och Internet 

visar att Facebook är det största sociala mediet och en sådan avgränsning av populationen borde 

ej påverka studiens generaliserbarhet. Dock sker studien utifrån ett bekvämlighets och 

snöbollsurval. Något som Bryman och Bell beskriver är ett urval som av tillfällighet råkar vara 

tillgängliga för forskaren Detta då det är tidpunkten och den sociala plattformen som kommer 

avgöra om respondenter kommer komma i kontakt med enkäten. De anser att 

bekvämlighetsurval inte är en optimal urvalsmetod, då det utifrån resultat är svårt att skapa en 

generalisering. Snöbollsurval beskriver Bryman och Bell som en typ av bekvämlighetsurval där 

de initialt kontaktade respondenterna i sin tur leder forskaren till nya respondenter (Bryman & 

Bell 2012, s.194-197). Då enkäten var öppen för alla som kom i kontakt med den, och 

därmed utan restriktioner, ger det ett icke-sannolikhetsbaserade urval där respondenterna var 

självrekryterande “self-selected” där de då själva valde om de ville delta eller ej(Dahmström 

2004, s.3).  Gosling et al (2004) menar att respondenterna i en webbenkät som är av 

karaktären ”self-selected” är motiverade då det är deras egna val att delta, och att webbenkäter 

är att anses vara av likvärd kvalité som de traditionella papper och penna-metoderna (Gosling 

et al 2004, s.102).  

Med den valda urvalsmetoden kan en fullgod generalisering ej göras.  Förhoppningen är dock 

att begränsa den negativa påverkan som ett bekvämlighetsurval har enligt Bryman och Bell. 

Genom att skapa förutsättningar för en så bra generalisering som möjligt har lämplig 

urvalsstorlek i förhållande till population beräknats till 166 respondenter(se bilaga 9.2 för 

fullständig uträkning). Med ett urval bestående av minst 166 deltagande personer så finns ändå 

avsikten att kunna se tendenser som i sin tur kan generaliseras, om än en svag sådan på den 

aktuella populationen. Samt att kunna ge en inblick om hur och varför personer vill bli vän med 

ett varumärke. 

 

3.3 Pilotstudie 

Innan den faktiska undersökningen publicerades, genomfördes en pilotundersökning på 14 

personer för att testa hur enkäten uppfattades. Dessa 14 personer hade alla någon form av 

relation till oss, och de fick en personlig inbjudan till att testa enkäten innan den gick ut till 

allmänheten. Då enkätundersökningen sker anonymt kan inte respondenterna fråga vid 

oklarheter, dessa minimeras med hjälp av pilotundersökningen(Bryman & Bell 2011, s.191). 

Som avslutande del i pilotundersökningen, efter frågorna fanns det möjlighet för deltagarna att 

skriva in kommentarer och det gav oss en del insikter. Bland annat så framkom utifrån 

pilotundersökningen språklig feedback i den inledande och förklarande texten samt tillkomsten 

av ett antal svarsalternativ. Bland svarsalternativen som lånades in ifrån rapporten om Svenskar 

och Internet 2015, så fanns det i pilotundersökningen följande alternativ: “Aldrig”,” Någon 

gång”, “Någon/några gånger i månaden”,” Någon/några gånger i veckan”, “Dagligen” eller 

“Flera gånger dagligen”. Dessa upplevde deltagarna i pilotundersökningen som otydliga och 

utifrån dessa kommentarer så byttes alternativet “Någon gång” ut mot “Någon/några gånger per 

år” för att få en tydliga tidsperiod från år, månad, vecka till dagligen. Alternativen “Dagligen” 
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samt “Flera gånger dagligen” slogs ihop till “ Någon/några gånger om dagen” vilket också gav 

mer enhetliga svarsalternativ som bör underlätta för respondenterna i den riktiga enkäten att ta 

ställning till svarsalternativen. 

Övriga synpunkter som framkom vid pilotundersökningen var flera tänkbara alternativ till 

varför konsumenter gillar ett varumärke på sociala medier. Under pilotundersökningen var 

samtliga frågor obligatoriska, detta ändrades till den riktiga enkäten då fråga 7 nu fick texten “ 

Om inte gå till fråga 13” efter sig. Detta efter synpunkter från deltagarna i pilotundersökningen, 

där de ansåg att de kände sig tvingade till ett svar på frågor de ej kände sig bekväma med.   

Att ha med en avslutande kommentarsfält som pilotenkäten hade gav bra feedback och därmed 

beslutade att även i den faktiska enkäten ha ett kommentarsfält där respondenten kunde tycka 

till om enkäten. Detta var populärt och gav en del insikter som behandlas senare i studien under 

analys och resultat avsnittet. 

3.4 Enkäten 

Enkäten(se bilaga 8.1 för enkäten i sin helhet) som distribueras till respondenterna via Facebook 

är en enkät som skapad och utformad via Google och programmet Google formulär. Enkäten 

var tillgänglig över en period om 14 dagar samt publicerades ett flertal gånger. Den delades 

vidare av flera personer via sociala medier som en form av snöbollsurval. Efter 14 dagar hade 

enkäten fått in svar från mer än 166 respondenter vilket var den minsta urvalsstorleken som 

beräknats för studien. Samt att aktiviteten för mottagandet av nya svar nu hade minskade allt 

eftersom dagarna gick, därför beslutades att enkäten skulle stängas ner för nya svar. Enligt 

Bryman och Bell (2011) så har webbsurvey en viktig fördel i jämförelse med e-postsurvey 

genom att formatet i formuläret kan utformas på ett mycket bättre och på ett mer professionellt 

sätt. En annan fördel med en webbsurvey är att respondenternas svar automatisk laddas ner i en 

databas. Nackdel med en webbsurvey kan vara krav på teknisk utrustning och IT-kunnande 

bland respondenterna(Bryman & Bell, 2011, s 530-531). Detta anses dock inte vara ett problem 

i denna undersökning då så väl population samt urval består av personer som använder sig av 

sociala medier. Därmed har de alla tillräckliga kunskaper för att kunna besvara enkäter och 

tillgång till den tekniska utrustningen som krävs för att ta del av en webbsurvey.   

Enkäten består av 18 frågor och berör användarnas relation med varumärken på sociala 

medier.  Några av frågorna och svarsalternativen är i viss mån inspirerade från tidigare 

undersökningar som berört sociala medier och som därmed anses relevanta för denna studie. 

Främst från Findah och Davidsson(2015) rapport” Svenskar och Internet - 2015 års 

undersökning av svenska folkets internetvanor” men även från The Effects of Social Media 

Marketing on Online Consumer Behavior (Vinerean et al. 2013). 

Av enkätens 18 frågor, är 17 slutna och en fråga är öppen. Bryman och Bell skriver att fördelen 

med öppna frågor är att det lämnar utrymme för oförutsedda svar och reaktioner som forskaren 

ej hade föreställt sig vid skapandet av enkäten. Slutna frågor med fasta svarsalternativ något 

som Bryman och Bell menar underlättar bland annat jämförbarheten i svaren(Bryman & Bell 

2011, s.177).  Den öppna frågan är en följdfråga på föregående fråga där respondenterna 

uppmanas förklara varför de svarat så som de gjort. Majoriteten av frågorna är av uteslutande 
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karaktär där respondenten enbart kan välja ett av svarsalternativen. Frågorna 3, 9 och 10 har 

däremot multipla svarsalternativ där respondenten kan välja att svara att en eller flera av de 

olika svarsalternativen passar in på deras agerande på sociala medier när det gäller interaktion 

med varumärken på sociala medier. 

Att Facebook valdes som de social mediet där enkät distribueras till förmån för andra sociala 

medier som Twitter, Snapchat och Instagram beror på hur dels på de olika sociala medierna är 

uppbyggda. Men även att Facebook är det populärast sociala mediet i Sverige. Totalt sett över 

alla internetanvändare (i Sverige)är Facebook helt dominerande och nästan alla som besöker 

sociala nätverk besöker också Facebook(Findahl & Davidsson 2015, s.41).  Dock är inte 

frågorna i enkäten inte begränsad till Facebook som socialt media utan där omfattas även övriga 

sociala medier så som bland annat Twitter, Snapchat, Instagram och Google+. 

3.5 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell handlar reliabilitet om överensstämmelsen och pålitligheten hos ett 

mått. Där det utifrån tre faktorer ska bedömas för att påvisa om resultatet kan anses pålitligt. 

De tre faktorerna är stabilitet, interbedömarreliabilitet samt intern reliabilitet(Bryman & Bell 

2011, s.94-95). Stabilitet handlar om hur solid resultatet från respondenter är över en tid. Skulle 

samma resultat uppnås vid ett senare tillfälle? I studien är detta svårt att uttala sig om då enbart 

en enkätstudie har genomförts. Sociala medier är likt verkligheten en dynamiskt och föränderlig 

värld och det är därför troligt att en viss skillnad skulle uppnås vid en senare enkätstudie vilket 

därmed kan påverka studiens stabilitet till det negativa. Interbedömarreliabilitet berör främst 

subjektiva bedömningar där två forskare kanske ej är helt synkade i sina bedömningar. Har 

anses studiens ha en hög interbedömarreliabilitet då vi arbetade nära varandra för att säkerställa 

att tolkningar och uppfattningar av svaren från respondenterna värderades lika. Dock är vi 

medvetna om att studien till stor del bygger på våra tolkning av den inhämtade informationen 

utifrån enkäten och respondenternas svar.  Tolkningar av ett resultat kan variera beroende på 

vem det är som tolkar informationen, och det har en påverkan på studiens reliabilitet. Det är 

därmed inte är säkert att andra personer hade tolkat information på samma sätt som vi. För att 

motverka detta och minska risken för udda tolkningar så redovisats studien så transparent som 

möjligt, och resultaten från samtliga enkätfrågor redovisas i sin helhet i resultat avsnittet.   

3.6 Validitet 

Validitet handlar om att ställa de rätta frågorna som behövs för att besvara 

problemformuleringen, samt att huruvida ett mått verkligen mäter det som det är tänkt att mätas. 

Begreppsvaliditet är ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses 

beteckna(Bryman & Bell 2012 s50). För att styrka studiens validitet så har inspiration till metod 

samt frågor hämnats från liknades studier. Som en inledning på enkäten så fanns en introduktion 

för att vägleda respondenten så denne förstod syftet och vad som menades med varumärken. 

Detta i syfte att så väl hjälpa respondenten men även att styrka studiens validitet. 
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3.7 Bortfall   

Enkäten besvarades av totalt 178 personer. Två av dessa anses som bortfall då de på fråga 

nummer fyra “ Hur ofta använder du dig av sociala medier?” svarat att de endast använder 

sociala medier någon/några gånger per år, och därmed ej är att betraktas som aktiva. Dessa två 

svar har därmed tagits bort och är ej inkluderade i studien och det resultat som presenteras i 

resultatavsnittet. Bryman och Bell menar att bortfall är när en respondent exempelvis vägrar att 

samarbeta eller inte vill delta i undersökningen. (Bryman & Bell 2011, s. 122-124) 

Svarsfrekvens är även något som brukar nämnas inom kvantitativ forskning där den består av 

andelen av samplet som faktiskt besvarar frågorna (Bryman & Bell 2011, s.123). Dahmström 

(2004) menar dock att man inte kan tala om bortfall i traditionell mening när det gäller 

webbenkäter där deltagarna själv valt att vara med i undersökningen (Dahmström 2004, s.6). 

Alla frågor i enkäten var inte obligatoriska så det finns ett internt bortfall på frågorna 7-12. Se 

tabell 8.1 i bilaga 8.3 för fullständig information om antal svarande respondenter per fråga. 

3.8 Reflektion och metodkritik 

Utformningen av frågorna i enkäten skulle kunnat ha utformats på ett annat sätt för att skapa 

mer traditionella kvantitativa mått, där det varit möjligt att räkna ut exempelvis korrelation 

mellan de olika svarsalternativen. På de frågorna som i enkäten ej var obligatoriska, det vill 

säga frågorna 7 till 12 så borde vi gjort dem obligatoriska som de också var i den föregående 

pilotstudien. Enkäten borde därför haft med ett “Nej/Aldrig” alternativ för att säkerställa fullt 

antal svar på samtliga frågor och därmed skulle studien ej haft ett internt bortfall. Detta 

uppmärksammades dock först när enkäten redan varit tillgänglig för svar under sex dagar och 

därmed försent att ändra 

I slutet av enkätstudien så fanns det en kommentarruta, där respondenterna uppmanades att 

komma med feedback på enkäten. Detta var något som fanns i pilotstudien och det var ett 

populärt inslag och därför användes detta även i den faktiska enkätstudien. Bortsätt från dem 

kommenterar som enbart var av berömmande karaktär, eller som ej anses som relevanta så 

framkom det ändå en del punkter som vi nog borde tagit i beaktning vid skapandet av 

enkätstudien. Allt för att göra den ännu tydligare för respondenterna, men även för oss själva i 

den efterföljande analysen. 

Dels framkom det att alternativet “kläder och klädesmärken” saknades bland de förbestämda 

svarsalternativen gällande vilken typ av varumärken som gillas/följes/delas eller används 

hashtags ifrån. Som avslutande kommentar utifrån respondenterna fria text så var det att 

svarsalternativet i fråga 10 “få nyheter” var otydligt vad som faktiskt menades. Om det var att 

få som i mottagandet av nyheter eller få som i fåtalet nyheter. Vår avsikt med frågan var att 

konsumenten valde att gilla/dela/följa eller använda sig av en hashtag från ett varumärke med 

avsikten att mottaga nyheter från varumärket. 

Alla metoder har så väl fördelar så som nackdelar, där ingen metod är att anses bättre än de 

andra. I studien ville vi med hjälp av en enkätstudie nå ut till så många respondenter som 

möjligt. Allt för att för att få in ett så stort underlag av svar som möjligt och utifrån de kunna 

skapa en, generalisering om än en vag sådan. I och med att sociala medier studerades var det 
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därför praktiskt att distribuerar enkäten via sociala medier närmare bestämt via 

Facebook.  Enkäter, likt vår enkät som distribueras öppet via internet/sociala medier har 

problem med urval då det ej är sannolikhetsbaserad utan ett “self-selectoin”. Här kunde enkäten 

istället för att delas ut via Facebook så kunde den ha distribueras via traditionellt pappersformat 

där vi i så fall hade frågat helt slumpmässiga personer. Alternativ metod som också hade kunnat 

passa denna studie är att genomföra en helt kvalitativ studie sett med traditionella mått. Där 

exempelvis via intervjuer och/eller fokusgrupper kunde ha använts för att då insamla en annan 

typ av data där respondenterna fått uttrycka sig och sina åsikter mer fritt, för att på så sätt kunna 

kartlägga mer bakomliggande orsaker till varför konsumenter väljer att följa/gilla/dela eller 

använda sig av hashtags från varumärken på sociala medier   
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4. Empiri & resultat 

I empiri avsnittet presenteras den data som insamlats via enkät studien “Varumärken och 

sociala medier”. Resultat från de 18 frågorna redogörs var för sig i den ordningen de fanns i 

enkäten. Dessa resultat kommer sedan att analyseras i avsnitt 5, Analys och Diskussion där 

resultat från flera frågor ställs emot varandra. Enkäten i sin helhet med samtliga 

svarsalternativ finns i bilaga 8.1. 

 

4.1 Varumärken och Sociala medier 

Enkät studien “Varumärken och sociala medier” bestod som tidigare nämnt av 18 stycken 

frågor. Den var tillgänglig för mottagandet av svar under en tidsperiod som bestod av 14 dagar 

under våren 2016, och den publicerades samt delades via Facebook. 178 respondenterna 

besvarade enkäten. Två respondenter räknades som bortfall och således blev det utifrån svaren 

från de återstående 176 respondenter som studien utgår ifrån.  Nedan finns resultatet på frågorna 

redovisade: 

De två inledande frågorna var frågor rörande ålder och kön, där de flesta respondenter var i 

åldrarna 21-36 år, med fåtalet respondenter i intervallerna under 15 år, eller 75 år eller äldre. Se 

diagram nedan för samtliga svar: 

 

 
Diagram 4.1 – Åldersfördelning bland respondenterna. 

 

På fråga 2, om kön, så var 64 procent av respondenterna kvinnor samt 36 procent män. 
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Fråga 3 handlade om vilka sociala medier som respondenten använde och löd: Vilka av följande 

Sociala medier använder du? (Välj en eller flera). Då enkäten distribuerades via Facebook, och 

det var därför också det mest använda sociala mediet bland respondenterna, följt av Instagram, 

Snapchat och Youtube. Samtliga svar presenteras i diagrammet nedan där först antalet 

respondenter som svarat att de använder sig av respektive sociala medier redovisas följt av en 

procentsats av det totala antal respondenterna.  

 
Diagram 4.2  – Vilka olika sociala medier använder respondenterna.  

      

 

På fråga 4; Hur ofta använder du dig av Sociala Medier? Svarade en majoritet av respondenterna 

(90,3 procent, 159 stycken) att de använder dig av sociala medier dagligen. De övriga 

alternativen som respondenterna svarade, någon/några gånger i veckan fick 6,9 procent 12 

respondenter och 2,8 procent, 5 respondenter svarade alternativet någon/några gånger i 

månaden. Vilket illustreras i pajdiagrammet nedan: 

 
Diagram 4.3 – Hur ofta använder respondenterna sig av sociala medier. 

 

Frågorna 5,6, och 7 är i utformningen lika varandra, då respondenterna ska ta ställning i vilken 

frekvens som de själva skapar inlägg, hur ofta de delar/gillar/skickar vidare inlägg från vänner 

samt hur ofta de delar/gillar/skickar vidare inlägg från olika varumärken.  Svarsalternativen på 

dessa tre frågor är identiska där de valbara frekvenserna var “Aldrig”, “Någon/några gånger per 

år”, “Någon/några gånger per månad”, “Någon/några gånger i veckan”, “Någon/några gånger 

om dagen” eller alternativet “ Vet ej”. Svaren från frågorna 5, 6 och 7 finns i tabell 4.1 samt 

diagram 4.4 där de gemensamt är redovisade.  
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 Fråga 5 
Postar du själv 

innehåll(bilder, 

statusar, videos, 

kommentarer) på 

Sociala medier? 

Fråga 6 
Skickar du vidare, delar 

länkar eller gillar 

innehåll(videos, foton, 

texter) som andra 

vänner/bekanta gjort? 

Fråga 7 
Skickar du vidare, gillar, hashtaggar, eller delar 

innehåll(ex videos, foton, texter, slogans) som 

något varumärke (företag/ organisationer/kändisar) 

har gjort? Isåfall hur ofta? Om inte, gå till fråga 13. 

Aldrig 3,5 % 9,7 % - 

Någon/några 

gånger per år 
19,9 % 23,3 % 43,2 % 

Någon/några 

gånger i månaden 
38,6 % 26,6 % 20,8 % 

Någon/några 

gånger i veckan 
29,5 % 23,3 % 17,3 % 

Någon/några 

gånger om dagen 
8,5 % 16,5 % 5,8 % 

Vet ej - 0,6 % 12,9 % 

Tabell 4.1 – Aktiviteten på social medier när det kommer till skapandet/delandet av egna, vänners och varumärkens 

statusar/uppdateringar.   

 
Diagram 4.4 – Aktiviteten på social medier när det kommer till skapandet/delandet av egna, vänners och 

varumärkens statusar/uppdateringar.   
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Diagram 4.4 visar den totala aktiviteten från de tre frågorna (5,6 och 7) tillsammans där 

aktiviteten bland respondenternas delande och skapande av inlägg varierar. Den egna 

aktiviteten(nedersta fältet) är den som flest är aktiva i, och där frekvensen månad och år är den 

vanligaste. 

Fråga 8: Hur många varumärken (företag/organisationer/kändisar) gillar, hashtaggar, följer eller 

delar du på Sociala medier? Vanligast bland respondenterna var att de gillade/ 

följde/hashtaggade eller delade mellan 1-5 stycken olika varumärken, följt av 6-15 stycken. Sex 

respondenter svarade att de följde fler än 50 stycken olika varumärken på sociala medier. Nedan 

visas procenten av antal respondenter på respektive svarsalternativ:  

 
Diagram 4.5– Antal varumärken som respondenterna följer. 

 

Fråga 9: Vad för typ av varumärken (företag/organisationer/ kändisar) gillar, hashtaggar, följer, 

eller delar du på Sociala medier? (Välj ett eller flera alternativ). Här gavs 13 stycken namngivna 

svarsalternativ samt ett “annat” där respondenten uppmanades att i slutet av enkäten skriva vad 

denne ansåg att annat stod för. Här kunde respondenterna välja att kryssa i ett eller flera 

alternativ. Bland de på förhand utvalda 13 svarsalternativen var Bil och MC-märken den typ av 

varumärken som respondenterna var minst benägna att följa.  De fem mest populära typer av 

varumärken bland var Mat & Dryck, Mediapersonligheter, Reseföretag, Idrottslag och Hälsa 

(gym, hälsoprofiler, kosttillskott). Alternativet “Annat” fick 23 procent, emellertid var det 

endast en respondent som valde att förtydliga vad “Annat” symboliserade för typ av 

varumärken. Den respondentens “Annat” stod för kläder. I diagrammet nedan visas samtliga 

svar på frågan där först antal respondenter som svarat på respektive alternativ redovisas följt av 

tillhörande procentsats: 



25 
 

     
Diagram 4.6 – Vilken typ av varumärken som följes. 

 

Fråga 10: Vad för orsak(-er) fanns det till att du valt att följa, dela, gilla, hashtagga eller skicka 

vidare innehåll(ex videos, foton, texter) som ett varumärke (företag/organisationer/kändisar) 

har gjort?(välj ett eller flera). De orsakerna som var mest frekventa var Inspirerande livsstil, 

Roligt innehåll, Fin/fina bilder, Intressant livsstil samt Få nyheter. I tabellen nedan syns 

samtliga svar på frågan, respondenter följt av tillhörande procentsats: 

 
Diagram 4.7 – Vilka orsaker finns till att följa ett varumärke. 

Fråga 11: De varumärken (företag/organisationer/kändisar) du följer, gillar, hashtaggar eller 

delar på Sociala medier, konsumerar du även dessa utanför Sociala medier(ex köper produkter, 

skänker till välgörenhetsorganisation, lyssnar på artist)? Här svarade 80,2 procent av 

respondenterna “Ja-men inte alla”, och sedan var det jämt mellan de två övriga alternativen “Ja” 

samt “Nej” som vardera fick 9,9 procenten.    

Fråga 12: Är det några varumärken (företag/organisationer/kändisar) du följer som du är extra 

intresserad av jämfört med de övriga varumärkena? På denna ja eller nej fråga, svarade 77,3 

procent att ja det hade de och resterande 22,7 procenten svarade nej.  

Fråga 13: Lägger du märke till statusar/varumärken som dina vänner följer, delar, gillar eller 

hashtaggar som är från företag/organisationer/kändisar? Här är svarsalternativen igen utifrån en 

tidsfrekvens som sträcker sig från aldrig, någon/några gånger om året, någon/några gånger i 

månaden, någon/några gånger i veckan till någon/några gånger om dagen. Vanligast bland 
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respondenterna var att de observerade att deras vänner som gjorde det någon/några gånger i 

månaden (36.9 procent) följt av i veckan (26.7 procent). Svaren redovisas i diagrammet nedan: 

 

Diagram 4.8 – Uppmärksamhet bland respondenter över deras vänners aktiviteter. 

Frågorna 14: Har du någonsin slutat följa, gilla, hashtagga eller dela ett 

varumärke(företag/organisationer/kändisar) på Sociala medier? och följdfrågan, fråga 15: Om 

du svarat Ja på ovanstående fråga, varför?  Handlar båda om huruvida respondenterna någon 

gång valt att sluta följa/gilla/dela/hashtagga. 63,8 procent hade slutat följa något varumärke och 

36,2 procent hade ej slutat följa något varumärke. 91 stycken respondenter valde att på 

följdfrågan, fråga 15 förklara vad orsaken var till att de slutat följa/gilla/dela eller använda 

hashtaggs från varumärken.  Bland dessa så var de främsta orsakerna: 

 För många uppdateringar 

 Ej längre intressant 

Enkätens tre avslutande frågorna, 16,17 och 18, handlar alla om medvetenheten av ens agerande 

på sociala medier och vilka digitala avtryck som gillandet/följandet/hashtaggandet av 

varumärken medför. På fråga 16: Är du medveten om att när du gillar ett varumärke 

(företag/organisationer/kändisar) så syns det på din profil och i dina vänners flöden? var 

medvetenheten att ens aktivitet på sociala medier är synliga för ens vänner hos respondenterna 

hög där 94,3 svarade att de visste om att så är fallet och 5,7 procent visste inte om det. I fråga 

17: Tänker du på hur det kan uppfattas om du delar, gillar hashtaggar eller skickat vidare 

innehåll (videos, foton, texter) från ett varumärke (företag/ organisationer/ kändisar)? svarade 

nästan hälften av respondenterna att de “alltid” tänker efter hur de uppfattas på sociala medier 

gällande varumärken, och nio procent svarade att de “aldrig” tänker efter. Svaren redovisas i 

diagrammet nedan: 
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Diagram 4.9 – Eftertänksamheten om hur statusar kan uppfattas av andra.  

Den avslutande frågan, fråga 18: Har du avstått från att följa, gilla, hashtagga eller dela ett 

varumärke (företag/organisationer/ kändisar) på Sociala Medier på grund av vad andra har för 

uppfattning om det? var svaren jämt fördelade, mellan alternativen “Nej”, “Ja, någon gång” och 

“Ja, flera gånger”, där cirka en tredjedel av respondenterna valde respektive alternativ, som 

visas i diagrammet nedan: 

 

Diagram 4.10 – Eftertänksamheten bland respondenter gällande deras delande.  

Som avslutande del i enkäten fanns det en möjlighet för respondenterna att skriva kommentarer, 

förtydliga vad de menade när de valde “Annat” alternativet eller komma med feedback. Dessa 

kommentarer behandlades i metodavsnittet under rubriken reflektion och metodkritik ovan. 

Samt i det kommande analys och diskussion avsnittet.  
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5. Analys & Diskussion 

I analys och diskussions avsnittet tolkas och analysers resultatet från empirin och teorin 

kopplas samman med frågorna från enkäten “Varumärken och Sociala Medier”. I detta avsnitt 

kopplas vissa frågor ihop med varandra och sambanden redovisas i diagram och tabeller. För 

att tydliggöra resonemanget kring frågorna och teorierna så följer avsnittet samma indelning 

som teoriavsnittet. Diskussionen sker genomgående i avsnittet allt eftersom teorier och resultat 

avhandlas. 

 

5.1 Analys och tolkning av empirisk data 

Under punkt 5.2 är det främst teorierna om social konstruktion och identitetsskapande återfinns 

och kopplas samman med resultatet från enkäten.  I punkt 5.3 återfinns märkesrelation av 

Fournier(1998) och i punkt 5.4 är det teorin om Ubiquitous Branding som kopplas samman med 

resultatet från enkäten. 

De två första frågorna i enkäten, det vill säga frågorna om kön respektive ålder kommer inte att 

analyseras på något ingående sätt i detta avsnitt. Detta då svaren från dessa två frågor inte berör 

själva ämnet om interaktion mellan konsumenter och varumärken på sociala medier, utan enbart 

hade en funktion som bakgrundvariabler.  Denna studie har ingen avsikt att undersöka om det 

finns något skillnad mellan män eller kvinnor och heller inte gällande vilken ålder som 

respondenten har när det kommer till deras interaktion med varumärken på sociala medier. 

5.2 Hur skapas interaktionen? 

5.2.1 Konsumtion som social konstruktion 

Utifrån svaren i enkäten “Varumärken och Sociala medier” sker interaktionen med varumärken 

på sociala medier främst via plattformana Facebook, Instagram, Snapschat och Youtube. Det 

är på dessa plattformar som grunden till interaktionen skapas, och för att kunna ta del av dessa 

plattformar krävs ett medlemskap på respektive plattform. Något som samtliga respondenterna 

har i och med sina svar. 

Bengtsson och Östberg(2001) menar att konsumtion är en social konstruktion där individen 

tillsammans med samhället skapar den verkligheten som vi lever i, är den verklighet som vi i 

Sverige idag lever i till en stor del en digital sådan. Studien Svenskar och Internet från 2015, 

visar att 70 % av Sveriges befolkning finns på sociala medier, och bland respondenterna i vår 

enkätstudie så visades det sig att 90,3% av respondenterna är aktiva på sociala medier dagligen. 

För att vi ska kunna ha en möjlighet att kunna skapa oss ett eget uttryck och bedriva en aktivitet 
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som en konsument på sociala medier krävs det i enhet med Metz(2012) två grundläggande krav 

som måste uppfyllas för att räknas som social konsument: 

 Konsumenten använder sig av sociala medier regelbundet. 

 Konsumenten har tillgång till nödvändiga verktyg för att ocensurerat kunna prata 

med varumärket, och med andra konsumenter om varumärket. 

Är det så att konsumtionen av varumärken på sociala medier främst styrs av den sociala 

kontexten som individer agerar i, eller är det så att interaktionen istället baseras på att uppfylla 

rationella behov? För att undersöka närmare vad som kan vara orsaken/orsakerna och det som 

får konsumenter att välja att ingå en interaktion med ett varumärke eller varumärken på sociala 

medier så ser vi närmare på resultatet från fråga 10 “ Vad för orsak(-er) fanns det till att du valt 

att följa, dela, gilla, hashtagga eller skicka vidare innehåll som ett varumärke har gjort?”. Som 

nämnt i resultatavsnittet var det dessa nedanstående som var de populäraste 

alternativen: Inspirerande livsstil, Roligt innehåll, Fin/fina bilder, Intressant livsstil och få 

nyheter.  

Utifrån Bengtson och Östbergs synsätt så är “få nyheter” att anses som ett relativt rationellt 

agerande då det är väldigt konkret och styrs av uppfylla och tillgodose ett behov och således 

inte ett alternativ vid social konstruktion. Ytterligare två svarsalternativ från fråga 10 som får 

ses som en del i en rationellt agerande är -svarsalternativen “tävling” och “erbjudanden”. Nedan 

i figur 5.1 visas hur många röster som de tre rationella alternativen har fått enskild, i 

kombination om två och två eller där respondenten valt att samtliga tre alternativ tillsammans 

är orsaken. Där siffrorna i staplarna visar antal respondenter som valt respektive alternativ.  

 
Figur 5.1 – Rationella orsaker till att följa ett varumärke på sociala medier.  

Totalt blir detta 51 stycken respondenter som använder sig av någon av dessa kombinationer 

och därmed också delvis agerar rationellt när det kommer till varför de väljer att gilla/dela/följa 

eller använda sig av hashtags från ett varumärke. Bland dessa 51 respondenter så är det 

“Tävling” med 33 svar som är den enskilt populäraste orsaken, följt av “Erbjudanden” 31 svar 

och avslutningsvis “Få nyheter” med 22 svar. Ser vi till alla respondenter som besvarat fråga 
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tio som dessa siffror utgår ifrån, totalt 141 stycken svarande respondenter. Så var det endast 

fyra av dessa som utifrån alla tillgänglig svarsalternativ agerar helt rationellt.  Det var de två 

respondenterna vars enda anledning var att “få nyheter” samt de två respondenter som valde 

“tävling och erbjudanden” som orsaken till interaktionen. Alla övriga respondenter hade flera 

olika orsaker till varför de gillar/delar/följer eller använder hashtags från varumärken där vissa 

ses som mer rationella än andra som istället är av social karaktär.    

Bengtsson och Östberg menar att betraktas de sociala konstruktionerna som konstanta och ej 

föränderliga, kan detta leda till en fördummande bild av konsumenter som inte förändras efter 

den sociala kontext de agerar i. Samt att tidigare forskningen om köpbeteende var allt för 

begränsad och att på grund av detta missades många viktiga aspekter, så som socio-kulturella, 

upplevelserelaterade, symboliska och ideologiska aspekter(Bengtsson & Östberg, 2011). 

Vad vi kan urskilja från resultat är att en stor majoritet av respondenterna, ca 64 procent har 

valt att sluta följa ett varumärke. Vilket visar på att de är föränderliga, och att det som tidigare 

varit intresserade av, nu ej längre är något som de anser som relevant. I enkätens fråga 15 hade 

respondenterna möjligheten att i fri text förklara varför de slutat ha en interaktion med ett visst 

varumärke. Som redogjorts i resultatavsnittet var de främsta orsaken att respondenten upplevde 

att varumärket publicerade för mycket information och för ofta, samt att de tappat intresse för 

att längre följa dem. Men vissa kommentarer var mer intressanta ur Bengtsson och Östbergs 

synvinkel på sociala konstruktioner: 

A. ”Gruppen blev full av märkliga politiska åsikter.” 

B. ”Preferenser och intressen ändras.” 

C. ”För att varumärket har visat sig vara annorlunda än det jag trodde.” 

D. ”För att de bryter mot sånt som är viktigt för mig.” 

E. ”De är tråkiga. Eller passar inte min profil längre.” 

F. ”Jag vill inte förknippas med dessa. ” 

Utifrån dessa kommentarer är det tydligt att det är ett förtroende som skapas mellan varumärket 

och personen som väljer att följa det. Respondenterna A, E och F orsaker till att de ej längre 

följer varumärken är ideologiska och även symboliska där de tar ett aktivt ställningstagande om 

att förtroendet nu är förbrukat och varumärket ej längre är intressant för dem att interagera med. 

B, C, och D är också symboliska men även om hur de upplever att varumärket är eller har 

förändrats över tiden.  Interaktionen skapas utifrån ett intresse och en uppfattning om hur ett 

varumärke är. Då interaktionen helt bygger på ett förtroende samt att sluta följa ett varumärke 

bara är ett knapptryck bort gäller det att varumärket lever upp till det som respondenten 

förväntar sig av dem. 

I studien så har respondenterna fått ta ställning till tre olika påståenden som berör deras aktivitet 

på sociala medier i frågorna fem, sex och sju. Hur ofta de i olika avseendet väljer att 

gilla/dela/skicka vidare eller använda sig av hashtags från varumärken samt deras egen aktivitet 

i skapandet av statusar samt hur ofta de skickar vidare något som en vän eller bekant skapat. 

Diagram 4.4 som presenterades i avsnittet ”Empiri och resultat”, visar på att aktiviteten hos 
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respondenterna i enkäten när de dela innehåll skapat av företag är relativt låg. Detta skulle 

kunna bero på hur sociala medier är uppbyggda. Där du som användare kan ha en interaktion 

med ett varumärke men en passiv sådan, där du valt att ingå interaktionen för att få ta del av 

exempelvis den inspirerande livsstilen eller de roliga innehållet. Men att du ej gillar, delar, följer 

eller hashtaggar varje enskild status som ett varumärke publicerar.  Figur 5.2 från enkätstudiens 

fråga 7. “Skickar du vidare, gillar, hashtaggar, eller delar innehåll som något varumärke har 

gjort? I så fall hur ofta? “ och fråga 8 om “Hur många varumärken gillar, hashtaggar, följer 

eller delar du på Sociala medier?” Där dessa två frågor ställs i relation till varandra visar på 

att passiviteten bland respondenterna mest påtagligt bland de som gillar 1-5stycken 

varumärken, det vill säga att de har en lägre tidsfrekvens i gillandet av inlägg publicerade från 

varumärken. Medan de respondenterna som svarat att de gillat fler än 50stycken varumärken 

också var de som var mest aktiva och gillade eller delade varumärken mer frekvent.  

 
Figur 5.2 – Aktivitet och antal gillade och delade varumärken.  

5.2.2 Konsumtion som identitetsskapare 

Som nämnts i teori avsnittet så kan konsumtion fungera som en stark bidragande faktor till 

individers identitetsskapande. Enligt Shankar et als resonemang om olika parallella “self-

projects”, blir det intressant att analysera hur detta visat sig i denna studie, då det säger mycket 

om hur konsumtion faktiskt kan fungera som identitetsskapare. En av frågorna som ställdes, 

fråga 11, handlade om huruvida de varumärken som respondenten konsumerar på sociala 

medier även konsumerades utanför sociala medier.  Som nämnt tidigare så svarade 80,3 procent 

av respondenterna att de även konsumerar de varumärken de konsumerar på sociala medier 

utanför sociala medier, men inte alla. 9,9 procent svarade att de konsumerar alla varumärken 

utanför sociala medier som på sociala medier och 9,9 procent konsumerar inte samma 

varumärken på sociala medier som utanför sociala medier. 

Som en analytisk grund kan detta resultat kopplas ihop med hur respondenterna har svarat på 

fråga 10, det vill säga om vilka orsaker det finns till interaktionen med varumärken. Här fanns 
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svarsalternativet “visa lojalitet” som en av orsakerna. Som nämnts ovan så kan lojalitet vara ett 

komplext uttryck, som behandlas längre fram i denna studie, men här fungerar det som en 

variabel för att visa individers interaktion med varumärken. Om respondenten valt 

svarsalternativet “visa lojalitet” men samtidigt valt svarsalternativet “nej” på om denne 

konsumerar samma varumärken på som utanför sociala medier, tyder detta på att en individ 

skapar sig en identitet genom konsumtion på sociala medier och en annan genom konsumtion 

utanför sociala medier. Det vill säga olika parallella “self-projects”. Tabellen nedan visar hur 

respondenterna svarat på frågan om de konsumerar samma varumärken på som utanför sociala 

medier(övre raden), samt om de svarat att de konsumerar varumärken för att visa 

lojalitet(vänstra kolumnen). 

 “Ja men inte alla” “Ja, alla” Nej 

Visa lojalitet 31 4 2 

Annat svar 85 8 12 

Tabell 5.1 – Lojalitet på sociala medier  

 

Tabellen 5.1 visar att 31 personer visar lojalitet med ett varumärke på sociala medier, men 

konsumerar nödvändigtvis inte detta utanför sociala medier. Vilket kan ge en indikation på att 

individer kan ha olika parallella “self-projects”. Tabellen visar dock på en klar övervikt, 85 

svar, mot att respondenterna som svarat att de konsumerar samma varumärken, men inte 

nödvändigtvis alla, utanför sociala medier som de gör på sociala medier, konsumerar 

varumärken på sociala medier med en annan anledning än att visa lojalitet. Att en så stor del av 

respondenterna svarat på detta sätt visar på att individerna har samma “self-projects” på sociala 

medier som utanför, vilket indikerar att de snarare kan ha olika “self-projects” mellan sociala 

grupper, än olika “self-projects” mellan de olika medierna där personen utövar konsumtion(på 

eller utanför sociala medier). Individer ser alltså inte sociala medier som ett sätt att skapa sig 

en parallell identitet. 

Således används inte sociala medier som ett sätt att skapa sig en parallell identitet, vad finns det 

då för orsaker till konsumenters interaktion med varumärken på sociala medier? Utifrån Elliot 

och Wattanasuwans resonemang och modell, så kan interaktionen hänga på att individer ser 

sociala medier som ett sätt att skapa mening i sin konsumtion genom att få erfarenheter 

förmedlade till sig. Fråga 9 handlar om vad för typ av varumärken som individer interagerar 

med på sociala medier. Här är det intressant ur en analytisk synpunkt att majoriteten interagerar 

med fem olika typer av företag: idrottslag, mat och dryck, hälsa, internetkändisar och media 

profiler. Att majoriteten dessutom använder sociala medier dagligen, enligt fråga tre, visar 

vilken påverkan sociala medier kan ha på individers uppfattade mening i deras konsumtion. Det 

kan antas att individer konsumerar fler än fyra sorters varumärken, men på sociala medier tycks 

de endast vilja ge mening till deras konsumtion av varumärken i vissa kategorier. 

På fråga 10: Vad för orsak(-er) fanns det till att du valt att följa, dela, gilla, hashtagga eller 

skicka vidare innehåll(ex videos, foton, texter) som ett varumärke 
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(företag/organisationer/kändisar) har gjort?(välj ett eller flera). Handlar således om 

bakomliggande orsaker till konsumenters interaktion med varumärken, är svarsfrekvensen även 

här tämligen utspridd. En intressant analytisk synvinkel är att de två svarsalternativen som flest 

valde, det vill säga “inspirerande innehåll” och “roligt innehåll”, inte direkt kan förknippas med 

konsumtion av ett varumärke. På fråga 16, som huruvida respondenten är medveten om att deras 

interaktioner med varumärken på sociala medier syns på deras profil respektive kommer upp i 

deras vänners flöde, har en övertygande majoritet(94,3 procent) svarat att de är medvetna om 

detta. Fråga 16 och 10 tillsammans indikerar på ett sätt att individer på sociala medier inte direkt 

vill förknippas med konsumtion av varumärken. Det verkar till synes som att individer kan 

använda sociala medier som ett verktyg för att skapa mening i sin konsumtion, kunna uppleva 

och få erfarenheter, samt förmedla detta vidare, men konsumerar inte märkbart annorlunda än 

vad de gör utanför sociala medier. Alltså är sociala medier inte en egen värld i sig, utan fungerar 

som en förlängning av det verkliga livet. Individer använder inte sociala medier för att nå ut 

med en alternativ identitet, utan använder sociala medier för att nå ut längre, eller förstärka, sin 

nuvarande identitet. 

Denna argumentation, om att sociala medier inte är en egen värld, stärks även utifrån det resultat 

på enkätens två avslutande frågor, 17 och 18.  Där det är tydligt att respondenterna är medvetna 

om vilken identitet som de själva har och därför också tänker efter innan de gillar eller 

publicerar olika inlägg på sociala medier. Nästan hälften (49,4 procent) av respondenterna 

svarade att de “Alltid” tänker efter och två tredjedelar av respondenterna har avstått en eller 

flera gånger från publicera inlägg från varumärken på grund av vad andra tycker om dom. 

5.3 Vad är det för interaktion som skapas? 

I den teoretiska referensramen i den här studien så anges Fourniers teorier från 1988 om 

märkesrelationer som den sorts relation som bildas mellan konsument och varumärke på sociala 

medier. Precis som Fournier antyder i sin teori så kan lojalitetsbegreppet anses som fast och 

trögrörligt och otillräckligt som förklaring för den relation som kan bildas. I fråga 10, om vad 

för orsaker det finns bakom interaktionen, så fanns svarsalternativet “visa lojalitet”, för att se 

om någon respondent ansåg att visa lojalitet var anledningen till att de interagerade med ett 

varumärke. 33 respondenter svarade “visa lojalitet” vilket betyder att av de 142 respondenter 

som i fråga 8 angav att de interagerar med minst ett företag på sociala medier, så anser 109 

respondenter att de inte gör detta för att visa lojalitet. Detta indikerar att märkesrelation, precis 

som Fournier argumenterar för, är mer komplext än att bara visa lojalitet, för det kan antas att 

om konsumenten interagerar med ett varumärke så har konsumenten någon sorts relation till 

det. 

Som tidigare nämnt så använda ca 90 procent av respondenterna sociala medier dagligen och 

de flesta hade en interaktion med 1-5stycken olika varumärken. I figur 5.3 nedan visas hur 

många olika typer av varumärken som de olika respondenterna svarade att de hade en 

interaktion med. Där respondenterna oavsett om de följde fåtalet varumärken eller flera ändå 

främst häll sig inom en viss typ av varumärken. De flesta respondenterna höll sig inom 

intervallet att de gillade tre till åtta stycken olika typer av varumärken.     
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Figur 5.3 – Gillandet av antal varumärken av olika typer. 

Detta talar för att Fourniers resonemang stämmer. Om att märkesrelationer kan vara komplexa 

och variera från individ till individ. Men även att bara för en konsument gillar fler olika 

varumärken på sociala medier så betyder de inte att denna gillar varumärken från alla olika 

typer av kategorier av varumärken.  

Fournier menade vidare att en viktig aspekt inom relationsperspektivet var att beakta 

intertemporala skillnader. Att en märkesrelation inte är fast utan kan förändras över tid. På fråga 

14 i enkäten så tillfrågades respondenten om den någonsin avbrutit sin relation med ett 

varumärke på sociala medier. 63,8 procent svarade “Ja” vilket inte ger en tydlig indikation att 

individer inte ser relationer med varumärken på sociala medier som något långsiktigt, utan att 

den snabbt kan avslutas. Som en följdfråga ställdes en öppen fråga om varför en relation med 

ett varumärke har avslutats och ej längre följes. De vanligaste svaren blev exempelvis “för 

många uppdateringar” och “ej längre intressant”. Detta visar tydligt vad som konsumenterna 

kan störa sig mest på i en märkesrelation, som kan leda så långt att relationen avslutas. För att 

kunna upprätthålla en långsiktig stabilitet kräva det således att dessa synpunkter i beaktning. 

Det kan tänkas var svårt för ett varumärke att hitta jämvikten mellan att nå ut med budskap i 

rätt omfattning, så att det inte blir för påträngande för konsumenten. Samtidigt är det viktigt att 

upprätthålla varumärket och dess budskap så att konsumenten inte tappar intresset. 

Fråga 12 handlade om huruvida respondenten hade något av de varumärken de hade en relation 

med som de var extra intresserade av i relation till de övriga. Här svarade 77,3 procent “Ja”, 

vilket innebär att konsumenterna har olika relationer till olika varumärken även på sociala 

medier. Detta ökar vikten av att, likt Fourniers resonemang, identifiera vilka faktorer som kan 

ge stabilitet över tid. 

Så som Fourniers modell(se figur 2.2) visar så är inte denna studie tillräckligt uttömmande för 

att kunna särskilja vilken sorts dragkrafter som styr individer att agera på ett speciellt sätt. Det 

vill säga det går inte att utröna om dragkrafterna är socio-emotionella, beteendemässiga eller 
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kognitiva. Vidare är det även svårt att utröna vilken sorts aktion som föranleder skapandet av 

en märkesrelation, det vill säga “accommodation”, “tolerance/forgiveness”, “biased partner 

perceptions”, “devaluation of alternatives” eller “attribution biases”. Emellertid är det intressant 

att betrakta Fourniers modell som ett hjälpmedel att utröna vad som är upprinnelsen till en 

märkesrelation. Precis som nämnts ovan så visar flertalet av svaren på frågorna, exempelvis att 

individer interagerar med flertalet varumärken eller att de sätter vissa varumärken framför 

andra, på att märkesrelationer är komplexa och inte enbart kan beskrivas som att en konsument 

är lojal mot ett varumärke. 

5.4 Förutsättningar för Interaktionen 

I likhet med vad Saravanakumar & Sugantha Lakshmi(2012) samt Tiago & Verissimo(2014) 

enats vid så har sociala medier förändrat den mänskliga kommunikationen på 2000-talet. 

Sociala medier är en del av våra liv och vi är precis som Arvidsson(2006) konstaterade har det 

mobila internet bidragit och möjliggjort för konsumenter till att ha en ökad interaktion med 

varumärken på sociala medier. Ubiquitous branding handlar om hur en utveckling leder till att 

en standard skapas och det blir till en del av det vardagliga livet och ses av allmänheten som en 

självklarhet. Är kopplingen mellan sociala medier och varumärken numera så pass självklar att 

användare av sociala medier inte ens reflekterar över det? Att närvaron av varumärken på 

sociala medier inte är mål för uppmärksamheten, utan istället vad konsumenten använder dom 

till.   

Som tidigare avhandlat i resultat samt analysdelen så har enkätens respondenter ett aktivt 

agerande på sociala medier där 90,3 procent använder sociala medier dagligen och 7 av 10 

respondenter gillar mellan 1-15 varumärken. Tekniken, användandet och interaktionen av de 

sociala medierna i det dagliga livet har respondenterna definitivt anammat och använder som 

en del i sina dagliga liv. I enkätens fråga tretton så tillfrågades respondenterna om huruvida de 

noterar aktivitet bland sina vänner och bekanta på sociala medier där avsändaren är ifrån ett 

varumärke. En fråga där det krävdes att respondenterna reflekterade över andras aktiviteter på 

sociala medier och hur de interagerar med varumärken. Utifrån Ubiquitous branding om 

varumärken på sociala medier så ska det numera ha blivit en tydlig norm så att vi som 

konsumenter numera inte reagerar på varumärken. Utifrån den teorin så borde det 

svarsalternativet på fråga 13 som bäst överensstämmer med teorin vara alternativet “vet ej” som 

fick fyra procent av respondenternas svar. Dock kan det även vara så att dessa “vet ej” inte tog 

sig tiden och reflekterade som övriga respondenter gjorde, där de flesta såg aktivitet bland sina 

vänner och bekanta från varumärken någon/några gånger i veckan.   

Om interaktionen med varumärken tagit en självklar plats i sociala medier, kan synas i det 

faktum att av de 176 som svarade på enkäten svarade 79 procent att de har en interaktion med 

varumärken på sociala medier. Alltså har en stor del av användarna av sociala medier integrerat 

interaktionen med varumärken med andra förehavanden. 
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6. Slutsats 

I studiens avslutande avsnitt, slutsatsen så presenterats vad som framkommit i studien. Syftet, 

problemformuleringen och frågeställningar besvaras. 

 
Syftet med denna studie var att göra en kartläggning om konsumenters sätt att interagera med 

varumärken på sociala medier. I studien studeras marknadsföringen ur ett konsumentperspektiv 

där målsättningen var att göra en kartläggning om hur interaktionen mellan konsument och 

varumärke som marknadsföringsfenomen fungerar på sociala medier. Med en tillhörande 

problemformulering som lydde: Hur ser konsumenters interaktion med varumärken ut på 

sociala medier?  Följande frågeställningar har också avhandlats i studien: 

 

 Hur skapas denna interaktion? 

 Vad är det för sorts interaktion som skapas? 

 Vilka förutsättningar finns det för skapandet av denna interaktion? 

 

Hur? Vad? Förutsättningar? 

Genom aktiva och frivilliga val av 

konsumenten att följa/dela/gilla eller 

använda sig av hashtags från ett 

varumärke.  Genom en daglig 

användning av sociala medier och 

ökad makt hos konsumenten ökar 

även rollen av den sociala kontexten. 

Frivillig interaktion, som 

förstärker den nuvarande 

relationen som en 

konsument har till ett 

varumärke. Komplexa 

relationer som bygger på 

mer än enbart lojalitet. 

Medvetenheten och acceptansen 

för varumärken på sociala 

medier.  I och med det digitala 

samhället och de öppna forum 

för kommunikation som sociala 

medier tillhandahåller 

tillsammans med en teknisk 

utveckling. 
Tabell 6.1 - Slutsats kring hur, vad och vilka förutsättningar finns för interaktionen.  

 

Konsumenter och deras interaktion med varumärken på sociala medier är ett brett ämne i en 

dynamisk och ständigt utvecklande miljö.  Sociala medier är ett forum vi frekvent använder oss 

av, och precis som i den verkliga, ej virtuella världen så finns varumärken representerade. I 

likhet med ubiquitous branding är denna interaktion med varumärken en självklarhet på sociala 

medier en del av det moderna samhället. Tack vara teknikens utveckling med smartphones och 

mobilt internet har tillgängligheten till den digitala världen ökat. I det moderna samhället har 

vi alla relationer till varumärken, olika märkesrelationer som kan vara komplexa och de variera 

från individ till individ. Vissa varumärken har vi i det verkliga, ej digitala livet en relation till 

med utav egen vilja, medan andra relationer är av mer påtvingade art. På sociala medier är det 

dock konsumenterna som besitter makten att själv välja vilka av varumärkena som de vill 

interagera med samt vilka varumärken de ej önskar att ha en vill ha en relation och interaktion 

med. Utifrån vad som konsumenten själv anses som relevant och intressant väljes också vissa 

varumärket att följas, medans andra tilltalar oss inte att följa på ett digitalt forum. På sociala 
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medier så tänker konsumenter, precis som i det verkliga livet, efter på hur de uppfattas av andra. 

Därmed är konsumenten också selektiv i sina val av gillandet av olika varumärken. 

 

Utifrån studien har vi insett att individer inte ser sociala medier som ett sätt att skapa sig en 

parallell identitet. Alltså visar studien på att sociala medier när det kommer till interaktion med 

varumärken inte en egen värld i sig, utan fungerar som en förlängning av det verkliga livet. 

Individer använder inte sociala medier för att nå ut med en alternativ identitet, utan använder 

sociala medier för att nå ut längre, eller förstärka, sin nuvarande identitet och i de fall där 

konsumenten anser att det passar in i sin identitet även interagera med varumärken.  

 

6.1 Framtida forskning 

En utökad studie kring konsumenters interaktion på sociala medier vore intressant att 

genomföra. Dels med fler respondenter och en utvidgad undersökning bortom Sveriges gränser. 

Men även med en kvantitativ ansats samt att även att göra intervjuer med ett antal respondenter 

för att kunna gå in mer på djupet om varför de som konsument faktiskt gör som de gör när det 

kommer till att följa olika varumärken på sociala medier. En annan aspekt som vore intressant 

är att i framtiden studera är att kategorierna in varumärken i olika typer av varumärken för att 

därefter undersöka vad för typ av varumärken som konsumenter är intresserade av att ha en 

online-relation med. Samt se på om det finns eventuella skillnader i hur relationen till olika 

varumärken på sociala medier varierar beroende på vilken relation konsumenten har till 

varumärket i det verkliga livet.   Även en fördjupande analys tillsammans med respondenterna 

om var gränsen för vilken interaktion som de önskar med ett varumärke vore en intressant 

synvinkel att studera ämnet utifrån. Många av respondenterna (ca 64 %) uppgav att de hade 

slutat följa/gilla/dela/hashtagga ett företag och där de angav att de tröttnat på varumärket som 

främsta orsak. Här skulle det vara intressant att studera var den gränsen går, för exempelvis hur 

många inlägg kan ett företag att publicera utan att upplevas för påträngande. 
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8. Bilagor 

8.1 Enkäten 

Varumärken och Sociala Medier 

Hej, vi heter Viktor Kendel och Magnus Eriksson och är två studenter vid Södertörns Högskola som skriver uppsats 

inom Företagsekonomi C om användandet av sociala medier.  Sociala Medier är idag en viktig del av våra liv, som 

kommunikationsmedel mellan familj och vänner.  På sociala medier finns också mängder av olika varumärken 

representerade. Varumärken kan vara många olika saker så som olika företag(ex. Spotify)olika kändisar(ex. Zlatan), 

politiska partier eller varumärken så som frivilligorganisationer(ex.  Missing People).  Dessa kan vi välja att följa på 

sociala medier genom att "gilla/like", vi kan dela olika statusar, använda oss av hashtags(#) och kommenterar på inlägg. 

Det är kring detta beteende, mellan dig och eventuella varumärken på sociala medier som vi vill titta närmare på. 

Enkäten består av 18st frågor och tar ca 1-2 minuter att besvara. 

Tycker du att något svarsalternativ saknas, eller ser något konstigt ut eller är svårt att förstå?  
Vänligen skriv det i kommentarer på enkäten i slutet av enkäten. 

Tack på förhand! 

*Obligatorisk 

1. Hur gammal är du? * Markera endast en oval. 

15 år eller yngre 

16 - 20 år 

21 - 25 år 

26 - 35 år 

36 - 45 år 

46 - 55 år 

56 - 64 år 

65 - 74 år 

75 år eller äldre 

2. Du är? * 

Markera endast en oval. 

Kvinna 

Man 

 

 

 

 

 



II 
 

 

3. Vilka av följande Sociala medier använder du? (Välj en eller flera) * Markera alla som gäller. 

Facebook 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 

Youtube 

Google+ 

LinkedIn 

Pinterest 

Annat 

4. Hur ofta använder du dig av Sociala Medier? * Markera endast en oval. 

Någon/några gånger per år 

Någon/ några gånger i månaden 

Någon/några gånger i veckan 

Någon/några gånger om dagen 

Vet ej 

5. Postar du själv innehåll(bilder, statusar, videos, kommentarer) på Sociala medier? * Markera endast en oval. 

Aldrig 

Någon/några gånger per år 

Någon/några gånger i månaden 

Någon/några gånger i veckan 

Någon/några gånger om dagen 

Vet ej 

6. Skickar du vidare, delar länkar eller gillar innehåll(videos, foton, texter) som andra vänner/bekanta gjort? * 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Någon/några gånger per år 

Någon/några gånger i månaden 

Någon/några gånger i veckan 

Någon/några gånger om dagen 

Vet ej 
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7. Skickar du vidare, gillar, hashtaggar, eller delar innehåll(ex videos, foton, texter, slogans) som något 

varumärke (företag/ organisationer/kändisar) har gjort? Isåfall hur ofta? Om inte, gå till fråga 13. 

Markera endast en oval. 

Ja, någon/några gånger per år 

Ja, någon/några gånger i månaden 

Ja, någon/några gånger i veckan 

Ja, någon/några gånger om dagen 

Vet ej 

8.  Hur många varumärken (företag/organisationer/kändisar) gillar, hashtaggar, följer eller delar du på Sociala 

medier? 

Psst.. Om du inte vet exakt, vänligen uppskatta hur många du följer/gillar Markera endast en 

oval. 

1-5st 

6-15st 

16-25st 

26-50st 

Fler än 50st 

9. Vad för typ av varumärken (företag/organisationer/ kändisar) gillar, hashtaggar, följer, eller delar du på Sociala 

medier? (Välj ett eller flera alternativ) Markera alla som gäller. 

Idrottslag (ex. klubblag, landslag) 

Idrottspersonligheter 

Mediapersonligheter(ex. tv,film,musik) 

Internetkändiser(ex. youtubers, bloggare) 

Mat och dryck(ex. restauranger, dryckesmärken) 

Nöje (ex. nattklubbar, eventföretag) 

Hälsa(ex. gym, hälsoprofiler, kosttillskott) 

Bil och MC- märken 

Reseföretag(ex. resebyråer, flygbolag etc) 

Mediaföretag (ex. tidningar, tv, radio) 

Välgörenhetsorganisationer 

Utbildning (ex. skolor, universitet) 

Företag du vill arbeta hos 

Annat 
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10. Vad för orsak(-er) fanns det till att du valt att följa, dela, gilla, hashtagga eller skicka vidare innehåll(ex videos, 

foton, texter) som ett varumärke (företag/organisationer/kändisar) har gjort?(välj ett eller flera) Markera alla 

som gäller. 

Tävling 

Erbjudande 

Inspirerande innehåll 

Utbildande innehåll 

Få nyheter 

Passar min profil 

Roligt innehåll 

Interessant livsstil 

Fin/fina bilder 

Visa lojalitet 

Sprida budskap 

Annat 

11. De varumärken (företag/organisationer/kändisar) du följer, gillar, hashtaggar eller delar på Sociala medier, 

konsumerar du även dessa utanför Sociala medier(ex köper produkter, skänker till välgörenhetsorganisation, lyssnar 

på artist)? 

Markera endast en oval. 

Ja - Alla 

Ja - Men inte alla 

Nej 

12. Är det några varumärken (företag/organisationer/kändisar) du följer som du är extra intresserad av jämfört med de 

övriga varumärkena? 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

13.  Lägger du märke till statusar/varumärken som dina vänner följer, delar, gillar eller hashtaggar som är från 

företag/organisationer/kändisar? 

Markera endast en oval. 

Aldrig 

Någon/några gånger per år 

Någon/några gånger i månaden 

Någon/några gånger i veckan 

Någon/några gånger om dagen 

Vet ej 



V 
 

 

 

14. Har du någonsin slutat följa, gilla, hashtagga eller dela ett varumärke(företag/organisationer/kändisar) på Sociala 

medier? 

Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

15. Om du svarat Ja på ovanstående fråga, varför? 

 

16. Är du medveten om att när du gillar ett varumärke (företag/organisationer/kändisar) så syns det på din profil och i 

dina vänners flöden? * Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

17. Tänker du på hur det kan uppfattas om du delar, gillar hashtaggar eller skickat vidare innehåll (videos, foton, texter) 

från ett varumärke (företag/ organisationer/ kändisar)? * Markera endast en oval. 

Aldrig 

Ibland 

Alltid 

Delar inte 

18. Har du avstått från att följa, gilla, hashtagga eller dela ett varumärke 
(företag/organisationer/ kändisar) på Sociala Medier på grund av vad andra har för uppfattning om det? 

* Markera endast en oval. 

Ja flera gånger 

Ja någon gång 

Nej 

Vet ej 

 

Kommentarer på enkäten ? 
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 8.2 Uträkning av urvalsstorlek 

Lämplig urvalsstorlek beräknas utifrån ett konfidensintervall på 99 % ger ett Z-värde på 2.58. 

Med en population på 5 300 000 personer och en felmarginal på +/- 10. Gav uträkningen att en 

lämplig urvalsstorlek med de nämnda premisserna är 166st personer enligt följande formel: 

 

Sample Size = (Distribution of 50%) / ((Margin of Error % / Confidence Level Score)2) 

 

Sample Size = (0.5 x (1-0.5)) / ((0.10/2.58)2) = 0.25/0,0015023… = 166 
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8.3  Tabell på antal svarande respondenter per fråga 

Fråga Antal respondenter 

1 176 

2 176 

3 176 

4 176 

5 176 

6 176 

7 139 

8 142 

9 142 

10 141 

11 142 

12 141 

13 176 

14 176 

15 91* 

16 176 

17 176 

18 176 

Tabell 8.3 – Antal svar på resp fråga.  

           

*Fråga 15 Är den förklarande fråga till fråga 14 där respondenter uppmanades att förklara orsak. 

 


