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Sammandrag 

Denna studie syftar till att ge en bild av varför konsumenter väljer att engagera sig i 

interaktionen genom företags kanaler på sociala medier. Det empiriska underlaget 

insamlades genom en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning samt en 

kompletterande textanalys av inlägg skrivna på Twitter. Studien undersökte fyra 

bakomliggande processer till engagemang. Dessa engagemangsprocesser är 

socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-mouth. Undersökningarna 

visar att socialisering och word-of-mouth är de största bakomliggande processerna till 

konsumenters engagemang i jämförelse med lärande och samvärdeskapande. Enligt 

den kvantitativa undersökningen har word-of-mouth störst inverkan på engagemang 

medan resultatet av textanalysen visar socialisering som det största motivet för 

konsumenters engagemang. Efter utvärdering av de båda undersökningarna och dess 

resultat dras slutsatsen att konsumenter väljer att engagera sig i interaktionen genom 

socialisering.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Tv:n har fått konkurrens i form av utbud som finns på en andra skärm. 

Konsumenterna vill kombinera Tv-tittandet med underhållning från andra enheter. 

Över 57 procent av Tv-tittarna använder en andra skärm medan de tittar på Tv; i de 

allra flesta fall är det sociala medier som fångar konsumenternas intresse (Dagens 

analys, 2014). Att få konsumenternas fulla uppmärksamhet har därmed blivit en 

utmaning för Tv-bolagen. Företag har insett fördelarna med sociala medier och 

ungefär hälften av Sveriges företag verkar på sociala medier såsom Twitter och 

Facebook, med avsikten att marknadsföra och utveckla produkten (Telekomidag, 

2014). Även Tv-bolagen har upptäckt de fördelar som sociala medier medför om de 

lyckas få konsumenterna att förena användandet av sociala medier med Tv-

programmet. Om det som sker på den andra skärmen är kopplat till Tv-programmet 

fångar Tv-bolaget konsumenternas uppmärksamhet från två håll.  

 

Trots att webb-tv har möjliggjort för konsumenterna att se TV när och var de vill, 

utan att behöva följa en fast Tv-tablå, syns en ökning av att konsumenterna väljer att 

bänka sig i Tv-sofforna för att se programmen på utsatt tid. Tv-program blir då en 

social knytpunkt som samlar människor då konsumenterna kan diskutera programmen 

samtidigt som de sänds. (Dagens analys, 2014) 

 

Förut var telefonering ett tillvägagångssätt för konsumenter att interagera med  

Tv-program. Trenden med sociala medier har lett till att konsumenterna endast är ett 

klick från att dela specifika klipp eller program till sina vänner via sociala medier.  

Tv-program som använder hashtags och officiella konton förenar konsumenterna och 

underlättar kommunikationen mellan tittare. Dessa är även en förutsättning för att 

interaktionen mellan Tv-tittarna och programmet kan ske live, konsumenterna ges 

möjlighet att påverka livesända program samtidigt som de visas. Användandet av 

hashtags och officiella konton bland konsumenterna medför att programmen 

diskuteras flitigt och potentiella konsumenter får upp ögonen för programmen ifråga. 

Ett program som utnyttjar denna typ av interaktion är Idol som sänds på TV4. På 

flertalet sätt uppmanas konsumenterna att engagera sig i interaktionen kring 
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produkten, programmet Idol. Ett sätt att delta i interaktionen är via Twitter, där 

programmet Idol använder både en hashtag och ett officiellt konto. Avsikten med 

denna interaktion bör vara att skapa fördelar för TV4 och programmet Idol genom 

bland annat ökad marknadsföring och väcka ett intresse. Konsumenternas upplevda 

nytta av denna interaktion är inte lika självklar som företagens, vilket väcker 

funderingar kring varför konsumenterna väljer att vara engagerade i interaktionen. 

 

1.2. Syfte och forskningsfråga  
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av varför konsumenter väljer att engagera 

sig i interaktionen genom företags kanaler på sociala medier. Genom en undersökning 

av konsumenters engagemang via Twitter rörande Tv-program avser studien besvara 

följande forskningsfråga: 

Varför väljer konsumenter att engagera sig i interaktionen genom företags hashtag på 

Twitter? 
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2. Teori 
Följande avsnitt ämnar ge en teoretisk bakgrund till varför konsumenter väljer att 

engagera sig genom företags kanaler på sociala medier. Nedan redogörs för teorier 

om engagemang och dess bakomliggande processer.  

 

2.1. Engagemang                                                         
Internet har möjliggjort för individer på olika geografiska platser att kommunicera 

samt dela intressen och erfarenheter online. Detta har inte bara lett till att 

interaktionen mellan företag och konsumenter ökat, utan även ökat möjligheten att nå 

ut till fler individer samtidigt. Internetanvändarna kan därmed rekommendera och 

informera, snabbt och i princip kostnadsfritt, andra användare om produktens positiva 

och negativa egenskaper. Då interaktionen sker online på ett brand community1 

innebär det att företagen delvis förlorat kontrollen över varumärket och att 

konsumenterna har större inflytande än tidigare. (Brodie et al., 2011) Ett brand 

community är en specialiserad, icke geografisk bunden samlingsplats med sociala 

relationer mellan beundrare av ett varumärke (Muniz & O’Guinn, 2001).  

 

Konsumenternas engagemang i ett brand community involverar specifika interaktiva 

erfarenheter mellan konsumenterna och varumärket, eller andra medlemmar. 

Interaktionen mellan konsumenter sker via till exempel chattforum, medan 

interaktionen mellan konsumenter och företaget sker genom att feedback ges online. 

Detta gynnar företaget genom att varumärket och dess marknadsföring stärks. 

Konsumenterna motiveras till att engagera sig i ett brand community när intresset och 

det upplevda värdet är större än den upplevda risken, vilket gör att konsumenternas 

engagemang är kontextberoende. Engagemang kring ett varumärke kan vara tillfälligt 

och förändras över tid. Det finns fem processer bakom konsumenters engagemang, 

vilka är: lärande, delning, förespråkande, socialiserande och samutvecklande. 

(Brodie et al., 2011) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!I brist på tillfredsställande svensk översättning används det engelska begreppet brand community.!
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För att besvara syftet med denna studie så kommer processerna delning och 

förespråkande att slås samman och istället används begreppet word-of-mouth. Detta 

på grund av att dessa processer är snarlika och skulle vara svåra att skilja åt, då 

konsumenter delar med sig av information när de rekommenderar andra. Begreppet 

samutvecklande kommer hädanefter att kallas samvärdeskapande, även detta för att 

lättare kunna besvara syftet med studien. Detta på grund av att konsumenterna hjälper 

företagen med både utvecklandet av nya samt samvärdeskapar med redan existerande 

Tv-program. Dessa fyra engagemangsprocesser sker där konsumenterna möts, på ett 

brand community, vilket även är där sociala relationer mellan medlemmarna bildas. 

 

2.1.1. Socialisering 

Socialisering är när konsumenterna selektivt får eller bildar attityder och normer samt 

ett lämpligt sätt att uttrycka sig inom ett brand community (Longmore, 2010). I likhet 

med andra gemenskaper kännetecknas ett brand community av ett gemensamt 

medvetande, ritualer och traditioner samt känsla av moraliskt ansvar (Muniz & 

O’Guinn, 2001; Bengtsson & Östberg, 2011, s. 80). Ett gemensamt medvetande hos 

medlemmarna i ett brand community gör att medlemmarna ofta känner samhörighet. 

En känsla av tillhörighet är en förutsättning för att uppnå gemenskap. (Muniz & 

O’Guinn, 2001) Gemensamma attityder och upplevd likhet bland medlemmarna är 

inte det enda som kännetecknar gemenskap i ett brand community. Konsumtionen av 

en viss produkt kan skapa sociala relationer mellan konsumenter. (Bengtsson & 

Östberg, 2011, s. 80f) Ritualer och traditioner bibehåller historia, kultur och 

medvetande i ett brand community. Ritualer talar om vad som är acceptabelt inom ett 

brand community, medan traditioner präglar beteendemässiga normer och 

värderingar. (Muniz & O’Guinn, 2001) Genom att dela med sig av historier främjas 

relationen till andra konsumenter. Relationer i sin tur gynnar gemenskapen bland 

medlemmarna i ett brand community. (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 81f) 

Konsumenter uttrycker sig om en produkt på ett sätt anpassat för dess identitet samt 

den kollektiva identiteten inom ett brand community. Konsumenter kan även välja att 

delge sina åsikter kring en produkt, även om de inte är intresserade av produkten i sig. 

Istället är avsikten att på ett humoristiskt sätt kritisera, för att socialisera eller 

interagera med andra konsumenter. (Arnould & Thompson, 2005) 
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2.1.2. Samvärdeskapande 

Samutveckling eller samskapande är när konsumenterna bidrar till ett företags nya 

produkter, tjänster, varumärken och dess innebörd (Brodie et al., 2011). Det har skett 

en förändring i värdeskapandet av produkter och tjänster. Värdeskapandet sker inte 

längre endast utifrån ett företagsperspektiv utan det har uppstått en ökad interaktion 

med konsumenten. (Vargo & Lusch, B, 2004; Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

Informerade, nätverkande, berättigade och aktiva konsumenter samverkar med 

företaget för att tillsammans bidra till samvärdeskapandet av produkten (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Interaktionen mellan företag och konsumenter är en 

marknadsföringsprocess vilket resulterar i att interagerande konsumenter kan vara en 

resurs för företaget (Vargo & Lusch, A, 2004). Kommunikation mellan 

konsumenterna är en alternativ källa till information och ger ett annat perspektiv 

jämfört med information från företaget. Konsumenterna behöver inte längre förlita sig 

på företagets kommunikation utan har möjlighet att själva, beroende på vilka kriterier 

konsumenterna valt för hur värde ska skapas, välja vilket företag de vill ha en relation 

till. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Konsumenterna samskapar alltid produktens 

värde vid nyttjandet av denna, genom dess egna konsumtionsupplevelser (Vargo & 

Lusch, A, 2004). 

 

Denna utveckling har lett till att konsumenterna skapar värde genom en personlig 

interaktion med företaget. Dialogen mellan konsumenter och företaget kräver 

delaktighet och vilja från båda håll. Interaktionen möjliggör för konsumenter att, 

genom sitt beteende, samvärdeskapa vilket medför en konkurrensfördel för företaget. 

Engagerade konsumenter medför ett framgångsrikt samvärdeskapande.  (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) 

 

2.1.3. Lärande 

Lärande är när en individ införskaffar kunskaper eller färdigheter i något, vanligtvis 

för att erhålla kompetens (NE, 2014). Lärande kännetecknas av att individen ställer 

frågor, söker återkoppling och reflekterar över resultaten som insamlats (Edmondson, 

1999). Internet har möjliggjort för konsumenter att själva söka och ta emot 

information om en produkt (Meuter et al., 2000). Kompetensen som 
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informationssökningen ger används av konsumenterna vid beslutsfattande (Brodie et 

al., 2011). En viktig del av konsumenters informationssökande och beslutsfattande är 

att ta reda på vad andra personer tycker. Via Internet söker konsumenter information 

om andra konsumenters åsikter och erfarenheter och finner information från 

människor utanför konsumenternas egen omgivning. (Pang & Lee, 2008) Genom att 

ta del av åsikter från konsumenter utanför individens omgivning får individen nya 

perspektiv (Edmondson, 1999).  

                     

2.1.4. Word-of-mouth 

Delning är när en konsument via ett online-forum delger personliga kunskaper och 

erfarenheter i avsikt att bidra till andra konsumenters kunskap om produkten. 

Förespråkande är ett uttryck som visar konsumenters engagemang när de aktivt 

rekommenderar andra konsumenter om ett företags produkt, märke, eller sätt att 

använda dessa. (Brodie et al., 2011) Dessa informella sätt att kommunicera om 

produkter kallas word-of-mouth. Desto mer det pratas om en produkt, desto mer 

kommer produkten nyttjas. (Liu, 2006) Word-of-mouth uppfattas ofta som mer 

trovärdigt än reklam, då individer känner större tillit till användarna av produkten 

(Brown & Reingen, 1987). Internet har underlättat för att rekommendera produkter 

samt dela erfarenheter snabbt och kostnadsfritt, vilket gör word-of-mouth fördelaktigt 

för konsumenter (Trusov et al., 2009). 

 

2.2. Sammanfattning av teoretisk modell 
Internet har underlättat för konsumenter att kommunicera med företag och därmed 

gett konsumenterna större inflytande, medan företagen fått minskad kontroll över 

varumärket.  Konsumenters engagemang i ett brand community kan bestå av 

processerna socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-mouth. 

Socialisering är när medlemmar i ett brand community vill vara del av en gemenskap 

där attityder, normer och värderingar påverkar konsumentens sätt att yttra sig. Genom 

att uttrycka sig på ett humoristiskt sätt socialiserar och interagerar konsumenten med 

andra konsumenter för att bli en del av gemenskapen. Samvärdeskapande är när 

konsumenten interagerar med företaget och hjälper till att skapa och utveckla 

produkten. Detta kräver delaktighet och vilja från båda sidor. Lärande är när 
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konsumenterna söker information, ställer frågor eller söker andra medlemmars 

åsikter. Word-of-mouth är när konsumenterna delar med sig av personliga kunskaper 

och erfarenheter, genom bland annat att rekommendera andra konsumenter om en 

produkt. Ofta anses andra konsumenters information vara mer trovärdig än den 

företaget framför.  

 

De teoretiska begreppen som behandlats sammanfattas i Figur 1 nedan. Begreppen 

socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-mouth är samtliga processer 

som enskilt eller tillsammans kan påverka individers engagemang.  

 

!
 

Figur 1 – Teoretisk modell om konsumenters engagemang 

  

Engagemang!

Socialisering!

Samvärdeskapande!

Lärande!

WordAofAmouth!
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3. Metod 
I följande avsnitt redogörs val av metod och tillvägagångssätt för den empiriska 

studien. Nedan presenteras det empiriska urvalet samt hur studien har 

genomförts.                       

 

3.1. Val av metod 
Studien bygger på en kvantitativ undersökning som kompletteras med en textanalys. 

Valet av metod styrdes av studiens syfte att ge en bild av varför konsumenter väljer 

att engagera sig i interaktionen genom företags kanaler på sociala medier. Detta 

undersöks med hjälp av det sociala mediet Twitter och hur konsumenter interagerar 

kring Tv-programmet Idol. Valet föll på Twitter då författarna uppmärksammat att 

Twitter-användarna är aktiva i interaktionen och därför att sajten tillhandahåller en 

enkel sökfunktion som skulle underlätta genomförandet av textanalysen. Författarna 

valde att genomföra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning för att med 

hjälp av resultatet ge en generaliserad bild av konsumenters engagemang rörande Tv-

program, och därmed besvara forskningsfrågan. Författarna bedömde en kvalitativ 

studie som mindre lämplig då det är svårare att dra generella slutsatser från ett litet 

urval. För att kunna generalisera resultatet krävs ett urval bestående av minst 30 

respondenter för att undersökningen ska vara trovärdig och vara nära en 

normalfördelning (Saunders et al., 2012, s. 266). Då det ansågs svårt att nå ut till 

respondenter som twittrar om programmet Idol berörde den kvantitativa studien Tv-

program generellt, detta för att inte begränsa antalet svarande. Utöver denna 

kvantitativa studie gjordes en textanalys av inlägg som publicerats på Twitter, så 

kallade tweets, under sändningstid av ett program av Idol. 

 

3.2. Enkätundersökning 
Författarna har själva konstruerat de frågor som utgjorde enkätstudien, dessa frågor 

utgår från de teorier som berörts i teoriavsnittet. Författarna sökte efter etablerade 

enkätfrågor inom forskningsområdet utan att finna några som passade den empiriska 

kontexten, därav togs beslutet att konstruera egna enkätfrågor. Författarna var 

medvetna om att konstruerandet av egna frågor kan resultera i att frågorna mäter på 
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flera variabler då de inte är beprövade sedan tidigare. Därför genomförde författarna 

en förstudie av den enkät som användes för studiens empiri, vilken genomfördes med 

tio selektivt utvalda respondenter från författarnas vänskapskrets, vilka alla använder 

Twitter i olika grad. Förstudien resulterade i att ett fåtal enkätfrågor omformulerades 

för att säkerhetsställa att frågorna var lättförståeliga och upplevdes som relevanta. 

Författarna kontrollerade även att resultatet av förstudien gav olika utfall på skalan, 

det vill säga att alla respondenter inte angett exakt samma svar. Resultatet gav inte en 

normalfördelning då förstudien bestod av ett litet urval, ändå bedömdes frågorna vara 

acceptabla. Därefter konsulterades enkätfrågorna med handledaren, David 

Sörhammar, innan enkäten delades ut via sociala medier till konsumenter som 

använder Twitter. Enkäten finns i sin helhet under bilaga 1.  

 

Till en början skickades enkäten ut via Twitter genom att använda olika Tv-programs 

officiella hashtags, detta med förhoppningen om att nå ut till respondenter som deltar 

i detta fenomen. Enkäten var tillgänglig i sju dagar, från torsdagen den 27 november 

till onsdagen den 3 december. Under fredagen gjordes insatser för att sprida enkäten 

före och under sändningstid av programmet Idol. Twitter generade inte tillräckligt 

stort gensvar varpå författarna beslutade att dela enkäten även på Facebook under dag 

tre. Enkäten delades via författarnas konton, vilket resulterade i att enkäten var 

tillgänglig för individer i författarnas omgivning. Med målet att få en större spridning 

av respondenter och inte bara bekanta till författarna, delades enkäten på allmänna 

grupper riktade till studenter vid Uppsala Universitet, främst ekonomer och 

samhällsvetare. Detta kan ha resulterat i ett yngre urval, något författarna är medvetna 

om. Då användandet av sociala medier är vanligt bland yngre personer anses urvalet 

ändå som representativt. Författarna påminde om enkäten vid fyra tillfällen och när 

inga nya enkätsvar inkommit den sjunde dagen togs beslutet att stänga enkäten.  

 

Enkäten riktades dels till konsumenter som har ett konto och dels de som endast 

besöker webbplatsen med avsikt att läsa tweets som andra publicerat. Enkäten 

inleddes med en kort förklaring av innehållet och information om att studien tog cirka 

tre till fyra minuter att besvara. I den information som gavs i början av enkäten 

nämndes inte explicit att studien handlade om konsumenters engagemang. Istället 
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användes den betydligt vagare formuleringen att studiens syfte var att undersöka 

Twitter kopplat till Tv-program. Anledningen till att inte nämna begreppet 

engagemang var att försöka minimera eventuell medveten påverkan på svaren från 

respondenterna. I inledningen utlovades att enkäten var anonym och att svaren endast 

skulle komma att användas till denna undersökning, vilket var ett tillvägagångssätt för 

att få fler svaranden (Saunders et al., 2012, s. 241).  

 

3.2.1. Operationalisering  

Enkätfrågorna som författarna konstruerade baserades på de bakomliggande teorierna 

om engagemangsprocesserna socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-

mouth. Detta för att undersöka hur respektive process påverkar konsumenternas 

engagemang, såsom den teoretiska modellen visar. Utförlig operationaliseringstabell 

finns i bilaga nummer 2. 

 

3.2.1.1 Socialisering 

Vid konstruerandet av de frågor som handlade om socialisering ville författarna 

undersöka om konsumenterna har för avsikt att engagera sig i interaktionen för att 

uppnå gemenskap. Genom att skriva på ett humoristiskt sätt socialiserar och 

interagerar konsumenter med andra medlemmar (Arnould & Thompson, 2005) och 

därmed ställdes frågan om konsumenten skriver tweets med avsikten att vara rolig. 

Delandet av historier främjar relationen mellan medlemmar i ett brand community 

(Bengtsson & Östberg, 2011, s. 81f) och för att undersöka konsumenternas vilja att 

uppnå sociala relationer ville författarna få reda på om konsumenterna twittrar med 

avsikt att intressera andra medlemmar.  Medlemmar på ett brand community har 

oftast ett gemensamt medvetande vilket gör att de ofta känner en samhörighet och 

tillhörighet till varandra vilket är nödvändigt för att uppnå gemenskap (Muniz & 

O’Guinn, 2001). För att undersöka detta ställdes frågan om respondenterna använder 

hashtags för att få uppmärksamhet från andra. Inom ett brand community finns 

normer och attityder som medlemmarna bildar tillsammans (Longmore, 2010), de 

avgör vilka värderingar och beteenden som är acceptabla (Muniz & O’Guinn, 2001). 

Konsumenternas uppfattning av gemensamma normer och attityder undersöktes 

genom huruvida respondenterna ansåg att det fanns en hårdare jargong i det brand 

community där respondenterna verkar.  
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3.2.1.2 Samvärdeskapande 

Konsumenternas vilja till att engagera sig i interaktionen, genom att samvärdeskapa 

med företaget, undersöktes genom att bland annat konstruera frågan om de använder 

hashtags eller programmets officiella konto på uppmaning av programmet. Detta 

kopplas till huruvida konsumenterna väljer vilka företag de vill ha en relation till 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). För ett framgångsrikt samvärdeskapande är 

engagerade konsumenter en nödvändighet och för en fungerande interaktion krävs 

vilja och delaktighet från både företaget och konsumenterna (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Konsumenternas vilja till att samvärdeskapa undersöktes genom 

frågan om konsumenterna använder hashtags med avsikten att uppmärksammas i TV. 

Det har skett en förändring i värdeskapandet och det sker inte längre utifrån ett 

företagsperspektiv, utan en ökad interaktion mellan konsumenter och företag har 

uppstått vilket bidrar till värdeskapande (Vargo & Lusch, B, 2004; Parahalad & 

Ramaswamy, 2004). Detta undersöktes genom huruvida konsumenterna var villiga att 

tweeta in en fråga eller bild för att samvärdeskapa med programmet.  

 

3.2.1.3 Lärande 

Vid konstruerandet av de frågor som tillhör lärande fokuserades på konsumenternas 

uppfattning av informationssökning på ett brand community. Internet har möjliggjort 

för konsumenter att själva söka och ta emot information (Meuter et al., 2011), för att 

se om respondenterna använder Twitter vid informationssökning ställdes frågan om 

respondenterna anser att Twitter är till hjälp när de söker efter information. 

Medlemmarna i ett brand community söker information om andra medlemmars 

åsikter och erfarenheter av olika produkter, gärna utanför dess egen omgivning (Pang 

& Lee, 2008). För att få reda på om konsumenterna använder Twitter för detta 

ändamål konstruerades frågan om respondenterna anser att Twitter ger en bra bild av 

andras åsikter. En del av lärandeprocessen är när konsumenten ställer frågor och söker 

återkoppling från andra konsumenter (Edmondson, 1999), genom att fråga om 

respondenterna får bra svar på frågor de ställer på Twitter undersöktes om 

respondenterna är villiga att använda andra konsumenters kompetens. 
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3.2.1.4 Word-of-mouth 

Slutligen konstruerades frågor om begreppet word-of-mouth. Word-of-mouth 

uppfattas ofta som mer trovärdigt än reklam då konsumenter finner större tillit till 

användarna av en produkt (Brown & Reingen, 1987). För att undersöka om 

respondenterna uppfattar information från andra medlemmar som trovärdig ställdes 

frågan om respondenterna anser att informationen de finner på Twitter är trovärdig. 

En konsument som har personliga kunskaper och erfarenheter kan dela med sig till 

andra medlemmar för att bidra till andra konsumenters kunskap om produkten (Brodie 

et al., 2011). Viljan till detta undersöktes genom att ställa frågan om respondenterna 

är villiga att dela med sig av information de besitter. För att undersöka om 

konsumenterna även är villiga att dela andras budskap konstruerades frågan om 

respondenterna anser att retweeta är ett fördelaktigt sätt att sprida information. 

Konsumenter kan engagera sig genom att rekommendera andra (Brodie et al., 2011) 

och för att ta reda på om konsumenterna aktivt förespråkar andra om Tv-program 

ställdes frågan om de gärna rekommenderar andra när de twittrar.  
 

3.3. Textanalys 
För att få en tydligare bild av varför konsumenterna väljer att interagera med Tv-

program genomfördes en kompletterande studie av ett specifikt program. Författarna 

valde underhållningsprogrammet Idol som sänds på TV4. Idol valdes därför att 

programmet har en stor Tv-publik och sänds live, varpå Tv-tittarna har en möjlighet 

att påverka programmet medan det sänds. Studien undersöktes via Twitter genom att 

analysera innehållet av tweets med hashtagen #IdolSE. Undersökningen gjordes under 

finalen av Idol då författarna förutspådde att Twitter-flödet ständigt skulle uppdateras 

av konsumenterna. Under programmet uppträdde flera gästartister, bland annat det 

populära pojkbandet One Direction. Programmet sändes förutom i Sverige i flertalet 

andra länder. Konsumenterna uppmanades ständigt under sändningen att interagera 

via sociala medier såsom Twitter, Instagram och Facebook, både via Tv:n och 

programmets officiella konton.  
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3.4. Studiens kvalitet  
Enkäten besvarades av totalt 171 personer. På grund av att det fanns möjlighet att 

spara enkäten för att sedan fortsätta besvara den vid ett senare tillfälle skedde ett 

bortfall eftersom ett antal respondenter inte slutförde enkäten. Denna funktion var 

författarna inte medvetna om förrän i efterhand då enkäten avslutats. Därav kommer 

frågorna redovisas med de svar som inkommit från de 143 respondenter som 

besvarade hela enkäten. I kommentarsfältet påpekades av två respondenter att de valt 

svarsalternativet “stämmer inte alls” fast de hade önskat ett alternativ såsom “varken 

eller” eller “vet ej”. Författarna inser att detta kan innebära att svarsalternativen 

misstolkats och att en normalfördelning inte alltid uppstod. 

 

Av de 143 respondenterna var 40,6 procent män och 59,4 procent kvinnor. 

Respondenternas ålder var mellan 20-87 år. Dock var endast tre respondenter äldre än 

29 år, dessa var 40, 60 samt 87 år gamla. Det faktum att respondenterna är någorlunda 

jämt fördelade bland könen samt det finns en viss åldersspridning bland 

respondenterna bidrar till studiens kvalitet då enkäten därmed inte besvarats av 

identiska respondenter. Av samtliga respondenter angav 109 personer att de hade ett 

Twitter-konto varav 85,3  procent av kontona var öppna för allmänheten.  

 

Textanalysen gjordes under programmets gång och bestod av 1000 tweets vilket 

författarna ansåg vara ett tillräckligt stort urval för att få en tydlig bild av 

konsumenters engagemang i interaktionen. Avsikten med textanalysen var att 

komplettera enkätstudien med ett verkligt utfall genom att ge en bild av 

engagemanget i interaktionen på Twitter. Textanalysen uteslöt sammanlagt 30 tweets 

som var skrivna på andra språk än svenska och engelska. Detta på grund av att 

författarna inte ville riskera att misstolka innehållet vid översättningen av dessa. Då 

gästartisterna One Direction är populära observerades de antal tweets som handlade 

om bandet, med avsikten att kunna upptäcka om dessa tweets eventuellt påverkade 

resultatet.  
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3.5. Bearbetning av data 
Resultaten från de båda undersökningarna bearbetades i programmet Excel för att ta 

fram tabeller och figurer. I enkätundersökningen har alla utfall av “har inget konto” 

tagits bort och användes inte vid medelvärdesberäkning. Utöver Excel användes 

statistikprogrammet SPSS för utförandet av en faktoranalys för att mäta validitet samt 

Cronbach’s alfa för att mäta reliabilitet på frågorna i enkäten. En faktoranalys gjordes 

på processerna (socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-mouth) för att 

säkerhetsställa att påståendena i enkäten mätte det de var avsedda att mäta.  Därefter 

gjordes ett reliabilitetstest genom Cronbach’s alfa, som kan anta ett värde mellan 0 

och 1. Testet kräver ett värde på över 0,7 för att vara acceptabelt medan ett värde över 

0,8 är att föredra då det styrker tillförlitligheten ytterligare. Ett värde på 0,89 anses 

vara mycket bra. Cronbach’s alfa används för att säkerhetsställa att påståendena 

hänger ihop och mäter samma bakomliggande begrepp. (Pallant, 2013, s. 101ff) Inför 

utförandet av dessa statistiska moment tog författarna kontakt med en professor vid 

företagsekonomiska institutionen för konsultation vid tolkandet av resultaten. Alla tal 

har avrundats till en procentenhet då ytterligare precision inte ansågs nödvändigt i 

denna studie. Undantaget var redovisningen av resultatet av Cronbach’s alfa där 

författarna bedömde att precisionen var nödvändig. 

 

I textanalysen har författarna på grund av det stora antal tweets som skrevs under 

programmets gång analyserat innehållet av de 1000 första tweets som skrevs på 

svenska eller engelska. Det var 30 tweets som skrevs på andra språk, vilka författarna 

valde att utesluta. Även de tweets som skrevs från Idols eget konto uteslöts då dessa 

skrevs av företaget i avsikt att skapa interaktion med konsumenterna eftersom 

studiens syfte var att undersöka konsumenternas engagemang. Vid bearbetningen av 

dessa 1000 tweets kontrollerades att inte samma användare publicerat ett stort antal 

tweets som kunnat påverka resultatet och något sådant fall förekom inte. 

Undersökningen gjordes utan att författarna var inloggade på sina privata konton, 

detta för att säkerhetsställa att bara tweets från konton som var öppna för allmänheten 

analyserades. För att ge utrymme för användarna att kunna retweeta det andra skrivit 

väntade författarna i en timmes tid innan de sparade urvalet. De tweets som 

analyserades delade författarna in i de olika delarna av den teoretiska modellen, 

socialisering, samvärdeskapande, lärande och word-of-mouth. De tweets som innehöll 
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åsikter, humoristiska inslag eller ansågs vara uppmärksamhetssökande 

kategoriserades till socialisering. Tweets som innehöll en fråga klassades som 

lärande. Tweets som var riktade till programmet kategoriserades till 

samvärdeskapande. Tweets skrivna i avsikt att rekommendera eller dela information 

klassades som word-of-mouth. Det uppstod en viss svårighet att avgöra till vilken 

process som vissa tweets tillhörde då de kunde tillhöra flera, författarna delade då in 

dessa tweets i den kategori de ansågs tillhöra mest. Ett exempel på detta är tweets 

innehållande en retorisk fråga, som inte ansågs ställas i lärande ändamål utan som ett 

sätt att socialisera. I empirin redovisas citat av tweets från samtliga 

engagemangsprocesser, vilka författarna fann representativa för det övriga innehållet i 

textanalysen. En sammanställning av resultatet av textanalysen finns i bilaga 3.  

Samtliga tweets som används i undersökningen kommer vara anonyma då författarna 

anser att användarnas identitet inte skulle tillföra undersökningen någonting. 

 

I empirin som följer presenteras först resultatet av enkätundersökningen. Frågorna 

besvarades på en skala mellan 1-7 där (1) stod för “stämmer inte alls” och (7) stod för 

“instämmer helt”. Författarna har tolkat alternativen 1-3 som stämmer inte i olika 

grad, alternativen 5-7 som instämmer i olika grad samt alternativ (4) som varken eller. 

De frågor som var riktade till användare som innehar ett Twitter-konto gav de övriga 

respondenterna möjlighet att svara “har inget konto”. Sedan redovisas resultatet av 

den textanalys som genomfördes på Twitter med exempel på tweets som skrivits. 

Båda undersökningarna är uppdelade så att de behandlar varje teoretiskt begrepp för 

sig. 
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4. Empirisk redogörelse 
I följande avsnitt presenteras studiens empiri. Till en början presenteras resultatet 

av enkätstudien. Därefter följer en genomgång av textanalysen.  

 

4.1. Sammanfattning av enkät 
Nedan redogörs för resultatet av enkätstudien. Varje engagemangsprocess redovisas 

separat med tillhörande figur för att ge en visuell bild av resultatet.  

 

4.1.1. Socialisering 

!
Figur 2 – Socialisering 

!
Fråga 10 “Jag tweetar bra för att andra ska tycka att jag är rolig”.  

46,2 procent av respondenterna uppgav att anledningen till att de twittrade inte var för 

att vara rolig, samtidigt svarade 30,8 procent att det var orsaken. 5,6 procent svarade 

varken eller och medelvärdet var 3,4. 
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Fråga 11 “Jag tweetar alltid om sånt som är av intresse för andra”.  

Frågan visar att 51,1 procent ansåg att påståendet inte stämde. Samtidigt angav 18,2 

procent av respondenterna att de höll med påståendet. Som framgår i Figur 2 var det 

endast 1,4 procent som instämde helt med påståendet. 13,3 procent var likgiltiga i 

frågan och medelvärdet var 2,9. 

 

Fråga 12 “Då jag använder hashtags (#) gör jag det för att få uppmärksamhet”.   

47,6 procent angav att de inte använde hashtags för att få uppmärksamhet. 29,4 

procent angav att de gjorde det och 5,6 procent svarade varken eller. Medelvärdet på 

frågan var 3,3. 

 

Fråga 16 “Jag tycker det är mycket mer okej att ´dissa´ någon/något på Twitter”. 

Resultatet visar att 70,6 procent inte håller med påståendet. 21,0 procent tycker det är 

mer okej att kritisera på Twitter. 8,4 procent angav varken eller och medelvärdet var 

2,7. 
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4.1.2. Samvärdeskapande 

!
Figur 3 – Samvärdeskapande 

Fråga 7 “Jag använder alltid hashtags (#) eller länkar (@) till konton när det 

uppmanas om det på TV”. 55,9 procent höll inte med påståendet, varav 36,6 procent 

inte alls höll med. Endast 20,3 procent ansåg att de använde hashtags eller länkar i 

olika grad när de blev uppmanade om detta. Medelvärdet på respondenternas svar var 

2,8. 

 

Fråga 8 “Jag använder hashtags (#) för att min tweet ska synas i TV”.  

Resultatet visar att hela 74,1 procent inte använder hashtags med målet att det de 

skrivit ska visas i TV. Av dessa höll 47,6 procent inte alls med i frågan. Endast 8,4 

procent ansåg att de i olika grad höll med påståendet och ingen respondent angav att 

de var likgiltig i frågan. Svarens medelvärde var 2,0. 

 

Fråga 9 “Jag tweetar gärna in en fråga eller en bild till programmet”.  

Även denna fråga visar ett resultat där en stor andel inte höll med påståendet, varav 

69,9 procent inte höll med påståendet. Endast 4,9 procent var villiga att bidra med en 

fråga eller bild till ett Tv-program och ingen hade angett att de instämde helt med 

påståendet. 7,7 procent angav varken eller och medelvärdet var 1,9. 
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4.1.3. Lärande 

!
Figur 4 – Lärande 

 

Fråga 13 “Twitter är till stor hjälp när jag vill få information”. 

56,6 procent uppgav att Twitter inte var ett bra hjälpmedel för informationssökning 

medan 30,1 procent ansåg att Twitter var ett bra hjälpmedel. 13,3 procent svarade 

varken eller, medelvärdet på frågan var 3,5. 

 

Fråga 14 “Twitter ger mig en mycket bra bild över vad andra tycker”. 

Resultatet visar att 45,5 procent tycker att Twitter ger en tydlig bild av andras åsikter 

om Tv-program. Samtidigt ansåg 44,8 procent det motsatta. 9,8 procent svarade 

varken eller och medelvärdet var 3,4. 

 

Fråga 18 “Twitter-användare är till stor hjälp när jag behöver få svar på frågor jag 

ställer”. 54,5 procent anger att Twitter inte är ett bra forum för att ställa frågor. En 

andel på 14,7 procent ansåg det motsatta, varav 2,8 procent angav (6) på skalan och 

1,4 procent angav att de instämde helt. 14,0 procent av respondenterna var likgiltiga i 

frågan och medelvärdet var 2,9. 
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4.1.4. Word-of-mouth 

!
Figur 5 – Word-of-mouth 

!
Fråga 15 “Informationen som Twitter ger mig finner jag mycket trovärdig”. 

De flesta respondenter, 75,5 procent, ansåg att informationen de får på Twitter 

angående Tv-program som icke trovärdig i olika grad. 9,8 procent ansåg att 

informationen var trovärdig, varav 2,1 procent angav (6) på skalan och endast 1,4 

procent angav att de instämde helt med påståendet. 14,7 procent var likgiltig i frågan 

och medelvärdet var 2,6. 

 

Fråga 17 “Att retweeta är ett mycket bra sätt att sprida något”. 

Resultatet visade att 60,1 procent ansåg att retweets var fördelaktigt med intentionen 

att sprida något om ett Tv-program. 10,5 procent var likgiltiga i frågan medan 29,4 

procent ansåg att retweeta inte var ett gynnsamt sätt att sprida ett budskap. 

Medelvärdet var 4,6. 
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Fråga 19 ”Jag rekommenderar gärna andra om något när jag tweetar”. 

32,2 procent angav att de inte ansåg att twittra som lämpligt i avsikt att 

rekommendera andra. Samtidigt ansåg 36,4 procent att twittra som ett bra sätt att 

rekommendera andra. 14,7 procent svarade varken eller och medelvärdet var 4,2. 

 

Fråga 20 “Om jag har information om någonting så delar jag gärna med mig av den 

på Twitter”. Resultatet talar för att respondenterna inte är villiga att dela med sig av 

information om Tv-program då 50,4 procent angav detta. 22,4 procent ställde sig 

positiva till påståendet och 7,8 procent var likgiltiga. Medelvärdet på frågan var 3,1. 
 

4.1.5. Utvärdering av statistiska mått 

Författarna utförde parvisa faktoranalyser för att undersöka om påståendena mätte det 

begrepp de var menat att tillhöra. Resultatet av faktoranalysen visade att frågorna 

mätte på flera variabler som tyder på lägre validitet, vilket är lätt hänt vid 

konstruerande av egna frågor. Genom Cronbach’s alfa gjordes fyra test, ett på varje 

begrepp, av hur tillförlitliga påståendena var gentemot begreppet. Testet visade att 

samtliga konstrukt hamnade över kravet på 0,7.  De tre påståendena om lärande låg 

tillsammans på 0,759 vilket anses som ett acceptabelt resultat. De resterande 

konstrukten hamnade över 0,8: de fyra påståendena om word-of-mouth fick ett värde 

på 0,847; de fyra om socialisering 0,872 och de tre påståendena om 

samvärdeskapande 0,868 vilket var ett gott resultat. Resultatet av Cronbach’s alfa 

innebär att reliabiliteten var mycket hög och att påståendena till varje enskilt begrepp 

stämmer väl överens, vilket ger hög tillförlitlighet. Under bilaga 4 finns resultatet av 

Cronbach’s alfa för samtliga konstrukt. För att ge studien ännu högre tillförlitlighet 

gjordes även en textanalys av ett verkligt utfall på Twitter och resultatet av 

textanalysen presenteras på följande sida.  
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4.2. Sammanfattning av textanalys 
!
Nedan i Figur 6 redogörs indelningen av de 1000 tweets där användarna använde 

hashtagen #IdolSE.  

 

 

 

   

 

 

 

Figur 6 – Tweets med hashtagen #IdolSE 

De flesta av de tweets som skrevs handlande om socialisering. Hela 73,5 procent 

tweetade bland annat för att vara rolig, ge sin åsikt eller få uppmärksamhet från andra. 

Detta yttrades både genom att hylla och kritisera delar av programmet som tittarna 

inte direkt kan påverka, till exempel framträdanden. Av dessa tweets handlande 11,4 

procent om gästartisterna One Direction.  Exempel på tweets om socialisering följer 

nedan: 

“Har inte sett en sekund av  #IdolSE                    i år (heller) men det är inget snack - Lisa är 

vinnaren.” 

eller                     

“Inte för att jag är siare men vinnaren kommer att vara B-kändis i en månad, 

sedan är det HASTA LA VISTA för hennes del  #IdolSE”                    
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Det skrevs minst tweets om samvärdeskapande, endast 3,5 procent. Dessa var riktade 

till programmet och innehöll bland annat frågor, bilder eller feedback. Nedan följer 

exempel på hur tittarna ville vara med och påverka programmet:!
  

“Why won't my livestream work?!?!:’( :’(  #IdolSE                        #idolSElivestream                      ” 

eller 

“ #IdolSE                     English translator. Please stop giving ur opinion.                    

Just translate what they are saying ooh god !” 

eller som ett exempel skrivet av samma användare att översättningen blivit bättre: 

 ”#idolSE                     OOOH ! They are translating now! GREEAT. Thanks guys !!”                    

Av de tweets som analyserades tillhörde 10,1 procent lärande. Dessa tweets 

kännetecknades av informationssökning och frågor efter andras kunskap. Utmärkande 

var dock frågor som ställdes med avsikt att ta reda på andras åsikter om Tv-

programmet. En tweet om lärande kunde formuleras såhär: 

“Enl. Thomas Ritters livefråga till folk i GLOBEN så svarade NÄSTAN ALLA: Lisa 

Är orsaken: Röst el. ras?  #IdolSE      @Lisaajaxx      @Molliielinden”                                                  

eller 

“Vem vinner idol 2014 Molli eller Lisa ?  #IdolSE  #idol2014      #idolLisa      #idolmollie”                                                                     
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12,9 procent av de tweets som skrevs handlade om word-of-mouth. Dessa utmärktes 

bland annat av informationsdelning som till exempel genom att citatera personer från 

programmet, mest förekommande var dock rekommendationer samt förespråkande av 

programmet. Nedan följer två exempel på tweets om word-of-mouth varav ett 

innehåller informationsdelning i form av ett citat: 

“Nu kör vi  #IdolSE                    final i Globen.” 

eller 

“Alexander Bard sa det! ´I Sveriges riksdag blir det bara kallare 

och rörigare för varje dag som som går´  #svpol                     #IdolSE                   ” 

 

Av de totalt 1000 tweets som ingick i textanalysen retweetades 95 stycken. Flest 

retweets fick de tweets som tillhörde socialisering, 68,4 procent. 18,5 procent av 

dessa retweets handlade om gästartisterna, One Direction. Retweetsen delades upp till 

åtta gånger. De retweets av tweets om lärande var 14,7 procent, vilka delades upp till 

fem gånger. Retweetsen av tweets om word-of-mouth var 12,6 procent och de delades 

fem gånger som mest. 4,2 procent var retweets av tweets om samvärdeskapande, även 

dem delades som mest upp till fem gånger. 

!
 

 

 

! !
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5. Analys 
Följande avsnitt analyserar och diskuterar varför konsumenter väljer att interagera 

med företag. Analysen sker utifrån den presenterade teorin om konsumenters 

engagemangsprocesser: socialisering, samvärdeskapande, lärande samt word-of-

mouth.  

 

5.1. Socialisering 
För att undersöka engagemangsprocessen socialisering i enkätundersökningen ställdes 

bland annat frågan om användarna twittrade för att vara roliga. Ett sätt att socialisera 

och interagera med andra konsumenter är att skriva på ett humoristiskt sätt (Arnould 

& Thompson, 2005) vilket endast 30,8 procent av respondenterna uppgav att de 

gjorde. Samtidigt angav 46,2 procent att de inte twittrar humoristiskt om Tv-program. 

Medelvärdet på 3,4, av 7, var dock relativt högt i jämförelse med andra frågor, vilket 

tyder på att respondenterna ändå till viss del är villiga att försöka vara roliga när de 

skriver tweets. Konsumenterna kan skriva tweets med humoristiskt innehåll med 

målet att vara eller bli en del av gemenskapen. Frågan om respondenterna använder 

sig av hashtags för att få uppmärksamhet från andra användare fick liknande resultat 

som föregående fråga. 47,6 procent använder inte hashtags för att få uppmärksamhet 

från andra medan 29,4 procent angav att de använder hashtags. Då medelvärdet på 

denna fråga låg på 3,3 är det förhållandevis högt, vilket visar att konsumenterna till 

viss del ändå söker efter att vara en del av en gemenskap.  

 

Ett annat sätt att skapa en relation med andra konsumenter är att skriva tweets med ett 

intressant innehåll (Bengtsson & Östberg, 2011, 2. 81f) vilket bara 18,2 procent 

uppgav att de gjorde. De flesta respondenter, hela 51,1 procent, uppgav att påståendet 

inte stämde överens med hur de twittrar. I ett brand community bildar konsumenterna 

ofta egna attityder och normer samt lämpliga sätt att uttrycka sig på (Longmore, 

2010) och denna företeelse undersöktes genom huruvida konsumenterna anser att en 

hårdare jargong på Twitter anses vara mer okej eller inte. En väldigt stor andel, 70,6 

procent, ansåg att det inte är mer okej att uttrycka sig på detta sätt, medan 21,0 

procent ansåg att det var okej. I ett brand community finns ofta ett gemensamt 
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medvetande och ett moraliskt ansvar (Muniz & O’Guinn, 2001; Bengtsson & Östberg, 

2011, s. 80), respondenterna anser själva att det inte finns en hårdare jargong i detta 

brand community, vilket tyder på att medlemmarna uttrycker sig på det sätt som anses 

vara acceptabelt bland medlemmarna. Samtidigt kan det högre medelvärdet på frågan 

om att twittra med ett roligt inslag vara en indikation på att detta brand community 

har en mer humoristisk jargong snarare än en hårdare och mer kritisk jargong. 

 

Av textanalysen som gjordes på Twitter går att utläsa att hela 73,5 procent tweetade 

med avsikt att socialisera med andra medlemmar i detta brand community. Ett sätt att 

socialisera med andra medlemmar är genom att delge sin åsikt (Arnould & 

Thompson, 2005) vilket medlemmarna gjorde då de flesta tweets skrevs som 

hyllningar till olika delar av programmet, som till exempel finalisterna. Då 

programmet gästades av pojkbandet One Direction handlade 11,4 procent av det 

totala antalet tweets som skrevs om socialisering om bandet. Dessa tweets gav uttryck 

för fansens hängivenhet till bandet och gemenskapen i detta brand community. 

Medlemmarna i detta brand community verkar ha ett gemensamt medvetande och 

bildat samma uppfattning om attityder och normer, vilket framgår av hur 

konsumenterna väljer att uttrycka sig. Detta visar att konsumenterna har en känsla av 

moraliskt ansvar och vet vilket beteende som är acceptabelt. Genom att uttrycka sina 

åsikter om vad de till exempel tycker om en medverkande artist så bidrar det till att 

konsumenterna upplever en likhet med andra medlemmar som skriver tweets med 

liknande innehåll. Därmed blir detta ett sätt att skapa tillhörighet, vilket i sin tur är en 

förutsättning för gemenskap. 

 

5.2. Samvärdeskapande 
Enkäten undersökte även hur respondenterna samvärdeskapar med ett program genom 

bland annat frågan om de alltid använder hashtags eller länkar till programmens 

konton när de blir uppmanade om detta under programmets gång. 55,9 procent av 

respondenterna använder inte hashtags i olika utsträckning på uppmaning av 

företaget, medan 20,3 procent tog sig an uppmaningen. Genom en ökad interaktion 

med konsumenterna samvärdeskapar konsumenterna och företaget och bidrar 
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tillsammans till utvecklingen av produkten (Parahald & Ramaswamy, 2004). 

Eftersom bara 20,3 procent angav att de använder ett Tv-programs hashtags eller 

konton så är det få som väljer att ta tillvara på möjligheten Tv-programmet erbjuder 

till att samvärdeskapa under programmets gång.  

 

74,1 procent av respondenterna angav att de inte använder hashtags med målet att bli 

uppmärksammad i TV och på så sätt samvärdeskapa med Tv-programmet, varav 47,6 

procent av dessa inte alls höll med påståendet. Endast 4,9 procent var villiga att 

tweeta en fråga eller en bild till företaget. Hela 69,9 procent angav i olika grader att 

detta inte var tänkbart för dem att göra. Av de tweets som analyserades i textanalysen 

var bara 3,5 procent riktade till programmet Idol. Vilket stämmer väl överens med 

enkätstudiens resultat där endast 4,9 procent var villiga att samvärdeskapa med 

programmet genom att ställa frågor eller skicka in bilder. Företagen borde se detta 

som en viktig faktor och uppmana till samvärdeskapande (Parahald & Ramaswamy, 

2004) och ta tillvara på det faktum att konsumenten alltid samskapar värdet på 

produkten genom dess egna konsumtionsupplevelser (Vargo & Lusch, A, 2004). 

Interagerande och engagerade konsumenter är en värdefull resurs för företaget (Vargo 

& Lusch, A, 2004) och de tweets som skrevs var nästan uteslutande feedback och 

åsikter om hur programmet kunde förbättras. En tweet som exemplifierar användarens 

konsumtionsupplevelse är “ #IdolSE            English translator. Please stop giving ur opinion. 

Just translate what they are saying ooh god !”. För att samvärdeskapandet ska 

fungera krävs en funktionell dialog och vilja hos både konsumenten och företaget 

(Parahald & Ramaswamy, 2004). Denna dialog visade sig vara funktionell då samma 

användare senare twittrade att översättaren hade bättrat sig vilket användaren 

uppskattade.          

!

5.3. Lärande 
Enkätsvaren angående lärande visar att en större del av respondenterna, 56,6 procent, 

inte använder Twitter som ett hjälpmedel för att aktivt söka efter information om Tv-

program. Trots detta låg medelvärdet på 3,5 vilket indikerar att konsumenterna till 

viss del är villiga att använda Twitter som en informationskälla. Då Internet har 

underlättat för konsumenten att söka efter information om en produkt (Meuter et al., 
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2000) kan andra Internetkällor vara en bidragande faktor till varför respondenterna 

svarat lågt på skalan. En del av lärandeprocessen är att ställa frågor för att 

tillhandahålla information (Edmonson, 1999) men över hälften av respondenterna, 

54,5 procent, angav att andra användares information inte är till någon större hjälp när 

de behöver få svar på frågor de ställer. Även detta kan bero på att konsumenterna har 

möjlighet att finna information om Tv-program från andra Internetkällor än Twitter. 

Ännu en del av lärandeprocessen är att ta del av andra konsumenters åsikter (Pang & 

Lee, 2008) och enkätsvaren visade att konsumenterna hellre använder Twitter för att 

finna andras åsikter jämfört med att söka information, då fler respondenter höll med 

påståendet. Hela 45,5 procent tyckte att det var lätt att bilda en uppfattning om andra 

medlemmars åsikter på Twitter. Medelvärdet var 3,4 vilket är 0,1 procent under 

skalans mittpunkt, trots att det var fler svarande som höll med om att Twitter gav en 

tydlig bild av andras åsikter. Då medelvärdet var bland de högsta i denna 

undersökning tyder det på att åsiktssökande kan vara en bidragande faktor till 

konsumenters engagemang.  

 

Textanalysen visade att 10,1 procent av Twitter-användarna nyttjade detta brand 

community i lärande ändamål, genom att till exempel ställa frågor. De tweets som 

skrevs var överrepresenterade av frågor som ställdes för att få en uppfattning om vad 

andra Twitter-användare tyckte om Tv-programmet Idol. En viktig aspekt för 

konsumenter är att de gärna tar del av vad andra medlemmar, gärna utanför individens 

egen omgivning, har för åsikter och erfarenheter av en produkt (Pang & Lee, 2008) 

vilket även åsiktssökandet i undersökningarna påvisade.  

 

5.4. Word-of-mouth 
Konsumenter som tar del av word-of-mouth känner stor tillit till information från 

andra konsumenter (Brown & Reingen, 1987). Dock framgår i enkätundersökningen 

att de flesta, 75,5 procent, inte känner hög tillit till information de finner på Twitter. 

Detta kan kanske bero på att information från andra användare kan ha präglats av 

personliga åsikter och därmed inte uppfattas som tillförlitlig. Enkätundersökningen 

visar även att ungefär hälften, 50,4 procent, helst inte delar med sig av den 
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information de besitter om Tv-program via Twitter. Detta kanske kan förklaras av att 

konsumenterna inte är villiga att delge den information de innehar eftersom 

respondenterna känner låg tillit till den information som andra delar med sig av. En 

stor del av konsumenterna, 60,1 procent, anser däremot att retweeta är ett bra sätt att 

dela med sig och sprida andras information eller åsikter om Tv-program på. Detta 

styrks även av teorin om word-of-mouth, att ju mer det pratas om en produkt desto 

mer kommer den brukas (Liu, 2006). Medelvärdet på detta påstående låg på 4,6 som 

var det högsta i hela enkätundersökningen, det höga medelvärdet tyder på att retweeta 

kan vara ett bra sätt att engagera konsumenter på Twitter. Att konsumenter aktivt 

rekommenderar och förespråkar något för andra medlemmar i ett brand community 

visar på engagerade konsumenter (Brodie et al., 2011) och enkätsvaren visar att 

respondenterna tycker att twittra är fördelaktigt i avsikt att rekommendera andra. Då 

medelvärdet låg på 4,2 tyder detta på att konsumenterna är engagerade genom word-

of-mouth. 

 

Resultatet enligt den textanalys som genomfördes visade att word-of-mouth, efter 

socialisering, var vanligast förekommande bland Twitter-användarna. I textanalysen 

framgår att 12,9 procent använder olika typer av informationsdelning och främst 

twittrade användarna i form av olika rekommendationer gällande programmet. 

Resultatet av textanalysen visar att de tweets som tillhörde word-of-mouth stämmer 

väl överens med resultatet i enkäten, där konsumenterna hellre rekommenderar eller 

förespråkar ett Tv-program än delar med sig av information. Att retweeta är en 

funktion för delande och i textanalysen framgår att 95 tweets blev retweetade från 

samtliga engagemangsprocesser, vilket kan indikera på att användarna anser att det är 

ett bra sätt att dela information. Av det totala antal retweets som gjordes tillhörde tolv 

word-of-mouth.  

 

5.5. Avslutande diskussion  
Då faktoranalysen visar att frågorna i enkäten inte bara mäter det begrepp som de 

konstruerades för, innebär detta att resultatet av enkätstudien blir svårare att tolka. 

Eftersom vissa frågor kan mäta på andra begrepp och inte uteslutande de begrepp de 

är tänkta för finns risken att ett begrepp inte är den enda förklaringen till varför 
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konsumenterna väljer att vara engagerade. Även om faktoranalysen säger att frågorna 

mäter på andra begrepp än de är menade för så mäter frågorna på de bakomliggande 

processerna till konsumenters engagemang. Till exempel frågorna om word-of-mouth 

som författarna konstruerade; fråga 17 “Att retweeta är ett mycket bra sätt att sprida 

något” och fråga 19 “Jag rekommenderar gärna andra om något när jag tweetar” 

operationaliserades till teorin om förespråkande och rekommendationer om en 

produkt, och användandet av denna, tyder på engagerade konsumenter (Brodie et al., 

2011). Däremot finner författarna att dessa frågor även går att koppla till teorin om 

socialisering, där delandet av historier bland konsumenter främjar relationen bland 

medlemmarna i ett brand community och därmed kan konsumenten bli en del av 

gemenskapen (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 81f).  Då konsumenter som förespråkar 

ett Tv-program, eller retweetar andras åsikter, indirekt delger sin åsikt om Tv-

programmet så kan det även innebära att frågan mäter på socialisering. Fråga 17 fick 

medelvärdet 4,6 och fråga 19 fick 4,2, vilka var de högsta medelvärdena i 

enkätundersökningen. Att dessa frågor kan kopplas till socialisering tyder på att 

socialisering borde fått ett högre resultat i enkätundersökningen. 

 

Svårigheter med att kategorisera tweetsen var även något som författarna fick 

erfarenhet av i utförandet av textanalysen då flera av de tweets som skrevs ansågs 

kunna tillhöra flera begrepp. Ett exempel på en sådan tweet var denna tweet som 

handlade mest om lärande då användaren ställde en fråga: “Enl. Thomas Ritters 

livefråga till folk i GLOBEN så svarade NÄSTAN ALLA: Lisa. Är orsaken: Röst el. 

ras? #IdolSE @Lisaajaxx @Molliielinden”. Denna tweet kan även tolkas som att 

användaren vill påpeka en politisk åsikt, vilket i så fall innebär att användaren tweetar 

för att socialisera. 

 
Trots att faktoranalysen inte gav författarna ett tillfredsställande resultat visade 

Cronbach’s alfa höga resultat. Lärande låg över gränsen för det som anses vara 

acceptabelt på 0,7 och de resterande tre begreppen på 0,847 och över och därmed var 

reliabiliteten ännu bättre. Då reliabiliteten på begreppen var höga visar det att 

frågorna går bra ihop inom respektive begrepp och dessa mäter på konsumenters 

engagemang. Cronbach’s alfa visar därmed att samtliga frågor verkar samvariera och 

är homogena.  
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Då enkätundersökningen endast besvarades av 143 personer finns möjligheten att 

resultatet skulle se annorlunda ut ifall enkäten besvarats av fler respondenter. Även 

det faktum att vissa frågor kan ha missuppfattats, som kommentarsfältet i 

enkätundersökningen väckte misstankar om, lämnar också utrymme för ett 

missvisande resultat. Författarnas svårigheter med att placera de tweets som 

analyserades i textanalysen till de olika engagemangsprocesserna kan jämföras med 

att respondenterna i enkäten kan ha upplevt svårigheter med att uppskatta sitt 

engagemang på Twitter. Då varje process hade flera påståenden kan ett eller flera 

påståenden ha påverkat det totala resultatet av en process. Respondenterna kan ha ett 

beteende som de själva inte är medvetna om, om detta är fallet går dock inte att 

undersöka. Att Twitter-användarna kan vara omedvetna om hur de twittrar påverkade 

inte resultatet av textanalysen då författarna avgjorde vilken process en tweet 

tillhörde. 

 

Ytterligare en faktor att ha i åtanke vid utvärderingen av enkätundersökningen är att 

respondenterna från Facebook kanske inte tweetar om Tv-program i samma 

utsträckning som de respondenter som fångades upp via Twitter. Detta kan innebära 

att de inte använder Twitter för detta ändamål i samma utsträckning och därmed inte 

är lika engagerade som övriga respondenter. Med detta i åtanke ger textanalysen en 

bättre bild av engagemanget då den är en undersökning av ett verkligt utfall. De 

tweets som skrevs under programmets gång var alla skrivna av engagerade 

konsumenter som av någon anledning valt att twittra om programmet. Dock bör 

uppmärksammas att denna textanalys endast behandlade tweets om ett specifikt Tv-

program, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras och kopplas till 

enkätundersökningen som handlade om twittrande om Tv-program i allmänhet. I 

textanalysen var word-of-mouth den process som var vanligast förekommande efter 

socialisering.  

 

Word-of-mouth var ett större skäl till engagemang i båda undersökningarna. En typ av 

word-of-mouth är att retweeta vilket är ett sätt att sprida budskap och det bör 

poängteras att alla typer av tweets går att retweeta. Detta kan innebära att en tweet om 



! 36!

en annan engagemangsprocess kan retweetas och därmed kanske word-of-mouth 

borde rankas ännu högre. Retweets är svåra att mäta då Twitter inte tillhandahåller 

någon sökfunktion för detta ändamål, därmed är författarna medvetna om att det efter 

undersökningen kan ha skett fler retweets av de tweets som analyserats.  

 

De främsta anledningarna till varför konsumenterna väljer att engagera sig via Twitter 

verkar vara socialisering och word-of-mouth, vilka rankades högt i båda 

undersökningarna. Enligt enkätundersökningen är word-of-mouth den främsta 

anledningen till att konsumenter väljer att engagera sig, särskilt genom att 

rekommendera om ett Tv-program eller genom att sprida andra medlemmars 

information och åsikter. Textanalysen å andra sidan visade att socialisering är den 

största anledningen till konsumenters engagemang. Vilken av dessa processer som är 

den största anledningen till konsumenters engagemang är dock svårt att avgöra då 

båda undersökningarna hade både för- och nackdelar. Enkätstudien bestod av 143 

respondenter, medan textanalysen bestod av 1000 tweets. Dessutom gav inte 

faktoranalysen av enkätfrågorna ett tillfredsställande resultat, vilket kan indikera på 

att word-of-mouth inte nödvändigtvis behöver vara den största bakomliggande 

processen till engagemang. Fördelen med enkätundersökningen är dock att den 

undersöker konsumenters engagemang i interaktionen rörande Tv-program generellt 

och inte endast ett specifikt program, vilket stämmer bättre med uppsatsens syfte. Att 

textanalysen endast undersöker ett program är dess nackdel. Däremot är textanalysens 

styrka att den undersöker ett verkligt utfall, av engagerade konsumenter. Dessa 

medlemmar var heller inte medvetna om undersökningen när de publicerade de tweets 

som analyserats vilket innebär att resultatets inte påverkats av detta, till skillnad från i 

enkätundersökningen där respondenterna var medvetna om att en studie gjordes.  

 

Anledningen till varför konsumenterna är engagerade verkar inte vara 

samvärdeskapande, då båda undersökningarna gav ett lågt resultat på 

samvärdeskapande. Trots att konsumenterna uppmanas till interaktion kanske de inte 

finner det värt besväret att samvärdeskapa då produkten är ett Tv-program som sänds 

live. Samvärdeskapande sker ofta via feedback och i många fall hinner nog inte några 

åtgärder tas under programmets gång, vilket kanske är orsaken till lågt engagemang i 
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form av samvärdeskapande hos konsumenterna. Samvärdeskapandet i det här fallet 

kanske sker genom att konsumenterna bidrar till ett värde på produkten genom deras 

egna konsumtionsupplevelser, snarare än att de bidrar till produktutveckling. 

 

Textanalysen visar ett resultat där lärande inte är en särskilt stor anledning till att 

konsumenterna väljer att engagera sig. Trots att enkätundersökningen visade lärande 

som ett skäl till engagemang kan några av dessa frågor i enkäten tolkas som 

socialiserande, vilket diskuterats tidigare. Twitter tillhandahåller andras åsikter vilket 

textanalysen visade där användarna engagerade sig främst genom att dela med sig av 

sina åsikter, vilket tillhör socialisering. Detta kan leda till att respondenterna inte 

aktivt behöver söka efter andras åsikter genom frågor eller påståenden då åsikterna 

redan finns tillgängliga genom ett Tv-programs hashtag. Normalt sett engagerar sig 

konsumenterna genom lärande i beslutsfattande ändamål, vilket troligen är till hjälp 

vid köp av olika produkter. Då konsumenten inte köper produkten i Tv-programmet 

kan detta generera mindre engagemang jämfört med om det varit en fysisk produkt. 

 

Baserat på de båda undersökningarna verkar de största bakomliggande faktorerna vara 

humor eller åsikter, vilket yttras både genom socialisering där konsumenter skriver 

tweets samt genom word-of-mouth där konsumenten delar det andra twittrat. 

Anledningen till att konsumenterna väljer att engagera sig genom dessa processer kan 

bero på att konsumenterna vill vara en del av en gemenskap. Genom att delge 

personliga erfarenheter och åsikter kan konsumenterna sätta sin personliga prägel på 

ett brand community och på så sätt bidra till gemenskapen. 
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att ge en bild av varför konsumenter väljer att engagera 

sig i interaktionen genom företags kanaler på sociala medier. Detta genom att besvara 

följande forskningsfråga:  

Varför väljer konsumenter att engagera sig i interaktionen genom företags hashtag på 

Twitter? 

Den empiriska studien i form av en enkätundersökning samt en textanalys visar att två 

olika engagemangsprocesser sticker ut och har större inverkan på konsumenternas 

engagemang genom företags hashtag på Twitter. De största anledningarna till varför 

konsumenterna väljer att engagera sig är enligt resultaten från undersökningarna 

socialisering och word-of-mouth. Enkätundersökningen visade att word-of-mouth är 

den största processen bakom konsumenters engagemang. Detta bör dock tas i 

beaktning då faktoranalysens resultat indikerar att begreppen går in i varandra. Trots 

resultatet av faktoranalysen gav testet av reliabilitet genom Cronbach’s alfa ett högt 

resultat vilket betyder att dessa konstrukt har hög tillförlitlighet. Textanalysen visade 

att socialisering har störst påverkan på engagemang i det brand community som 

undersöktes. Resultatet baseras på ett verkligt utfall vilket gör att även denna 

undersökning är tillförlitlig. Det finns ytterligare en viss diskrepans mellan dessa 

undersökningar då enkäten undersökte engagemanget i interaktionen kring Tv-

program generellt, medan textanalysen bestod av tweets angående ett specifikt Tv-

program.  

 

Konsumenterna som vill vara en del av en gemenskap på ett brand community 

använder hashtags för att uppmärksammas av andra hängivna medlemmar. Detta kan 

uttryckas genom att konsumenterna delger personliga åsikter, antingen på ett 

humoristiskt sätt eller genom positiva utlåtanden. Detta innebär att konsumenterna 

engagerar sig i interaktionen genom att socialisera. Ett annat sätt att engagera sig i 

interaktionen via sociala medier är genom word-of-mouth. Detta yttrar sig genom att 

konsumenterna främst rekommenderar andra medlemmar på ett brand community. 

Utöver detta retweetar konsumenterna gärna andra medlemmars information och 

åsikter. Genom att ta vara på denna vilja till engagemang kan företagen uppmana 

konsumenterna till att delta i interaktionen på sociala medier och därmed fånga 
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konsumenternas uppmärksamhet från två håll, både från Tv-skärmen och en annan 

enhet. Fenomenet Tv-twittande har blivit ett sätt för konsumenter att umgås.   

 

Även om konsumenterna kan påverka programmen genom att samvärdeskapa är det 

enligt denna undersökning en möjlighet som konsumenterna inte väljer att ta tillvara 

på i någon större utsträckning. Lärande verkar vara en vanligare anledning till 

konsumenters engagemang jämfört med samvärdeskapande, dock inte i lika stor grad 

som socialisering och word-of-mouth. Den form av lärande som uppstod i denna 

undersökning gällde främst frågor efter andras åsikter, vilket pekar på en form av 

socialisering.  

 

Socialisering är anledningen till att konsumenterna väljer att engagera sig i 

interaktionen via företags hashtag på Twitter. Detta motiveras genom att den del av 

word-of-mouth i enkätundersökningen som engagerar flest konsumenter, med 

resultatet av faktoranalysen i åtanke, med lätthet kan kopplas till socialisering. Att 

konsumenters engagemang på Twitter främst sker via socialisering indikerar att 

konsumenter ser på och interagerar via Tv-program för gemenskapens skull. Då 

många Tv-program diskuteras flitigt bland konsumenter blir socialiseringen på sociala 

medier ett sätt att snabbt ta del av gemenskapen kring dessa produkter. De sociala 

färdigheter som alstras genom interaktionen på sociala medier i samband med Tv-

tittandet medför möjligheten för konsumenten att delta i diskussioner såväl online 

som offline, utan att riskera att gå miste om något i dess umgängeskrets och därmed 

vara en del av gemenskapen. Denna socialisering på Twitter kan appliceras på andra 

sociala medier då nyttan av dessa bör vara densamma.  

 

Att socialisering är skälet till konsumenters engagemang via hashtags på Twitter tyder 

på att socialisering är den bakomliggande orsaken till konsumenternas engagemang 

även på andra sociala medier, detta då hashtags förekommer på fler sociala medier än 

Twitter. Därför torde skaparna bakom Tv-programmen i större utsträckning ta tillvara 

på det engagemang som socialisering medför. Att Tv-program publicerar inlägg där 

de aktivt ber om konsumenternas åsikter rörande programmet gör att gensvaren 

resulterar i en ökad marknadsföring och högre igenkänningsfaktor. Detta fenomen att 

virtuellt nyttja konsumenters engagemang är en form av relationsmarknadsföring 

vilket även andra företag bör dra nytta av. Användandet av officiella hashtags är 
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därmed ett sätt för företag att nå konsumenterna genom dagens mediebrus då 

konsumenterna via flödet på sociala medier utsätts för reklam, omedvetna om att det 

sker.  

 

6.1 Framtida forskning 
Framtida forskning angående de bakomliggande processerna kring konsumenters 

engagemang är nödvändigt då författarna fick erfara komplikationer då processerna 

var svåra att skilja från varandra, både i enkätundersökningen och i textanalysen. I 

framtida forskning bör användandet av egenkonstruerade frågor beaktas eller 

eventuellt bör en utförligare förundersökning genomföras, detta för att undvika 

problem vid utförande av en faktoranalys. Framtida forskning skulle kunna utveckla 

studien av verkliga utfall genom att analysera tweets gällande flera typer av Tv-

program. Det vore även intressant att undersöka detta fenomen med en kvalitativ 

studie i form av intervjuer med individer som aktivt deltar i interaktionen genom att 

twittra om Tv-program. En kvalitativ studie skulle kunna ge en djupare förståelse av 

de bakomliggande processerna och bena ut fenomenet ytterligare. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Enkät 
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Bilaga 2 – Operationalisering av enkätfrågor 

Nr Demografiska frågor: Syfte: 
1. Kön Att kunna åtskilja 

könsskillnader bland 
respondenterna. 

2. Ålder Att kunna urskilja 
åldersskillnader bland 
respondenterna ifall de har 
någon inverkan på svaren. 
 

 Generella frågor:  
3. Har du ett Twitter-konto? Att kunna åtskilja antalet 

respondenter som har 
möjligheten att skriva eller 
läsa tweets. 

4. Om ja, är det öppet för 
allmänheten? 

Att få vetskap om 
användarens tweets är 
synliga för alla. 

5. Om du inte har ett konto, 
läser du tweets ändå? 

Att utskilja respondenter 
som använder Twitter utan 
ett konto. 

6. Hur ofta använder du 
Twitter? 

Att kunna se ifall 
skillnader i användandet 
påverkar svaren. 

 Frågor relaterade till 
samvärdeskapande: 

 

7. Jag använder alltid 
hashtags (#) eller länkar 
(@) till konton när det 
uppmanas om det på TV 

Att se hur konsumenten 
responderar gentemot 
företaget när de blir 
uppmanade att interagera. 

8. Jag använder hashtags (#) 
för att min tweet ska synas 
i TV 

Att se hur villig 
konsumenten är att 
samvärdeskapa med 
programmet. 

9. Jag tweetar gärna in en 
fråga eller en bild till 
programmet 

Samma som ovan. 

 Frågor relaterade till 
socialisering: 

 

10. Jag tweetar bara för att 
andra ska tycka jag är rolig 

Att se till vilken grad 
konsumenten delar med 
sig för att skapa relation 
till andra konsumenter.  

11. Jag tweetar alltid om sånt 
som är av intresse för 
andra 
 
 
 

Samma som ovan. 
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12. Då jag använder hashtags 
(#) gör jag det för att få 
uppmärksamhet 
 
 

Att se ifall konsumenten 
delar med sig för att få 
uppmärksamhet och vara 
en del av en gemenskap. 

16. Jag tycker det är mycket 
mer okej att ”dissa” 
någon/något på Twitter 

Att undersöka 
konsumentens uppfattning 
av gemensamma normer 
och attityder i ett brand 
community. 

 Frågor relaterade till 
lärande: 

 

13. Twitter är till stor hjälp när 
jag vill få information 

Se om konsumenten 
använder Twitter vid 
informationssökning. 

14. Twitter ger mig en mycket 
bra bild över vad andra 
tycker 

Om konsumenten 
använder Twitter för att ta 
del av andras åsikter. 

18. Twitter-användare är till 
stor hjälp när jag vill få 
svar på frågor jag ställer 

Att se om konsumenten är 
villig att använda andra 
konsumenters kompetens 
för att få svar på frågor. 

 Frågor relaterade till 
word-of-mouth: 

 

15. Informationen som Twitter 
ger mig finner jag mycket 
trovärdig 

Att urskilja ifall 
information från andra 
konsumenter uppfattas 
som trovärdig av 
konsumenten. 

17. Att retweeta är ett mycket 
bra sätt att sprida något 

Att se om konsumenten är 
villig att dela med sig av 
andra konsumenters 
information och/eller 
åsikter. 

19. Jag rekommenderar gärna 
andra om något när jag 
tweetar.  
  

Att se om konsumenten 
aktivt förespråkar ett Tv-
program till andra 
konsumenter. 

20. Om jag har information 
om någonting så delar jag 
gärna med mig av den på 
Twitter 

Att se om konsumenten är 
vill dela med sig av 
information den besitter. 

21. Övriga kommentarer Att ge respondenterna 
möjlighet att lämna en 
kommentar på enkäten. 
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Bilaga 3 – Sammanställning av textanalys 
  

 Tweets Varav tweets om One Direction Retweets 

Lärande 101 10 14 

Word-of-mouth 129 16 12 

Socialisering 735 84 65 

Samvärdeskapande 35 4 4 

Totalt 1000 114 95 

 

Bilaga 4 – Resultat av Cronbach’s alfa 

Cronbach’s alfa på lärande 

 

Cronbach’s alfa på word-of-mouth 

 

Cronbach’s alfa på socialisering 
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Cronbach’s alfa på samvärdeskapande 

 


