
 

 
 

 

 

Vad får unga konsumenter att identifiera sig med 
varumärken på Instagram? 

 
 
 
 

Rasmus Strandvik 155780 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Marknadsföring 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 
 

2021 



i 
  

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution: Institutionen för marknadsföring 

 

Arbetets art: 

Magisteravhandling 

 

Författare och Studerandenummer: Rasmus 

Strandvik 155780 

 

Datum: 28.07.2021 

Avhandlingens rubrik: Vad får unga konsumenter att identifiera sig med 

varumärken på Instagram? 

Sammandrag: Konsumenter kan identifiera sig med varumärken på olika sätt. 
Genom sociala medier kan företag minska avståndet mellan konsumenten och 
varumärken och således göra det lättare för konsumenten att identifiera sig med dem. 
För att ta reda på hur unga konsumenter identifierar sig med varumärken på sociala 
medier är det viktigt att studera vilka faktorer som är drivande i processen.  

Genom att använda en existerande modell för drivande faktorer i konsumentens 
identifiering med varumärken svarar denna studie på vilka av dessa faktorer som 
inverkar på den unga konsumentens identifiering med varumärken. Studien är av 
kvalitativ karaktär och avgränsar sig till Generation Z och den sociala 
medieplattformen Instagram. 

Baserat på resultaten av den kvalitativa undersökningen är konsumentens värderingar 
en av de mest drivande faktorerna i unga konsumenters identifiering med 
varumärken. Livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn är också något som driver 
identifieringen, om än på ett mindre sätt än konsumentens värderingar. Medan 
konsumentens värderingar och personlighetsfaktorn främst är av social karaktär i 
identifieringsprocessen, har livsstilsfaktorn en mer individuell karaktär.  

Tidigare forskning har inte undersökt identifiering med varumärken hos unga 
konsumenter. Vidare har inte heller Instagram som social mediekanal undersökts 
specifikt. Denna studie belyser identifieringen med varumärken på Instagram för både 
forskare och företag genom att sammanställa vilka faktorer som driver 
identifieringsprocessen och på vilka sätt.  

Nyckelord: Varumärken, konsumentens identifiering med varumärken, 

relationsmarknadsföring, drivande faktorer för identifieringen med varumärken, 

sociala medier, Instagram, Generation Z. 
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1 INTRODUKTION 

De flesta har någon gång bläddrat igenom sociala medier och har därmed tagit del av 

innehåll från hundratals företag. En bild på en flygplansvinge mot aftonröd sky. En bild 

på ett kafé där människor ser trevliga och nöjda ut. En bild där en mamma, iklädd det 

senaste från Louis Vuitton, omfamnar sitt barn. Finns det någon större vits med sådana 

typer av inlägg och är det något som gör att konsumenter lättare kan förhålla sig till 

varumärket? 

För att kunna locka till sig nya och för all del behålla nuvarande kunder krävs det att 

företaget byggt ett starkt varumärke (Biedenbach & Barell, 2009). Ett varumärke är 

alldeles unikt i ögonen på en konsument (Lencastre & Côrte-Real, 2010) och således kan 

uppfattningen om varumärket skilja sig från en konsument till en annan. För att bygga 

ett varumärke som är starkt i konsumentens ögon krävs det en rad strategier där 

konsumentens relation till varumärket bör vara i fokus. Att belysa och undersöka 

aspekter som potentiellt påverkar hur konsumenten förhåller sig till varumärket är en av 

grundstrategierna inom skapandet, upprätthållandet och förbättrandet av relationen 

mellan företaget och konsumenten. (Chang & Chieng, 2006). Genom att ställa 

varumärket brevid konsumenten kan företaget identifiera likheter mellan konsumenten 

och varumärket (Sihvonen, 2019) och därefter ta strategiska beslut. Därför är det viktigt 

att förstå sig på konsumentens roll i relationen.  

På samma sätt som en individ kan identifiera sig med en annan, kan en konsument 

identifiera sig med ett varumärke (Sihvonen, 2019). Från en konsuments synvinkel sker 

detta genom att hen identifierar och förknippar sig med varumärken som besitter 

överensstämmande värderingar och attribut i förhållande till konsumentens egna. Om 

konsumenten ser likheter mellan sig själv och varumärket, leder det till att att starkt 

band till varumärket knyts (Sihvonen, 2019). Med detta sagt är det inte förvånande att 

identifiering med varumärken är kopplat till relationen mellan varumärket och 

konsumenten. Identifiering med varumärken innebär per definition konsumentens 

känsla av tillhörighet med varumärket (Lam et al.,2013), men också hur ett varumärke 

kan hjälpa en konsument att uttrycka sin identitet (Stokburger-Sauer, 2012). Begreppet 

har en viktig roll i företagens byggande av varumärken som konsumenter kan förhålla 

sig till. Kaplan (2010) menar att fler och fler företag försöker nå ut till konsumenter i allt 

fler mediekanaler.  
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Under det senaste åren har sociala medier axlat en stor roll i människors liv. I och med 

detta har också företag börjat använda sig av de sociala mediekanalerna för att nå ut till 

konsumenter (Kaplan 2010). Dels fungerar sociala medier som kanaler där företagen kan 

marknadsföra nedsatta priser, exklusiva rabatter samt produkter och tjänster (Tsimonis 

& Dimitriadis, 2013), men också som en nära länk mellan företaget och konsumenten. 

Ett företags närvaro på social media kan stärka relationen till konsumenten med hjälp 

av den dagliga kontakt och direkta feedback som kanalerna möjliggör. (Virtanen et al., 

2017) Sociala medier gör alltså det möjligt för företag att minska avståndet mellan 

konsumenter och potentiella kunder. Med hjälp av hur plattformerna är utformade kan 

företag påverka konsumentens uppfattning om varumärket (Virtanen et al., 2017) och 

sociala medier kan därmed potentiellt vara av betydelse för konsumentens identifiering 

med varumärken.  

1.1 Problemområde 

Sociala medier används av många företag. Redan 2017 använde 63% av alla företag med 

minst tio anställda i Finland sociala medier (Statistikcentralen, 2017). Det är viktigt att 

företag har en tydlig plan över användandet av sociala medier som extern 

kommunikationskälla. Strategisk använding av sociala medier kan innebära ett flertal 

fördelar för ett företag (Ahmad et al., 2019) och sociala medier kan även vara väldigt 

effektivt för företag med mindre resurser (Dominguez-Navarro & González-Rodriguez, 

2019). Med detta sagt står det klart att både konsumenter och företag använder sociala 

medier flitigt, vilket betyder att många konsumenter tar del av och möjligtvis påverkas 

av det innehåll som företag publicerar. En grupp som i synnerhet är aktiva i sociala 

medier är Generation Z (Strauss & Howe, 2020) och med teknologins utveckling har 

byggandet och upprätthållandet av relationer online blivit en del av vardagen, speciellt 

för Generation Z (Prakashyadav & Rai, 2017). Sociala medier används för att både stärka 

relationer med vännerna online, men också för att skaffa nya vänskaper. (Strauss & 

Howe, 2020). Det finns forskning av Strauss & Howe (2020), Ahmad et al. (2019) och 

statistik (Statistikcentralen, 2017) som visar att både konsumenters och företags 

använding av sociala medier har ökat, och troligtvis kommer att fortsätta att öka. I och 

med detta finns det fördelar för företag att ta del av unga konsumenters användning av 

sociala medier i mer specifika kontext såsom relationen till varumärken. Genom att ta 

del av forskning om hur unga konsumenter använder sociala medier kan företag 

optimera och effektivera sina aktiviteter på sociala medier. 
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Generation Z har sedan barnsben varit djupt involverade i teknologin (Prakashyadav & 

Rai, 2017) och har således också vuxit upp med och satt sig in i sociala medier. Sociala 

medier har blivit en del av Generation Z:s sätt att bilda en egen identitet (Strauss & 

Howe, 2020). Medan millenniegenerationen (eng. Millennials) alltid hänfört sig till 

Facebook är Generation Z flitiga användare av Instagram (Loveland, 2017). Instagram 

blir alltmer populärt för personer inom Generation Z som har tillgång till internet, dels 

på grund av att bilder är ett effektivare sätt att kommunicera på, men också för att deras 

föräldrar inte är lika aktiva på plattformer som Instagram och Twitter (Strauss & Howe, 

2020). Vidare är Instagram globalt sett också en populär social medieplattform och är i 

världen den sjätte största på sociala medier med över en miljard aktiva användare 

(Statistikcentralen, 2020). Även Kircova et al. (2018) menar att Instagram är den 

viktigaste plattformen då det kommer till ungas användande av sociala medier, dels för 

att det är den mest använda plattformen, men också för att den har högst engagemang 

mellan konsumenten och varumärken (eng. consumer-brand engagement). Strauss & 

Howe (2020) menar att Instagram kan fungera som ett verktyg i konsumetens skapande 

av sin egna identitet. Loveland (2017), Strauss & Howe (2020) och Kircova et al.(2018) 

menar alltså att Instagram används aktivt av både Generation Z och företag. Detta i 

kombination med att Generation Z:s ekonomiska makt och köpkraft kommer att öka 

kraftigt de kommande åren (Kahawandala & Peter, 2020), gör att det finns intresse att 

forska vidare i hur Instagram kan ha en inverkan på konsumentens relation till 

varumärken.  

Forskning inom området konsumenten och varumärket i kontexten av sociala medier 

har tidigare utförts. Hudson et al. (2016) och Jain et al. (2018) har tidigare tagit upp 

begreppet förhållandet mellan konsumenten och varumärket (eng. consumer-brand 

relationship) hur detta förhållande kan påverkas av sociala medier. Värt att nämna är 

också att samtliga av dessa studier har fokuserat på millenniegenerationen men inte 

Generation Z. Då konsumentens identifiering med varumärket har en stor roll i 

relationen mellan varumärket och konsumenten (Stokburger-Sauer et al., 2012; 

Sihvonen, 2019) finns det motiv för att undersöka detta fenomen i kontexten av sociala 

medier. Eftersom sociala medier är ett globalt fenomen finns det också argument för att 

göra studier av dessa plattformar och konsumentens förhållande till varumärket även i 

flera länder och inom flera kulturer (Jain et al., 2018; Sihvonen, (2019).   

Stokburger-Sauer et al. (2012) och Sihvonen (2019) har undersökt de drivande 

faktorerna för konsumentens identifiering med varumärken, men inte hur sociala 
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medier inverkar på dem. Likt forskningen inom sociala medier som utförts av Hudson et 

al (2016) och Jain et al. (2018) har Stokburger-Sauer et al (2012) inte använt Generation 

Z och unga konsumenter som urvalsgrupp. Både Stokburger et al. (2012) och Sihvonen 

(2019) menar att vidare forskning om konsumenters identifiering med varumärken 

behövs eftersom det finns mycket vi inte vet inom detta område.  Mer forskning behövs 

i synnerhet inom mer specifika områden som olika produktkategorier (Stokburger et al., 

2012; Sihvonen, 2019) och kundsegment (som exempelvis unga konsumenter) 

(Sihvonen, 2019). Vidare uppmuntrar Sihvonen (2019) till för det första en användning 

av den modell som presenteras i hennes artikel inom olika kontexter. För det andra 

uppmuntrar hon även till en användning av modellen i kontexten av sociala medier. 

Detta eftersom sociala medier är starkt förknippade med konsumentens relation till 

varumärken (Hudson et al., 2016; Jain et al, 2018). vilket således kan ha en inverkan på 

identifieringen med dessa.   

I och med att användandet av sociala medier är såpass etablerat hos speciellt unga 

konsumenter i dagens samhälle (Prakashyadav & Rai, 2017; Strauss & Howe, 2020), är 

det viktigt att förstå hur dessa plattformer kan ha en inverkan på relationen till 

varumärken. Mer specifikt finns det mycket vi inte vet kring hur sociala medier påverkar 

den unga konsumentens identifiering med varumärken, och vidare vilka konsekvenser 

detta kan ha för företag. Det är därför grundläggande att undersöka unga konsumenters 

identifiering med varumärken i kontexten av sociala medier, och mer specifikt vilka 

faktorer som driver identifieringen med varumärken. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att belysa unga konsumenters identifiering med varumärken på 

Instagram.  

Följande forskningsfråga kommer att besvaras: Vilka faktorer driver Generation Z:s 

identifiering med varumärken på Instagram?  

För att uppfylla studiens syfte kommer forskningsfrågorna att besvaras med hjälp av en 

kvalitativ undersökning där konsumenter inom Generation Z kommer att stå som 

respondenter.  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom målet med avhandlingen är att belysa unga konsumenters identifiering med ett 

varumärke är studien avgränsad till Generation Z. Det finns olika uppfattningar om 
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ålderspannet för generationen, där vissa menar att det handlar om personer födda 

mellan från 1997 framåt (Dimock, 2019), medan andra betraktar personer som är födda 

mellan 1995-2012 som Generation z (Strauss & Howe, 2019). Mycket tyder på att 

forskare inte riktigt kunnat tidsbestämma generationen, och att födelseåren för 

Generation Z skiftar (Laudert, 2018). Eftersom tidsbestämelsen skiftar, kommer 

definitionen av Strauss & Howe (2019) att användas, det vill säga, personer födda mellan 

1995-2012. Generation Z kommer användas som urvalsgrupp eftersom de är aktiva på 

sociala medier, bemästrar sociala medier i allmänhet och att sociala medier är en del i 

deras process att bygga en identitet (Strauss & Howe, 2020). Studien kommer också att 

avgränsas åldersmässigt till myndiga personer inom Generation Z. Det finns praktiska 

problem i och med att intervjuandet av omyndiga personer kräver samtycke från en 

förmyndare. Vidare kan barn och tonåringar inte anses lika psykologiskt utvecklade som 

vuxna eftersom människans emotionella intelligens växer i takt med att individen blir 

äldre (Fariselli et al., 2008).  

Avhandlingen handlar om sociala medier, men Instagram har visat sig vara den mest 

lämpliga plattformen att undersöka. Detta på grund av att Generation Z använder den 

specifika plattformen i stor utsträckning (Kircova et al., 2018; Loveland, 2018; Strauss & 

Howe, 2020) och således kommer i kontakt med varumärken på plattformen. Generellt 

sett är också Instagram en av de största sociala medieplattformerna i förhållande till 

användarmängd (Statistikcentralen, 2020). 

1.4 Avhandlingen struktur 

Denna avhandling kommer att struktureras på följande sätt: 

1. Inledningen behandlar ämnet för avhandlingen samt problemområdet. Vidare 

presenteras syftet, forskningsfrågon som avhandlingen tar avstamp i och 

slutligen avgränsingar som gjorts i avhandlingen.  

2. I det andra kapitlet presenteras den teori som står som grund för 

undersökningen.  

3. Det tredje kapitlet behandlar forskningsmetodik och metodval för avhandlingen.  

4. I det fjärde kapitlet presenteras och analyseras insamlad data 
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5. I det femte kapitlet diskuteras de analyserade resultaten. Teoretiska 

implikationer samt implikationer för företag presenteras. Sist tas studiens 

begränsningar upp och därefter förslag till fortsatt forskning.  



7 
  

2 TEORI 

I detta kapitel kommer teorin som används som ramverk till studien att presenteras. 

Först diskuteras teorin kring Generation Z. Detta följs av teori kring varumärken. Sedan 

kommer konsumentens förhållande till varumärket att presenteras. Slutligen kommer 

konsumentens identifiering med varumärken att diskuteras.  

2.1 Generation Z 

Den digitala generationen, Generation Z är på många sätt olik de tidigare 

generationerna. Enligt Strauss & Howe (2019) är Generation Z personer som är födda 

mellan 1995 och 2012. Då det kommer till Generation Z:s uppväxt var den präglad av en 

ekonomisk instabilitet, politisk polarisering och ett flertal pågående krig i världen. Media 

användes ofta för att framställa de negativa sidorna hos kända personer och 

organisationer världen över, vilket också lett till att Generation Z bevittnat skandaler och 

misslyckanden. Dock har Generation Z också sett framsteg ske till exempel inom 

jämställdhet. (Talmon, 2019). Världen är idag mer globaliserad och digitaliserad än vad 

den var förut (Strauss & Hower, 2019). Detta i kombination med en mer transparent 

företagsmiljö, har lett till att Generation Z i större utsträckning har möjlighet att jämföra 

olika produkters och tjänsters attribut, vilket också gjort dem mer kritiska till dem. 

(Sharma, 2019). Eftersom många ställer sig kritiskt till olika produkter och tjänster har 

en naturlig utveckling blivit att Generation Z förväntar sig tillgång till olika former av 

användarrecensioner, som ofta visar en mer realistisk bild av varumärken (Talmon, 

2019). Sharma (2019) menar därför att det krävs mer från varumärken för att 

differentiera sig själva än att bara lyfta fram kvaliteten på deras produkter och tjänster. 

Priporas et al. (2017) diskuterar generationens sätt att interagera med företag och hur 

detta interagerande kan komma att bli en konkurrensfördel för företagen. I deras studie 

kommer det fram att Generation Z har stora förhoppningar på automatiserade lösningar 

med hjälp av teknologi i framtiden. Vidare menar de att detta kommer att ha stora 

effekter på hur alla former av handel kommer att ske i framtiden.  

Generation Z:s liv har alltid präglats av teknologins framfart. De allra flesta är väldigt 

aktiva användare av smarta enheter och spenderar stora delar av sin vardag med att söka 

information i olika former från internet (Talmon, 2019). Strauss & Howe (2020) menar 

att sociala medier har en stor roll i Generation Z:s liv. Det största användningsområdet 

är att hålla kontakten med familj och vänner, men också för att knyta kontakter med nya 

människor världen över. Talmon (2019) menar också att många inom Generation Z inte 

bara konsumerar material via sociala medier utan också skapar eget material och 
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innehåll för andra. Likt millenniegenerationen använder Generation Z helst elektroniska 

kommunikationsmetoder såsom SMS, meddelandeapplikationer och sociala medier för 

att hålla kontaken med sina bekanta. Vidare menar Strauss & Howe (2020) att detta 

också lett till att sociala medier har blivit plattformer där man i högsta grad skapar sin 

egen identitet. Virtanen et al. (2018) menar att sociala medier kan ha en stor roll i att 

föra varumärken närmare konsumenten. I och med Generation Z:s använding av sociala 

medier är det till synes viktigt för företag att även i framtiden fortsätta lägga fokus på 

dessa plattformer för att marknadsföra varumärken till unga konsumenter.  

2.2 Varumärken 

Varumärken innebär inte bara konsumentens bild av en specifik vara eller tjänst, även 

om det är en viktig faktor. De anställdas förståelse för varumärket står som grund för hur 

väl intern varumärkeshantering (eng. internal brand management) fungerar (Piechler et 

al., 2016), men varumärket är också av stor betydelse i den externa kommunikationen. 

Ett varumärke kan nämligen ses som en av de viktigaste faktorerna i skapandet av 

konsumentens bild av en produkt eller tjänst (Marya & Mishra, 2012). För att förstå 

området som behandlas i denna avhandling är det därför viktigt att först redogöra för 

vad varumärken är.    

Varumärken kan ses som en tillgång för ett företag utöver den konkreta värde ett 

varumärke innebär (Blackett, 2003). För att exemplifiera detta var företaget Coca-Colas 

marknadsvärde 136 miljarder dollar, trots att det bokförda värdet låg på knappa elva 

miljarder. Det berodde på aktieägarnas tro på det immateriella värde företaget hade på 

grund av deras varumärken (Blackett, 2003). Marya & Mishras (2012) menar att ett 

varumärke kan betraktas som en villkorlig, immateriell och juridisk tillgång för ett 

företag. Vidare menar de att ett varumärke fungerar som ett upplevt värde hos alla 

intressenter där värdet omfamnar allt från det funktionella och faktiska värdet till den 

psykologiska aspekten av värdet. Viktigt att nämna är att ett varumärke kan vara svårt 

att kontrollera då konsumenter kan ha en helt annan bild av varumärket än den som 

företaget har. Företag bör därför se till att varumärkesidentiteten så nära som möjligt 

speglar konsumentens uppfattning om varumärket (Marya & Mishra, 2012). Man kan 

kan se ett varumärke från två olika synvinklar. Dels hur kunden uppfattar varumärket 

och dels hur företaget uppfattar varumärket. Som tidigare nämnts är båda synvinklar 

viktiga och har olika roller i varumärkets framgång. 
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2.2.1 Företagets perspektiv 

Från ett företags perspektiv ligger tyngden på aspekter såsom pris och marknadsvärde 

och helt enkelt vad varumärket innebär för företaget rent värdemässigt (Chaudhuri &  

Holbrook, 2001). Nandan (2005) har forskat inom området varumärken och bidrar med 

intressanta teorier kring ämnet. Först och främst kan ett företag ha en klar och unik 

vision för varumärket och en produkt som klassas som överlägsen, men detta innebär 

dock inte någon självklar och automatisk framgångshistoria. För att ett varumärke ska 

lyckas bli framgångsrikt krävs en kommunikationsstrategi där fördelar framhävs på ett 

lukrativt sätt. Om denna kommunikationsstrategi saknas kan varumärket sist och 

slutligen bara bli ett i mängden och aldrig lyckas slå igenom på marknaden. För det andra 

menar Nandan (2005) att det inte är en självklarhet att den identitet företaget skapar för 

sitt varumärke uppfattas på samma sätt hos konsumenten som den gör hos företaget. 

Sist och slutligen talar Nandan (2005) i sin forskning om två centrala begrepp inom 

varumärkesteori. Det första är varumärkesidentitet (eng. brand identity) och det andra 

varumärkesbild (brand image). Medan varumärkesidentiteten skapas av företaget 

skapas varumärkesbilden av konsumenten. Trots att varumärkesidentiteten skapas av 

företaget kan konsumentens uppfattning skilja sig från det företaget planerat. Med detta 

sagt kan ett företag skapa en identitet av ett varumärke, men det är sist och slutligen 

konsumentens uppfattning som spelar roll om ett varumärke uppfattas som starkt eller 

inte (Nandan, 2005). 

2.2.2 Konsumentens perspektiv 

Hur varumärket uppfattas av konsumenten är alltså en viktig del av fenomenet. Redan i 

slutet av 1950-talet definierades ett varumärke som den bild konsumenten har över de 

attribut och psykologiska aspekter en produkt eller tjänst innehar (Marya & Mishra, 

2012). Från konsumentens synvinkel är ett varumärke med andra ord dennes tanke om 

vad produkten egentligen är och står för vilket Nandan (2005) understyker. 

Varumärkesbilden är en av de mest drivande faktorerna då det kommer till 

konsumentens upplevda värde av varumärket. Genom en positiv varumärkesbild 

påverkas kundnöjdheten på ett positivt sätt. Vidare kan en hög kundnöjdhet innebära en 

större lojalitet gentemot varumärket (Zhang, 2015). Huruvida en konsuments 

varumärkesbild är positiv beror mycket på konsumentens självbild och huruvida denna 

bild är kompatibel med det specifika varumärket (Jamal & Goode, 2001). I och med detta 

måste företaget ha en klar strategi för hur relationen till konsumenten ska vårdas och via 

vilka medier det ska ske.  
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2.2.3 Offline- och online-marknadsföring av varumärken 

Varumärken kan marknadsföras både offline och online. Med offline-media menas mer 

traditionella medier såsom TV, radio, tidningar, tidsskrifter och reklam i gatubilden. 

Online-media å andra sidan innebär reklam på internet i olika plattformer såsom sociala 

medier eller via hemsidor (Voorveld et al., 2018).  

Aderton & Nandan (2004) menar att det finns skillnader om man tittar på ett varumärke 

genom ett online-perspektiv och ett i offline-perpektiv. Exempelvis är det svårt för ett 

varumärke att skapa en fullt skräddarsydd upplevelse för sina kunder i en offline-

situation. I en online-situation däremot kan man i större utsträckning göra upplevelsen 

personlig så att den passar konsumentens intressen och mål med interaktionen. Även 

om marknadsföring av varumärket kan ske genom traditonella metoder är faktum det 

att online-marknadsföringen ligger i fokus för många företag världen över (Zheng et al., 

2015).  

Många företag har valt en strategi där de kombinerar både offline- och onlinestrategier i 

sin kommunikation. Traditionell reklam kan till och med användas för att driva trafiken 

online eller i sociala medier. Konsumenten kanske tittar på en TV-reklam där det 

visserligen får ta del av varumärket och alla dess attribut, men hänvisas till de 

kommunikationskanaler som erbjuds online för att ta reda på mer om varumärket 

(Chandrasekaran et al., 2018). Fler och fler företag väljer att implementera 

kommunikationsstrategier som kretsar kring sociala medier (Zheng et al., 2015). Genom 

sociala medier kan företagen komma närmare konsumenten och anpassa innehållet efter 

deras vanor och önskemål. Vidare kan även konsumenten komma närmre företaget då 

de har möjlighet att vara i direktkontakt med varumärket på de olika plattformerna 

(Virtanen et al., 2017).  Att aktivt bedriva online-marknadsföring av varumärket kan 

hjälpa företaget bygga en relation mellan konsumenten och varumärket som i sin tur kan 

ha en positiv effekt då det kan skapa ett starkare varumärke (Elena, 2016).  

I takt med att teknologin har utvecklats enorm på senare tid har konsumenter blivit mer 

aktiva än förut. Istället för att enbart passivt ta emot meddelande som sänds ut, har de 

nu blivit informationssökande, mer medvetna om sin omgivning och framförallt mer 

uppdaterade över vad som händer i världen. Detta har lett till att de inte på samma blinda 

sätt som förut litar på den marknadsföring som organisationer håller på med. I och med 

detta har många nya strategier fötts, däribland användandet av influerare (eng. 

influencer). Genom influerare kan man skapa communityn som både attraherar nya 
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kunder och håller de nuvarande kunderna sysselsatta. Konsumenter har genom 

influerare något konkret att förhålla sig till, vilket också kan göra att de litar mer på 

varumärket som marknadsförs (Uzunoğlu et al., 2014). Att försöka skapa en relation till 

konsumenten är däremot ingenting nytt och troligen inte heller något som kommer att 

upphöra i framtiden.  

2.3 Relationsmarknadsföring 

Redan på 1990-talet konstaterade Ravald & Grönroos (1996) att marknadsföringen 

skiftade från att helt fokusera på att attrahera nya kunder till att också lägga fokus på 

vårdnaden av relationerna med existerande kunder. I denna del av den teoretiska 

referensramen kommer grundtankarna inom relationsmarknadsföring att behandlas. 

Vidare kommer konsumenten och hens relation till varumärket att diskuteras mot slutet 

av avsnittet.  

Grönroos (1996) talade på 1990-talet även om en pånyttfödelse av marknadsföringen 

som koncept. Transaktionsfokus där marknadsföringsmixen är en av grundstenarna 

byttes sakta men säkert ut mot ett fokus på relationen till intressenterna. Ett nyckelord 

gällande detta fenomen är just relationer. Grundtanken är att med hjälp av ett kundfokus 

kunna bygga upp en starkare lojalitet hos kunden (men också hos andra intressenter 

(Grönroos, 1999)) så att en stadig, gynnsam och långsiktsfokuserad relation bildas. 

(Ravald & Grönroos, 1996) I mångt och mycket kan man jämföra en relation mellan 

företaget och konsumenten med en mänsklig relation. Kan jag lita på företaget? Bryr de 

sig om mig? Dessa kan vara frågor som kunden ställer sig själv då hen utvärderar sitt 

förhållande till företaget och kan även vara frågor som en människa ställer sig själv då 

hen reflekterar över sitt förhållande till exempelvis sin partner. För att kunna skapa en 

gynnsam relation med kunden krävs det en närmare inblick och förståelse för kunden i 

grunden. Allt från kundens säregna meningsskapande till de faktorer som driver 

kundens individuella beteende och känslor är viktigt att identifiera och förstå för att 

kunna skapa och upprätthålla en stadig relation med kunden (Heinonen & Strandvik, 

2020).  

Företaget kan skapa en relation med kunden, men mer specifikt kan ett visst varumärke 

bindas till konsumenten. Genom att skapa och upprätthålla relationen mellan 

konsumenten och varumärket kan ett starkt band bildas som från konsumentens sida 

kan innebära en högre nöjdhet och lojalitet till varumärket. Från företagets sida innebär 

detta slutligen en högre lönsamhet. (Hudson et al., 2016). För att en relation med 
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varumärket ska möjliggöras, krävs det att konsumenten på något vis kan koppla 

varumärket till sin egen identitet (Hollenbeck & Kaikati, 2012). En relation mellan 

varumärket och konsumenten kan påverka det upplevda varumärkesvärdet (eng. brand 

equity) både positivt och negativt. När konsumenten upplever att varumärkets identitet 

ligger nära hens egna identitet, kan konsumenten förbise negativa aspekter hos och 

uppfattningar om varumärket. Är varumärkets identitet däremot inte lika starkt 

förknippad med konsumentens däremot, kan negativa aspekter hos och uppfattningar 

om varumärket skada relationen (Swaminathan & Vanitha, 2007).  

2.3.1 Dimensioner konsumentens relation till varumärken 

Kim et al. (2005) har forskat i olika dimensioner av konsumentens relation till 

varumärket. De olika dimensionerna har alla en inverkan på relationen, och ger en 

klarare bild över vilka faktorer som kan påverka relationen. Som tidigare nämnts kan 

man se alla dimensioner av konsumentens relation till varumärken som en mänsklig 

relation (Heinonen & Strandvik, 2012). De dimensioner av relationen som finns är: 

varumärkets koppling till jaget, nöjdhet med varumärket, lojalitet till varumärket, 

förtroende för varumärket och emotionell intimitet med varumärket. (Kim et al., 2005).  

2.3.1.1 Varumärkets koppling till jaget 

Dimensionen varumärkets koppling till jaget är viktig eftersom det visar huruvida 

konsumenten känner en koppling mellan sin egen självbild och identitet och 

varumärkets upplevda identitet. I bästa fall känner konsumenten att varumärket kan 

paras ihop med hens egna identitet och att hen till och med skulle kunna känna sig tom 

utan varumärket. Vidare kan varumärket fungera som ett sätt för konsumenten att visa 

vem hen är (Smit et al., 2007) men också som ett sätt att få konsumenten att känna sig 

speciell. (Kim et al., 2005).  

2.3.1.2 Nöjdhet med varumärket 

Nöjdhet som dimension i konsumentens relation till varumärket är kort sagt 

konsumentens känsla kring varumärkets förmåga att skapa en tillfredställande känsla. 

Nöjdhet kan exempelvis vara att konsumenten inte känner att den ångrar sig över valet 

av varumärke, att varumärket skapar en bra upplevelse och att konsumenten faktist 

uppskattar användandet av produkten eller tjänsten. (Kim et al., 2005). He et al. (2012) 

menar att nöjdhet med varumärket uppkommer då konsumentens förväntningar över 

varumärkets egenskaper uppfylls. Detta kan även ske åt andra hållet, det vill säga, om 
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förväntningarna inte uppfylls kommer konsumenten att känna sig missnöjd med 

varumärket.  

2.3.1.3 Lojalitet till varumärket 

Att konsumenten har lojalitet till varumärket innebär att hen inte överväger att lämna 

varumärket för ett annat. Saker som att konsumenten fortsättningsvis vill fortsätta 

använda det specifika varumärket trots att det finns andra substitut är tecken på 

anförtroende. I bästa fall anser konsumenten att den är beredd att hålla sig till 

varumärket på långsikt och att hen uppskattar relationen till varumärket, vilket gör att 

hen fortsätter köpa det. (Kim et al., 2005).  

2.3.1.4 Förtroende för varumärket 

Förtroende för varumärket skiljer sig från dimensionen anförtroende åt varumärket. 

Förtroende kretsar kring konsumentens uppfattning om hur varumärket håller löften de 

gett. I en bra relation mellan konsumenten och varumärket anser konsumenten att 

varumärket håller alla de löften som ges och att den litar på varumärket vad som än 

händer. Vidare känner konsumenten att varumärket bryr sig om hens behov. (Kim et al., 

2005). Smit et al. (2007) understryker att förtroende för varumärket också kan handla 

om att konsumenten upplever en transparens och ärlighet hos varumärket.  

2.3.1.5 Emotionell intimitet med varumärket 

Den sista dimensionen i relationen mellan konsumenten och varumärket är den 

emotionella intimiteten. I denna dimension finns en antydan av intimitet mellan 

konsumenten och varumärket, vilket kan visa sig genom att konsumenten känner att 

varumärket får hen att känna sig bekväm. Vidare kan konsumenten känna att 

varumärket känns naturligt och att den känner sig bekant med det. (Kim et al., 2005). 

Smit et al. (2007) menar också att emotionell intimitet får konsumenten att känna sig 

förstådd och sedd av varumärket. Utöver att konsumenten känner sig bekant med 

varumärket i fråga, kan hen också känna att de känt varandra länge. 

2.3.2 Relationsmarknadsföring i sociala medier 

Sociala medier är ett sätt för företaget att komma närmare i kontakt med konsumenten 

(Virtanen et al., 2018). Genom sociala medier kan företaget skapa ett samspel med 

konsumenten som kan innebära fördelar för relationen till konsumenten (Hudson et al., 

2016). Hudson et al. (2016) menar också att konsumenter som engagerar sig i ett 

varumärke på sociala medier har en starkare relation med varumärket än de 



14 
  

konsumenter som inte engagerar sig alls. Att använda sig av sociala medier som ett 

verktyg för att nå ut till och engagera konsumenten kan vara ett effektivt sätt att förstärka 

relationen. Genom plattformerna kan företaget skapa en känsla av samhörighet mellan 

konsumenter, dela med sig av information kan både lojaliteten och förtroendet för 

varumärket stärkas. Detta i sin tur leder till en starkare relation mellan konsumenten 

och varumärket. (Jain et al., 2018).  

Genom att inkludera element som signalerar att varumärket lyssnar på konsumenten 

kan sociala medier användas för att få konsumenten att känna sig hörd och bunden till 

varumärket. Detta fenomen har sin bakgrund i begreppet parasocialt förhållande. 

(Labrecque, 2014). Definitionen av ett parasocialt förhållande är att det är ensidigt, det 

vill säga att bara ena parten i relationen vet att den andra finns (Perse & Rubin, 1989).  

Exempelvis kan en konsument uppleva sig ha personlig kontakt med en kändis, trots att 

de inte känner varandra. På samma sätt kan förhållandet till varumärket förklaras, även 

om varumärket inte är någon person. De teknologiska element som finns i sociala medier 

(möjlighet till bilder, videor etc.) utgör en stor möjlighet för att skapa parasociala 

förhållanden som i sin tur kan bidra till en starkare relation mellan konsumenten och 

varumärket. (Labrecque, 2014).  

Att skapa en varumärkescommunity på sociala medier kan ha flera fördelar för företaget. 

Bland annat ökar en community på sociala medier konsumenternas engagemang med 

varumärket i och med att de har möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter kring 

ett varumärke. I vissa fall kan detta leda till en stärkt relation, men det finns också risker 

med detta. Då företaget låter konsumenterna ta ut svängarna i form av diskussion och 

uttryckande av åsikter kring varumärket är en av konsekvenserna att företaget tappar 

makt och har mindre chans att påverka den information som finns tillgänglig i sociala 

medier (Laroche et al., 2013). Genom att använda sociala medier som ett verktyg för att 

kontrollera relationen med konsumenten kan alltså företaget, ironiskt nog, tappa 

kontrollen.  

2.4 Identifiering med varumärken 

Social identifikation är ett begrepp som kan användas då en individ identifierar sig med 

en grupp av människor. Då det kommer till organisationer och företag däremot, beror 

det på hur en individ definierar sig själv som jämfört med de attribut individen tror att 

definierar organisationen eller företaget (Kuenzel & Halliday, 2008). I och med att en 

människa kan identifiera sig med en organisation utan några som helst formella band 
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(Bhattacharya & Sankar Sen, 2003), kan man rättfärdiga att det går att applicera denna 

identitetsteori i kontexten av varumärken (Kuenzel & Halliday, 2008).  

2.4.1 Konsumentens identifiering med varumärken 

Konsumentens identifiering med vaumärket kan beskrivas som fenomenet när en 

konsument associerar sin identitet med ett varumärkes identidet (Stokburger-Sauer et 

al., 2012). Enligt Kim et al. (2001) handlar identifiering med varumärken om i vilken 

grad varumärket representerar och uttrycker konsumentens egna identitet, och kan med 

andra ord ses som länken mellan konsumentens och varumärkets identiteter. 

Identifiering med varumärken som fenomen innebär inte alltid att konsumenten fullt 

identifierar sig med varumärket, utan att man kan identifiera sig med varumärket genom 

vissa begränsade aspekter. (Sihvonen, 2019). 

Johar & Sigry (1991) har forskat i konsumentens identifering med varumärket och 

kommit fram till att nivån av identifieringen kan ha en inverkan på hur tilltalande 

marknadsföringen är. Varumärken som uttrycker personlighet och individualitet kan 

använda detta som verktyg för att integrera konsumenten på en social nivå. Med andra 

ord, ”bjuda in” konsumenten till varumärkets ”sociala krets”. Om konsumenten 

identfierar sig med varumärket skapas ett för företaget fördelaktigt förhållande. Genom 

att konsumenten identifierar sig med varumärket kan det som tidigare stryk enbart var 

konsumentens interaktion med varumärket också leda till en rad positiva känslor 

gentemot varumärkets olika attribut (Coelho et al., 2018). Kim et al. (2005) menar att 

denna typ av upplevda likhet hos konsumenten och varumärket kan vara begynnelsen 

till varma känslor gentemot varumärket och därmed början på en relation. Det finns 

olika grader av en konsuments identifiering med varumärket (Sihvonen, 2019). En 

konsument kan identifiera sig med varumärket helt och hållet, inte alls eller enbart med 

vissa av varumärkets aspekter (tabell 1).  
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Tabell 1  Identifiering med varumärken (Sihvonen, 2019). 

Alternativ 

för CBI 

Grad av CBI 

 

Full CBI – 

“JA-JA-JA” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (1) konsumentens personlighet 

och varumärkets personlighet, (2) konsumentes önskade kall i livet och 

varumärkets löfte eller (3) konsumentes värderingar och varumärkets 

community 

Icke-

existerande 

CBI – “NEJ-

NEJ-NEJ” 

Det finns en inte gemensam nämnare mellan (1) konsumentens personlighet och 

varumärkets personlighet, (2) konsumentes önskade kall i livet och varumärkets löfte 

eller(3) konsumentes värderingar och varumärkets community 

Ofullständing 

CBI – “JA-JA-

NEJ” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (1) konsumentens personlighet och 

varumärkets personlighet och (2) konsumentes önskade kall i livet och varumärkets 

löfte, men inte mellan (3) konsumentes värderingar och varumärkets community 

Ofullständig 

CBI – “JA-

NEJ-NEJ” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (1) konsumentens personlighet och 

varumärkets personlighet, men inte mellan (2) konsumentes önskade kall i livet och 

varumärkets löfte eller (3) konsumentes värderingar och varumärkets community 

Ofullständig 

CBI – “JA-

NEJ-JA” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (1) konsumentens personlighet och 

varumärkets personlighet och (3) konsumentes värderingar och varumärkets 

community, men inte mellan (2) konsumentes önskade kall i livet och varumärkets 

löfte 

Ofullständig 

CBI – “NEJ-

JA-JA” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (2) konsumentes önskade kall i livet och 

varumärkets löfte och (3) konsumentes värderingar och varumärkets community, 

men inte mellan (1) konsumentens personlighet och varumärkets personlighet 

Ofullständig 

CBI – ”NEJ-

NEJ-JA” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (3) konsumentes värderingar och 

varumärkets community, men inte mellan (1) konsumentens personlighet och 

varumärkets personlighet och (2) konsumentes önskade kall i livet och varumärkets 

löfte 
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Ofullständig 

CBI – ”NEJ-

JA-NEJ” 

Det finns en gemensam nämnare mellan (2) konsumentes önskade kall i livet och 

varumärkets löfte, men inte mellan (1) konsumentens personlighet och varumärkets 

personlighet och (3) konsumentes värderingar och varumärkets community 

 

I sin forskning visar Lam et al. (2013) att ett fundament för en lyckad identifiering med 

varumärken hos konsumenten är den upplevda varumärkeskvaliteten och varumärkets 

överensstämmelse med delar av hens identitet. Den upplevda kvaliteten hos varumärket 

har en framträdande roll i att skapa förutsättningar för en identifiering, men har inte en 

stor påverkan senare i processen. Lam et al. (2013) talar om tillväxt av identifering av 

varumärket (eng. consumer-brand identification growth) vilket avser hur identiferingen 

intensifieras. Tillväxt av identifiering sker således då konsumenten närmar sig en full 

identifiering med varumärken. Då det kommer till konsumentens attribut och hur dessa 

påverkar denna tillväxt, konstaterar Lam et al. (2013) att en konsuments medfödda 

nytänk har en positiv effekt då identifieringen börjar. Trots detta kan denna medfödda 

nytänk ha en negativ effekt senare i identifieringsprocessen ifall konsumenten i allt 

större utsträckning upplever att varumärkets identitet matchar hens egen.  

Tuškej et al (2013) menar att ett varumärke kan ha en stor inverkan på konsumentens 

vardagliga liv och till och med ha en inverkan på hens individuella identitet. Det som 

tycks ha störst inverkan på identiteten hos konsumenten är varumärkets värderingar och 

andra immateriella attribut hos varumärket. Vidare är det viktigt att dessa värderingar 

matchar konsumentens egna för att konsumenten ska kunna identifiera sig med 

varumärket (Tuškej et al., 2013; Elbedweihy et al., 2016). En viktig aspekt i 

konsumentens identifiering med varumärken är självförverkligandet och huruvida 

varumärket ger konsumenten möjlighet att uppnå det. I och med detta är det viktigt att 

företag strategiskt marknadsför sina varumärken genom att vara konsekventa i hur de 

presenterar varumärkets värderingar. Samtidigt som företaget ska lyfta fram 

varumärkets unika värderingar, ska de göra det klart för konsumenten vad deras 

varumärke står för i förhållande till andra varumärken. Sist och slutligen är det viktigt 

att företaget lyfter fram varumärket som ett verktyg för att uppfylla konsumentens 

självförverkligande. (Elbedweihy et al., 2016).  

2.4.2 Drivande faktorer för identifiering med varumärken 

För att förstå identifiering med varumärken är det viktigt att ta upp de drivande 

faktorerna som kan komma att påverka konsumenten. Sihvonen (2019) har i sin studie 
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utan en speciell kontext tagit fram en model som förklarar identifiering med varumärken 

och dess drivande faktorer. De tre drivande faktorerna är: personlighetsfaktorn, 

livsstilsfaktorn och konsumentens värderingar.  

Figur 1 Tre drivande faktorer för identifiering med varumärken (Sihvonen, 2019).  

 

2.4.2.1 Konsumentens värderingar 

Den första drivande faktorn för konsumentens identifiering med varumärken är 

konsumentens värderingar. Sihvonen (2019) beskriver faktorn som upplevelsekopplad, 

vilket innebär att varumärket har en roll i konsumentens upplevelser i livet. Detta 

innebär också att ett konsumtionen av ett varumärke kan bidra med att en individ inser 

vad som är grundläggande i hens liv. Detta är individuellt och konsumtionen fungerar 

som en form av insikt av hur man kan förhålla sig till livet. Man kan ta människor som 

konsumerar lyxbilar som exempel. Genom den konsumtion de håller på med, skulle man 

kunna anta att de gillar ”det goda livet” och inte nöjer sig med enbart funktionella 

produkter. Denna faktor avslöjar i många fall konsumentens egna värderingar, vilket 
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uppdagar att det är en form av identitetsbyggande. Konsumentens värderingar kan 

summeras i order ”being”, att vara. Genom konsumtionsobjektet skapar konsumenten 

en insikt av sina värderingar i livet. I en idealisk situation har konsumtionsobjektet och 

konsumenten samma värderingar och delar således ideologi med varandra. 

2.4.2.2 Livsstilsfaktorn  

Den andra faktorn inkluderar enligt Sihvonen (2019) konsumentens vardag och hens 

mål i livet. Faktorn uppdagar det faktum att en aspekt av en konsuments identifiering 

med ett varumärke är att konsumtionsobjektet har en relevant och funktionell roll i 

konsumentens liv. Med hjälp av konsumentobjektet kan en individ med andra ord skapa 

en livsstil som passar just hen själv och konsumtionen kan således ses som en 

konsekvens av individens personliga intressen och livsstil. Livsstilsfaktorn kan beskrivas 

med ordet ”doing”, det vill säga, att göra något (i detta fall handlar det om konsumentens 

sätt att visa upp sina rådande intentioner för sig själv genom konsumtionsobjektet). Om 

ett konsumtionsobjekt har en används för att hjälpa konsumenten leva en önskad livsstil 

betyder det att det inte enbart har en symbolisk roll, utan också en utilitär och funktionell 

roll. 

2.4.2.3 Personlighetsfaktorn  

Sihvonen (2019) redogör för den tredje faktorn och betonar den symboliska rollen som 

varumärket har i konsumentens liv. Konsumenter har subjektiva uppfattningar om 

produkter och tjänster, vilket också gör att individers preferenser skiljer sig åt. Eftersom 

konsumenter ofta väljer att förknippa sig med varumärken (exempelvis: jag kör en Tesla, 

inte en bil. Jag har Nike Mercurial Vapor, inte fotbollsskor), stöds idén om att ett visst 

identitetsband knyts mellan konsumenten och ett varumärke som ligger hen nära 

hjärtat. De varumärken som konsumenten knutit ett identitetsband med kan ofta 

fungera som en form av social valuta, då varumärket används i sociala grupper. Detta 

betonar också att konsumenten ser sig själv som en medlem av det varumärkets 

communityn, och kan jämföra sig med andra individers likheter (de som tillhör 

communityn) och olikheter (de som inte tillhör communityn). Sist och slutligen leder det 

till att konsumenten kan uttrycka och urskilja sig i sociala sammanhang samt befästa det 

uppfattade jaget. Personlighetsfaktorn lägger betoning på ordet ”having”, det vill säga att 

äga eller ha något.  
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2.5 Sammanfattning av teorin 

I detta kapitel presenterades den teoretiska referensramen som används för att ta 

avstamp i då undersökningen utförs. De centrala ämnesområden presenterades för att 

läsaren ska få en inblick i vilken tidigare forskning undersökningen baseras på. 

För det första diskuterades varumärken generellt. Fenomenet varumärken kan ses som 

grunden i hela avhandlingen. Ett varumärke är en tillgång för företag som karaktäriseras 

av immateriella attribut som får det att stå ut från mängden (Chaudhuri & Holbrook, 

2001). Man kan se varumärken från olika perspektiv och de kan upplevas olika beroende 

på om man ser det ur konsumentens eller företagets synvinkel (Jamal & Goode, 2001; 

Nandan, 2005). Då det kommer till marknadsföringen av varumärken kan den ske både 

online och offline. Medan marknadsföring av ett varumärke online kan anpassas till 

konsumentens interessen och mål med interaktionen kan offline-marknadsföring av ett 

varumärke göra det svårt att skapa en skräddarsydd upplevelse för konsumenten. 

(Aderton & Nandan, 2004). Detta leder till att många företag alltmer väljer att satsa på 

online-marknadsföring (Zheng et al., 2015).  

För det andra diskuterades relationen mellan konsumenten och varumärket. Ett skifte 

skedde redan på 1990-talet från transaktionsinriktad marknadsföring till en 

marknadsföring med fokus på relationen till konsumenten (Grönroos, 1996). Genom ett 

kundfokus kan företaget bygga en starkare lojalitet hos kunden och andra intressenter 

(Grönroos, 1999). Detta ger på långsikt en stadig och gynnsam relation mellan kunden 

och företaget. (Ravald & Grönroos, 1996). En relation mellan konsumenten och 

varumärket beror mycket på hur konsumentens egna självbild och varumärkets 

upplevda identitet står i förhållande till varandra (Kim et al., 2005). Vidare menar Kim 

et al. (2005) att olika dimensioner som exempelvis nöjdhet med, anförtroende för, 

förtroende för och emotionell intimitet med varumärket har en påverkan på relationen 

mellan företaget och konsumenten. Det sista som tas upp i delen om konsumentens och 

företagets relation är hur sociala medier kan inverka på förhållandet. Laroche et al (2013) 

menar att framförallt varumärkescommunityn kan gynna konsumentes relation till 

varumärket. Dock finns det risk för att företaget tappar kontrollen över de upplevda 

attributen hos varumärket.  

I den sista delen av teorikapitlet diskuteras konsumentens identifiering med varumärket. 

Konsumentens identifiering med varumärket baserar sig på social identifikation, vilket 

är fenomenet då en individ identifierar sig med en grupp människor (Kuenzel & Halliday, 
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2008). I och med att en människa kan identifiera sig med en organisation utan att några 

som helst formella band knyts (Bhattarcharya & Sanker Sen, 2003) är det naturligt att 

samma princip kan användas då konsumenten identifierar sig med varumärken 

(Kuenzel & Halliday, 2008). En konsument kan identifera sig med varumärket på olika 

nivåer, det vill säga, helt och hållet, inte alls eller med bara vissa aspekter av varumärket 

(Sihvonen, 2019). För att förstå hur en konsument identifierar sig med varumärken, är 

det viktigt att ta upp de drivande faktorerna för identifieringen. Personlighetsfaktorn, 

livsstilssfaktorn och konsumentens värderingar är alla drivande faktorer i konsumentens 

identifiering med varumärken. Eftersom detta är en central del i identifieringen med 

varumärket (Sihvonen, 2019; Stokburger-Sauer et al., 2012), kommer modellen av 

Sihvonen (2019) också att ha en central roll i denna studie. Genom att basera 

undersökningen på modellen, möjliggör det att fokus ligger på just de drivande 

faktorerna i denna avhandlings kontext – konsumentens identifiering med varumärken 

på Instagram.  
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3 METOD 

I metodkapitlet presenteras argumenten för metodvalen. Vidare diskuteras 

urvalsgrupper, intervjustrategier och intervjuguiden. Mot slutet av kapitlet diskuteras 

analysen och kvaliteten av data.  

3.1 Metodval 

Det finns två huvudkategorier då det kommer till metodval. Den ena kategorin är 

kvalitativa undersökningar och den andra kvantitativa undersökningar. Det finns ett 

flertal fördelar med att göra en kvantitativ undersökning. Genom en kvantitativ 

undersökning kan analysera och få fram resultat ur stora mängder data (Sukamolson, 

2007) som gör att resultatet representerar en population. Kvantitativa undersökningar 

kan också vara passande om en studie ska utföras vid olika tidpunkter (Goertzen, 2017).  

I tidigare forskning kring ämnet konsumentens identifiering med varumärken har både 

kvalitativ och kvantitativ forskning använts. Tuskej et al. (2011), Stokburger-Sauer et al. 

(2012), Lam et al. (2013) har alla använt sig av kvantitativa undersökningar. Coelho et 

al. (2018) har å andra sidan använt sig av kvalitativa undersökningar i forskning inom 

samma ämne. Med andra ord kan ämnet tacklas med olika metoder beroende på vad 

syftet med studien är. De kvantitativa studierna har i huvudsak fokuserat på samband 

mellan olika faktorer och konsumentes identifiering med varumärken. De kvalitativa 

studierna däremot, har fokuserat på att ta reda på konsumentens tankar, känslor och 

upplevelser kring deras identifiering med varumärken. 

Om man använder sig av en kvantitativ metod, kan det vara svårt att ta reda på varför en 

population känner, tänker eller beter sig på ett visst sätt. (Goertzen, 2017). Saunders et 

al. (2012) menar att man genom en kvantitativ undersökning lätt går miste om mer 

detaljerad information. Det kan också vara svårt att undersöka en specifik demografisk 

grupp i en kvantitativ undersökning. (Goertzen, 2017). För att summera varför en 

kvalitativ undersökning ska användas i denna avhandling: för det första är det viktigt att 

denna studie inte går miste om mer detaljerad information kring konsumentens 

identifiering med varumärken. För det andra, är det viktigt att undersökningen visar 

varför urvalsgruppen känner, tänker och beter sig på ett visst sätt i förhållande till vad 

som driver identifieringen hos dem. De olika faktorerna för identifieringen bör också 

enligt Sihvonen (2019) undersökas i detalj och i diverse nyanser, speciellt kring 

konsumenters subjektiva uppfattningar om identifieringen med varumärket. För det 
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tredje är avhandlingen inriktad på en specifik demografisk grupp, det vill säga, 

Generation Z, vilket gör att en kvalitativ undersökning är att föredra.  

Ett metodval ska spegla vad man vill åstadkomma med undersökningen. Det finns ett 

flertal olika typer av studier som används till olika typer av mål. Explorativa, 

beskrivande, förklarande och evaluerande studier är alla exempel på olika typer av 

studier. Explorativa studier svara på frågan vad eller hur, medan exempelvis en 

evaluerande studie ofta söker svar på frågor som i vilken grad. (Saunders et al, 2016). 

Målet med denna studie är att både utforska och klargöra hur Instagram påverkar de 

drivande faktorerna för ungas identifiering med varumärken, därför används en 

explorativ studie. Med andra ord behövs en undersökning som besvarar frågorna vad 

och hur (Saunders et al., 2016). Frågan ”vad?” gällande vad i Instagram som påverkar 

identifieringen med varumärken hos Generation Z och frågan ”hur?” gällande hur 

Instagram driver identfieringen med varumärket för urvalsgruppen. Valet av en 

explorativ studie kan också motiveras med att denna typ av studie är mer flexibel och 

således kan anpassas allt eftersom nya insikter ges. Detta kan vara till en fördel i en studie 

där mycket subjektiva uppfattningar förekommer. (Saunders et al., 2016).  

3.2 Urvalsgrupp 

Populationen inom statistiken kan definieras som en grupp av människor som är utvalda 

från en större helhet som undersökningen utförs på. För vissa forskningsfrågor krävs en 

totalundersökning, där man undersöker alla enheter i en population, men detta är något 

som ofta är krävande resursmässigt. När en större population skall undersökas är det 

därför lämpligt att välja en urvalsgrupp som representerar helheten, med antagandet att 

ett urval speglar totalpopulationen (Saunders et al., 2016). Då det i princip vore omöjligt 

att undersöka alla inom generation Z:s identifiering med varumärken på Instagram, 

kommer ett urval att användas för att spegla totalpopulationen.  
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Tabell 2 Lista över respondenter 

Respondent Ålder Kön Datum för 

intervju 

Respondent A 22 Man 20.04.2021 

Respondent B 25 Man 22.04.2021 

Respondent C 25 Man 22.04.2021 

Respondent D 21 Kvinna 24.04.2021 

Respondent E 23 Kvinna 28.04.2021 

Respondent F 23 Kvinna 30.04.2021 

 

3.2.1 Urvalsstorlek 

Rent teoretiskt kan ett urval bestå av en individ, bara informationen som kan samlas in 

är detaljrik och djup nog (Boddy, 2016). Detta är dock inte att föredra i en undersökning 

av denna studies karaktär, då en mångfacetterad bild av unga konsumenters identifiering 

med varumärket är att föredra. Det innebär alltså att det krävs ett sampel som består av 

mer än en individ. Trots att en plan för hur många respondenter som krväs för att få ut 

tillräcklig kunskap genom intervjuer kan vara en fördel, är det något som kan bestämmas 

i ett senare skede av undersökningen (Malterud et al., 2016). Allt eftersom 

undersökningen gjordes kom det fram att sex personer kunde bidra med tillräckligt 

mycket data för en analys.  

3.2.2 Urvalsstrategi 

Det finns flera olika strategier för att göra ett urval, men de kan delas in i två 

huvudkategorier: en sannolikhetsbaserad och en icke-sannolikhetsbaserad 

urvalsstrategi. Den sannolikhetsbaserade strategin är baserad på antagandet att urvalet 

dels är slumpmässigt gjort och att desto större urvalsgruppen är, desto större är 

sannolikheten. I den icke-sannolikhetsbaserade urvalsstrategin däremot, läggs fokus på 

en mindre urvalsgrupp. Saunders et al. (2016) presenterar två olika typer av 

urvalsstrategier: sannolikhetsbaserad och icke-sannolikhetsbaserad urvalsstrategi.  
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Inom kvalitativ forskning lämpar sig inte en slumpmässig urvalsstrategi eftersom målet 

är att undersöka ett specifikt område eller en specifik demografisk grupp (Marshall, 

1996). Enligt Mashall (1996) finns det tre vanliga strategier i valet av urvalsgrupp inom 

kvalitativ forskning: ett urval baserat på lämplighet (eng. convenience sample), ett 

målmedvetet urval (eng. purposeful sampling) och ett teoretiskt urval (eng. theoretical 

sample). 

Ett urval som är baserat på lämplighet innebär kort och gott att man väljer ut ett 

sampel som är lättillgängligt. Denna strategi lämpar sig bra för undersökningar där 

resurserna är knappa. (Marshall, 1996). Baserat på de resurser som finns tillgängliga i 

denna studie, kommer urvalet delvis baseras på lämplighet.  

Ett målmedvetet urval är en av de vanligaste formerna av urvalsstrategier. Denna 

strategi går ut på att välja det mest produktiva urvalet, det vill säga, det urval som kan 

svara på forskningsfrågan bäst. (Marshall, 1996). Målmedvetna urval har tidigare 

använts av bland annat Coelho et al. (2018) i en undersökning om konsumenters 

identifiering med varumärken. Ett målmedvetet urval används i denna undersökning 

eftersom det är viktigt att respondenterna använder Instagram aktivt och således kan ge 

relevant information i studien. Att exempelvis intervjua respondenter som inte använder 

Instagram alls skulle göra det svårare eller till och med helt omöjlgit att besvara 

forskningsfrågan.  

Ett teoretiskt urval innebär att kontinuerligt bygga på teorier med hjälp av den 

insamlade datan. När datan blivit insamlad väljs respondenter ut på basen av vad som 

redan blivit känt och således styrs urvalet mot att svara på forskningsfrågan. (Marshall, 

1996). I denna avhandling används inte en teoretisk urvalsstrategi. Eftersom målet med 

studien är att belysa unga konsumenters identifiering med varumärken på Instagram, 

strävar också denna undersökning efter att centrera datainsamlingen kring hur detta 

fenomen ser ut i verkligheten snarare än att bygga på teori kring ämnet (även om 

teoretiska implikationer kan komma att bli en ”biprodukt” av undersökningen). På basis 

av detta har respondenterna snarare valts ut med tanke på hur pass produktiva de kan 

vara i intervjusituationen.   

I denna studie är mängden respondenter inte fullt lika viktig som den skulle varit i en 

kvantitativ studie. Eftersom målet är att belysa unga konsumenters identifiering med 

varumärken på Instagram, är det viktigt att välja ut respondenter på basis av hur 

detaljerad information de kan ge kring ämnet. Vidare är studien avgränsad till 
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Generation Z, vilket betyder att alla respondenter bör vara inom den demografiska 

gruppen. I avhandlingen kommer ett målmedvetet urval kombinerat med ett urval 

baserat på lämplighet att användas. Detta eftersom att resurserna är relativt knappa, 

vilket ger motiv för ett urval där lättillgänglighet är i fokus (Marshall, 1996). Ett 

målmedvetet urval kommer att användas eftersom målet är att få ut så djupgående 

information som möjligt från respondenterna, vilket i många fall kräver ett produktivt 

urval (Ibid).  

3.2.2.1 Faktorer som beaktas i urvalet 

Som tidigare nämnts kommer studien att avgränsas till Generation Z. Enligt Strauss & 

Howe (2020) innefattar Generation Z alla människor födda mellan 1995-2013. I och med 

detta innefattar också den valda generationen omyndiga människor, vilket kan innebära 

problem för studien. Dels skulle detta kunna orsaka praktiska problem. Om personer 

under 18 år intervjuas, krävs det ett samtycke från en förmyndare. I teorin skulle det inte 

vara omöjligt att ordna detta, men i och med bristen på resurser kommer personer under 

18 år att uteslutas från urvalet. Vidare är ett av problemen med yngre människor såsom 

barn och tonåringar att de inte är lika psykologiskt utvecklade som vuxna människor. 

Fariselli et al. (2008) menar exempelvis att kontakten med känslorna, den sociala 

kapabiliteten och den emotionella intelligensen är något som utvecklas i takt med att 

individen blir äldre. En vuxen människa har således mer utvecklad emotionell intelligens 

än tonåringar och barn. Eftersom undersökningen ska besvara frågor kring 

konsumenters identifiering med varumärken på Instagram, krävs det att 

respondenterna har en tillräckligt utvecklad emotionell intelligens för att reflektera över 

deras identitet och beteende. I och med detta i kombination med de praktiska 

utmaningar som uppstår då omyndiga personer undersöks (målsmans godkännande 

etc.) kommer studien att avgränsas till personer över 18 år.  

För att bidra med en så korrekt bild som möjligt av unga konsumenters identifiering med 

varumärken på Instagram som möjligt är det viktigt att urvalsgruppen inte är ojämlik. I 

och med detta används ett jämlikt urval, där både män och kvinnor är representerade i 

lika hög grad.   

3.3 Intervjutekniker 

Ett sätt att samla in data är genom intervjuer. För att en kvalitativ intervju ska uppnå sitt 

ändamål, krävs det att flera kriterier uppfylls. Roulston (2010) hänvisar till forskning 
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gjord av Kvale (1996) och summerar sex stycken kriterier för att mäta hur väl intervjun 

uppnår sitt ändamål: 

• Hur spontana, detaljrika, specifika och relevanta svar som respondenten ger. 

• Huruvida frågorna är korta och svaren längre. 

• I vilken grad intervjuaren klargör svaren. 

• Huruvida svaren kan tolkas redan i intervjumomentet. 

• Hur väl intervjuaren bekräftar sin tolkning av svaren under intervjumomentet. 

• Hur väl intervjun ”förklarar sig själv”, det vill säga, hur väl intervjun kan tolkas 
utan vidare förklaringar och beskrivningar. 

Med hjälp av dessa kriterier som grund konstruerades först en intervjuguide (se bilaga 

1) som sedan användes för att utföra intervjuerna med fokus på att besvara 

forskningsfrågan.  

Saunders et al. (2016) presenterar tre olika typer av huvudkategorier när det kommer till 

intervjuer: Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Även i 

detta fall är det viktigt att intervjuteknikn speglar målet med studien och således används 

på bästa sätt för att forskningen ska framskrida enligt plan.  

3.3.1 Strukturerad intervju 

Vid en strukturerad intervjuteknik används ett standardiserat schema där intervjuaren 

ställer samma frågor i samma typ av ton till varje respondent. Detta för att datan ska bli 

så opåverkad av potentiell partiskhet. (Saunders et al., 2016). I denna avhandling är det 

viktigt att respondenten har möjligheten att formulera sig fritt, vilket betyder att en 

strukturerad interjvuteknik inte att rekommendera.  

3.3.2 Semi-strukturerad 

Under en semi-strukturerad intervju, används visserligen någon form av på förhand 

bestämt material som intervjuaren utgår från, men inte i samma utsträckning som under 

en strukturerad intervju. Det kan till exempel handla om att intervjuaren har listat teman 

och/eller några nyckelfrågor som är till för att leda intervjun ”på rätt spår”. Även om det 

finns på förhand bestämt material, kommer varje enskild intervju att se annorlunda ut 

beroende på både respondenten och den som intervjuar. (Saunders et al., 2016).  
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Då det är viktigt att respondenten har möjlighet att beskriva sin egen identifiering med 

varumärken på Instagram är det lämpligt att använda sig av en semi-strukturerad 

intervjuteknik. Respondenten har större möjlighet för flexibilitet och att fritt formulera 

sina egna tankar och upplevelser i användandet av en semi-strukturad teknik. Det är 

också viktigt att intervjun är kontrollerad, det vill säga att fokus ligger på just 

identifieringen med varumärken på Instagram. Därav är en semi-strukturerad 

intervjuteknik att föredra i denna specifika studie.  

3.3.3 Ostrukturerad intervju 

En ostrukturerad intervju är minst formell av de tre. Denna typ av intervjuteknik 

används då man vill undersöka ett område på djupet. I och med att det inte finns någon 

form av förbestämt material, är det viktigt att den som utför intervjun har allt på det 

klara då det kommer till området. I en ostrukturerad intervjusituation ges respondenten 

en stor frihet i att utveckla sina egna svar, och kan ofta vara en fördel då man vill ta reda 

på respondentens egna känslor kring ett ämne eller område, utan att styra dem med 

frågor. Även om en ostrukturerad intervju är informell och inte har förbestämt material 

att utgå från betyder det inte att den kan planeras för att gå så smidigt som möjligt (tid, 

plats och längd av intervjun kan t.ex. vara förbestämt). (Saunders et al., 2016). Även om 

en ostrukturerad intervjuteknik kan användas för att belysa ett område (Saunders et al., 

2016), kan fokus lätt bli för brett om denna teknik används i denna studie. I och med 

detta är det inte lämpligt att använda sig av en ostrukturerad intervjuteknik i denna 

studie.  

3.3.4 Val av intervjuteknik 

Som tidigare nämnts är det viktigt att den valda intervjutekniken speglar målet med 

studien. Eftersom denna studie kan kategoriseras som explorativ till sin karaktär är det 

naturligt att en semi-strukturerad och således mer djupgående intervjuteknik används 

(Saunders et al., 2016). Genom att använda en semi-strukturerad intervjuteknik har den 

som intervjuar möjligheten att styra intervjun mot område som är av intresse. Med andra 

ord kan man med en inte helt förbestämd intervju leda respondenten in på områden som 

är oklara eller kräver mer förklaring. På så sätt kan också respondenten bygga på de svar 

den redan gett, vilket kan öka djupet i intervjun. Vidare kan det komma sig att nya 

områden kopplade till det som undersöks nystas fram, vilket också kan vara av intresse 

i studien (Ibid).  
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I denna studie är det viktigt att en viss flexibilitet finns i intervjusituationen, då alla 

respondenter har egna subjektiva uppfattningar och upplevelser kring deras 

identifiering med varumärken. I och med detta är det naturligt att använda sig av en 

semi-strukturerad intervjuteknik eftersom målet med undersökningen är att få ut mer 

djupgående information från respondenterna. Med en på förhand bestämd intervjuguide 

blir intervjun mer kontrollerad och gör att fokus ligger på respondentens identifiering 

med varumärken. Det är dock viktigt att respondenten får tillräckligt med frihet för att 

kunna reflektera över sin egen identifering med varumärket och vad som driver detta i 

kontexten av Instagram.  

För att uppnå målet med en intervju, vilket i denna studies fall är att samla in så relevant 

och djup information som möjligt kring ämnet krävs det att ett gynnsamt förhållande 

mellan forskaren och respondenten skapas (Patton, 2015). Eftersom alla respondenter 

varit bekanta för forskaren sedan tidigare användes en mer informell intervjuteknik som 

dock tog avstamp i intervjuguiden (se bilaga 1) för att försäkra att fokus låg på relevanta 

områden som var av intresse.  

3.4 Intervjuguide 

Då en semi-strukturerad intervjustrategi används, kan det vara till fördel att använda sig 

av en intervjuguide. På så sätt kan man kombinera en mer formell intervjusituation med 

en mer flexibel och informell diskussion (Patton, 2015). Vidare kan en intervjuguide 

också försäkra att fokus hålls till i detta fall identifiering med varumärken på Instagram 

och respondentens tankar, känslor och upplevelser kring det. Även om en intervjuguide 

har på förhand bestämda frågor som tas i beaktande då intervjun utförs, kan formulering 

av och ordning på frågorna komma att skifta i intervjuernas utförande (Ibid). En 

intervjuguide kan också rent praktiskt innebära en fördel, eftersom den kan försäkra att 

tiden är rätt allokerad och att alla centrala ämnen kommer att behandlas i 

intervjusituationen (Ibid).  

I denna studies fall lämpar sig en intervjuguide väl eftersom det är viktigt att syftet, 

identifieringen med varumärken på Instagram, är i fokus. Vidare fanns det motiv för att 

använda en intervjuguide eftersom det fanns fler än en respondent. I och med detta är 

det viktigt att samma fokus finns i var och en av intervjusituationerna, så att 

undersökningen blir så rättvis som möjligt (Saunders & Lewis, 2012). Intervjuguiden har 

tagit i beaktande att respondenterna till en början troligtvis behöver introduceras till 
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ämnet och besvara mer ytliga frågor. Mot slutet av intervjun ställs mer krävande frågor 

som har att göra med respondenternas känslor att göra.   

Genom att basera intervjuguiden på den teoretiska referensramen möjliggörs 

strukturerade intervjuer som har som avsikt att få ut så relevant information som 

möjligt. Intervjuguiden har även tagit i beaktande att respondenterna till en början 

troligtvis behöver introduceras till ämnet och besvara mer ytliga frågor. Mot slutet av 

intervjun ställs mer krävande frågor som har att göra med respondenternas känslor att 

göra.  I och med att intervjuguiden baserar sig på den teoretiska referensramen och mer 

specifikt modellen av Sihvonen (2019) (se modell 1), kommer de frågor som betraktas 

som mer krävande att ställas på basis av modellen. De olika drivande faktorerna som 

presenteras kommer alla att utgöra ett eget avsnitt i intervjun. Målet är att försöka samla 

in data utifrån vilka faktorer som påverkar respondentens identifiering med varumärken 

på Instagram, det vill säga, att försöka identifiera om någon/några av faktorerna 

påverkar konsumenten mer/mindre än de andra. 

3.5 Forskningskvalitet 

Inom forskning är det viktigt att diskutera och utvärdera studiers kvalitet. Genom att 

följa olika kriterier som presenteras av Wallendorf & Belk (1989) kan man försäkra sig 

om att forskningen är av hög kvalitet. Kriteriererna som presenteras är följande: 

kredibilitet (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), pålitlighet (eng. 

dependability), anpassningsbarhet (eng. confirmability) och integritet (eng. intergrity). 

Kredibilitet handlar om att den data som samlas in kan betraktas som trovärdig. 

Personen som utför intervjuns relation till respondenten kan ha en inverkan på vilken 

data som samlas in (Wallendorf & Belk, 1989).  I och med detta finns det en risk att annan 

data skulle samlats in ifall en annan person hade utfört intervjuerna. Vidare är det 

faktum att respondenterna sen tidigare varit bekanta till den som utfört intervjuerna 

också en faktor som gör att annan data kunde samlats in ifall en annan person utfört 

intervjuerna.  

Överförbarhet innebär att det som kommer fram i intervjuerna kan överföras till 

andra kontexter och situationer (Wallendorf & Belk, 1989). Eftersom urvalet bestod av 

unga konsumenter från Finland och fokus låg på Instagram, finns det risk för att datan 

skulle kunna sett annorlunda ut i en annan kontext, med annat fokus och på en annan 

geografisk plats.  
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Pålitlighet innebär att det som kom fram in i den här specifika studien också skulle 

komma fram om studien skulle upprepas (Wallendorf & Belk, 1989). Det finns risk för 

att annan data skulle komma fram om studien skulle upprepas eftersom bekantskapen 

skapar ett unikt band mellan forskaren och respondenterna. Detta band kan antingen 

innebära en föredel eller en nackdel, men det är svårt att avgöra utan att göra ytterligare 

studier av samma urvalsgrupp.  

Anpassningsbarhet handlar om att kunna säkerställa att den data som samlats in 

tolkas på rätt sätt. Det vill säga, att olika forskare skulle komma fram till samma slutsats 

givna den data som samlats in. (Wallendorf & Belk, 1989). Analysen som utförs på den 

insamlade datan redogörs noggrannt i analysdelen för att försäkra att studien är 

anpassningsbar. Trots detta är det möjligt att en annan forskare skulle kunna tolkat 

datan annorlunda, speciellt eftersom den data som samlas in är helt och hållet subjektiv.  

Integritet handlar om huruvida den information som kommit fram i datainsamlingen 

är baserad på verkligheten. En studie med hög integritet innebär alltså att datan som 

samlats in inte är försvagad av lögner och felaktig information (Wallendorf & Belk, 1989). 

Intervjuerna gjordes i en säker miljö där respondenterna kunde vara sig själva, utan att 

någon utomstående dömde deras svar. Respondenterna garanterades full anonymitet 

och det som spelades in raderades efter att det transkriberats för att försäkra att 

ingenting läckte ut.   

3.6 Analys av data 

Alla intervjuer som utfördes spelades in för att underlätta analysen av den insamlade 

datan. Samtliga intervjuer skedde på svenska, vilket var alla respondenters och 

forskarens modersmål. Detta betyder att det inte förekom några översättningsfel som 

kunde gett en felaktig bild av datan.  

Spiggle (1994) diskuterar hur forskare kan hantera data på ett sätt som gör att slutsatser 

kan dras och nämner sju stycken aktiviteter som kan användas för att nå detta mål: 

1. kategorisering (eng. categorization). 

2. abstraktion (eng. abstraction). 

3. jämförelse (eng. comparison). 

4. dimensionering (eng. dimensionalization). 
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5. integrering (eng. integration). 

6. iteration (eng. iteration). 

7. avfärdelse (eng. refutation). 

Enligt Spiggle (1994) krävs det inte att aktiviteterna utförs i någon specifik ordning - det 

viktiga är att de utförs ifall de bedöms som relevanta av forskaren. I undersökningen 

kommer aktiviteterna att användas som angreppssätt för att strukturmässigt analysera 

datan i den grad att slutsatser kan dras. I denna studie kommer användes inte alla 

aktiviteter eftersom vissa av dem saknade relevans i analysen av den insamlade datan.  

Kategorisering går ut på att sammanfoga delar av data så att en gemensam nämnare 

kan identifieras och datan kan kopplas ihop till ett bredare fenomen (Spiggle, 1994). 

Modellen som presenteras av Sihvonen (2019) (figur 1) kommer att ligga som grund för 

kategoriseringen av den insamlade datan. Kategoriseringen skedde i denna studie på ett 

effektivt sätt eftersom intervjuguiden utformades efter Sihvonens (2019) modell. Således 

kategoriserades på sätt och vis datan i samma stund som den blev insamlad in i de tre 

olika drivande faktorerna för konsumentens identifiering med varumärken. Dessa tre 

faktorer är: konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn. 

Genom kategoriseringen var det lättare att dra slutsatser över vilken/vilka av faktorerna 

som driver identifieringen i kontexten av Instagram.  

Abstraktion kan enligt Spiggle (1994) utvidga den kategorisering som gjorts av datan. 

Med hjälp av abstraktion kan den kategoriserade datan identifiera ännu bredare koncept 

och fenomen än de som tidigare kategoriserats. Datan som redan kategoriseras i studien 

utvidgades till mer generella grupper som har med identifieringen med varumärken att 

göra.  

Jämförelse av den insamlade datan är viktig för att strukturera upp datan samt för att 

hitta generella mönster (Spiggle, 1994). Den insamlade transkriberades, vilket gjorde det 

lättare att jämföra den relevanta information som krävs för att dra slutsatser. Genom att 

jämföra de transkriberade intervjuerna kunde generella mönster identifieras, vilket 

gjorde det lättare att upptäcka vilken information som var relevant och vilken 

information som inte var relevant för studien. 

Med hjälp av avfärdelse kan en empirisk granskning av de kategorier, koncept och 

propositioner som kommit fram som en följd av analysen ske (Spiggle, 1994). I mångt 
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och mycket handlar avfärdelse om att granska de slutsatser som dragits på ett kritiskt 

sätt. Inom forskning där resurserna är betydligt större kan de slutsatser som dragits 

utifrån den insamlade datan från urvalet stämmas av med ett annat urval för att antingen 

förkasta eller bekräfta det som forskaren kommit fram till (Spiggle, 1994). Genom att 

kontinuerligt kritiskt granska den data som samlats in via intervjuerna kan de slutsatser 

som dragits anses mer reliabla. Avfärdelse användes i denna avhandling snarare som en 

grundpelare genom hela studien än bara som en engångsaktivitet.  

Iteration innebär att forskaren rör sig fritt i sin analys och går tillbaka till tidigare 

slutsatser i takt med att nya dras (Spiggle, 1994). Med andra ord kan man genom 

iteration justera tidigare analys och hitta nya kopplingar till den teori som presenterats. 

I denna avhandling används iteration genom att gå fram tillbaka mellan de olika delarna 

i forskningen, inklusive den teoretiska referensramen och dataanalysen. På detta sätt 

utformades intervjuguiden efter den presenterade teorin, kategoriseringen av resultatet, 

analysen av resultatet och diskussionen av resultatet.  

Genom att kombinera den insamlade datan med det teoretiska ramverket kan 

integrering utföras (Spiggle, 1994). I det här fallet skedde integreringen i 

diskussionsdeöem där den insamlade datan kombinerades med Sihvonens (2019) 

modell för att försöka få svar på forskningsfrågan.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat som framkommit i den kvalitativa 

undersökningen. Resultaten kommer att diskuteras med forskningsfrågan som 

utgångspunkt. Den teoretiska referensramen som presenterats fungerar som 

utgångspunkt i analysen av data. I och med detta kommer resultaten att presenteras 

baserat på de olika drivande faktorerna för identifiering med varumärken, det vill säga: 

konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn.  

4.1 Konsumentens värderingar 

För att belysa unga konsumenters identifiering med varumärken på Instagram behövs 

det konkretiseras hur konsumentens värderingar kan vara en drivande faktor. Denna 

faktor var mer eller mindre närvarande i alla respondenters identifiering med 

varumärken. För att redogöra för hur respondenternas värderingar påverkar 

identifieringen med varumärken var det viktigt att summera vad respondenterna ansåg 

att är viktiga värderingar för dem, och vilken roll varumärken på Instagram har kring 

dem.  

De flesta respondenter nämner att de följer varumärken på grund av deras värderingar. 

Samtliga respondenter förutom Respondent F har alla exempel på varumärken med 

närvaro på Instagram som de följer dels på grund av att de delar värderingar med dem. 

I resultaten ser man att respondentens värderingar ofta återspeglar de varumärken de 

följer på Instagram. Vidare är just värderingarna något som respondenterna anser att 

ofta uttryckts i inlägg från varumärken. (tabell 3) 
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Tabell 3 Respondenternas värderingar 

Respondent Värderingar 

Respondent A Allas lika värde 

Värnar om miljön 

Respondent B Allas lika värde 

Respondent C Anti-rasism 

Jämställdhet 

Respondent D Jämställdhet 

Djurvän 

Respondent E Hållbarhet 

Jämställdhet 

Respondent F ”Inget jag brinner för” 

De flesta av respondenterna menar att de interagerade med (följde, kommenterade, 

gilla-markerade) varumärkens Instagram-konton och inlägg för att visa sitt stöd för att 

varumärket faktist står för något och uttrycker det offentligt. På så sätt fungerar 

Instagram som en direkt länk mellan varumärken och konsumenter. Genom att 

konsumenter interagerar med inlägg får företagen direkt feedback på deras 

ställningstaganden och hur de väljer att framställa dem på plattformen. 

Respondent A: ”På ett sätt känns det som att jag vill stödja de här företagen som tar ställning till 
de här frågorna. Jag vill stödja t.ex. Premier League genom att gilla, jag kommenterar inte så 
mycket, men jag visar uppskattning om jag gillar ett inlägg.” 

Respondent C: ”Jag tror att jag ibland likear/följer för att det bara är roligt helt enkelt. Ganska ofta 
tror jag att en like eller en kommentar är ett ställningstagande. Om det är ett inlägg med en ganska 
tydlig värdegrund så tror jag att en like eller kommentar ofta befäster att jag själv tycker så och att 
jag visar min ståndpunkt. Jag skulle nästan säga att det är för andra.” 

Respondent D: ”Jag kommenterar nästan aldrig. Jag brukar dock likea för att visa att jag stöder 
deras värderingar. Jag kan tycka att speciellt Nike visar rätt mycket för vad de står för, och har 
mycket ställningstagandet, och där som sagt tycker jag att det kan kännas bra att likea för att stöda 
dem.” 
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Respondent A, Respondent C och Respondent F menar att en gilla-markering kan 

fungera som ett slags bevis för andra konsumenter att de antingen står bakom eller inte 

står bakom värderingarna. Även om Respondent F inte anser sig brinna för någon 

värdering, är det tydligt att hen inte vill associera sig med värderingar som hen absolut 

inte står för. Det vittnar om att värderingar och ställningstaganden som konsumenter 

kan/inte kan ställa sig bakom kan fungera som en slags social valuta. Med andra ord kan 

Instagram också ses som en plattform där en länk kan skapas konsumenter emellan, och 

inte bara knyta band mellan varumärken och konsumenter. 

Respondent A: ”[...] till viss del är det väl kanske för att visa till andra att jag gillar det här.” 

Respondent C: ”Om jag likear/kommenterar inlägget kan jag känna en samhörighet med både de 
som gjort inlägget, varumärket, men också för de som gillat/kommenterat inlägget – speciellt om 
det är nån jag känner eller vet vem är.” 

Respondent F: ”Jag vill också ibland gilla för att visa andra vad jag tycker om eller inte tycker om. 
Till exempel skulle jag aldrig gilla nåt content med nån riktigt plastig och fejk influerare som står 
med i några dyra kläder, för då visar jag ju på nåt sätt att jag stöder det.” 

En sida av relationen med varumärken som inte alls står för samma värderingar som 

respondenten kom fram. I en situation där varumärken gör ställningstaganden som inte 

alls tas emot på ett positivt sätt av respondenten sker det någonting gällande 

interaktionen med varumärken. Istället för att sluta interagera med varumärken som 

dessa, vittnar respondenter om att de gärna följer med hatstormen och de negativa 

kommenterarena som potentiellt uppkommer efter ställningstagandet. Istället för att 

helt överge relationen med varumärken som inte står för samma värderingar som 

respondenten, kan alltså det finnas en tillfredställelse i att se varumärken som dessa få 

negativa reaktioner.  

Respondent E: ”[...] de [en återförsäljare av kläder] hävdade att loppmarknader var dåliga. Jag 
fick en avsmak för dem. Jag följer dock dem ännu och det kanske är för att jag vill se hatstormen, 
för jag hatar dem. Jag brukar skicka till mina kompisar och vill på nåt sätt stärka det här dåliga 
ryktet.” 

Respondent E menar att de varumärken hen integrerar med är en omedveten 

konsekvens av de värderingar hen själv har. Vidare menar hen att det också kan innebära 

att man blir desto mer påverkad av varumärken ju fler man följer. Det vittnar om att de 

gemensamma värderingar som respondenten och varumärken har kan förstärkas genom 

Instagram. Då respondenten har värderingar kommer hen att följa varumärken som står 

för samma värderingar och aktivt väljer att göra ställningstaganden. Då fler och fler 

inlägg där respondenten känner att den kan stå bakom läggs upp, kommer hen också att 

bli mer medveten om värderingarna. Hen kommer då potentiellt bli mer insatt inom 

ämnet och till och forska vidare kring andra varumärken som har liknande värderingar.  
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Respondent E: ”Jag tror att det jag följer omedvetet stärker mina värderingar, men också att de 
kanske påverkar och skapar mina värderingar.” 

Samtliga respondenter förutom Respondent F har alla specifika värderingar som stod 

dem nära hjärtat. Dessa värderingar återspeglar sig också i de varumärken de följer på 

Instagram. I de flesta fall handlar det om att visa för varumärket att de stöder deras 

ställningstaganden på Instagram. Vidare kan en gilla-markering signalera åt andra 

konsumenter att respondenterna värnar om sina värderingar. Genom att interagera med 

varumärkets Instagramkonto kan respondenterna på sätt och vis fastställa sina egna 

värderingar och på sätt och vis till och med stärka dem. Det syns också åt andra hållet, 

det vill säga, respondenterna vill inte gärna associera sig själva med varumärken som 

står för något de inte kan ställa sig bakom. Respondent F gör det klart att trots att hen 

inte har några specifika värderingar vill hen inte associera sig med varumärken som står 

för värderingar som hen inte alls kan identifiera sig med.  

Resultaten visar att unga konsumenter lägger stor vikt i vad för värderingar ett 

varumärke har och hur de väljer att uttrycka dem. Om en ung konsument ser en likhet 

mellan varumärkens värderingar hens egna värderingar kommer hen att i hög grad 

identifiera sig med dessa varumärken. En stor del av detta handlar om att bygga upp en 

bild som återspeglar den unga konsumentens identitet till andra konsumenter men 

interaktionen med varumärken kan också fungera som ett sätt att befästa och utveckla 

värderingarna. Unga konsumenter vill inte interagera med varumärken som inte stöder 

deras värderingar eftersom det kan påverka den bild som andra konsumenter bildar över 

dem. Däremot finns det ett undantag. Ett ställningstagande som visar att varumärkens 

värderingar strider mot den unga konsumentens värderingar skapa ett destruktivt 

förhållande där konsumenten till och med vill se varumärket få hat. I vissa fall väljer 

alltså konsumenter att fortsätta interagera med varumärken trots att de inte har samma 

värderingar som de själva. Det visar på att varumärkens värderingar till och med kan ena 

unga konsumenter som inte alls står för samma sak som varumärkena.  Med andra ord 

är konsumentens värderingar en faktor som har stor betydelse i den unga konsumentens 

övergripande identifiering med varumärken på Instagram. Både då det kommer till den 

sociala aspekten och till den unga konsumentens sätt att skapa en identitet på Instagram 

är konsumentens värderingar en drivande faktor i identifieringen med varumärken.  

4.2 Livsstilsfaktorn 

För att vidare belysa unga konsumenters identifiering med varumärken på Instagram är 

det viktigt att diskutera vad för funktionell roll varumärken har för konsumenten. För 
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att kunna redogöra för hur varumärken på Instagram används av konsumenterna, var 

det viktigt att först gå igenom vilket/vilka intressen de ansåg var viktigast för dem.  

Respondenterna har alla någon form av intressen eller hobbyer (tabell 4) som tar upp 

stor del av deras vardag och därmed kan vittna om hurdan livsstil de har.   

Tabell 4 Respondenternas intressen 

Respondent Intressen 

Respondent A Investering 

Sport 

Gaming 

Respondent B Fotboll 

Gaming 

Matlagning 

Respondent C Fotboll 

Gaming 

Husdjur 

Respondent D Fotboll 

Husdjur 

Respondent E Mode 

Friluftsliv 

Respondent F Mode 

Respondenterna uttrycker alla att varumärken på Instagram har en funktionell roll i 

deras vardagliga liv. Alla respondenters funktionella användande av varumärken på 

Instagram kan beskrivas som en aktivitet där de söker inspiration. Den funktionella 

rollen hos varumärken på Instagram är att väcka inpiration för deras diverse intressen, 

och således något som hjälper dem utveckla sina nuvarande intressen. I vissa fall handlar 



39 
  

det mer om att kunna utbilda sig inom ett intresse eller område som tar upp en del av 

vardagen och på så sätt kan ses som en del av livsstilen. Med andra ord har Instagram en 

stor roll i att skapa ett rutinmässigt beteende hos respondenterna. Vidare är alltså 

Instagram något som hjälper konsumenten att använda varumärken till annat än 

utilitära och symboliska ändamål.  

Respondent C: ”I och med att jag nyligen skaffat hund så blev det att jag följde många varumärken 
som har med hundskötsel att göra. Det blev rätt explosionsartat då jag skaffade hund, och det var 
mest för att få lite guidning, tips och råd, i allt som har med hunden att göra. Det är lite som att 
utbilda sig på ett sätt.” 

Respondent E: ”Jag motiveras av varumärken, speciellt i sociala medier. Inom mode så var det väl 
egentligen specifika varumärken som gav mig motivationen att starta ett eget företag. Där 
handlade det mycket om att ta inspiration hur de t.ex. hade fotat sina egna kläder och hur de lagt 
fram allt med kommunikationen och så vidare. Varumärken formar och bygger upp min livsstil 
helt enkelt, speciellt när man ser dem hela tiden på Instagram.” 

Respondent F: ”Jag tycker att varumärken och företag ska vara en ledstjärna för inspiration. Där 
tycker jag att Instagram och sociala medier kommer in i bilden. De [varumärken] gillar ju att dela 
olika infleuncers men också att posta eget content på sin egen Instagram, och jag tycker att det är 
en del av deras funktion. Man får ofta inspiration från alla håll och kanter. Jag tänker väl främst 
på Naked och H&M, Zara och så vidare.  

I likhet med hur konsumentens värderingar kan skapas och befästas med hjälp av 

Instagram, kan konsumentens interaktion med varumärken på plattformen i vissa fall 

fungera som ett slags verktyg för att bygga en livsstil och identitet. Exempel på detta är 

Respondent D som ser sig som en fotbollsspelare. I och med att hen är en fotbollsspelare 

kommer hens intresse – fotboll – att styra vad hen följer på Instagram. Då hen följer 

varumärken förknippade med fotboll kommer inlägg från de olika varumärken att 

förstärka relevansen som dessa varumärken har i Respondent D:s liv, och således 

förstärka identiteten som fotbollsspelare. Också Respondent C visar exempel på att hen 

använder varumärken på Instagram som en sätt att förstärka relevansen av varumären i 

hens liv, och således också identiteten. Detta kan också potentiellt leda till att fler och 

fler varumärken som har med ett specifikt intresse kommer in i bilden genom att 

konsumenten bläddrar vidare på Instagram och hittar liknande varumärken. 

Respondent D: ”Nyttan är helt enkelt att jag behöver nya kläder och fotbollssaker nån gång. Som 
fotbollsspelare kan jag säga att det blir en hel del nya kläder. Jag vill då gärna ha en update på 
deras produkter. Vi har Nike som märke inom laget”.  

Respondent C: ”Ja ser ju mig som sagt mycket som en hundägare nu för tiden, eftersom det tar 
upp så mycket tid. Det [Instagram] är jäkligt användbart för att få en update i vad alla produkter 
gör och vad som ska användas till vad och så vidare.” 

När det kommer till interaktion med varumärken är respondenterna återhållsamma. Om 

man jämför med varumärken som gjort något slags ställningstagande och presenterat 

sina värderingar i ett inlägg är det en stor skillnad. Om man gör en direkt jämförelse med 
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de varumärken som gör ställningstaganden på Instagram, kan man se att 

respondenterna inte alls känner ett behov att stöda företaget då det kommer till mer 

vardagliga saker.  

Respondent A: ”Om det är nån riktigt snygg produkt, typ en fotbollssko eller kläder kan jag nog 
gilla inlägget, men det händer inte alls ofta.” 

Respondent C: ”I allmänhet brukar jag inte gilla posts som inte har nåt speciellt, typ när företag 
marknadsför nån produkt på Instagram.” 

Instagram har ett funktionellt värde i konsumentens relation till varumärken. I sin 

relation med varumärken på Instagram kan många respondenter finna inspiration för 

att både bibehålla och utveckla utövandet av och sina hobbyer och intressen. Den 

funktionella rollen av varumärken på Instagram är också ett sätt för konsumenter att 

befästa sin livsstil och vad de har för intressen. Genom att följa varumärken på 

Instagram, både bekräftar och förstärker konsumenten att hen har en viss identitet 

kopplad till hens livsstil och vardagsintressen.  

4.3 Personlighetsfaktorn 

För att belysa identifieringen med varumärken på Instagram behöver 

personlighetsfaktorn och hur den spelar in i relationen till varumärket diskuteras. 

Respondenterna bedömde att det var svårt att se likheter mellan varumärken och dem 

själva rent personlighetsmässigt. I många fall är det svårt för respondenterna att bedöma 

ett varumärkes personlighet, vilket ofta gör att de direkt tänker på infleuncers. Genom 

influerare personifierar varumärken sig bättre, och gör det lättare för respondenten att 

identifiera sig med varumärket i fråga.  
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Tabell 5 Respondenternas personlighet jämfört med varumärken de följer 

Respondent  Upplevda personlighetsdrag 

Respondent A Avslappnad 

Humoristisk 

Respondent B Eftertänksam 

Analytisk 

Respondent C Sportig 

Eftertänksam 

Respondent D Energisk 

Frispråkig 

Respondent E Humoristisk 

Avslappnad 

Nyfiken 

Respondent F Humoristisk 

Avslappnad 

Respondent E uttrycker att hen känner en samhörighet rent personlighetsmässigt med 

de varumärken hen följer. Det vittnar om att respondenten kan identifiera sig med 

varumärken baserat på vad hen upplever är dess personlighet och i vilken grad den 

matcher hens egna. Det är dock inte bara individuellt som identifikationen mellan 

varumärkens personlighet och konsumentens personlighet syns. På basis av vilka 

varumärken respondenter väljer att interagera med, kan också andra konsumenter se 

vad de identifierar sig med, rent personlighetsmässigt.  

Respondent E: ”Största delen av de varumärken jag följer tycker jag att jag har mycket gemensamt 
med. Jag känner att jag kan relatera till de konsumenter som gillar och kommenterar, även om jag 
själv inte kommenterar så mycket. Jag tycker väl också att om man skulle ta en titt på de 
varumärken jag följer på Instagram så skulle man nog kunna få en ganska bra bild av min stil och 
personlighet. ” 
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Konsumenterna känner en viss social samhörighet med antingen influerare eller bekanta 

då de ser att de personerna har  interaktioner med varumärken de själv använder eller 

följer på Instagram. Det finns en viss skepticism då det kommer till huruvida 

samhörigheten med influerare är verklig, eftersom de ofta får betalt för att marknadsföra 

vissa produkter eller tjänster. Denna skepticism gör det också svårt för respondenterna 

att bedöma influerarens faktiska personlighet. I och med detta är det svårt för 

respondenterna att på något sätt se en likhet mellan deras egna personligheter och 

influerare.  

Respondent B: ”Jag tänker direkt på fotbollsskor igen. Jag hade just köpt ett par nya fotbollsskor 
och mina kompisar tyckte inte alls att de var snygga eller bra. Sen lade Luis Figo, en gammal legend 
inom fotboll, upp en bild där han använde skon. Det kändes på nåt sätt då som att jag rättfärdigade 
mitt köp. Sen är det min favoritspelare sen länge så på nåt sätt kände jag att ”om han använder 
skon så måste jag ha gjort ett bra val.” 

Respondent C: ”Jag tänker direkt på Sigge Eklund, som är väldigt aktiv på Instagram. Det var en 
gång han gav reklam för Nextory tror jag, och då kände jag en validering att jag själv använder det, 
för att jag ser mycket upp till honom. De kändes som att jag valt rätt, och jag reflekterade inte så 
mycket över det. Det är rätt instinktivt.” 

Respondent D: ”På ett sätt så kan jag känna att det finns en viss samhörighet. Sen tycker jag att 
man ganska blint litar på speciellt influerare. Jag har tänkt ganska mycket på det där. Bianca [ 
Ingrosso] höjer ju bland annat Tanrevel till skyarna, och då känns det bra för mig att använda den 
här Tanrevel. Jag litar på henne, men man vet ju också att hon är ambassadör för andra märken 
jag inte gillar, typ DeoDoc, som jag inte gillar. Sen vet man ju inte om de tycker som de gör för att 
de får pengar eller så.” 

Respondenterna känner sig inte som medlemmar av någon varumärkescommunity. På 

något sätt upplever respondenterna att en community kräver en högre aktivitet, där 

diskussioner med andra medlemmar förekommer. Trots detta är det tydligt att 

respondenterna känner en samhörighet med andra konsumenter som interagerar med 

samma varumärke som dem själva. Med andra ord, är respondenterna delar av 

varumärkescommunityn, även om de själva inte ser sig som sådana. Trots att de inte 

akrivt deltar i olika diskussioner konsumenter emellan, har de ändå koll på speciellt 

andra bekanta som följer samma varumärken som dem själva.   

Respondent A: ”Jag kommenterar typ aldrig. Men det finns varumärken som jag följer lite för skojs 
skull som jag nog inte tar så mycket del av communityn.” 

Respondent B: ”När det kommer till företag med en mindre följarskala känns det nog mer 
personligt än de med fler följare. Då kan jag till och med känna att jag skulle kunna starta en 
diskussion och att de faktist ser mig på ett annat vis än om det skulle vara ett större företag. Annars 
tycker jag att exempelvis Premier League-communityn handlar mer om att ”dra sitt strå till 
stacken för a good cause.” 

Respondent C: ”Jag tror ändå att många tänker så som jag nämnde tidigare, att man känner nån 
slags samhörighet med mig om de också gillar det/använder det varumärket. Jag blir rätt glad då 
jag ser en kompis gillar något som jag själv gillar. Jag tror att det går båda vägarna.” 
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Då det kommer till att visa upp personligheten för andra konsumenter genom att 

interagera med olika varumärken på Instagram var de flesta respondenter eniga: det 

handlar i många fall om att visa upp någon form av social status. På ett sätt är det också 

ett sätt att bygga upp en identitet som en person med hög social status 

Respondent A: ”Jag kommer ju och tänka på såna som taggar eller visar upp några lyxiga 
varumärken på stories.  

Respondent B: ”Jag tror man vill visa sina egna följare att det går bra i livet. Man vill lite grann 
kanske skryta känns det som ibland. Man vill säga att: nu är jag här – var är ni. Men samtidigt tror 
jag att det kan vara bara för att visa vad man gör. Jag tror att unga ofta vill visa framfötterna och 
på så vis också taggar lite finare varumärken och att kanske karriären dragit igång och det går bra 
för en. Det kan nog ha mycket med status att göra. ” 

Respondent C och Respondent F menar att en interaktion med varumärken på 

Instagram också kan fungera som ett sätt att försöka skapa en gemensam nämnare till 

andra konsumenter och/eller bekanta. Den mest community-byggande aktiviteten är att 

konsumenten själv skapar innehåll med hjälp av varumärken. Genom interaktioner kan 

alltså respondenten hitta gemensamma nämnare hos sig själv och andra konsumenter.  

Respondent F: ”Jag tycker att speciellt stories skapar en bra community. Det blir ett större intryck 
då det är i videoformat men också att stora organisationer postar privatpersoners bilder. Då känns 
det mer personligt och att jag faktist har mycket gemensamt med dessa personer. Jag har till och 
med lagt upp något inlägg där jag taggat ett klädmärke på stories. Då blev jag repostad och det 
kändes nog lite som att jag var del av en liten familj då.” 

Respondent C: ”Sen tror jag också att det kan vara ett sätt att visa upp lite vilken ”grupp” man 
tillhör. Det kanske inte behöver vara en exklusiv restaurang, utan kanske något ölhak. Om jag då 
taggar det här haket så, kanske för att det är en intern grej mellan mina bekanta, så visar jag ju 
också på ett sätt att jag tillhör ”den sköna gruppen grabbar” som hänger på haket. Det blir en rolig 
grej som jag tror att många liktänkande uppskattar och kanske gillar/kommenterar.” 

Då det kommer till personlighetsfaktorn vittnar resultaten om att respondenterna har en 

social samhörighet med andra konsumenter. Snarare än att hitta uttryck för sin egen 

personlighet genom varumärken på Instagram handlar mycket av respondenternas 

aktivitet på den sociala medieplattformen om att knyta band till andra konsumenter. Att 

använda vissa specifika varumärken är alltså något som kan fungera som en gemensam 

nämnare till att skapa ett band till andra konsumenter och bekanta. Trots att många inte 

anser att de är medlemmar av någon community kände de sig bevisligen som 

medlemmar av en större grupp människor med samma intressen och hobbyn, som alla 

länkas samman via ett specifikt varumärke. Vidare kunde Instagram fungera som ett sätt 

för att rättfärdiga konsumentens köp, speciellt om någon bekant eller för dem tidigare 

känd person använde samma varumärke som hen själv. Den sociala samhörigheten via 

Instagram ger på så sätt en viss trygghet i konsumentens konsumtionsval.  
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4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammantaget visar resultatet av den här studien att identifieringen sker på olika sätt. 

Resultaten kategoriserades enligt de tre kategorierna av drivande faktorer för 

identifiering med varumärken: konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och 

personlighetsfaktorn. Genom denna kategorisering har resultaten formats till mer 

lätthanterlig data som står som grund för analysen i kapitel fyra. Även om identifieringen 

med varumärken på Instagram påverkas av alla de drivande faktorerna, har vissa av dem 

en större roll i processen.  

Den första kategorin som behandlades var konsumentens värderingar. För att förstå hur 

respondenter använder Instagram för att identifiera sig med varumärken i kontexten av 

de värderingar de dels upplever att de själva har men också vad varumärken har, var det 

viktigt att först identifiera vilka värderingar de står bakom. Alla respondenter förutom 

en har värderingar som de står bakom och dessa syns i vad de väljer att interagera med 

på Instagram. Många av respondenterna uttryckte att de kontinuerligt tar del av, och 

stöder inlägg där varumärken gör ställningstaganden inom värderingar som stämmer 

överens med eller är nära de värderingar som respondenterna själva står bakom.  

Respondenterna är måna om att poängtera att interaktion med varumärken på 

Instagram ofta handlar om att stöda, men vissa av respondenterna anser också att 

interaktionen kan ha en form av social funktion. Genom att interagera med varumärken 

som gör tydliga ställningstaganden då det kommer till värderingar, kan respondenterna 

visa till andra konsumenter vad de ställer sig bakom. Man kan tycka att den respondent 

som inte brinner för någon speciell värdering är irrelevant i undersökningen men genom 

de svar som gavs av respondenten kan man också se den andra sidan av myntet. 

Respondenten uttryckte att en interagering med ett varumärke som hen absolut inte står 

bakom skulle kunna ge en felaktig bild av respondenten. På så sätt kan även 

respondenten utan värderingar hen brinner för användas som exempel på hur 

interaktioner med varumärken visar upp en bild till andra konsumenter.  

Varumärken på Instagram har en viktig roll i att befästa, utveckla och skapa värderingar 

hos respondenten. Då en respondent har specifika grundläggande värderingar, kommer 

hen också att följa varumärken som står för och uppvisar dessa värderingar kontinuerligt 

genom sina inlägg. Respondenten befäster på sätt och vis sina egna värderingar. Den 

unga konsumenten kan exempelvis stå för jämställdhet och då interagera med ett 

varumärke som står för samma sak. Då hen interagerar med varumärket kommer de 
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värderingar som den unga konsumenten har göra att hen känner sig tillfreds med de 

ställningstagande som varumärket gör. Då hen blir tillfreds med de ställningstaganden 

som görs av de varumärken hen interagerar med kommer hen också i större grad inse 

vad hen uppskattar och står för värderingsmässigt. Hela denna tankeprocess gör att den 

unga konsumenten sist och slutligen befäster sina värderingar. Då dessa värderingar 

befästs kan den unga konsumenten komma att bygga vidare värderingarna eftersom den 

insett vad som står hen nära hjärtat. Den unga konsumenten bygger vidare på 

värderingarna genom att interagera med fler varumärken som står för liknande 

värderingar. Genom att befästa, utveckla och skapa respondenternas värderingar på det 

sätt som varumärken på Instagram gör är det tydligt att konsumentens värderingar är 

en drivande och viktig faktor i identifieringen med varumärken. Den stora betydelsen 

som värderingar har för unga konsumenter är något som gör att ställningstaganden från 

varumärken kan få dem att antingen i hög grad identifiera sig med varumärken eller 

ställa sig negativt mot dem.  

Livsstilsfaktorn driver också identiferingen med varumärken på Instagram. Föga 

förvånande har Instagram en funktionell roll då det kommer till konsumentens relation 

till varumärken. Respondenterna interagerar med varumärken för att få tips och 

inspiration över vardagliga intressen och hobbyer. Genom att kontinuerligt ta del av 

innehåll som varumärken inom deras intresseområden lägger upp, kan de alltså 

inspireras till att dels fortsätta utöva deras specifika hobbyer och intressen, men också 

motiveras till att utveckla dem ännu mer.  

Precis som när konsumentens värderingar kan befästas och förstärkas med hjälp av 

interaktionerna med varumärken på Instagram, kan även respondenterna utveckla sin 

livsstil och identitet. Om en respondent följer varumärken som kontinuerligt ger dem 

möjlighet att fortsätta uttöva och till och med utveckla vad hen anser är hens hobby eller 

intresse, kommer respondentens identitet att befästas. Exempelvis om en respondent 

anser sig vara fotbollsspelare, kommer hen att följa varumärken som hjälper henne att 

hålla koll på alla nya produkter som finns på marknaden. Då kommer hen också att göra 

sig påmind över att hen är just fotbollsspelare, och på så sätt befästa sin identitet som 

fotbollsspelare.  

Även personlighetsfaktorn driver identifiering med varumärken på Instagram. 

Respondenterna menar att de kan identifiera en personlighet hos varumärken och vidare 

känna huruvida de matchar deras egna personlighet eller inte. Dels handlar det om att 

själv identifiera sig med varumärken rent personlighetsmässigt. För respondenterna är 
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det viktigt att kunna interagera med varumärken som uppvisar en personlighet de själva 

kan identifiera sig med. Personlighetsfaktorn har främst en social aspekt. Det handlar 

mest om att visa för andra konsumenter och bekanta vad man identifierar sig med i 

varumärken. I och med detta är det viktigt att varumärken uttrycker en lättidentifierbar 

personlighet som den unga konsumenten kan identifiera sig med. Finns det en klar bild 

av varumärkens personlighet kommer också den unga konsumenten att interagera med 

varumärket då det kan återspegla hurdan personlighet de själva har. Influerare har en 

roll i att göra det enklare för respondenterna att få reda på varumärkens personlighet. 

Många av respondenterna anser att de har mycket gemensamt med en bekant eller en 

influerare som använder samma varumärke som dem. Däremot uppvisar många av 

respondenterna en skepticism kring vad infleuncers egentligen har för personlighet 

kopplat till det varumärke de marknadsför.  

Som sagt upplever många av respondenterna att de har mycket gemensamt med bekanta, 

andra konsumenter eller influerare som använder samma varumärke som de. Resultatet 

vittnar om att respondenter känner en samhörighet med andra konsumenter, bekanta 

eller influerare, vilket också gör att man kan dra en slutsats om den sociala biten av 

personlighetsfaktorn. Interaktioner med varumärken på Instagram handlar till stor del 

om att försöka knyta band till andra konsumenter och bekanta. Genom att interagera 

med varumärken kan respondenten dels visa upp sin egen personlighet, men också hitta 

andra konsumenter med liknande personlighet som dem. Via Instagrams olika 

funktioner kan alltså respondenterna bli medlemmar av ett slags 

varumärkescommunity, även om de själva inte anser sig vara medlemmar av ett uttalat 

sådant.  
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de teoretiska implikationerna som framkommit efter 

presentationen av den analyserade datan. Vidare kommer praktiska implikationer för 

företag att presenteras. Slutligen  kommer studiens begränsningar samt förslag för 

fortsatt forskning att diskuteras.  

Virtanen et al. (2018) kom i sin studie fram till att företag kan nå ut till 

millenniegenerationen genom sociala medier. Denna studie visar att företag också kan 

nå ut till Generation Z genom Instagram. Strauss & Howe (2019) menar att Generation 

Z:s användning av Instagram har en stor roll i kontakten med både andra konsumenter 

och företag. I enlighet med vad Strauss & Howe (2019) kommit fram till, visar denna 

studie att Generation Z i hög utsträckning använder Instagram på detta sätt. Genom 

Instagram kan Generation Z ta del av varumärkens värderingar och på det sättet komma 

närmre varumärken som står för samma värderingar som de själva.  

Resultaten i studien visar också att då det kommer till värderingar, finns det en social 

dimension där konsumenter kan identifiera andra konsumenter med liknande 

värderingar genom olika varumärken som gör ställningstaganden. Det är inte bara 

värderingar som gör att Generation Z knyter band till andra konsumenter via 

varumärken på Instagram. Också personligheten som de själva upplever att de har och 

huruvida de kan associera den med varumärkens, bekantas eller influerare 

personligheter gör att de kan knyta band till andra konsumenter och influerare. På dessa 

sätt stöder denna studie den bild som Strauss & Howe (2019) målar upp av Generation 

Z. Generation Z är en digital generation som använder sociala medier och mer specifikt 

Instagram på ett sätt som bygger upp deras värderingar, livsstil och personlighet och 

således deras identitet. Via Instagram kan ett varumärke uttrycka sig och komma 

närmare konsumenten (Virtanen et al., 2018), vilket också innebär att de kan ta chansen 

(eller i vissa fall risken) att uttrycka sina värderingar till konsumenten. I denna specifika 

studie är det tydligt att Instagram kan användas som en kanal för att nå ut till de unga 

konsumenterna, vilket stöder Virtanen et al. (2018) tidigare forskning.  

5.1 Teoretiska implikationer 

Det finns studier av bland annat Jain et al. (2018), Hudson et al. (2016) och Labrecque 

(2014) som behandlat relationen med varumärken på sociala medier. Vidare finns det 

även studier av Sihvonen (2019) och Stokburger-Sauer et al. (2012) som diskuterar 

identifieringen med varumärken. Trots detta fanns det mycket vi inte visste om 
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identifiering med varumärken innan denna studie. Exempelvis var det okänt vilka 

faktorer som driver identifieringen med varumärken på Instagram. Vidare har 

Generation Z inte tidigare undersökts i denna kontext. Resultaten i den empiriska 

studien visar att nya implikationer och slutsatser kan dras gällande unga konsumenters 

identifiering med varumärken på Instagram. Det finns implikationer gällande 

konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn och hur 

identifieringen på Instagram ser ut hos unga konsumenter. För att reda ut hur de olika 

faktorerna för identifiering med varumärken ser ut i kontexten av Instagram är det 

viktigt att diskutera hur de ser ut i förhållande till den teoretiska referensramen, det vill 

säga, vad man kommit fram till i tidigare studier och hur denna studie står sig gentemot 

dem.  

5.1.1 Konsumentens identifiering med varumärken 

Lam et al. (2013), Tuskej et al. (2011), Stokburger-Sauer et al. (2012), Coelho et al. (2018) 

och Sihvonen (2019) har alla tidigare forskat i ämnet konsumentens identifiering med 

varumärken, men inte specifikt hur identifieringen kan påverkas av konsumentens 

använding av Instagram. I enlighet med Sihvonens (2019) studie är samtliga, om än i 

olika utsträckning, drivande faktorer för identifiering med varumärken närvarande även 

i kontexten av unga konsumenter och deras identifiering med varumärken på Instagram. 

Många av de olika delarna av Sihvonens (2019) teori kring konsumentens värderingar 

och hur de driver identifieringen med varumärken kännas igen även i praktiken i denna 

studie. För att föra denna diskussion vidare är det viktigt att gå in på de tre specifika 

faktorer i en konsumentes värderingar som Sihvonen (2019) diskuterat i sin studie: 

konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn. Genom att 

diskutera dessa tre faktorer kan man belysa vilken roll Instagram har i denna process.  

5.1.1.1 Konsumentens värderingar 

Sihvonen (2019) konstaterade att konsumentens värderingar är en av de drivande 

faktorerna för konsumentens identifiering med varumärket. Konsumentens värderingar 

beskrivs som upplevelsekopplad där varumärken kan bidra med att en individ inser vad 

som är grundläggande i hennes liv.  

Denna studie visar att värderingar har en stor roll i konsumentens identifiering med 

varumärket även i kontexten av Instagram. Konsumenter har ofta en klar bild av sina 

egna värderingar, och följer också varumärken på Instagram som står för samma 

värderingar. Då konsumenter interagerar med dessa varumärken på Instagram är det 
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dels för att stöda varumärkens ställningstagande men också delvis för att visa för andra 

konsumenter att de värderingarna är viktiga för dem själva. Med andra ord skulle man 

kunna besöka en konsuments profil på Instagram och delvis kunna avgöra vilka typer av 

värderingar hen värnar om. På så vis är det i enlighet med Sihvonens (2019) forskning 

det sociala engagemanget som är en av nyckelfaktorerna i det faktum att värderingar 

driver den unga konsumentens identifiering med varumärken.  

Den negativa sidan av det sociala engagemanget framkommer inte i Sihvonens (2019) 

studie. En av kontributionerna i denna studie är således hur unga konsumenter reagerar 

då varumärken gör ställningstaganden som bryter mot de värderingar som de har. 

Genom att fortsätta interagera med varumärken som står för helt andra värderingar än 

konsumentens egna kan konsumenten också följa med vad andra konsumenter tycker 

och tänker kring ställningstaganden som varumärken gör. På sätt och vis handlar det om 

att konsumenten vill knyta ett band med de andra konsumenterna som interagerar med 

varumärket. Genom att ta del av andras kommentarer och åsikter får konsumenten en 

tillfredställande känsla över att andra konsumenter har liknande värderingar som de 

själva. Den gemensamma nämnaren är alltså att det finns ett missnöje med att 

varumärken gör ställningstaganden som baserar sig på värderingar som inte matchar en 

specifik konsumentgrupp. Med andra ord kan man identifiera en slags revolutionär 

inställning hos unga konsumenter. Det finns en vilja att föra ett drev mot ett varumärke 

som enligt de unga konsumenterna inte står för de rätta värderingarna. Detta kan vara 

ett sätt för de unga konsumenterna att visa att det inte är varumärken och företag som 

ska göra några ställningstaganden inom ämnen som konsumenterna anser är utanför 

deras verksamhet.  

Enligt Sihvonen (2019) har ett konsumtionsobjekt en upplevelseinriktad roll då det 

kommer till konsumentens värderingar som drivande faktor för identifiering. I denna 

studie konkretiseras detta. I kontexten av Instagram befäster konsumenten sina 

värderingar genom de varumärken hen interagerar med, förusatt att de gör 

ställningstaganden kring värderingar som stämmer överens med konsumentens egna. 

Genom att följa varumärken på Instagram som står för och visar upp samma värderingar 

som konsumenten har, kan konsumenten både befästa och utveckla sina värderingar. 

Genom att kontinuerligt ta del av inlägg där varumärken gör ställningstaganden, 

påminns alltså konsumenten om vilka typer av värderingar som hen har. Vidare kan 

Instagram fungera som en plattform för att bygga vidare på de värderingar man har, och 

konsumenten kan genom varumärken skapa ett flöde fullt med värderingar som passar 
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hen. De resultat gällande befästandet och vidareutvecklande av konsumentens 

värderingar kan kopplas till Sihvonens (2019) teorier om att finnas till en längre tid 

(självkontinuitet). De interaktioner som sker med varumärken på Instagram och som 

grundar sig i konsumentens och varumärkens matchande värderingarupplevelsen av att 

finnas till en längre tid också drivs då konsumenten interagerar med varumärken. Med 

andra ord kan många av de olika delarna av Sihvonens (2019) teori kring konsumentens 

värderingar och hur de driver identifieringen med varumärken kännas igen även i 

praktiken i denna studie.  

Unga konsumenter lägger stor vikt i vad för värderingar de själva har men också vad för 

värderingar som varumärken uttrycker på Instagram. Detta kan ha att göra med den 

politiska polaritet och oroliga tid som (Talmin, 2019) menar att Generation Z växt upp 

med och följt via diverse medier. Om varumärken gör ställningstaganden kring 

värderingar som tangerar konsumentens egna på ett positivt sätt kommer hen troligen 

att åtminstone delvis identifiera sig med dessa varumärken. Konsumentens värderingar 

är en av de mest drivande faktorerna för identifieringen med varumärken på Instagram. 

Detta eftersom värderingar är det som kommer att skapa de starkaste reaktionerna hos 

de unga konsumenterna. Det beror på att värderingar ofta är emotionellt laddade och 

något som den unga konsumenten är väldigt mån om att uttrycka. Denna studie visar 

också att värderingar har en social aspekt och även detta spelar roll då det kommer till 

identifieringen med varumärken. Den sociala aspekten är en av anledningarna till att 

den unga konsumentens värderingar är en av de mest drivande faktorerna för 

identifieringen med varumärken. Strauss & Howe (2019) konstaterar att sociala medier 

har en stor roll i Generation Z:s sätt att visa upp sin identitet online. I denna studie är 

det tydligt att den unga konsumentens värderingar är något hen kan visa upp genom de 

varumärken hen interagerar med på Instagram. Eftersom interaktionen med 

varumärken är ett sätt för den unga konsumenten att visa upp sina värderingar för andra 

konsumenter är det också en väsentlig och naturlig del i identifieringen med 

varumärken. Med detta sagt kan man konstatera att värderingar är en av de mest 

drivande faktorerna för just identifieringen med varumärken på Instagram.  

5.1.1.2 Livsstilsfaktorn 

Enligt Sihvonen (2019) hjälper varumärken konsumenten att uttöva sina intressen och 

hobbyer som i det stora hela utgör en stor del av livsstilen. Instagram har en relevant roll 

detta i och med att konsumenten kontinuerligt tar del och påminns av den funktion 

varumärken har hens liv. Genom Instagram befäster också konsumenten sin identitet 
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och livsstil genom att skapa en närmare länk mellan konsumenten och olika varumärken 

som har med identiteten och livsstilen att göra. På samma sätt som varumärken hjälper 

konsumenten att skapa den vardag som passar hens livsstil (Sihvonen, 2019), hjälper 

Instagram konsumenten att befästa och till och med utveckla hens hobbyer och intressen 

genom att kontinuerligt erbjuda inspiration och utbildning kring de varumärken som är 

viktiga för konsumentens livsstil.  

I enlighet med Sihvonens (2019) studie kan konsumenten genom interaktion med 

varumärken på Instagram innebära att konsumenten kan befästa sin identitet genom 

den livsstil hen lever. Då en konsument genom Instagram kontinuerligt blir påmind om 

varumärken som hjälper denne att uttöva sina hobbyer och intressen kommer hen i 

större utsträckning också att befästa sin livsstil och identitet. Till skillnad från studien av 

Sihvonen (2019) påvisar denna studie också att Instagram har en roll i att inte bara 

hjälpa till att bibehålla den unga konsumentens identitet, utan också utveckla den. Då en 

ung konsument via Instagram har en chans att söka sig vidare till olika varumärken som 

hjälper konsumenten att utöva sin livsstil, kommer hen också i största sannolikhet att 

interagera med fler och fler varumärken som tillhör den kategorin. Då detta sker blir 

konsumenten i ännu större utsträckning påmind om sin identitet. Det innebär också att 

dessa varumärken tar upp en större del av vardagen eftersom de får mer synlighet. Det 

är via dessa varumärken konsumenten sedan utvecklar och på sätt och vis fördjupar sig 

inom sin egen favorithobby eller ett intresse som hen föredrar. Med andra ord kan 

Instagram fungera som ett hjälpmedel för att fördjupa sig inom den livsstil man lever 

och slutligen bygga vidare på den. På så sätt kan livsstilsfaktorn vara en drivande faktor 

i identifieringen med både ett enskilt varumärke men också för ett kluster av varumärken 

som alla hör till samma livsstil. Eftersom att den unga konsumenten interagerar med 

varumärken som hjälper hen att utöva sina intressen och hobbyer är det också naturligt 

att hen vill interagera med ett flertal varumärken så att hen kan utveckla sin livsstil. 

En konsument kommer i de flesta fall att använda konsumtionsobjekt som passar hens 

livsstil (Sihvonen, 2019). Det speciella med hur Instagram är utformat är att det faktist 

kan hjälpa en ung konsument att utveckla sina intressen och således sin livsstil. Genom 

att interagera med olika varumärken på Instagram kan alltså konsumenten (om än 

omedvetet) driva sina intressen framåt och komma att fördjupa sig i sina intressen och 

hobbyer. 
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5.1.1.3 Personlighetsfaktorn 

I enlighet med vad Sihvonen (2019) konstaterar i sin studie om konsumentens 

identifiering med varumärken, visar denna studie att personligheten hos konsumenten 

och varumärken har en roll i identifieringen med varumärken på Instagram. 

Konsumenter kan via Instagram få en bättre bild av varumärkens personlighet. Detta på 

grund av plattformens utformning. I enlighet med vad Virtanen et al. (2018) 

konstaterade i sin studie är Instagram en plattform som tillåter företagen att komma 

närmare konsumenten och således kan de även visa upp sina personligheter på ett 

smidigare och mer effektivt sätt. Genom bilder och texter som tillhör bilderna bildar 

konsumenten snabbt en uppfattning över varumärkens personlighetsdrag. Unga 

konsumenter har också vant sig vid influerare som lyfter fram olika varumärken. Genom 

dessa får konsumenten en tydligare bild av varumärkens personlighet, då det är lättare 

för att konsumenten att associera en personlighet med en influerare. När en influerare 

sedan gör ett samarbete med ett varumärke, kommer konsumenten att associera det med 

influerare personlighet och således bildas även en bild av varumärkets personlighet.  

Enligt Sihvonen (2019) fungerar konsumtionsobjekt som ett sätt att bygga upp 

konsumentens personlighet för sig själv. Denna studie antyder på att 

personlighetsfaktorn i denna kontext har en mer social roll än vad Sihvonen (2019) 

kommit fram till. Snarare än att bygga upp sin egen identitet och personlighet genom de 

olika varumärken som finns att interagera med på Instagram, handlar det för unga 

konsumenter om att knyta band till andra konsumenter. I likhet med konsumentens 

värderingar har alltså personlighetsfaktorn en roll i att skapa ett socialt engagemang med 

andra konsumenter. Då en ung konsument interagerar med varumärken på Instagram 

kommer de att bilda en återspeglande bild av deras personlighet och således bildar de 

också en identitet som kan identifieras av andra konsumenter. Den sociala plattformens 

utformning gör det möjligt att på olika vis uttrycka sin personlighet genom varumärken. 

Genom att interagera med varumärken på Instagram kan konsumenter alltså bli del av 

en varumärkescommunity. På så sätt hittar de en gemensam nämnare med andra 

konsumenter. Konsumenter är alltså medvetna om att deras interaktioner på Instagram 

har konsekvenser i deras sociala relationer med både nuvarande bekanta och/eller mer 

främmande människor. Genom interaktioner med olika varumärken kan en person visa 

upp sin personlighet till omvärlden. En person som exempelvis följer ett varumärke som 

allmänt känt har avslappnade karaktärdrag kan alltså belysa hens egen avslappnade 

personlighet. På så sätt har Instagram en stor roll i att framhäva den synliga 

identifieringen med varumärken.  
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Sihvonen (2019) konstaterar i sin studie att ett konsumtionsobjekt på ett personligt plan 

får en konsument att känna sig som en del av en varumärkescommunity. Denna studie 

visar att Instagram gör att konsumenten på ett mer effektivt sätt kan visa upp sin 

personlighet via konsumtionsobjekten. Istället för att exempelvis köra en bil upp och ner 

längs gatan för att visa upp sin personlighet till grannskapet, kan konsumenten 

interagera med ett varumärke på Instagram för att visa upp sin personlighet.  

5.2 Implikationer för företag 

Som tidigare nämnts är Instagram något som många företag lagt mycket fokus på på 

senare tid (Statistikcentralen, 2017). Det är således ingen nyhet för företagen att 

Instagram är en plattform där man kan nå ut till konsumenter på ett effektivt sätt. Denna 

studie har gett ett flertal insikter i hur konsumenter förhåller sig till varumärken på 

Instagram. Många av dessa insikter är något som kan vara av intresse för företag som rör 

sig på den sociala plattformen. Utifrån alla tre faktorer: konsumentens värderingar, 

livsstilsfaktorn och personlighetsfaktorn visar sig Konsumentens värderingar i denna 

studie vara den starkaste drivande faktorn för identifieringen med varumärken på 

Instagram. Det finns såpass mycket emotionellt förknippat med värderingar att denna 

faktor är något som kan göra att unga konsumenter i stor utsträckning identifierar sig 

med ett varumärke 

Företag bör använda sig av konsumentens värderingar som drivande faktor ifall de vill 

att unga konsumenter ska identifiera sig med varumärken på Instagram. Studien visar 

att ställningstaganden från företag kan innebära både positiva och negativa 

konsekvenser. Dels kan ett ställningstagande som baserar sig på värderingar som 

stämmer överens med de unga konsumenternas värderingar vara en väldigt drivande 

faktor i identifieringen med varumärken. Samtidigt kan ett ställningstagande som 

baserar sig på värderingar som inte alls stämmer överens med den unga konsumentens 

egna innebära en direkt motsats till identifiering. Om en konsument upplever att 

varumärken står för någon slags värdering som direkt strider mot hens egna värderingar, 

kan ett destruktivt förhållande bildas. Snarare än att överge varumärket i fråga, kan 

konsumenten fortsätta interagera med varumärket för att följa med hatstormen. I och 

med att de fortsätter interagera med varumärket kan det av företaget potentiellt ses som 

positivt, men det finns ett flertal negativa konsekvenser med detta. Att konsumenter 

väljer att fortsätta interagera med varumärken som strider mot deras värderingar beror 

på att de vill följa med den kritik företaget får. På så sätt bildas en slags community som 

baserar sig på de negativa känslor och åsikter som de unga konsumenterna har gentemot 
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varumärket. I det långa loppet kommer detta att skapa ännu mer negativa konsekvenser 

i och med word-of-mouth både online och offline. Det lönar sig således för företag att 

inför ett ställningstagande verkligen ha så bra koll som möjligt på vilken typ av 

konsumenter som ställningstagandet kommer att nå ut till. Om en sådan community 

bildas måste företaget försöka bekämpa den. Det är viktigt som företag att först och 

främst förstå varför konsumenterna gör som de gör. Om ett ställningstagande innebär 

sådana konsekvenser är det möjligt att företaget gjort en felbedömning av deras 

målgrupp eller den typiska konsumenten. Då man identifierat varför konsumenterna 

tycker som de gör, bör företaget bemöta kritiken och då förklara vad som potentiellt gick 

fel. Genom detta kommer troligtvis konsumenterna att tröttna på den hatcommunity 

som skapats i och med att de fått förklaring för ställningstagandet.  

Livsstilsfaktorn kan med fördel beaktas av företag. I denna studie framkommer det att 

unga konsumenter interagerar med varumärken på Instagram som hjälper dem utöva 

deras intressen och hobbyer. Vidare interagerar unga konsumenter med varumärken för 

att befästa och utveckla de hobbyer och intressen de har. Livsstilsfaktorn är med andra 

ord, till skillnad från de andra två faktorerna, inte lika förknippad med en social aspekt. 

Med detta sagt finns det aktiviteter som varumärken kan implementera i deras 

Instagram-strategier för att få unga konsumenter att identifiera sig med dem. Studien 

visar att unga konsumenter gärna ”söker sig vidare” från ett enskilt varumärke till ett 

kluster av varumärken som är aktiva inom områden de intresserar sig för. För att försöka 

knyta åt sig konsumenterna och därmed slippa släppa iväg dem att interagera med 

konsumenterna bör företag se till att identifiera vad som är viktigast för konsumenterna. 

När de identifierat den viktigaste rollen för varumärket i konsumentens användning av 

Instagram bör företaget se till att de erbjuder tillräckligt med innehåll för konsumenten. 

Innehållet ska alltså vara såpass tillräckligt att konsumenten känner att hen kan utveckla 

sitt intresse genom att interagera enbart med varumärket i fråga. På så sätt kan de 

bibehålla en mer exklusiv relation med konsumenten.  

I denna studie kommer det fram att personlighetsfaktorn då det kommer till unga 

konsumenter potentiellt har en roll i att skapa communityn. Till skillnad från 

livsstilsfaktorn som kan ses som en faktor där den sociala aspekten inte spelar någon 

större roll, är personlighetsfaktorn förknippad med gemenskap till andra konsumenter. 

Dels handlar det för den unga konsumenten att skapa en identitet på sociala medier med 

hjälp av de varumärken hen interagerar med. I och med detta bör varumärken försöka 

skapa en klar bild av hurdan personlighet varumärket har. Många varumärken idag 
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använder sig av influerare, vilket är ett sätt att skapa en mer identifierbar personlighet 

hos varumärket. För att skapa en bild av varumärkets personlighet bör också företag 

tänka på hurdan ton de håller i det innehåll de publicerar. Bilder, videor och texter är 

något som kan återspegla personligheten hos varumärken. Genom att använda sig av 

olika kreativa sätt att uttrycka varumärkets personlighet kan den unga konsumenten 

känna att den uttrycker sin personlighet då den interagerar med varumärkena.  

Unga konsumenter vill också vara en del av varumärkescommunityn. En del varumärken 

har ett sätt att integrera konsumenter i deras marknadsföringsstrategi på Instagram. Det 

finns bevis i denna studie att unga konsumenter som en konsekvens av detta ser sig som 

medlemmar av en community. I de unga konsumenternas ögon kan detta bekräfta att 

varumärken och de själva matchar rent personlighetsmässigt. Ur ett företags synvinkel 

kan denna strategi göra att andra konsumenter lättare identifierar varumärkens 

personlighet och således lättare kan bestämma om de vill interagera med varumärkena 

eller inte. Om man som företag vill att varumärkescommunity ska vara den del av 

relationen till konsumenten (eller snarare relationen mellan konsument och konsument) 

bör man ta en extra titt på personlighetsfaktorn.  

5.3 Begränsningar 

Även om studien uppfyllt sitt syfte med att besvara forskningsfrågan finns det också 

begränsningar. Metoden som användes i studien var av kvalitativ karaktär. I och med att 

datan som samlades in är subjektiv och beroende på urvalsgruppen finns det 

begränsningar i att använda sig av en kvalitativ metod. Det är inte säkert att samma data 

skulle samlats in hos en urvalsgrupp från en annan kultur eller ett annat land, således 

kunde studien med fördel utföras i ett annat land eller i en annan kultur. Vidare är 

urvalet förhållandevis litet vilket beror på studiens karaktär. En studie med ett större 

urval skulle möjligen kunna påvisa mer data som sedan skulle kunna användas för att 

dra säkrare och fler slutsatser.  

Eftersom studien riktar in sig på Generation Z är det naturligt att ett urval inom 

åldersspannet för generationen används. Däremot finns det begränsningar i och med att 

bara en bråkdel av generationen inkluderats i urvalet på grund av både praktiska och 

teoretiska orsaker. För att få en klarare bild över hur unga konsumenter generellt inom 

Generation Z identifierar sig med varumärken på Instagram skulle mer forskning behöva 

utföras på personer som är födda mellan 2003-2012, det vill säga personer som i 

skrivande stund är omyndiga.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

I och med att det finns begränsningar i denna studie, finns det också forskning inom 

ämnet som skulle kunna ta dem i beaktande i framtiden. Förutom att ett större urval 

skulle kunna använts och att åldersspannet för studien skulle kunna involverat fler 

årskullar finns det även förslag till fortsatt forskning. Temat unga konsumenter, 

varumärken och sociala medier erbjuder intressanta infallsvinklar för forskning. Det 

finns dock mer specifika områden som skulle kunna utforskas mer. 

I denna studie användes Sihvonens (2019) modell för konsumentens identifiering med 

varumärken. Samtliga drivande faktorer behandlades och en förhållandevis bred bild av 

hur den unga konsumentens identifiering med varumärken skapades. Fortsatta studier 

skulle kunna göras för att gå in på djupet av de unga konsumenternas identifiering med 

varumärken. Med andra ord skulle man kunna forska i alla tre drivande faktorer enskilt. 

Att gå närmare in på konsumentens värderingar, livsstilsfaktorn och 

personlighetsfaktorn skulle göra att man skulle kunna dra ännu mer detaljerade 

slutsatser kring hur dessa faktorer är drivande. En sådan studie skulle också potentiellt 

innebära att forskaren identifierar nya komponenter inom de olika faktorerna och 

således skulle Sihvonens (2019) modell kunna uppdateras. 

I denna studie framkom det negativa aspekter för konsumentens värderingar som inte 

presenterats förut. Eftersom detta är något helt nytt inom kontexten av Instagram och 

sociala medier är det också något som skulle kunna utgöra grunden för fortsatt forskning 

inom ämnet. Genom att forska vidare i hur unga konsumenter reagerar då ett destruktivt 

förhållande bildas skulle man kunna identifiera potentiella lösningar för företag som 

hamnat i den situationen. 

En studie som till sitt upplägg följer denna studie skulle kunna göras på andra social 

medier än Instagram. Instagram valdes för att det är en av de största sociala medierna i 

världen, men också för att den är populär hos många inom Generation Z. Trots detta 

skulle en undersökning som fokuserar på en annan social medieplattform än Instagram 

(trots dess utformning) potentiellt  kunna ge en mer detaljerad bild av unga 

konsumenters identifiering med varumärken.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Studiens syfte är att belysa unga konsumenters identifiering med varumärken på 

Instagram.  

Inledande frågor 

• Vad är viktigt för ett varumärke/företag på Instagram? Vad förväntar du dig? 

• Berätta för mig om en gång du fått en positiv eller negativ upplevelse med ett 

varumärke på Instagram. 

o Varför kändes så? 

Värderingar 

• Finns det några speciella värderingar som är viktiga för dig? 

o Finns det några företag/varumärken som står för samma värderingar som du 

regelbundet ser inlägg ifrån? 

o Hur bidrar företagen och dess aktivitet på IG till de värderingarna i de här 

frågorna? (Stärker det dina värderingar?  

• Följer du/uppskattar du varumärken och deras aktivitet på Instagram på grund av 

deras moral och värderingar? 

o Hur känns det när du följer/likear/gillar ett inlägg där värderingarna kan 

länkas till dina egna? 

• Genom att gilla/kommentera/dela inlägg från varumärken på Instagram vill jag visa? 

Stärker det dina värderingar? 

Livsstil 

• Har du några intressen?  

• Om du tänker på dina intressen, har varumärken/företag en roll i att hjälpa dig utöva 

dem? Finns det några speciella varumärken du tänker på? 
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• Vad har varumärken/företag på Instagram för roll i ditt vardagliga liv? (Tutorials 

etc.). Har de en funktionell roll? Hjälper de dig att utöva hobbyer, intressen etc? 

• Tycker du att Instagram är ett bra informationsflöde för mer vardagliga saker om 

företag? 

Personlighetsfaktorn 

• Du nämnde tidigare att du hade intressen (rada upp dem), men hur skulle du 

beskriva din personlighet? 

• Vad känner du om du ser att någon (influerare/bekant/kändis) lägger upp innehåll 

(reklam, iklädd kläder av ett visst varumärke etc.) med ett varumärke du använder? 

• Får det dig att känna dig som en del i en större grupp om du 

likear/följer/kommenterar företags/varumärkens inlägg på IG?  

• Hur påverkar vad du följer/likear/kommenterar andras syn på dig? 

• Har de varumärken du följer på Instagram en tydlig personlighet? Stämmer den in 

på dig? 

• Vad vill man visa med att tagga varumärken tror du? 

o Har det med status att göra? 

Generellt 

• Finns det nåt att tillägga? Övriga tankar? Åsikter om varumärken och varumärkens 

närvaro på Instagram. 

 

 
 


