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Förord 
 

Denna kandidatuppsats skrevs våren 2015, till största delen i Auckland, Nya Zeeland och även i 

Sverige. Vi vill tacka Högskolan i Halmstad för möjligheten att genomföra denna studie och vi 

vill även tacka de respondenter som tog sin tid att besvara vår enkät och därigenom gjorde 

resultatet möjligt. 

 

Idén om perception växte fram tidigare under utbildningen, och ett intresse om ämnet uppstod. 

Denna uppsats har gett oss djupare kunskap inom ämnet, vi hoppas även att ni kommer finna den 

givande och intressant. 

 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Ulf Aagerup, som med tydlig, konstruktiv kritik 

och värdefull feedback har lett oss på rätt spår genom denna krävande uppsatsprocess. Tack!     
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Sammanfattning 
 

Genom att läsa tidigare forskning om perception och sociala medier under uppsatsprocessen 

förändrades problemställningen. Till en början var studiens fokus att undersöka hur sociala 

medier påverkar perceptionen av varumärket och utvecklades sedan till en undersökning om; 

Sociala medier reflekterar perceptionen av varumärket. 

 

Syftet med den här studien är att ta reda på om sociala medier reflekterar konsumenters 

perception av varumärket. Detta ger företag kunskap på hur pass viktigt sociala medier är i deras 

varumärkesbyggnad och ger ett riktmärke på hur mycket resurser det bör läggas på 

varumärkesbyggandet i sociala medier. För att uppfylla syftet och besvara studiens problem 

samlades empirisk data in genom en webbaserad, kvantitativ enkätundersökning och även genom 

en digital observation. Den slutliga insamlade empiriska data ställdes sedan emot befintlig teori 

och analyserades. 

 

Studiens slutsats blev att sociala medier inte reflekterar den allmänna perceptionen av 

varumärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
 

Earlier studies and research on the subject of perception and social media during the working 

process resulted in a change of the problem. At first the focus of the study was to examine how 

social media affects the perception of a brand although later on the problem had to be developed 

to instead examine if social media reflects the perception of a brand. 

 

The purpose of this study is to figure out if social media reflects consumer’s perception of a 

brand. This will contribute to company’s knowledge on how important social media is in their 

branding and will give pointers on how many resources that is necessary to spend on branding in 

social media. To meet this objective and to answer the main question of the study, empirical data 

was collected through a web based, quantitative survey and through a digital observation. The 

collected empirical data was contrasted with existing theory and analysed. 

 

The study concluded that social media doesn’t reflect the general perception of brands. 
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1 Inledning 
 

Inledningskapitlet presenterar kortfattat bakgrunden till studiens fokus med en efterföljande 

diskussion vilken leder fram till den valda problemformuleringen. I kapitlets slut presenteras 

syftet med studien och avgränsningar som gjorts tillsammans med en förklaring av studiens mest 

centrala begrepp. 

 

1.1  Problembakgrund och -diskussion 

 

Perception definieras som en process där individer väljer, organiserar och tolkar stimulans till en 

meningsfull och sammanhängande bild av världen. Några exempel på stimulans är produkter, 

förpackningar, reklam och varumärken (Subramaniam, Mohre & Kawde, 2014). Vidare förklarar 

Subramaniam et al., (2014) att två personer kan utsättas för samma stimulans men hur de tolkar 

den kan vara olika på grund av varje individs behov, värderingar och förväntningar. Perception 

kan relateras till varumärkesbyggande, ett varumärke är som en aura runt omkring produkten som 

kommunicerar fördelarna till konsumenten som sedan kommer utveckla en perception av 

varumärket (Subramaniam et al., 2014). Varumärket bygger en företagsidentitet genom att 

kombinera en logotyp, image och en slogan. Att vara synlig är viktigt för varumärket för att 

kunna försäkra sig om att det blir uppmärksammat på ett positivt sätt av kunderna och de 

anställda (Wolak, 2002). 

 

Enligt Travis (2001) så gjordes varumärkesbyggande tidigare genom reklam via massmedia. 

Genom reklamer via massmedia fick konsumenterna lära sig att exempelvis, Heinz ketchup var 

tjock och smakrik, och det var på detta sätt som konsumenterna tidigare utvecklade sin 

perception av varumärket. En marknadsförares uppdrag tidigare var att skapa budskap och se till 

att dessa togs emot av konsumenterna, företag investerade mycket i den här processen för att se 

till att det bästa möjliga budskapet skapades för att locka konsumenter (Travis, 2001). Den 

jobbiga delen av varumärkesbyggandet var att konsumenterna inte alltid tyckte det företagen ville 

förmedla att de skulle tycka, när Internet introducerades skapades möjligheten för konsumenter 

att säga emot och det blev vanligare med ökad kommunikation mellan konsumenterna och 

företagen (Travis, 2001). 

 

Sociala medier kom senare med nya metoder för “Word of mouth” som har påverkat konsument 

beteendet (Mangold & Faulds, 2010). Enligt Jorgensen (2012) så har alla former av social media 

en sak gemensamt och det är användarsamverkan, några exempel på detta är recensioner, 

kommentarer, och innehållsdelning. Detta har bidragit till att internet har blivit en två vägs 

kommunikation mellan konsumenter och företag (Jorgensen, 2012). Nuförtiden kan 

marknadsförare bli rädda för sociala medier på grund av att de har begränsade möjligheter att 

kontrollera vad som uttrycks där (Evans & Bratton, 2008). 
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En enorm mängd människor använder sig utav sociala medier dagligen, enligt Instagrams 

hemsida (2014-12-11) registrerade de över 300 miljoner användare. Detta gör det möjligt för 300 

miljoner människor att kommunicera med varandra och dela med sig av sitt liv och sina åsikter. 

Marknadsförare kan skrämmas av tanken av sociala medier eftersom de inte kan kontrollera vad 

som sägs om deras varumärke (Evans & Bratton, 2008). Synlighet av ett varumärke är viktigt för 

att säkerställa maximal exponering för att få sitt företag att synas på ett positivt sätt av de 

viktigaste målgrupper, kunderna och de anställda (Wolak, 2002). Med sociala medier så kan inte 

företag kontrollera vad som sägs om deras varumärke och detta kan leda till att det inte stämmer 

överens med vad företagen vill kommunicera och förmedla med sitt varumärke. Det finns mycket 

som sägs om ett varumärke på sociala medier som är utom företagets kontroll och det kan 

påverka konsumenternas uppfattning av ett varumärke till en annan riktning än den annars skulle 

uppfattas som. 

 

1.2 Problemställning 

 

– Reflekterar sociala medier perceptionen av varumärket? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att ta reda på om sociala medier reflekterar människor perception 

av varumärket. Genom att analysera vad som sägs och görs på sociala medier om ett specifikt 

varumärke och sedan jämföra det med allmänhetens uppfattning av varumärket så ska vi 

kontrollera om det finns ett samband mellan de två faktorerna. Detta kommer ge oss kunskap om 

hur viktigt sociala medier är för den generella perceptionen av ett varumärke och om det påverkar 

varumärkets attraktivitet och konsumenternas köpvilja. Detta kommer även ge företag kunskap 

om hur viktiga sociala medier är i deras varumärkesbyggande och ge ett riktmärke på hur mycket 

resurser det bör läggas på varumärkesbyggandet i sociala medier. För att lyckas med detta 

kommer vi att använda oss av produkter som är helt beroende av sitt varumärke och saknar andra 

signifikanta skillnader, anledningen till det här är för att minimera de andra möjliga variablernas 

påverkan. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Vi kommer att begränsa vår studie om sociala medier på den digitala observationen genom att 

fokusera oss på Instagram, på grund av tillgängligheten av människors uppladdningar genom 

”Hashtags”. Produktgruppen vi har valt att studera kommer vara alkoholtypen vodka, 

anledningen till valet är för att upplevelsen är oftast liknande oberoende av varumärket nämligen 

berusning och smaken är även den liknande, trots detta så har konsumenter oftast starka 

varumärkes preferenser. Det här kommer isolera varumärkets variabel och försäkra oss om att 
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andra variabler förhoppningsvis inte kommer påverka perceptionen av varumärket. I den här 

studien kommer vi undersöka Vodka varumärkena Absolut Vodka och Smirnoff Vodka. Vi 

kommer avgränsa våra undersökningar på konsumenter från Sverige. Vi kommer avgränsa oss 

till Instagram för att samla information om vad konsumenter uttrycker sig om de två olika 

varumärkena på sociala medier och sedan ska vi genomföra en kvantitativ undersökning för att 

undersöka vår problemställning; Om sociala medier reflekterar människors perception av 

varumärkena.  

 

1.5 Centrala begrepp 

 

Perception - Perception definieras som en process där individer väljer, organiserar och tolkar 

stimulans till en meningsfull och sammanhängande bild av världen. Några exempel på stimulans 

är produkter, förpackningar, reklam och varumärke (Subramaniam, Mohre & Kawde, 2014).  

 

Varumärkesbyggande - Varumärkesbyggande är den process som används för att skapa en 

image och är det som skiljer liknande produkter från varandra (Ankomah, Opoku, Abratt, 

Bendixen & Pitt, 2007) 

 

Social media - En virtuell plats på internet där människor kan kommunicera med varandra 

(Vinerean, Cetina, Dumitrescu & Tichindelean, 2013). 

 

Electronic word of mouth - Användningen av internet för dagliga aktiviteter av konsumenter 

börjar bli vanligare och det här leder till en ökning av kommunikation, interaktion och 

sammarbeten mellan olika användare online. Konsumenter använder sig av internet baserade 

hemsidor för feedback och betygsättning vilket kan påverka andra användare i köpprocessen 

(Lin, Jian, Chiu & Shih, 2011). 

 

Hashtag - Ett tecken som används i sociala medier för att identifiera ett ämne och underlätta 

sökningen. (Dictionary.com Unabridged, 2015) 
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2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen för denna studie omfattas av teorier om varumärke, sociala medier 

och perception. Syftet är att ge läsarna en djupare förståelse inom dessa ämnen då de är 

centrala för studiens problemställning. 

 

2.1 Varumärke                                                           

 

2.1.1 Generell information 

 

Varumärken är symboler som kunder har fått förtroende för över tid, varumärken är något som 

konstrueras av företag avsiktligt eller oavsiktligt och som kommuniceras till andra genom 

företagets produkter och marknadsföringsaktiviteter. Varumärken skickar information som gör 

det möjligt för andra att utvärdera företaget och dess verksamhet (Campbell, Papania, Parent & 

Cyr, 2010). Varumärke definieras av Doyle, C.H. (2011) som en kombination av attributer som 

ger ett företag, en produkt, en service eller en individ en tydlig identitet och värde i förhållande 

till sina konkurrenter, deras intressenter och deras kunder. De attributer som fullgör ett 

varumärke är både materiella och immateriella, i dessa ingår bland annat: ett namn, en visuell 

logotyp, en personlighet, människor och kultur som tillsammans bygger en skapelse av en 

minnesvärd och relevant varumärkesbild för betraktarna (Doyle, C.H. 2011). Enligt Campbell et 

al., (2010) så spenderar företag år för att utveckla och vårda sitt varumärke så att de ska kunna 

signalera tillförlitlighet, kvalitet och säkerhet i kundernas perspektiv. 

 

2.1.2 Varumärkesbyggande 

 

Varumärkesbyggande är den process som används för att skapa en image som skiljer hjärtan och 

sinnen hos kunder och är det som skiljer liknande produkter från varandra (Ankomah Opoku, R., 

Abratt, R., Bendixen, M., Pitt, L. (2007). Varumärkesbyggande processen beskrivs av (Castree, 

N.C., Kitchin, R.K., Rogers, A.R. 2013) som en process där bestämmelsen av ett namn, design, 

symbol eller en annan typ av funktion till varumärket placeras och som en säljare förmedlar 

genom upprepande marknadsföring. Varumärkesbyggande är en avgörande uppgift och en huvud 

dimension inom marknadsföring och det innehåller två viktiga aspekter (Goldsmith,. & 

Goldsmith, 2012). Enligt Goldsmith & Goldsmith (2012) är den första aspekten att varumärken 

har personligheter eller människoliknande egenskaper som skiljer dem åt och de här 

egenskaperna blir viktiga för konsumenterna, den andra aspekten är att konsumenterna blir 

”engagerade” till varumärkena vilket innebär att de känner en emotionell och/eller symbolisk 

koppling till ett specifikt varumärke. Varumärkespersonlighet och de relationerna som 

konsumenterna bildar med ett varumärke är något som har fångat uppmärksamheten hos både 
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chefer och akademiska forskare som är ute efter att begripa om varför och på vilket sätt 

konsumenter skapar relationer med ett specifikt varumärke (Goldsmith & Goldsmith, 2012) 

 

2.1.3 Varumärkespersonlighet 

 

Sedan begreppet varumärkespersonlighet kom fram för över tre decennier sedan så har ämnet 

varit ett intresse för både marknadsförings forskare och utövare (Ankomah Opoku et al., 2007). 

Enligt Ankomah Opoku et al., (2007) har detta intresset vuxit fram på grund av att konsumenter 

inte har några svårigheter med att tilldela mänskliga personlighetsdrag till varumärken och därför 

har en idé om att varumärkets personlighet ska bidra på ett meningsfullt sätt för konsumenternas 

relation till varumärket och är centralt för att skapa en sund varumärkesstrategi. Varumärken som 

har en stark personlighet och en stark koppling för konsumenter kan innebära en stor makt och 

ekonomisk värde för företagen (Doyle, C.H. 2011). Termen ”personlighet” som beskrivet av 

(Ankomah Opoku et al., 2007) har haft två helt olika betydelser inom psykologins historia som 

regel och dessa är kortfattat: 

 

1. ”Vad jag säger om mig själv  

2. ”Vad andra säger och tycker om mig” 

 

Antagandet av detta blir att liksom individer så kan varumärken utveckla personligheter som är 

karakteristik för människors personligheter (Ankomah Opoku et al., 2007).  

 

2.1.3 Mätning av varumärkespersonlighet 

 

Det finns fem stora dimensioner av varumärkespersonlighet och de är följande; uppriktighet, 

spänning, kompetens, sofistiskt och robusthet (Aaker, J.L. 1997). Enligt Aaker (1997) så kan 

dessa fem varumärkespersonlighets dimensioner mätas genom att en pålitlig, giltig och en 

generaliserbar skala för mätning skapats. Eftersom dessa dimensioner är rätt breda så används 

olika aspekter för att beskriva dem och dessa aspekter är sedan uppdelade i olika egenskaper för 

att tydliggöra dem, detta illustreras i figuren nedan (Aaker, 1997):  
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Figur 1: ”Varumärkespersonlighets Dimensioner” (Aaker, 1997) 

 

Sedan används en fem skalig likert skala för att mäta de olika egenskaperna, internvallen är 

mellan 1-5 där 1 innebär att respondenten inte instämmer alls och 5 innebär att respondenten 

instämmer helt, genom en betygsättning av varje egenskap så uttrycks ett intresse på ett 

specifikt varumärke Aaker (1997). 

 

2.2  Social Media 

  

2.2.1 Bakgrund 

 

Sociala medier är en grupp av internetbaserade program som bygger på web 2.0 och tillåter 

skapandet och utbytandet av innehåll som skapats av användare (Tsimonis & Dimitriadis 2014). 

Web 2.0 beskrivs av Chandler & Munday (2011) som en plattform för deltagare där även 

konsumenter räknas som producenter. De vanligaste egenskaperna hos Web 2.0 är ”community” 

baserade egenskaper som bland annat sociala nätverk, delning av information och samverkan 

(Doyle 2011). Enligt Schivinski & Dabrowski (2014) har dominansen av Web 2.0 tekniken och 

sociala medier medfört internet användare till att möta en bred online exponering, den viktigaste 

exponeringen är sociala nätverk. Sociala nätverk på sociala medier beskriver en mängd nya källor 

till information online som skapas, initieras, cirkuleras och används av konsumenter i avsikt att 

utbilda varandra om produkter, varumärken, tjänster, personligheter och frågor (Chauhan & Pillai 

2013). Inom termen Sociala medier ingår samarbetsprojekt som Wikipedia, bloggar och 

mikrobloggar som Twitter, innehålls ”community” som Youtube, sociala nätverk som Facebook 

och även online ”community” baserade spel som World of Warcraft och Second life (Kaplan & 

Haenlein 2012). Över två miljarder fyrahundratusen personer i världen har tillgång till internet 

detta utgör över 34 % av världens befolkning och fyra av fem internetanvändare besöker sociala 

medier (Schivinski & Dabrowski 2014). I stället för den tidigare envägskommunikationen av 
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information via massmedier så tillåter nu sociala medier alla att producera och publicera 

information (Dong-Hun, 2010). Det som har blivit resultatet av det här fenomenet är att 

marknadsförare nu har blivit medvetna om möjligheterna att föra diskussioner online så kallad 

eWOM (electronic word of mouth) vilket kan påverka försäljningen och ryktet av ett specifikt 

varumärke (Barnes & Jacobsen 2014). 

 

2.2.1 Electronic word of mouth (eWOM) 

 

Enligt Barnes & Jacobsen (2014) har vår tidigare ansikte-mot-ansikte kommunikation hittat sin 

väg till Internet vilket har resulterat i en konsumentskapande information som påverkar aspekter 

av beslutsfattande vilket inkluderar bland annat inköpen och användningen av olika varor och 

tjänster. Den ökande populariteten av sociala medier har öppnat dörrar för användarna att 

använda sig utav electronic word of mouth med andra användare i sociala medier och på så sätt 

har varumärkesrelaterade diskussioner nått en mycket bredare publik (Kapoor, Jayasimha & Sadh 

(2013). Konsumenter har enligt Kapoor et al., (2013) berättelser att dela med sig av, berättelser 

som kan vara om sina upplevelser av ett varumärke, publicering av rekommendationer eller 

sökningen av rekommendationer och att utbyta information om produkt relaterande ämnen med 

andra användare i sociala medier. Det finns en lång lista av motivationer till varför konsumenter 

skulle vilja använda sig av eWOM vilket inkluderar riskreducering, minskad söktid, lära sig hur 

de ska konsumera en produkt, dissonans reducering och tillhörandet av ett virtuellt samhälle 

(Barnes & Jacobsen 2014). Enligt Moran & Muzellec (2014) så är det viktigt för organisationer 

att förstå de faktorer som påverkar eWOM trovärdighet om de ska försöka engagera sig på 

sociala nätverk. I dagens läge använder de sig utav kontrollerade eWOM kampanjer som belönar 

användare för att sprida varumärkets meddelande, dessa typer av kampanjer inträffar oftast på 

sociala nätverk som Facebook eller Instagram (Moran & Muzellec, 2014) 

 

2.2.1 Varumärken i sociala medier 

 

I dagens läge är företag väl medvetna om att de bör utveckla personliga två vägs relationer med 

sina konsumenter för att underlätta samverkan och där hjälper sociala medier både företag och 

kunder med nya sätt att samarbeta med varandra (Schivinski & Dabrowski 2014). Resultatet av 

detta enligt Schivinski & Dabrowski (2014) har lett till att företag har börjat inse betydelsen av 

ett socialt media kommunikations sätt och det har nu blivit en viktig del av företagens 

marknadsmix. Enligt Tsimonis & Dimitriadis (2014) finns det en hel del motivationer till varför 

organisationer ska engagera sig på sociala medier, bland dessa motivationer inkluderas bland 

annat; att organisationer kan utveckla och förbättra relationer med sina kunder, de kan även 

komma åt människor de annars aldrig skulle kunna nå, sociala medier kan skapa och bygga upp 

kännedomen om ett varumärke och bygga relationer med konsumenter vilket kan leda till bland 

annat ökad försäljning. Trots alla fördelar med sociala medier existerar det även nackdelar som 

exempelvis negativa kommentarer av en användare i ett socialt nätverk, studier visar att företag 



8 
 

oftast ignorerar, tar bort eller svarar utan en tydlig strategi bakom svaret (Tsimonis & 

Dimitriadis, 2014). Enligt Tsimonis & Dimitriadis (2014) så kan en sådan typ av hantering leda 

till en negativ electronic word of mouth bland användare i sociala medier och att det är en stor 

utmaning för företag som engagerar sig i sociala medier att utveckla lämpliga strategier för 

hanteringen av negativ electronic word of mouth. 

 

2.2.1 Sociala nätverk 

 

Sociala nätverk definieras av Castree et al., (2013) som webbplatser som gör det möjligt för 

människor att kommunicera, bygga sociala nätverk och dela sina tankar och mediefiler som kan 

innebära exempelvis bilder eller ljudfiler. Efter det att sociala nätverk introducerades till det så 

kallade “online community” så har sidor som Myspace, Facebook och Instagram lockat 

miljontals användare och för en stor del av dessa användare har besöket av de olika sociala 

nätverken blivit en del av deras vardagliga rutiner (Boyd & Ellison 2007). Ett exempel på ett 

socialt nätverk är Instagram, som har sedan lanseringen samlat på sig över 300 miljoner 

användare och är en ”smartphone” applikation som gör det möjligt för användare att redigera 

foton genom filter för att sedan dela med sig av fotona på andra sociala nätverk och dessutom på 

Instagrams egna nätverk (Benjamin, 2012) 

 

2.3 Perception 

 

2.3.1 Generellt 

 

Perception beskrivs av Subramaniam et al., (2014) som ”hur vi ser på världen omkring oss” och 

de menar också att två personer kan utsättas för samma stimuli men hur de sedan tolkar och 

organiserar det är en individuell process och det är utifrån deras egna personliga behov, 

värderingar och förväntningar. Likt beskrivningen ovan så har perception blivit beskriven av 

Maund (2003) som en process där vi samlar in kunskap från en objektiv värld. 

 

2.3.2 Varumärkesperception 2.0 

 

Enligt Subramaniam et al., (2014) bygger varumärkesperception på funktionella erfarenheter som 

snabbhet, kvalitet, trovärdighet och användarvänlighet men också på känslomässiga erfarenheter 

som att få en att må bättre, förbättra ett arbete, göra livet och/eller jobbet enklare och vad kunden 

associerar med ett specifikt varumärke. 

Organisationer har nu börjat engagera sig i hur deras varumärken uppfattas online genom att 

kontrollera bland annat bloggar, betyg satta av användare och sociala media inlägg (Farkas, 

2010). Bland anledningarna till detta kan exempelvis vara att ett opassande foto på Facebook kan 
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leda till att någon förlorar jobbet eller att en negativ recension kan påverka en organisations 

varumärke (Farkas, 2010).  

Enligt Lebhar-Friedman (2003) har 45 % av alla vuxna med åtkomst till internet ändrat sin åsikt 

om ett varumärke till följd av någon typ av reklam eller produktinformation som de har hittat 

online och att en av fyra amerikanska konsumenter har avslöjat att information som de har hittat 

online har ändrat deras uppfattning om vissa varumärken. I dagens läge påverkas kundernas 

uppfattning om ett ”mål” av den virtuella världen lika mycket som den påverkas genom den 

traditionella kommunikationen (Trueman, Cornelius & Wallace, 2012).  Enligt Trueman et al., 

(2012) är kunder mer benägna att använda sig av verktyg som erbjuds online för att samla ihop 

information om en organisation och den informationen de samlar in leder till att de fastställer ett 

värde på en organisations trovärdighet, pålitlighet och tillgänglighet vilket kan påverka deras 

helhets uppfattning om ett varumärke eller en organisation. 
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3 Metod 
  

I detta kapitel presenteras valet av metoder som tagits fram. Detta inkluderar val av 

problemställning, val av forskningsansats och val av metod för data insamling. Vi presenterar 

studiens giltighet samt den kritik vi har kunnat se i våra metodval. 

  

3.1 Val av problemställning 

 

Det finns två olika sorters problemställningar; beskrivande och förklarande (Jacobsen, 2002). 

Enligt Jacobsen (2002) är målet med en beskrivande problemställning att få en bättre insikt i hur 

ett fenomen ser ut, och med en förklarande problemställning är målet att förklara varför ett 

fenomen uppstod. Vi har valt en förklarande problemställning då syftet är att testa sambandet 

mellan sociala medier och varumärkesperception. Enligt Jacobsen (2002) så sker en avgränsning 

av ämnet som ska undersökas när problemställningen blir vald, är det tydligt vilken fokus studien 

ska ha kallas det explicit och om fokus är omedvetet valt kallas det implicit. Vår studie är explicit 

då vi har gjort ett medvetet val att studera ämnet varumärkesperception och 

undersökningsenheten sociala medier. 

  

3.2 Val av forskningsansats 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika tillvägagångssätt när det kommer till datainsamling 

vilket är deduktiv ansats eller induktiv ansats. En deduktiv ansats betyder att först skaffa sig 

förväntningar om hur världen ser ut för att därefter gå ut och samla empiri. En induktiv ansats 

betyder att empiri införskaffas först och sedan utvecklas teorier (Jacobsen, 2002). Detta styrks 

även av Saunders, Lewis & Thornhill (2009) som också beskriver att en deduktiv ansats börjar 

med införskaffandet av teori och sedan insamlingen av empiri och att en induktiv ansats börjar 

med insamlandet av empiri och sedan införskaffandet av teori. Enligt Jacobsen (2002) måste 

kvantitativa studier i stor utsträckning vara deduktiva då forskaren kategoriserar informationen 

innan den insamlingen. Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information och kan använda sig 

av en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). 

 

Genom att jämföra skillnaderna mellan en deduktiv och induktiv ansats så har en diskussion förts 

kring vilken ansats vi skulle använda oss av. Då vi har använt oss av en kvantitativ metod så 

beslöt vi oss även för att använda oss av en deduktiv ansats och med fasta frågor, givna 

svarsalternativ har vi begränsat den information som samlats in. 
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3.3 Val av metod 

 

Det finns två olika typer av undersökningsmetoder, den kvantitativa metoden och den kvalitativa 

metoden (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) så är den kvalitativa metoden att föredra om 

målet är att få en djupare förståelse och skapa en närhet med respondenten. Den kvantitativa 

metoden är en numerisk metod där information samlas in och sedan omvandlas till siffror 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) så ska valet av undersökningsmetod styras av 

problemställningen. Flera olika typer av metoder användes i denna studie, både kvantitativa och 

kvalitativa. Kvalitativa metoder fungerar bra i kombination med andra metoder (Eliasson, 2013). 

Kvalitativa metoder är bra att använda för att undersöka ett fenomen där kvantitativa metoder 

inte kan nås (Eliasson, 2013). Vi har samlat information genom Instagram, genom att göra en 

observation av människors uppladdningar vilket är en kvalitativ metod enligt Jacobsen, (2002). 

Vi har även samlat in information genom en digital enkät med fasta svarsalternativ vilket är en 

kvantitativ metod enligt Jacobsen, (2002). Vi använde oss av Aakers personlighetsskala som 

grund när vi utformande frågorna till enkäten (Aaker, 1997). Detta tillvägagångsätt användes för 

att undersöka om sociala medier reflekterar perceptionen av varumärken. Frågeformulär med 

fasta svarsalternativ är den vanligaste kvantitativa metoden enligt Jacobsen (2002).  

 

3.4 Val av datainsamling 

 

3.4.1 Primärdata 

 

Enligt Jacobsen (2002) så är primärdata information som samlats in direkt från personer eller 

grupper, vilket innebär att forskaren går direkt till den primära informationskällan. Primärdata är 

skräddarsytt för problemställningen och kan samlas in genom intervjuer, observationer eller 

frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vi samlade in primärdata genom en kvantitativ undersökning 

där vi använde oss av en digital enkät som distribuerades via digitala kanaler, den digitala 

kanalen vi använde oss utav var Facebook. Vi utformade en strukturerad enkät med slutna frågor 

samt en öppen. Frågorna utformades efter Aakers personlighetsskala då detta är en etablerad och 

testad skala (Aaker, 1997). Den digitala enkäten skapades genom undersöknings programmet 

SurveyMonkey, vilket förenklade utformningen av enkäten för vår undersöknings syfte. 

Primärdata samlades även in genom Instagram, där vi genom ”hashtags” fick tillgång till 

användares uppladdningar och på så sätt kunde vi samla in information i form av foton tagna av 

användare om hur de upplever de olika vodka varumärkena på sociala medier. 

 

Den vanligaste typen av kvantitativa metoder är frågeformulär med fasta svarsalternativ medan 

den kvalitativa metoden är ett helt öppet samtal (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan 

frågeformulär göras öppnare om frågor där respondenten kan svara med egna ord tilläggs, på 

detta sätt undviks några av nackdelarna hos varje metod. På grund av denna anledning valde vi 
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att inkludera en öppen fråga i vår digitala enkät. Innan vi publicerade vår enkät via de digitala 

kanalerna så använde vi oss av en testgrupp för att undersöka enkätens hållbarhet, vilket är 

viktigt enligt Jacobsen (2002). Vi använde vår teori som grund till utformandet av enkäten och 

hade en klar struktur, vilket är betydelsefullt enligt Eliasson (2013). Enkäten distribuerades via 

digitala kanaler som Facebook och e-mail, vilket enligt Jacobsen (2002) är bra för att kunna nå ut 

till en större publik. För att undvika att respondenterna ska vägra svara så valde vi att låta 

respondenten vara anonym, många vägrar svara på grund av att de fruktar att deras svar kan 

kopplas till dem som personer (Jacobsen, 2002). Enkäten gjordes kort och koncist, en lång och 

krävande enkät kan resultera i färre respondenter (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

 

Jacobsen (2002) presenterar ett antal minnesregler när det kommer till utformningen av 

enkätundersökningen. Dessa minnesregler förklarar tydligt att enkelhet är viktigt i frågorna samt 

att den mänskliga faktorn måste tas med i beräkningar, faktorer som att människor inte minns 

särskilt långt tillbaka i tiden och därför bör ledande frågor undvikas (Jacobsen, 2002). 

 

Vi gjorde även en observation av användares uppladdningar på Instagram, detta är en kvalitativ 

metod enligt Jacobsen, (2002). Observation är en av de vanligaste kvalitativa metoderna 

(Eliasson, 2013). Enligt Jacobsen (2002) så innebär observation att samla in information genom 

att betrakta vad människor gör i olika situationer. Detta är en bra metod för att registrera vad 

människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör (Jacobsen, 2002). Det finns två olika typer 

av observation, dold och öppen observation (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är en öppen 

observation när den som blir undersöken är medveten om observationen och en dold observation 

innebär att den som blir undersöken är omedveten om observationen. Vi valde att genomföra en 

dold observation genom internet.  

  

3.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är när forskaren inte samlar in informationen direkt från källan, utan istället hämtas 

information som är insamlad av andra (Jacobsen, 2002). Detta betyder att informationen har 

samlats in för ett annat ändamål. I denna studie är sekundärdata hämtad främst från böcker och 

vetenskapliga artiklar som innehåller information som är relevant för vår studie som har 

ackumulerats från bibliotek och från databaser på internet. Enligt Jacobsen (2002) kan 

sekundärdata komma i två olika former, det kan komma i form av siffror och statistik eller i ren 

textform. Det är viktigt att inneha en kritisk inställning till sekundärdata samt granska 

trovärdigheten av denna typ av källor, då sekundärdata ofta är manipulerade för att passa sig in 

på den ursprungliga forskarens behov (Jacobsen, 2002).  
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3.5 Validitet och Reliabilitet 

 

Empirin måste uppfylla två krav; validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen 

(2002) så är empirin valid om den är giltig och relevant, empirin anses vara reliabel om den är 

tillförlitlig och trovärdig. 

 

3.5.1 Validitet 

 

Som tidigare nämnt är validitet när empirin är giltig och relevant (Jacobsen, 2002). Detta betyder 

enligt Jacobsen (2002) att vi i själva verket mäter det vi önskar att mäta, att det som har blivit 

mätt är relevant och att det vi mäter hos några få gäller för flera. Det finns två typer av validitet; 

intern giltighet och extern giltighet (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) så är intern giltighet 

om de data som eftersöktes samlades in och extern giltighet är om vi kan överföra den data vi 

samlat in till andra sammanhang. Vi säkerhetsställde den interna giltigheten genom att låta 

människor som är aktiva på sociala medier besvara enkäten, enkäten handlade om respondentens 

perception av de tidigare valda varumärkena vilket betyder att studiens syfte mättes. Vi samlade 

även in empiri genom sociala medier, här försäkrades den interna giltigheten genom att vi 

samlade in data som handlade om varumärkena som undersöktes samt så försäkrades det att 

syftet mättes genom att vi undersökte i vilka sammanhang vodka märkena publicerades i sociala 

medier. Vår kvantitativa undersökning var noga förbered med klara instruktioner hur 

respondenten skulle gå tillväga, detta bidrar till en hög validitet (Eliasson, 2013). 

  

3.5.1 Reliabilitet 

 

Om en undersökning är tillförlitlig och trovärdig betyder det att undersökningen går att lita på 

och är genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002). Detta förstärks av Ejsvegård (2003) som 

även han menar att reliabilitet visar hur tillförlitlig och användbart en undersökning är. 

 

Det är negativt för en kvantitativ undersöknings reliabilitet om undersökningen genomförs igen 

men inte får samma resultat (Patel & Davidsson, 2011). Patel & Davidsson (2011) menar att 

detta inte gäller kvalitativa undersökningar då respondenter kan ändra åsikt angående ämnet, 

detta innebär att denna teorin är exklusiv till kvantitativa undersökningar. 
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3.6 Metodkritik 

  

3.6.1 Sekundärdata 

 

Ofta är sekundärdata skräddarsydd för det syfte och ändamål som den ursprungliga 

datainsamlaren hade, detta innebär att det vi kan få ut av sekundärdata är begränsat (Jacobsen, 

2002).  Enligt Jacobsen (2002) så är sekundärdata ofta även manipulerad för att på bästa sätt 

passa in på den ursprungliga forskarens behov vilket gör att vi får ta del av manipulerad slutdata 

istället för rådata. Vid primärdata har vi som forskare en viss kontroll över det data som samlats 

in men det har vi inte när det kommer till sekundärdata (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar 

att vid sekundärdata har vi inte kontroll över hur data har samlats in, vilka mätapparater och vilka 

insamlingsmetoder som har använts. Vi måste även ställa oss frågan hur pass tillförlitlig 

sekundärkällan är och på hur hög grad vi kan lita på datakällan (Jacobsen, 2002). 

  

3.6.2 Primärdata 

 

För den här studien har vi samlat in primärdata på två olika sätt, genom en enkätundersökning 

och genom att analysera användares foto uppladdningar på Instagram. Vid enkätundersökningen 

användes tjänsten SurveyMonkey för utformningen av enkäten sedan skickades enkäten ut med 

hjälp av Facebook och e-mail. Enligt Jacobsen (2002) kan inte respondenten erhålla någon hjälp 

om de tycker något är oklart under enkätundersökningar, för den anledningen är det viktigt att 

göra enkäten lättförståelig samt att konkretisera de begrepp som används. I enkäter kan även 

problem uppstå vid ledande frågor, om enkäten innehåller ledande frågor kan respondenten svara 

på en fråga på ett sätt som de inte hade gjort i normala fall (Jacobsen, 2002). När vi analyserade 

användares uppladdningar via Instagram gjordes en observation, Jacobsen (2002) menar att vid 

observationer kan det uppstå observationseffekt där de undersökta vet att de blir observerade och 

ändrar därför beteende det vi däremot utförde var en dold observation genom internet vilket 

eliminerade risken för observationseffekt. 

 

Faran med att använda sig av en kvantitativ metod är att den kan bli väldigt ytlig vilket innebär 

att det blir svårt att fördjupa sig i ämnet (Jacobsen, 2002). Vi gjorde en enkätundersökning men 

enligt Jacobsen (2002) kan det aldrig garanteras att respondenterna som svarar på 

undersökningen har samma uppfattning som oss undersökare. Det är på grund av detta som 

kvantitativa metoder ofta har problem med den interna giltigheten då det är svårt att veta att vi 

verkligen fått svar på det vi har frågat om (Jacobsen, 2002). Ytterligare ett problem med 

kvantitativa metoder är det stora avståndet mellan undersökare och undersökningsobjekten och 

allt för stora avstånd kan leda till bristande förståelse av det fenomen som egentligen blir 

undersökt (Jacobsen, 2002). 
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När vi observerade användares uppladdningar på Instagram användes en kvalitativ metod. 

Kvalitativa metoder är ofta resurskrävande samt tidskrävande och med begränsade resurser måste 

vi nöja oss med färre antal respondenter (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) bidrar detta till 

problem med representativiteten hos dem vi observerar och vi måste ställa oss frågan om de få 

respondenter vi observerat är representativa för andra än sig själva? Det är på grund av detta 

kvalitativa metoder ofta har problem med den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). 
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4. Empiri 
 

Det här avsnittet presenterar det insamlade empiriska materialet, i form av en digital enkät och 

en observation.  

 

Den teori som är grunden till materialet är Aakers Varumärkespersonlighets skala. 

De påståenden som vi har använt oss utav på vår elektroniska enkät är utformade enligt Aakers 

teori om varumärkespersonlighet och kategorierna vi har använt oss utav på vår Instagram 

observation är de fem stora dimensionerna som är tagna från teorin som Aaker har om 

varumärkespersonlighet. Vi har använt oss utav samma teori för att samla in data i både enkäten 

och observationen, skillnaden är att för att utforma enkäten på ett så användarvänlig sätt som 

möjligt så utformade vi påståendena med de karaktärsdragen som förklarar de fem stora 

dimensionerna medan vi kunde använda oss utav de fem stora dimensionerna i observationen då 

vi använde de förklarande karaktärsdragen som stöd under insamlingen.  Presentationen av 

materialet är genom diagram, tabeller och kortfattad text. 
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4.1 Digital enkät 

4.1.1 Kön 
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4.1.2 Ålder 
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4.1.3 Test av varumärke 
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4.1.4 Påståenden om Absolut Vodka 
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4.1.5 Påståenden om Smirnoff Vodka 
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4.1.6 Föredragen alkoholhaltig dryck (öppen fråga) 

 

 

 
(Stickprov på den öppna frågan) 

 

 

Anledningen till den öppna frågan var för att kontrollera kvalitén på respondenterna, av 150 

respondenter så föredrar 10 % Vodka framför annan alkoholhaltig dryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4.2 Observation via Instagram 
 

Till dessa observationer har vi utgått från vad vi har uppfattat av fotografierna som användare har 

laddat upp på Instagram samt vilka ”hashtags” de har valt att beskriva bilderna med och med 

hjälp av dessa två komponenter har vi ”röstat” åt användarna som vi har observerat, resultatet ser 

ni nedan. Genom att söka på exempelvis #absolutvodka eller #smirnoffvodka på Instagram har vi 

fått fram bilder som vi sedan har analyserat. Då vi enligt upphovsrätten inte har tillåtelse att 

publicera bilderna här så följer ett exempel beskrivet i text: Genom vårt sökord har vi fått fram ett 

antal foton, sedan klickat på fotot för att se hela fotot samt andra ”hashtags” och kommentarer. 

En bild som visar ett antal unga människor i festlig miljö, med ”hashtags” som exempelvis #party 

och #brakvälligår skulle vi ha röstat och placerat under dimensionen ”spänning” då den uppfyller 

de karaktärsdragen denna dimension innehar. 

 

4.2.1 Observation av Absolut Vodka 

 

 

(n=155) 
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4.2.2 Observation av Smirnoff Vodka 

 

 

 

(n=155) 
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5 Analys 
 

Det här kapitlet består av insamlad data tagen från empirin i relation till relevanta teorier taget 

från den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat i tre delar, analys av den digitala 

observationen, analys av den digitala enkäten och en sammanställd analys av båda. Målet är att 

med hjälp av analysen kunna besvara problemställningen vilket är, reflekterar sociala medier 

perceptionen av ett varumärke.  

5.1 Digitala enkäten 

 

Enligt Ankomah Opoku et al., (2007) har konsumenter inte några svårigheter med att tilldela 

mänskliga personlighetsdrag till varumärken. I vår digitala enkät är det däremot ofta en stor del 

av respondenterna som har en neutral inställning till påståendena, vilket talar emot teorin uppsatt 

av Ankomah Opoku et al., (2007). Till exempel i två av påståendena om Smirnoff vodka har över 

40 % en neutral inställning (se tabell 1,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

 

Subramaniam et al., (2014) säger att två personer kan utsättas för samma stimulans men hur de 

tolkar den kan vara väldigt olika på grund av varje individs behov, värderingar och förväntningar. 

Detta förstärks av vår enkät, då det kan vara relativt stora åsikts skillnader mellan 

respondenterna. Frekvenstabellen i tabell 2 nedan visar hur svaren kan variera för ett påstående. 

Detta visar hur människor kan utsättas för samma varumärkesstimuli och uppfatta det märkbart 

olikt. 
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Tabell 2 

 

Företag använder sitt varumärke som en image som skiljer hjärtan och sinnen hos kunder och är 

det som skiljer liknande produkter från varandra (Ankomah Opoku et al., 2007). Detta blir tydligt 

i vår digitala enkät där två liknande produkter uppfattas så pass olika av samma personer. Ett 

exempel på detta är att 51,63 % instämde helt att Absolut vodka är pålitligt och 25 % instämde 

helt att Smirnoff vodka är pålitligt (se tabell 3, 4). I vår undersökning isolerade vi 

varumärkesfaktorn genom att jämföra liknande produkter som också ska ge liknande upplevelse 

trots det resulterade det med en väsentlig skillnad mellan varumärkena. Detta ger en indikation 

på styrkan av varumärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 
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Tabell 4 

5.2 Observation 

 

Vi har valt att använda oss av en frekvenstabell som visar hur frekvent våra observationsobjekt 

har uttryckt varumärkespersonlighets dimensioner. Genom att studera frekvensen kan vi dra 

slutsatser om hur pass ofta ett observationsobjekt uttrycker en varumärkespersonlighet via sociala 

media kanaler och jämföra om de skulle beskriva det på samma vis i verkligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 
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Varumärkesbyggande är den process som används för att skapa en image som skiljer hjärtan och 

sinnen hos kunder och är det som skiljer liknande produkter från varandra Opoku et al. (2007). 

Denna tolkning styrks av Goldsmith et al. (2012) som menar att varumärken har personligheter 

eller människoliknande egenskaper som skiljer dem åt och de här egenskaperna blir viktiga för 

konsumenterna. Denna teori styrks av de empiriska data vi tidigare har samlat in (se tabell 5,6) 

där två liknande produkter uppfattas och uttrycks på olika sätt av konsumenterna, ett exempel på 

det är dimensionen Uppriktighet som har uttryckts av 9 % av Observationsobjekten om Smirnoff 

Vodka medan det var hela 24,5% som uttryckte detta om Absolut Vodka.  

 

Att konsumenter har olika uppfattningar om liknande produkter eller av samma produkt styrks 

även av Subramaniam et al., (2014) som beskriver perception som ”hur vi ser på världen omkring 

oss” och Subramaniam et al., (2014) menar också att två personer kan utsättas för samma stimuli 

men hur de sedan tolkar och organiserar det är en individuell process och det är utifrån deras 

egna personliga behov, värderingar och förväntningar. Denna teori styrks av de empiriska data vi 

tidigare samlat in där vi kan konstatera att våra observationsobjekt inte uttrycker samma 

perception av ett varumärke, det har för att tydligöra kopplingen inte resulterat i att alla uttryckt 

att dimensionen Sofistiskt skulle vara den rätta personligheten för att beskriva Absolut vodka, 

34,2 % skulle använda den dimensionen för att beskriva Absolut vodka medan övriga 65,8 % 

uttryckte istället någon av de andra dimensionerna för att beskriva varumärket (se tabell 5).  

 

5.3 Jämförelse 

 

I jämförelsen ställer vi den digitala enkäten och observationen emot varandra och analyserar 

skillnader och likheter emellan dem. Siffrorna från detta kapitel är tagna ifrån frekvenstabeller 

och vi hänvisar till bilaga 2,3 och 4 för ytterligare information. 

 

5.3.1 Sammanfattning 

 

I denna del jämför vi resultatet från enkäten och observationen, detta för att se likheterna och 

skillnaderna mellan de två undersökningarna. Efter denna jämförelse kan vi se att resultatet 

mellan enkäten och observationen skiljer sig, vilket ger en indikation på att sociala medier inte 

reflekterar den allmänna perceptionen av varumärket. 

 

Smirnoff Vodka: I vår observation så kan vi se att majoriteten av inläggen på Instagram 

uttrycker att varumärkespersonligheten är spännande och sofistiskt, om vi jämför detta med 

resultatet från enkäten kan vi se att det skiljer sig då endast en liten del av respondenterna anser 

att Smirnoff Vodka är sofistiskt. Resultatet av Observationen och enkäten skiljer sig i samtliga 

dimensioner. Vilket indikerar att vad människor uttrycker om Smirnoff Vodka på sociala medier 

reflekterar inte den allmänna perceptionen av varumärket. 
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Absolut Vodka: I vår observation så kan vi se tre stycken varumärkespersonlighets dimensioner 

som uttrycks ofta om Absolut Vodka i sociala medier; sofistiskt, spänning och uppriktighet. I 

enkäten är det dimensionerna uppriktighet och kompetens som dominerar respondenternas 

uppfattning om Absolut Vodka. Resultatet av denna jämförelse är att observationen och enkäten 

skiljer sig på alla dimensioner förutom uppriktighet. Trots sambandet i uppriktighet dimensionen, 

får vi ännu en gång en indikation på att sociala medier inte reflekterar den allmänna perceptionen 

av varumärket. 

 

Nedan följer en analys av de fem stora dimensionerna, där vi i detalj analyserar en dimension i 

taget. Följande analys visar hur vi har jämfört enkäten och observation för att komma fram till 

resultatet som diskuterades i denna sammanfattning. 

 

5.3.2 Analys av de fem stora dimensionerna 

 

Sofistiskt: Smirnoff Vodka observationen visar att av 155 observations objekt har 27,1% uttryckt 

sin upplevelse av varumärket som Sofistiskt medan bara 4,5 % instämde helt på att varumärket 

skulle kunna beskrivas som Sofistiskt i den digitala enkäten och hela 25,8% instämde inte alls på 

påståendet, detta tyder på en stor skillnad mellan resultaten och det leder till att samband mellan 

observationen och enkäten saknas. 

 

Absolut Vodka observationen med lika många observations objekt som Smirnoff Vodka 

observationen har resulterat i att 34,2% av objekten uttryckt sin upplevelse av varumärket som 

Sofistiskt men återigen har den digitala enkäten resulterat i motsatsen med hela 29 % av 

respondenterna som valde att inte instämma alls på påståendet och bara 4,5 % som instämmer 

helt på påståendet, återigen saknas ett samband mellan observationen och enkäten. 

 

Kompetens: Smirnoff Vodka observationen har resulterat i att bara 3,9 % av objekten har 

uttryckt sin upplevelse av varumärket som Kompetent, återigen har det uppstått ett stort gap 

mellan observationen och den digitala enkäten där våra respondenter på hela 24,5 % valde att 

instämma helt på påståendet om att varumärket skulle beskrivas som Kompetent och endast 7,7 

% valde att inte instämma alls, inget samband mellan observationen och enkäten kunde sättas. 

 

Observationen som gjordes på Absolut Vodka visar att bara 7,1 % av objekten har uttryckt sin 

upplevelse av varumärket som Kompetent och likt resultatet vi samlade in för Smirnoff Vodka är 

skillnaderna rätt stora, då 51 % av våra respondenter från den digitala enkäten skulle beskriva 

varumärket som Kompetent då de instämde helt på påståendet och bara 6,5 % instämmer inte 

alls, även här saknas en koppling mellan observationen och enkäten. 
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Robusthet: Den digitala observationen som gjordes på Smirnoff Vodka har resulterat att 18,1 % 

av objekten uttryckte varumärket som Robust i jämförelse med den digitala enkäten där de flesta 

av respondenterna valde istället att vara neutrala till påståendet, 44,5 % valde att vara neutrala, 

5,8 % instämmer helt på påståendet medan 18,7 % instämmer inte alls. Detta tyder på att 

respondenterna från den digitala enkäten har en negativ syn på att beskriva varumärket som 

Robust medan observationen visar att en hel del uttrycker varumärket som Robust i Sociala 

media och återigen kan inget samband om att sociala media ska reflektera perceptionen av ett 

varumärke. 

 

Observationen som gjordes på Absolut Vodka har resulterat att bara 5,2 % av objekten har 

uttryckt sin upplevelse av varumärket som Robust och återigen hade våra respondenter från den 

digitala enkäten svårt att beskriva även Absolut Vodka som robust med hela 43,9 % av totalt 155 

respondenter som har valt att vara neutrala till påståendet och 20 % som valt att inte instämma 

alls till påståendet och bara 3,9 % av deltagarna som skulle instämma helt på att Absolut Vodka 

kan beskrivas som Robust. Här visar både observationen och den digitala enkäten en negativ syn 

på att beskriva varumärket som Robust. 

 

Spänning: Dimensionen Spänning visade sig vara det mest populära att beskriva Smirnoff 

Vodka med, vår observation visade att hela 41,9 % av våra objekt uttryckte varumärket som 

spännande dock hade våra respondenter från den digitala enkäten splittrade åsikter om huruvida 

varumärket kan beskrivas som spännande med 31 % på både instämmer delvis och neutral, detta 

tyder återigen på tydliga klyftor mellan resultatet från observationen och resultatet från den 

digitala enkäten, inget större samband mellan observationen och enkäten existerar. 

 

Spänning var även för Absolut Vodkas del ett rätt så populärt sätt att uttrycka varumärket på för 

våra observationsobjekt från den digitala observationen med 29 % av dem som uttryckte 

varumärket som spännande. Likt resultatet samlat från den digitala enkäten för Smirnoff Vodka 

hade även här våra respondenter svårt att ta ställning för huruvida Absolut Vodka kan beskrivas 

som spännande eller inte med hela 36,8 % av våra respondenter som valde att vara neutrala till 

påståendet.  

 

Uppriktighet: Den digitala observationen som gjordes på Smirnoff Vodka visade att endast 9 % 

av våra observationsobjekt valde att uttrycka varumärket som uppriktigt medan den populäraste 

ställningen att ta för det här påståendet på den digitala enkäten var 31 % på instämmer delvis. 

Våra respondenter hade alltså kunnat beskriva varumärket som uppriktigt medan våra 

observationsobjekt från observationen var inte lika benägna att göra det, återigen tydliga 

skillnader mellan resultaten. 

 

Absolut Vodka observationen hade till skillnad från Smirnoff Vodka observationen en större del 

av objekten som uttryckte varumärket som uppriktigt. 24,5 % av våra deltagare från den digitala 
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enkäten skulle kunna beskriva varumärket som uppriktigt. Jämförs resultatet hämtat från 

observationen med resultatet av våra respondenter från den digitala enkäten så är resultaten 

liknande då 45,2 % instämmer helt på påståendet om att Absolut Vodka skulle vara uppriktigt 

och bara 2,6 % instämmer inte alls på det. Resultaten blev positiva i de två olika studierna, vi har 

alltså för den här delen ett samband mellan observationen och den digitala enkäten. 

 

5.3.3 Jämförande analys 

 

I dagens läge påverkas kundernas uppfattning om ett ”mål” av den virtuella världen lika mycket 

som de gör genom traditionell kommunikations sätt (Trueman et al., (2012). Resultatet från vår 

studie är däremot emot den här teorin då endast dimensionerna Robusthet och Uppriktighet från 

Absolut Vodka studien stämmer överens med varandra från observationen och den digitala 

enkäten, majoriteten av studien visar motsatsen till teorin om att konsumenters uppfattning om ett 

mål skulle kunna påverkas lika mycket av den virtuella världen som den skulle kunna göras 

genom det traditionella viset, i detta fall är den virtuella världen sociala medier.  

 

Ankomah Opoku et al., (2007) menar att termen ”personlighet” har två olika betydelser inom 

psykologins historia som regel och kortfattat skulle dessa vara: 1. ”Vad jag säger om mig själv” 

och 2. ”Vad andra säger och tycker om mig” och antagandet av detta skulle vara att varumärken 

likt individer skulle kunna utveckla personligheter som är karakteristiska för människors 

personligheter. Resultatet från vår studie talar däremot emot faktorn att ”Vad andra säger och 

tycker om mig” på sociala medier skulle ha en inverkan på varumärkesperceptionen eftersom 

majoriteten av våra resultat inte visar en koppling mellan vad som sägs och tycks på sociala 

media och i verkliga livet. 

 

Subramaniam et al., (2014) säger att två personer kan utsättas för samma stimulans men hur de 

tolkar den kan vara väldigt olika på grund av varje individs behov, värderingar och förväntningar. 

Detta förstärks av vårt slutliga resultat då vårt resultat pekar mot att konsumenter har splittrade 

åsikter om vilka personligheter dessa två varumärken har på både observationen och på den 

digitala enkäten, detta tyder på som Subramaniam et al., (2014) menar att personer kan utsättas 

för samma stimulans men tolkningen kan bli olikt och på så sätt så associerar konsumenter 

varumärken med olika personligheter trots att de möjligvis skulle ha exponerats av samma 

exempelvis Instagram foto. Denna teori styrks även av Maund (2003) som menar att perception 

är en process där vi samlar kunskap från en objektiv värld. Detta tolkar vi som att Maund (2003) 

menar att perception är en individuell process. 

 

Enligt Trueman et al., (2012) är kunder mer benägna att använda sig av verktyg som erbjuds 

online för att samla ihop information om en organisation och den informationen de samlar in 

leder till att de sätter ett värde på en organisations trovärdighet, pålitlighet och tillgänglighet 

vilket kan påverka deras helhets uppfattning om ett varumärke eller en organisation. Resultaten 
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från vår studie talar emot den här teorin av Trueman et al., (2012) när det kommer till att kunder 

skulle vara mer benägna att använda sig av verktyg som sociala media, som är ett verktyg som 

erbjuds online och att de skulle vara mer benägna att ändra sin uppfattning på grund av vad andra 

lägger upp på sociala media. Återigen så stämmer inte den här teorin överens med vårt resultat då 

majoriteten av våra resultat inte reflekterar varandra mellan observationen och den digitala 

enkäten. 

 

Vår tidigare ansikte-mot-ansikte kommunikation har hittat sin väg till Internet vilket har 

resulterat i en konsumentskapande information som påverkar aspekter av beslutsfattande vilket 

inkluderar inköp och användning av varor och tjänster (Barnes & Jacobsen (2014) Vår studie 

pekar mot motsatsen när det kommer till sociala media, konsumentskapande information ska inte 

påverka aspekter av beslutsfattande för ett varumärkes personlighet då majoriteten av våra 

resultat inte reflekterar varandra mellan sociala media källor och det verkliga livet. 

 

Sociala nätverk enligt Chauhan et al., (2013) beskriver en mängd nya källor till information som 

skapas, initieras, cirkuleras och används av konsumenter i avsikt att utbilda varandra om 

produkter, varumärken, tjänster, personligheter och frågor. Denna teori är återigen en teori som 

förkastas av vår studie i aspekten att sociala nätverk skulle användas av konsumenter för att 

utbilda varandra om personligheter och varumärken eftersom den insamlade empirin saknar en 

koppling av att fotona som användes för observationen som är uppladdad av konsumenter i 

Instagram skulle utbilda andra konsumenter om varumärken eller personligheter av varumärken 

och det här eftersom det slutliga resultatet visar att uppfattningen av de fem stora dimensionerna 

(personligheterna) har för stora klyftor mellan varandra i observationen på Instagram och den 

digitala enkäten därför finns det inget större samband med att sociala medier skulle reflektera 

perceptionen av ett varumärke. 
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6 Slutsats 
 

Detta sista kapitel knyter ihop studiens analyserade data och presenterar resultat, slutsatser och 

svaret på studiens problemformulering. Efter detta ges även förslag till vidare forskning. 

 

Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att ta reda på om sociala media reflekterar den 

allmänna perceptionen av varumärket. Vi har uppfyllt detta syfte genom att samla in data av 

respondenter via en enkät och en observation. Efter att ha analyserat den insamlade empiriska 

data kan vi nu svara på vår problemställning: Reflekterar sociala medier perceptionen av  

varumärket? 

 

Enligt vår undersökning reflekterar inte sociala medier perceptionen av ett varumärke, då vi kan 

se tydliga skillnader mellan resultatet av vår enkät och vår observation. I vår studie har vi endast 

undersökt vad konsumenterna säger om varumärket i sociala medier och detta inkluderar inte 

företagens egen reklam kampanjer eller annan kommunikation med konsumenterna. Vi får därför 

en indikation på att människors varumärkesuppfattning inte påverkas utav vad andra säger på 

sociala medier, vi har kommit fram till en hypotes om att det kan finnas andra starkare källor som 

kan erhålla en större påverkan av konsumenternas uppfattning av ett varumärke. Företag behöver 

enligt vårt resultat inte vara så oroliga över vad konsumenter uttrycker på sociala media som vår 

teoretiska referensram menar. Då respondenterna i vår digitala enkät har en perception av 

varumärkena, som inte stämmer överens med observationen, detta betyder att de har skapat sig en 

uppfattning av varumärket oberoende av sociala media källor, detta kan innebära att det existerar 

starkare källor som konsumenter kan använda sig utav för att skapa en uppfattning av ett 

varumärke. Det här skulle kunna vara källor som exempelvis; Företagens egen reklam, 

produktsökning genom sökmotorer och fysisk word of mouth. 

 

När vi har tagit slutsatsen att sociala medier inte är en stark källa för att påverka perceptionen av 

varumärket gäller det för företag och framtida forskare att ta reda på vilken källa konsumenter är 

mest mottagliga för att förändra deras perception av varumärket. Då detta ger en insikt i var tid 

och resurser bör läggas när det gäller varumärkesuppbyggnad. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Att vårt resultat pekar mot att sociala media inte ska reflektera perceptionen av ett varumärke 

betyder inte att så är fallet, det kommer krävas större och bredare forskning för att kunna 

säkerhetsställa denna problemställning. Det vi använde oss utav var Instagram, en av många 

sociala media nätverk där foton är det huvudsakliga syftet med nätverket och eftersom foton är 

det huvudsakliga syftet blir den skriftliga beskrivningen av fotot liten, det kan leda till att 

användaren som har laddat upp fotot inte kan förmedla det som de försöker få sagt på samma sätt 
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som det möjligtvis skulle kunna förmedlas genom de andra sociala nätverken som exempelvis på 

Facebook där en skriftlig beskrivning är mer passande. Med detta menar vi att för att kunna 

säkerhetsställa problemställningens förkastning så måste ytterligare variabler tas in i 

beräkningen. 

 

Vi använde oss utav Aaker’s personlighetskala i vår insamling av den digitala observationen och 

i designen och uppsättningen på vår digitala enkät, i efterhand har vi fått känslan av att den här 

metoden är svår att implementera för att erhålla bra och mätbart resultat för den här 

problemställningen. Vi har fått känslan av att respondenterna som deltog på enkäten hade 

stundtals svårt att svara på våra frågor och det här menar vi kan bero på att vi översatte Aaker’s 

skala till svenska vilket kan ha lett till att vissa ”termer” i enkäten kan ha blivit svårare att förstå 

på svenska än vad de skulle vara om de var på sitt originalspråk och även att de personligheterna 

som är presenterade av Aaker som de fem stora inte är lika stora i Sverige, en kulturskillnad kan 

ha inträffat. Därför föreslår vi att till vidare forskning om ni ska använda er utav Aaker’s 

personlighetskala kan det vara i ert intresse att behålla originalspråket istället för att översätta 

skalan och möjligtvis förlora meningen med den, eller att använda er av en annan metod för att 

mäta problemställningen och resultatet. 

 

När vi genomförde vår observation på Instagram analyserade vi fotona och placerade in dem i 

den mest passande dimension som tidigare har presenterats i Aaker’s personlighetsskala. Detta 

kan ha lett till att vi kan ha haft en uppfattning av bilden som andra personer inte skulle ha och 

tolkningen av fotona blir ensidiga. Ett alternativt sätt att genomföra denna process skulle kunna 

vara att använda sig utav en mindre fokusgrupp där gruppen analyserar under vilken dimension 

fotot bör tillhöra. Denna process innebär en bredare uppfattning och resulterar i en mer 

djupgående information om varför ett foto bör placeras under en viss dimension. Dock måste en 

ny metod och tillvägagångssätt då även utformas för att knyta ihop enkät och observation. 
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