Kandidatuppsats
Konsumenters motiv till att följa
detaljhandelsföretag på sociala medier
Why consumers follow retail companies on social media

Författare: Nathalie Andersson
Handledare: Olga Rauhut Kompaniets
Examinator: Daniella Fjellström
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ2023
Poäng: 15hp
Betygsdatum: 11 juni 2019

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Sweden
Tel 023-77 80 00

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera uppsatsen i fulltext i DiVA.
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet.
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina
arbeten open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja ☒

Nej ☐

Sammanfattning
Titel: Konsumenters motiv till att följa detaljhandelsföretag på sociala medier
Nivå: Kandidatuppsats för kandidatexamen i företagsekonomi
Författare: Nathalie Andersson
Handledare: Olga Rauhut Kompaniets
Datum: Maj 2019
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera varför konsumenter följer företag i
sociala medier, det vill säga vilka konsumentmotiv som är mest förekommande.
Studien kommer också att utröna om det finns skillnader i konsumentmotiv sett till
de olika branscherna som ska studeras samt om demografiska variabler hos
konsumenterna påverkar vilka konsumentmotiv som förekommer mest frekvent.
Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats. Datainsamlingen har
skett genom en kvantitativ enkätundersökning och data har analyserats kvantitativt
genom t-tester och variansanalyser.
Resultat: Undersökningsresultatet visar att de mest frekvent förekommande
konsumentmotiven till att följa detaljhandelsföretag på sociala medier är för ”att
hitta rabattkoder/erbjudanden”, ”att hitta information om företaget och dess
produkter”, ”att ta del av nyheter och produktlanseringar” samt “att få inspiration av
det företaget publicerar”. Inga signifikanta skillnader kunde hittas gällande motiv
varken mellan olika branscher eller mellan demografiska variabler hos
konsumenterna. De fyra nämnda motiven här ovan var alltså de genomgående
vanligast förekommande bland respondenterna i studien oavsett kön, ålder eller
företagens bransch.
Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra en kvalitativ studie med samma
frågeställningar och syfte är ett förslag till vidare forskning då en kvalitativ studie
hade kunnat ge mer utvidgad information kring de motiv som konsumenter har till
att följa företag samt en mer djupgående förståelse för dessa motiv. Ytterligare
förslag till vidare forskning inom området hade kunnat vara att undersöka andra
branscher än de som denna studie har fokuserat på.

Nyckelord: sociala medier, konsumenter, detaljhandelsföretag, konsumentmotiv,
konsumentbeteende

Abstract
Title: Why consumers follow retail companies on social media
Level: Thesis for bachelor’s Degree in business administration
Author: Nathalie Andersson
Supervisor: Olga Rauhut Kompaniets
Date: May 2019
Aim: The aim of this study is to analyze why consumers follow retail companies on
social media i.e. which consumer motives are the most common.
Method: The study has conducted a deductive approach and a quantitative method
for both data collection and analyzes.
Findings: The findings show that the most frequent consumer motives for following
retail companies on social media are to "find discount codes / offers", "find
information about the company and its products", "find news and information about
product launches" and "get inspiration from what companies posts online”. No
significant differences in motives could be found between different sectors or
demographic variables among consumers. The four mentioned motives above were
the most common ones among the respondents regardless of gender, age or company
sector.
Suggestions for further research: proposals for further research could be to
perform a qualitative study with the same purpose and research questions as this
one. That could contribute to the gain of deeper information and knowledge in this
area and could be a complement to the results from this study.
Keywords: social media, consumers, retail companies, consumer motives,
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Förord
Jag vill börja med att tacka min handledare Olga Rauhut Kompaniets för din hjälp
under denna uppsatsprocess samt examinator Daniella Fjellström för värdefull
feedback som vidareutvecklat detta arbete.
Jag vill också tacka vänner och familj som stöttat längs vägen. Ett stort tack också
till alla respondenter som deltagit i studien, utan er hade detta arbete aldrig gått att
genomföra.

Nathalie Andersson, Falun 2019
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Begreppslista
Sociala medier: Digitala plattformar som möjliggör skapande och delande av
innehåll av användaren själv (Kaplan & Haenlein, 2010).
Social media marketing: Digital marknadsföring genom användning av olika sociala
medier som marknadsföringskanal (Chen, 2018).
Konsumentengagemang online: konsumenters kognitiva och emotionella närvaro på
sociala plattformar (Muntinga, Moorman och Smit, 2011).
Konsumentbeteende: Konsumentbeteende “involverar de tankar och känslor
konsumenter upplever och de aktiviteter som genomförs i en konsumtionsprocess”
(Madichie, 2009, s. 845) och är ett dynamisk begrepp i ständig förändring (Ekström,
Ottosson och Parment, 2017).
Konsumentmotiv: Konsumentmotiv kan definieras som de aktiviteter konsumenter
deltar i för att skaffa sig vissa fördelar alternativt för att undvika oönskade utfall
utifrån den enskilde individens preferenser (Aydin, 2019).
Användare/följare: syftar i denna studie på användare av sociala medier. I denna
studies kontext är användare privatpersoner och inte företag eller organisationer.
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1. Inledning
I detta avsnitt ges en introduktion till det valda ämnesområdet och centrala begrepp
definieras. Tidigare forskning på området diskuteras och en problemdiskussion förs
som slutligen mynnar ut i denna studies syfte och frågeställningar.

1.1 Introduktion
Sociala medier har växt kraftigt de senaste åren och är idag en viktig del för företag
i deras marknadsföringsarbete. Sociala medier kan definieras som digitala
plattformar som möjliggör skapande och delande av innehåll av användaren själv
(Kaplan & Haenlein, 2010).
Genom de sociala mediernas framväxt har konsumenter nu fått helt nya plattformar
att använda för att göra sina röster hörda (Heggde & Shainesh, 2018). Konsumenters
engagemang online har i takt med de sociala mediernas tillväxt ökat. Av Sveriges
befolkning använder idag 97 % internet vilket motsvarar 9.6 miljoner människor
(We Are Social, 2018). Av denna internetanvändande andel använder 83 % sociala
medier, en siffra som ökat ständigt de senaste åren och som förutspås fortsätta växa
allt mer. För fem år sedan, 2013, var andelen som använde sociala medier 70 % och
2010 var siffran 53 % (Internetstiftelsen, 2018).
Även företags användning av sociala medier växer allt mer. I början av 2018
spenderade företag tolv procent av sin totala marknadsföringsbudget på användning
av sociala medier. Denna siffran förväntades stiga under året till att motsvara en
femtedel av den totala marknadsföringsbudgeten (CMOsurvey.org, 2018). I Sverige
spenderades drygt tio miljarder kronor på reklam, där en stor del användes för just
marknadsföring i sociala medier, av de 20 största annonsörerna under förra året
(Dagens Media, 2019). Heggde och Shainesh (2018) poängterar också att företag
idag dedikerar en allt större andel av sin marknadsföringsbudget till användning av
sociala medier. Detta ger indikationer att de finns en tilltro till sociala medier som
marknadsföringsverktyg.
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1.2 Problemdiskussion
Trots att användningen av sociala medier växer bland företag så finns en osäkerhet
hos företagen kring vad konsumenter efterfrågar av deras sociala medier. Kaplan
och Haenlein (2010) menar på att företag vet om fördelarna som sociala medier
medför. Problemet ligger i att företag saknar kunskaper om hur användning av
sociala medier ska tillämpas för den egna verksamheten. Detta bekräftas också av
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) som diskuterar samma problematik kring att
företag saknar kunskap om vad konsumenter efterfrågar av deras sociala medier.
Nästan ett decennium senare skriver Shawky, Kubacki, Dietrich och Weaven (2018)
om ovan nämnda problematik igen vilket indikerar på att företag än idag är osäkra
på hur sociala medier bör användas för den egna verksamheten och att
problematiken därmed kvarstår. Shawky et al (2018) beskriver det som att företag
är medvetna om fördelarna med sociala medier, däribland att det är kostnadseffektivt
och ger stor och snabb spridning. Vad som dock saknas är kunskaper om vad
konsumenter egentligen vill se i de sociala medierna samt hur företaget ska
implementera användningen av sociala medier i den egna verksamheten.
Samtidigt som en osäkerhet finns hos företag så spenderas allt större summor på
marknadsföring i just sociala medier. Det finns ett problem i att en allt större andel
av företags marknadsföringsbudgetar läggs på marknadsföring i sociala medier
(CMOsurvey.org, 2018; Heggde & Shainesh, 2018). samtidigt som företag upplever
en osäkerhet kring hur deras sociala medier faktiskt ska användas (Kaplan &
Haenlein, 2010; Hanna et al, 2011; Shawky et al, 2018). Att en osäkerhet finns
samtidigt som mer resurser spenderas på sociala medier skulle kunna innebära ett
slöseri med resurser. Detta hade kunnat undvikas genom bättre insikt kring vad
konsumenter faktiskt efterfrågar av företags användning av sociala medier.
Med utgångspunkt i ovanstående anses det vara av största vikt att undersöka
konsumenters motiv till att följa företag i sociala medier. Att företag i allt större
utsträckning använder sociala medier visar på en vilja och tilltro till dem. Sociala
medier utvecklas och förändras kontinuerligt och användningen bland konsumenter
är ständigt ökande. Att därför inte utnyttja dessa medier vore också ett slöseri.
Företag bör finnas där konsumenter finns och i dagens samhälle är det på sociala
medier.
-9-

Utan kunskap om efterfrågan är det dock i princip omöjligt för företag att lyckas
med sitt utbud tillbaka till konsumenter. Genom att då faktiskt undersöka vad
konsumenter efterfrågar kan värdefull information erhållas. Detta kan i sin tur bidra
till en mer träffsäker och effektiv marknadsföring för företag via sociala medier för
att då förhindra att resurser slösas bort.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att analysera varför konsumenter följer företag i sociala
medier, det vill säga vilka konsumentmotiv som är mest förekommande. Studien
kommer också att utröna om det finns skillnader i konsumentmotiv sett till de olika
branscherna som ska studeras samt om demografiska variabler hos konsumenterna
påverkar vilka konsumentmotiv som förekommer mest frekvent.

1.4 Frågeställningar
De frågeställningar som kommer att undersökas i studien för att besvara studiens
syfte är följande;
1. Vilka konsumentmotiv är mest förekommande?
2. Hur skiljer sig konsumentmotiven åt beroende på bransch och konsumenters
demografiska variabler?
3. Vilka konsumentmotiv är minst förekommande?

1.5 Avgränsningar
I denna studie har avgränsningar gjorts till att företag innefattar svenska företag
inom

detaljhandeln.

Fyra

specifika

branscher,

dagligvaror,

kläder/skor,

hemelektronik samt heminredning/möbler har också valts ut till att studeras för att
ytterligare reducera omfattningen av företag som ska studeras. Avgränsningar har
också gjorts vad gäller sociala medier där sociala medier i denna studie innefattar
Facebook, Youtube, Twitter och Instagram.
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2. Teori
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska referensram att redogöras för. Begrepp
som sociala medier och social media marketing kommer att definieras liksom
konsumentmotiv, konsumentengagemang och konsumentbeteenden.

2.1 Sociala medier
Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som digitala plattformar som
möjliggör och tillåter skapande och delande av innehåll genererat av användaren
själv. Sociala medier karaktäriseras enligt Coombs, Falkheimer, Heide och Young
(2016) av deltagande, konversation, gemenskap, öppenhet och samhörighet.
Deltagande innebär att användare själva bidrar till det innehåll som skapas på sociala
medier. Konversation innebär att sociala medier möjliggör skapandet av
tvåvägskommunikation mellan den som sänder ut ett budskap och den som tar emot
det. Gemenskap innefattar att sociala medier bidrar till att grupper kan skapas utifrån
gemensamma nämnare medan öppenhet och samhörighet bidrar till en transparens
då sociala medier är offentliga och möjliga för alla att använda (Coombs et al, 2016).
Sociala medier har växt kraftigt under de senaste åren. Bland Sveriges befolkning
uppgår andelen sociala medieanvändare till 83 % och det är en siffra som förutspås
öka allt mer. Tillväxten bland användare har sedan 2010 varit stigande. Då var
siffran 53 % och 2013 hade siffran stigit till 70 % (Internetstiftelsen, 2018).
Det finns idag en rad olika sociala medieplattformar som alla erbjuder olika typer
av kommunikationsmöjligheter. Fyra stycken har valts ut för denna studie och
kommer att presenteras mer ingående nedan.

2.1.1 Sociala medieplattformar
De sociala medieplattformar som kommer att studeras i studien kommer här att
beskrivas mer ingående. Valet till att studera dessa kommer att diskuteras under “2.2
Detaljhandelsföretag och sociala medier”. De valda plattformarna är Facebook,
Youtube, Twitter och Instagram.
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Facebook är världens största sociala medieplattform med sina drygt 2.3 miljarder
användare (Statista 2019). Användare skapar ett konto på plattformen och kan
genom det skriva kommentarer och inlägg, dela andras inlägg samt kommunicera
med andra. Användaren kan också själv välja vem eller vilka som ska få ta del av
vad denne skriver och gör genom att styra över om inlägg ska vara publika, privata
eller delade med vissa specifika personer (Lifewire, 2019).
Youtube hade i april 2019 drygt 1.9 miljarder användare vilket gör det till den näst
största sociala medieplattformen (Statista, 2019). Youtube är en distributionskanal
för videoklipp skapat av användare själva. Inledningsvis var plattformen till för
privatpersoner men har allt mer börjat användas av företag och organisationer för
distribution av reklamfilmer och information (Nationalencyklopedin, 2019a).
Twitter har drygt 330 miljoner användare (Statista, 2019) och är en tjänst för socialt
nätverkande. Kommunikationen på Twitter sker genom mikrobloggar där användare
kan skriva korta meddelanden på max 280 tecken, vilket kallas tweets
(Nationalencyklopedin, 2019b).
Instagram har en dryg miljard användare (Statista, 2019) och ägs av Facebook sedan
2012 (Nationalencyklopedin, 2019c). Instagram är en social plattform där
användarna kommunicerar genom bild och text. Bilderna kan också delas på andra
sociala plattformar och positioneras geografiskt (Nationalencyklopedin, 2019c).

2.1.2. Social media marketing
Ett begrepp som tillkommit i och med de sociala mediernas tillväxt är social media
marketing. Detta begrepp syftar till digital marknadsföring genom användning av
olika sociala medier (Chen, 2018) där företag kan använda dessa sociala medier som
en marknadsföringskanal för att lyfta fram sitt varumärke och sina produkter
(Claesson & Tägt-Ljungberg, 2018). I början av 2018 spenderade företag tolv
procent av sin totala marknadsföringsbudget på användning av sociala medier.
Prognosen som gjorts är att denna siffra kommer fortsätta att öka då företag börjar
förstå vilka möjligheter sociala medier öppnar upp för (CMOsurvey.org, 2018).
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Sociala medier och social media marketing har förändrat spelplanen för hur
människor och företag kommunicerar. Den största förändringen som sociala medier
bidragit till är det maktskifte som skett. Tidigare låg makten hos företagen då
konsumenter inte hade möjligheter att göra sig hörda. Genom de sociala mediernas
framväxt har konsumenter nu fått en plattform för att göra sina röster hörda vilket
bidragit till att makten förskjutits från företagen till konsumenterna (Heggde &
Shainesh, 2018).

2.2 Detaljhandelsföretag och sociala medier
Bearingpoint (2018) har i en rapport analyserat svenska företag och dess användning
av olika digitala verktyg däribland sociala medier. Målet med rapporten var att
utröna vilka svenska företag som är de digitala ledarna. Totalt ingick 86 företag som
riktar sig till business-to-consumer-marknaden (B2C) från 12 olika branscher.
I rapporten analyserades hur företagen använde sig av sex olika digitala verktyg där
sociala medier ingick som ett av dem. Bland de branscher som fick högst betyg på
sin digitala användning återfanns branscher för telekom, energi, detaljhandel och
dagligvaror (Bearingpoint, 2018). Denna studie kommer att undersöka
konsumenters motiv till att följa företag i sociala medier inom detaljhandels- samt
dagligvarubranschen och därför kommer fördjupning att ske i just dessa två. Bland
de digitala ledarna inom detaljhandelsbranschen fanns företag inom heminredning,
kläder och elektronik (Bearingpoint, 2018). Utifrån detta har dessa delbranscher
valts ut till att studeras och studien kommer därför att besvara frågan kring varför
konsumenter väljer att följa företag i sociala medier som tillhör dessa delbranscher.
Gemensamt för alla branscher var att de sociala medier som toppade listan bland
företag var Facebook, Youtube, Twitter och Instagram. Facebook (98%), Youtube
(97%) och Twitter (95%) var de i särklass största medierna bland företag och
användes av nästan alla företag som ingick i rapporten (se procentsats inom
parentes). Instagram återfanns på fjärdeplats och användes av 84 % av företagen
(Bearingpoint, 2018). Utifrån denna statistik har denna studie valt att undersöka
konsumenters uppfattningar om företags användning av just dessa fyra medier,
eftersom dessa är i särklass störst sett till företags användning.
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Trots att användningen av sociala medier är stor bland företag är engagemanget och
interaktionen från följare minimal. Ett tydligt exempel på detta är att Sveriges 100
största annonsörer och företag enbart lyckas engagera 1–2 % av sina följare på
sociala medier (Resumé Insikt, 2019). Med engagemang avses här någon form av
interaktion från de som följer i form av exempelvis likes eller kommentarer. The
Northbridge Group (2019) menar också på att många konsumenter är missnöjda med
hur företag kommunicerar med dem i sina sociala medier. The Northbridge Group
(2019) har undersökt hur konsumenter upplever företag som använder sociala
medier som en form av kundtjänst och resultatet från undersökningen visar på ett
utbrett missnöje hos konsumenter. För långa väntetider på svar, problem som
kvarstår trots kontakt med företaget samt att kontakt ofta behövs göras flera gånger
för samma ärende tas upp som faktorer som gett upphov till missnöjet hos
konsumenter (The Northbridge Group, 2019).
Trots lågt engagemang från konsumenter så spenderar företag stora summor pengar
på reklam. Under 2018 spenderade Sveriges 20 största annonsörer drygt tio
miljarder kronor på reklam. I topp återfinns ICA som är det företag som spenderar
allra mest på reklam. Två andra dagligvaruföretag, Coop och Willys, återfinns också
på listan liksom möbelföretagen IKEA och Mio. Även elektronikföretaget
Elgiganten finns med, på listans sjundeplats (Dagens Media, 2019).
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Figur 1: Fullständig lista över Sveriges största annonsörer 2018 (Dagens Media,
2019)
2.3 Konsumentmotiv i sociala medier
Som diskuterats tidigare har användningen av sociala medier ökat hos både företag
och konsumenter. Anledningarna till varför konsumenter väljer att följa företag på
sociala medier kan benämnas som konsumentmotiv och är vad denna studie ska
studera. Konsumentmotiv kan definieras som de aktiviteter konsumenter deltar i för
att skaffa sig vissa fördelar alternativt för att undvika oönskade utfall utifrån den
enskilde individens preferenser (Aydin, 2019). Tidigare forskning har gjorts på
området där konsumenters motiv till att följa företag på sociala medier har studerats.
Vidare i detta arbete kommer konsumenters motiv till att följa företag på sociala
medier enbart benämnas som konsumentmotiv för att förenkla läsningen.
Baird och Parasnis (2011) tar i sin studie upp sex olika konsumentmotiv. Att hitta
rabattkoder och information samt att ta del av nya produkter och recensioner skrivna
av andra konsumenter var motiv som var vanligt förekommande. Ytterligare två
motiv som diskuterades var möjligheten till att skriva kommentarer samt att delta i
evenemang och tävlingar som företaget anordnar.
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Även Dimitriu & Guesalaga (2017) utröner i sin studie konsumentmotiv. Studien
resulterade i att tolv olika motiv kunde identifieras. Bland de motiv som
konsumenter ansåg vara de främsta anledningarna till att följa företag på sociala
medier återfanns att hitta rabattkoder, att söka information om företaget samt att få
reda på nyheter rörande företagets verksamhet och produkter. Detta ligger i linje
med de motiv Baird och Parasnis (2011) också kunde identifiera.
Att kunna gilla och dela inlägg som företag gjorde togs också upp som motiv liksom
individuella motiv där konsumenten kan ha en personlig relation till företaget i form
av att denne helt enkelt gillar företaget och dess produkter eller att denne är anställd
eller har en relation till någon anställd inom företaget (Dimitriu & Guesalaga, 2017).
Även Aydin (2019) undersöker i sin studie varför konsumenter följer företag på
sociala medier. De främsta motiven som framkom var att det är en källa till
information, ett sätt att kommunicera på för att skapa dialog mellan konsumenter
och företag samt att konsumenter följer företag för att få inspiration av vad dessa
publicerar (Aydin, 2019).
Konsumentmotiv undersöks också av Voorveld, van Noort, Muntinga & Bronner
(2018). Det övergripande resultatet som framkommer i studien är att användning av
sociala medier helt och hållet är beroende av sin kontext. Författarna menar att olika
sociala medier används för olika ändamål och påpekar att det därmed inte går att
tala om sociala medier överlag. Denna aspekt är viktig att ta i beaktning för att kunna
finna viktiga skillnader i användning mellan plattformarna som annars kan gå
förlorade om sociala medier enbart ses som en gemensam grupp (Voorveld et al,
2018). Även Heggde och Shainesh (2018) poängterar vikten av att skilja på olika
sociala medier för att olika plattformar skiljer sig åt och används för olika ändamål
och av olika anledningar.
Utifrån de tidigare studier som behandlats ovan har motiv till att följa företag på
sociala medier kunnat utrönas. Dessa motiv har därefter kategoriserats i fem olika
kategorier av motiv, informativa, interaktiva, kreativa, förmånliga och personliga. I
Figur 2 nedan presenteras de olika motiven samt vilken kategori dessa tillhör.
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Kategorisering Konsumentmotiv
•

För att hitta information om företaget och dess produkter/tjänster (Baird &
Parasnis, 2011; Aydin, 2019).

•

För att få information om företaget från andra konsumenter, ex. recensioner
och kommentarer (Baird & Parasnis, 2011).

•

För att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar (Dimitriu &
Guesalaga, 2017).

•

För att kunna kommunicera och ha en dialog med företaget (Aydin, 2019).

•

För att kunna publicera kommentarer (Baird & Parasnis, 2011).

•

För att kunna "gilla" företagets inlägg och aktiviteter (Dimitriu &
Guesalaga, 2017).

•

För att kunna "dela" information vidare som företaget publicerar (Dimitriu
& Guesalaga, 2017).

Kreativa motiv

•

För att få inspiration av det företaget publicerar (Aydin, 2019)

Förmånliga
motiv

•

För att hitta rabattkoder/erbjudanden (Baird & Parasnis, 2011; Dimitriu &
Guesalaga, 2017).

•

För att delta i företagets olika aktiviteter, ex. tävlingar och utlottningar
(Baird & Parasnis, 2011).

•

För att jag gillar företaget och/eller deras produkter (Dimitriu & Guesalaga,
2017).

•

För att jag har en personlig relation till företaget, ex. anställd, känner
ägare/anställd (Dimitru & Guesalaga, 2017).

Informativa
motiv

Interaktiva
motiv

Personliga
motiv

Figur 2: Kategorisering av och motiv till att följa företag på sociala medier
2.4 Konsumentbeteende, motiv och demografiska variabler
De konsumentmotiv som diskuterats tidigare och anledningarna till varför
konsumenter väljer att följa företag på sociala medier påverkas av flera faktorer.
Faktorer som påverkar är konsumenters beteende och demografiska variabler hos
konsumenterna. Konsumentbeteende definieras av Madichie (2009) som något som
“involverar de tankar och känslor konsumenter upplever och de aktiviteter som
genomförs i en konsumtionsprocess” (s. 845). Ekström et al (2017) påpekar vikten
av att konsumentbeteende är en dynamisk process och att begreppets innebörd
därmed är i ständig förändring (s. 11). Något som påverkar konsumenters beteende
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är demografiska variabler som ålder och kön (Aydin, 2019). Att ålder påverkar
konsumenters beteende på sociala medier har bekräftats av flera tidigare studier.
Hernández, Jiménez och José Martín (2011) fann i sin studie skillnader i
konsumentbeteende vad gällde yngre och äldre konsumenter. Yngre konsumenter
anses vara mer vana vid sociala medier och Internet överlag och har därmed en mer
positiv inställning till att använda sig av dessa. Äldre konsumenter har visat sig ha
vissa svårigheter vad gäller användning av sociala medier och tenderar därför att
vara mer negativt inställda till dem (Hernández et al, 2011).
Motiven till att använda sociala medier skiljer sig också åt mellan yngre och äldre
konsumenter. Yngre konsumenter tenderar att använda sociala medier för att
socialisera sig i högre utsträckning än vad äldre konsumenter gör och använder
därmed sociala medier som nöje och tidsfördriv. De äldre konsumenternas motiv
innefattade istället informationssökning av olika slag vilket kan sammanfattas som
mer pragmatiska motiv (Aydin, 2019).
En annan demografisk variabel som också påverkar konsumenters beteende och
motiv är kön. Sheldon (2008) tar i sin studie upp att motiv till att använda sociala
medier skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kvinnor tenderar i större utsträckning
använda sociala medier som underhållning och tidsfördriv medan män istället
använder sociala medier för att söka information och socialisera sig. Andra studier
som exempelvis Aydin (2019) undersökte samma sak men fann dock inga skillnader
i konsumentmotiv mellan olika kön.
Med utgångspunkt i ovanstående demografiska variabler och hur dessa visat sig
påverka konsumentmotiv i tidigare studier har denna studies hypoteser formulerats
till följande tre;
Ø H1: Konsumentmotiven skiljer sig mellan olika branscher
Ø H2: Konsumentmotiven skiljer sig inte åt mellan olika kön
Ø H3: Konsumentmotiv skiljer sig mellan olika åldersgrupper
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2.5 Konsumentengagemang online och COBRA-modellen
Att konsumenter väljer att följa företag på sociala medier bygger på engagemang
och interaktion från deras sida. Konsumentengagemang på sociala plattformar är ett
brett begrepp. En definition av begreppet görs av Muntinga, Moorman och Smit
(2011) som definierar konsumentengagemang på sociala plattformar som en
konsuments kognitiva och emotionella närvaro på sociala plattformar. Detta innebär
att engagemang involverar både tankar och känslor hos konsumenten.
För att analysera konsumenters engagemang online har COBRA-modellen valts att
tillämpas. Modellens namn COBRA, står för consumer’s online brand related
activities. COBRA-modellen utvecklades ursprungligen av Shao (2009) och
vidareutvecklades senare av Muntinga et al (2011). Schivinski, Christodoulides och
Dabrowski (2016) har utifrån COBRA-modellen också utvecklat en mätskala för att
kunna mäta konsumenters engagemang i relation till innehåll på sociala medier
publicerat av företag. COBRA-modellen innefattar olika aktiviteter som
konsumenter deltar i genom användning av olika sociala plattformar. Modellen delar
in dessa aktiviteter i tre olika segment baserat på interaktionsnivå; konsumtion,
bidragande och skapande (på originalspråk; consumption, contribution och
creation).
Det första segmentet, konsumtion, är det segment som kräver minst interaktion från
konsumenter. De aktiviteter som inkluderas i detta segment består av att
konsumenter, på ett mer eller mindre passivt sätt, blir exponerade för olika typer av
marknadsföring från företag som exempelvis när en konsument tittar på en bild på
Instagram eller ett filmklipp på Youtube (Muntinga et al, 2011). Det andra
segmentet, bidragande, kräver större interaktion från konsumenten. Detta segment
innefattar aktiviteter där konsumenten på ett eller annat sätt engagerar sig på ett
djupare plan genom att på något sätt själv bidra till innehållet. Aktiviteter som
präglas av bidragande är när en konsument kommenterar ett inlägg på sociala medier
eller betygsätter ett företags varor och tjänster (Muntinga et al, 2011). Det tredje och
sista segmentet innefattar skapande och syftar till att konsumentens interaktion är
hög och att konsumenten själv bidrar till att skapa innehåll. Konsumentens
engagemang är för detta segment högt och aktiviteter som innefattas är att skriva
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produktrecensioner, artiklar eller blogginlägg om ett företag och dess produkter
(Muntinga et al, 2011). En viktig aspekt att poängtera är att en och samma
konsument kan tillhöra alla tre ovan nämnda segment samtidigt. Konsumenter kan
också tillhöra ett visst segment för en viss bransch och ett annat segment för en
annan bransch eftersom relationerna kan skilja sig åt mellan konsumenter och
branscher (Schivinski et al, 2016)
I detta arbete kommer modellen att tillämpas för att analysera konsumenters
engagemang online. De motiv som ska undersökas kommer under denna studies
analysdel att analyseras utifrån de tre segment som tas upp här ovan för att utröna
vilka segment som de olika motiven tillhör och därmed också vilken nivå av
engagemang som de olika motiven kräver.

2.6 Konceptuell modell
Figuren nedan illustrerar det samband som ska undersökas i studien. Studien ska
därmed undersöka vilka motiv som är mest respektive minst förekommande samt
hur olika branscher och demografiska variabler påverkar konsumentmotiven.

Branscher
Dagligvaror
Kläder/skor

Konsumentmotiv

Elektronik

Informativa motiv

Inredning

Interaktiva motiv
Kreativa motiv

Demografiska
variabler

Förmånliga motiv
Personliga motiv

Ålder
Kön

Figur 3: Konceptuell modell

- 20 -

3. Metod
I metodavsnittet presenteras studiens design och tillvägagångssätt. Avsnittet
behandlar den valda forskningsansatsen och datainsamlingsmetoden och redogör
för hur studiens urval ser ut.

3.1 Studiens datainsamling
Datainsamlingen till denna studie har skett genom en enkätundersökning. Enkäten
har skapats på Internet genom Googles “Formulärverktyg” och har därefter
distribuerats ut till respondenter via sociala medier.
Att en enkätundersökning valdes att genomföras har sin bas i flera olika anledningar.
En

enkät

på

internet

är

enligt

Denscombe

(2016)

en

fördelaktig

datainsamlingsmetod sett ur ett distributionsperspektiv. Genom att distribuera
enkäten via sociala medier kan ett stort antal respondenter nås helt gratis. När data
som insamlats ska sammanställas kan Excel användas för att på ett smidigt sätt
sammanställa data och ge forskaren en överblick över materialet vilket därmed ger
en effektiv datahantering. En enkät sparar också både tid och pengar samt är
fördelaktig ur ett miljöperspektiv då inga enkäter behöver tryckas upp på papper och
inga resor för att nå respondenter behöver göras (Denscombe, 2016).
I relation till denna studies syfte ansågs också en enkät kunna bidra till att besvara
syftet och dess frågeställningar då en övergripande förståelse ville uppnås. Syftet
var inte att erhålla någon djupare kunskap, då hade ett annat metodval gjorts. Detta
var en bidragande faktor som avgjorde valet av datainsamlingsmetod.

3.2 Studiens angreppssätt
Denna studie har tillämpat det som Eriksson och Hultman (2014) beskriver som en
deduktiv forskningsansats. Denna forskningsansats innebär att basen för studien
utgörs av tidigare teorier och studier på området. Utifrån dessa har empiriskt
material samlats in och som mål att bygga vidare på den befintliga kunskap som
finns kring vilka motiv konsumenter har till att följa företag på sociala medier.
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Denna studie vill därmed undersöka vilka motiv som konsumenter har samt om
dessa skiljer sig åt beroende på vilken bransch företaget tillhör samt beroende på
demografiska variabler hos konsumenterna ur en svensk kontext. Tidigare studier
har därmed lagt basen för detta arbete och denna undersökningens empiri ämnar
därmed att erhålla ny kunskap inom området.

3.3 Studiens urval
Det urval som gjorts för denna studie är ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval
innebär att urvalet växer fram genom en process där en person hänvisar till en annan
person och så vidare (Denscombe, 2016). Den enkät som utformats för studiens
datainsamling har distribuerats genom att författaren till studien publicerat en länk
till enkäten på sociala medier. Därefter har andra personer även delat enkäten vidare
och på så sätt har enkäten fått spridning. Urvalet av respondenter har därför
påverkats och möjliggjorts av att personer delat enkäten vidare och tipsat andra
respondenter om den.
Valet att göra ett snöbollsurval har sin bas i att ett så stort antal respondenter som
möjligt vill undersökas samt att konsumenter som använder sociala medier idag inte
kan sägas tillhöra ett visst kön eller ålderskategori då allt fler och fler använder sig
av sociala medier. Eftersom att ingen egentlig urvalsram fanns att tillgå ansågs ett
snöbollsurval vara behjälpligt då Denscombe (2016) lyfter fram just snöbollsurvalet
som ett bra alternativ i situationer då urvalsram saknas. Att Facebook valdes som
distributionskanal för enkäten grundar sig också i det Denscombe (2016) skriver om
“Surveyundersökningar på Facebook (s. 44). Distributionen av enkäten via sociala
medier gjordes givet avsikten att finna användare som använder just sociala medier
då det var ett av urvalskriterierna.
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3.4 Studiens tillförlitlighet
3.4.1 Operationalisering och utformning av enkät
För att säkerställa att den enkät som distribuerats ut till respondenter verkligen
besvarar studiens syfte och frågeställningar är operationaliseringen avgörande. Att
operationalisera syfte och frågeställningar innebär att dessa görs mätbara (Bryman
och Bell, 2013). För att säkerställa att denna studies syfte och frågeställningar
besvaras korrekt har enkätfrågorna noga utformats utifrån dessa.
Enkäten inleds med tre demografiska frågor kopplat till respondentens kön, ålder
och sysselsättning. Denna data samlades in för att kunna besvara frågeställning
nummer tre, som syftar till att utröna om motiv till att följa företag på sociala medier
skiljer sig åt beroende på demografiska variabler hos konsumenten. Enkäten
fortsätter därefter med en kontrollfråga, för att säkerställa att respondenten uppfyller
urvalskriterierna. Frågan som ställs är om respondenten använder sig av någon eller
några av de sociala medierna Facebook, Youtube, Instagram och Twitter. Denna
fråga syftar till att utröna om respondenten använder någon av de fyra nämnda
sociala medierna eftersom att dessa valts ut till att studeras i denna studie.
För att besvara frågeställning nummer två, om motiven till att följa företag på sociala
medier skiljer sig åt beroende på vilken bransch företaget tillhör, har en interaktiv
enkätdesign använts. Anledningen till att en interaktiv enkät valdes var för att endast
respondenter som svarade att de följde en specifik bransch skulle få följdfrågan om
varför. Detta för att inte trötta ut de respondenter som inte följde företag samt för att
säkerställa att endast de som verkligen följde företag inom en viss bransch besvarade
följdfrågan som rörde varför. Fyra delbranscher valdes ut att undersökas i denna
studie, dagligvaror, kläder/skor, hemelektronik samt heminredning/möbler.
För varje bransch ställdes frågan om respondenten följde företag inom branschen.
Om svaret var ja, vidarebefordrades respondenten till en följdfråga om varför denne
följde företag inom branschen på sociala medier. Om svaret på första frågan var nej,
ställdes ingen följdfråga utan respondenten fick istället gå vidare till frågan om nästa
bransch.
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3.4.2 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet syftar till i vilken utsträckning som en undersökning är pålitlig
eller inte. Rent praktiskt handlar det om att en undersökning med hög reliabilitet ska
kunna gå att upprepa under liknande förhållanden och att resultatet då ska bli samma
(Eliasson, 2018).
För att nå en hög reliabilitet har enkätfrågorna utformats i enlighet med studiens
syfte och frågeställningar (se avsnittet “Operationalisering och utformning av
enkät” för mer detaljerad redogörelse). De variabler som har avsetts att mätas har
tagits upp i flera olika frågor vilket Eliasson (2018) nämner som en viktig del i att
öka reliabiliteten. Genom att göra det kan en variabel mätas flera gånger för att
därmed säkerställa att den mäts på rätt sätt (a.a).

3.4.3 Validitet
En hög reliabilitet ger förutsättningar för att också nå en hög validitet. Validitet
syftar till huruvida en undersökning är giltig eller inte och innebär en säkerställning
av att det som avses att mätas faktiskt också mäts (Eliasson, 2018).
Eliasson (2018) tar upp att en viktig aspekt för att öka en studies validitet är att
säkerställa att de operationella definitionerna av de begrepp som avses mätas
överensstämmer med de teoretiska definitionerna. Ett exempel på hur detta
tillämpats i denna studie är att de motiv som undersökts hämtats ur teorin vilket
därmed säkerställer att de olika definitionerna överensstämmer med varandra. Även
de branscher och de sociala medier som valts att studeras har tagits upp i
teoriavsnittet för att valet av just dessa skulle kunna motiveras.

3.4.4 Metodkritik
Denna studie hade kunnat genomföras med ett annat metodval vilket då hade kunnat
innebära att en kvalitativ metod hade tillämpats. Att göra denna studie kvalitativt
hade kunnat ge djupare förståelse kring konsumenters motiv till varför de väljer att
följa företag på sociala medier. Detta perspektiv hade kunnat ge värdefull
information och viktiga insikter i konsumenters tankar men hade också varit mer
tidskrävande. Att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod, och göra en så kallad
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metodtriangulering, hade också kunnat vara ett alternativt metodval. Genom denna
kombination hade både djupare insikter och en stor mängd data kunnat erhållas som
därmed hade kunnat komplettera varandra och ge mer uttömmande svar på studiens
frågeställningar och syfte.
Valet att göra denna studie kvantitativt anses dock ändå ha besvarat studiens syfte
och frågeställningar på ett tillfredsställande sätt och metoden anses ha lämpat sig
bäst utifrån hur syfte och frågeställningar var formulerade för studien.

3.5 Analysmetod
Den data som samlats in har i denna studie analyserats genom användning av t-tester
och envägs variansanalys som genomförts i programmet Excel. Genom att analysera
den data som insamlats genom ovanstående tester har hypotestestning kunnat
genomföras.
En variansanalys används när medelvärdet för fler än två grupper behöver testas
samtidigt. Variansanalysen utgår från nollhypotesen att alla medelvärden är lika.
Om analysen ger ett signifikant resultat kan hypotesen förkastas och det går då att
säga att minst ett av de undersökta medelvärdena på något sätt skiljer sig från övriga.
T-tester har också gjorts där endast medelvärden för två grupper velat undersökas.
T-tester används också för att testa hypoteser och utgångspunkten för testet är
nollhypotesen, att inga skillnader föreligger. Denna hypotes har testats därefter
genom t-test och nollhypotesen gäller till dess att motsatsen eventuellt kan sägas
gälla det vill säga att sannolikheten är hög för att det skulle finns en statistisk
signifikant skillnad mellan grupperna (Denscombe, 2016).

3.6 Studiens etiska överväganden
Hela arbetet har noga beaktat och skrivits i enlighet med de “Forskningsetiska
anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna” (Högskolan
Dalarna, 2018). Vad som framgår av dessa anvisningar är att ett uppsatsarbete som
inkluderar människor måste ske på ett etiskt godtagbart sätt. Deltagande i studier
ska vara helt frivilligt, vilket tydligt ska framgå, och tydlig information om studien
ska kommuniceras till respondenterna (Högskolan Dalarna, 2018).
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För att informera respondenterna till studien om deras rättigheter skrevs ett
missivbrev vilket inledde den enkätundersökning som skickades ut. I brevet
klargjordes studiens syfte och respondenterna informerades om enkätens frågor och
upplägg. Respondenterna fick också informationen om att deras deltagande var helt
frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten utan någon som
helst anledning. Deras deltagande var helt anonymt vilket också poängterades i
missivbrevet. Efter att detta arbete är avslutat kommer all insamlad data att raderas.
Data kommer bara att användas i denna uppsats och inte till något annat. Data
presenteras dessutom i sammanställd form vilket gör att inga enskilda individer ska
kunna identifieras.
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4. Resultat
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultaten presenteras genom
att först presentera svaren på enkätfrågorna för att ge en tydlig överblick över
resultaten. Därefter testas studiens hypoteser för att kunna presentera resultaten för
studiens frågeställningar.
Enkäten som utgjorde datainsamlingen för denna studie besvarades av totalt 120
respondenter. Efter att kontrollfrågan, följer du företag på sociala medier, ställts var
det två respondenter som svarade nej vilket gjorde att dessa inte ingick i urvalet och
enkäten avslutades därför för dessa respondenter. Dessa två respondenter ingick
därmed inte i urvalskriterierna och har därför exkluderats i detta arbete. En
respondent uppgav också att denne använde sociala medier men svarade nej på
frågorna om den följde företag från de olika branscherna och fick därmed inga frågor
om konsumentmotiv. Av den anledningen exkluderades även denna respondenten
då inga svar om konsumentmotiv erhölls. Det slutgiltiga antalet respondenter uppgår
därmed till 117 stycken.

4.1 Demografiska variabler
De demografiska variabler som undersöktes i studien var kön, ålder och
sysselsättning. Respondenterna i studien bestod av fler kvinnor än män. Av de 117
respondenterna var 81 kvinnor (69,5 %) och 36 stycken män (30,5 %). Den
åldersgrupp som flest respondenter tillhörde var gruppen 26–35 år där hela 45
respondenter återfanns. Den näst största åldersgruppen var 18–25 år med 39
respondenter följt av gruppen 36–45 år vilket 15 respondenter tillhörde. Övriga
åldersgrupper var bland respondenterna fördelade enligt följande; 46–55 år (9
respondenter), 56–65 år (5 respondenter), 66-75 år (2 respondenter) samt 76 eller
äldre (2 respondenter).
Bland de svarande var arbetande den mest frekventa sysselsättningen med 63
respondenter (53,3 %). Studerade gjorde 44 respondenter (37,6 %). Att vara
föräldraledig återfanns på en tredjeplats med 5 respondenter (4,3 %). Fyra
respondenter var pensionärer och en respondent uppgav att denne var arbetslös.
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4.2 Varför följer konsumenter företag på sociala medier?

4.2.1 Konsumentmotiv för dagligvaruföretag
Av studiens totalt 117 respondenter uppgav 59 stycken (50,4 %) att de följde företag
inom dagligvarubranschen på sociala medier.
På frågan om varför respondenterna följde företagen på sociala medier var det ett
flertal motiv som framträdde som de klart största. Det var möjligt för respondenterna
att kryssa i flera alternativ på frågan och inte enbart ett. Totalt besvarades denna
fråga av 59 respondenter och tillsammans gav dessa 201 svar.

%(antal
Motiv

respondenter)

Att hitta rabattkoder

71.2 % (42 av 59)

För att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar

50.8 % (30 av 59)

Att hitta information om företaget/dess produkter

47.5 % (28 av 59)

För att få inspiration av det företaget publicerar

40.7 % (24 av 59)

För att jag gillar företaget och/eller deras produkter

37.3 % (22 av 59)

För att delta i företagets olika aktiviteter (ex. tävlingar och utlottningar)

28.8 % (17 av 59)

För att jag har en personlig relation till företaget (ex. anställd, känner ägare/anställd) 25.4 % (15 av 59)
Att få information från andra konsumenter (ex. recensioner)

13.6 % (8 av 59)

Att kunna kommunicera med företaget

10.2 % (6 av 59)

För att kunna "gilla" företagets inlägg och aktiviteter

6.8 % (4 av 59)

För att kunna "dela" information vidare som företaget publicerar

5.1 % (3 av 59)

För att kunna publicera kommentarer

1.7 % (1 av 59)

Inget av ovanstående

1.7 % (1 av 59)

Figur 4: Motiv till att följa företag som säljer dagligvaror på sociala medier
De främsta motiven som framkom var att hitta rabattkoder (71.2 %), att ta del av
nyheter och/eller produktlanseringar (50.8 %), att hitta information om företaget och
dess produkter (47.5 %), att få inspiration av det företaget publicerar (40.7 %) samt
för att respondenten gillar företaget och/eller deras produkter (37.3 %). Därefter
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kom motiven “för att delta i företagets aktiviteter (ex. utlottningar och tävlingar)
vilket 28,8 % av respondenterna svarade samt motivet “för att jag har en personlig
relation till företaget (ex. anställd, känner ägare/anställd) vilket en fjärdedel av
respondenterna svarade (25,4 %).
4.2.2 Konsumentmotiv för kläd- och skoföretag
På frågan om respondenterna följer företag som säljer kläder/skor var det en klar
majoritet som svarade ja. Av de totalt 117 svarande var det 76 respondenter (65 %)
som uppgav att de följde företag inom denna bransch medan övriga 42 (35 %)
respondenter svarade nej.
Till de 76 respondenter som svarade ja på ovanstående fråga ställdes frågan om
varför dessa följer företag som säljer kläder/skor på sociala medier. Det totala antalet
svar på den frågan uppgick till 273 stycken.

%(antal

Motiv

respondenter)

Att hitta rabattkoder

65.8 % (50 av 76)

För att jag gillar företaget och/eller deras produkter

60.5 % (46 av 76)

För att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar

60.5 % (46 av 76)

För att få inspiration av det företaget publicerar

57.9 % (44 av 76)

Att hitta information om företaget/dess produkter

40.8 % (31 av 76)

För att delta i företagets olika aktiviteter (ex. tävlingar och utlottningar)

23.7 % (18 av 76)

Att få information från andra konsumenter (ex. recensioner)

18.4 % (14 av 76)

För att jag har en personlig relation till företaget (ex. anställd, känner
ägare/anställd)

10.5 % (8 av 76)

För att kunna "gilla" företagets inlägg och aktiviteter

10.5 % (8 av 76)

Att kunna kommunicera med företaget

7.9 % (6 av 76)

För att kunna publicera kommentarer

1.3 % (1 av 76)

För att kunna "dela" information vidare som företaget publicerar

1.3 % (1 av 76)

Figur 5: Motiv till att följa företag som säljer kläder/skor på sociala medier
Bland motiv till att följa företag som säljer kläder/skor på sociala medier var det
motiv flest respondenter uppgav “att hitta rabattkoder” (65.8 %). Två motiv delade
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andraplatsen, “att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar samt “för att jag
gillar företaget och/eller deras produkter” vilka båda svarades av 60.5 %. Att dela
företags inlägg (1.3 %), publicera kommentarer (1.3 %) samt att kunna
kommunicera med företaget (7.9 %) var de minst populära motiven bland
respondenterna.

4.2.3 Konsumentmotiv för hemelektronikföretag
Att följa företag som säljer hemelektronik visade sig majoriteten av respondenterna
inte göra. Av de 117 respondenter som deltog uppgav 96 av dem (81.2 %) att de inte
följde företag inom denna bransch. Totalt var det 22 respondenter (18,8 %) som
följde hemelektronikföretag och frågan om varför ställdes därmed till dessa. Från
dessa respondenter erhölls totalt 88 svar som presenteras i tabellen nedan.

Motiv

%(antal
respondenter)

Att hitta rabattkoder

86.4 % (19 av 22)

För att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar

72.7 % (16 av 22)

Att hitta information om företaget/dess produkter

59.1 % (13 av 22)

För att jag gillar företaget och/eller deras produkter

40.9 % (9 av 22)

För att få inspiration av det företaget publicerar

31.8 % (7 av 22)

För att delta i företagets olika aktiviteter (ex. tävlingar och utlottningar)

27.3 % (6 av 22)

Att få information från andra konsumenter (ex. recensioner)

27.3 % (6 av 22)

Att kunna kommunicera med företaget

18.2 % (4 av 22)

För att kunna "gilla" företagets inlägg och aktiviteter

13.6 % (3 av 22)

För att kunna publicera kommentarer

9.1 % (2 av 22)

För att kunna "dela" information vidare som företaget publicerar

9.1 % (2 av 22)

För att jag har en personlig relation till företaget (ex. anställd, känner 4.5 % (1 av 22)
ägare/anställd)

Figur 6: Motiv till att följa företag som säljer hemelektronik
De främsta motiven till att följa företag inom hemelektronikbranschen var för att
hitta rabattkoder (86.4 %), för att ta del av nyheter/produktlanseringar (72.7 %) samt
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för att hitta information om företaget och dess produkter (59.1 %). De motiv som
hamnade i botten var däremot “att ha en personlig relation till företaget” (4.5 %) och
“för att kunna dela information som företaget publicerar” samt “att kunna publicera
kommentarer” vilka båda uppgavs av två respondenter.

4.2.4 Konsumentmotiv för heminrednings- och möbelföretag
Av de 117 respondenterna var det 73 stycken (61,5 %) som uppgav att de inte följde
företag inom denna bransch. Övriga 45 respondenter (38,5 %) uppgav att de följde
företag som säljer heminredning/möbler och totalt gav dessa 156 svar på motiv till
varför de följer företag inom denna bransch.

%(antal
respondenter)

Motiv
För att få inspiration av det företaget publicerar

64.4 % (29 av 45)

För att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar

64.4 % (29 av 45)

För att jag gillar företaget och/eller deras produkter

62.2 % (28 av 45)

Att hitta rabattkoder

55.6 % (25 av 45)

Att hitta information om företaget/dess produkter
Att få information från andra konsumenter (ex. recensioner)

46.7 % (21 av 45)
20 % (9 av 45)

För att delta i företagets olika aktiviteter (ex. tävlingar och 13.3 % (6 av 45)
utlottningar)
För att jag har en personlig relation till företaget (ex. anställd, känner 11.1 % (5 av 45)
ägare/anställd)
För att kunna "dela" information vidare som företaget publicerar

För att kunna "gilla" företagets inlägg och aktiviteter

4.4 % (2 av 45)

2.2 % (1 av 45)

För att kunna publicera kommentarer

2.2 % (1 av 45)

Att kunna kommunicera med företaget

0 % (0 av 45)

Figur 7: Motiv till att följa företag som säljer heminredning/möbler
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4.2.5 Konsumentmotiv och bransch
För att kunna utröna om det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan
konsumentmotiv och olika branscher gjordes en variansanalys. Detta för att testa
denna studies hypotes H1 ”konsumentmotiv skiljer sig åt mellan branscher”. Denna
analys testar nollhypotesen “att alla medelvärden är lika”.

Figur 8: Variansanalys för konsumentmotiv och branscher
För att kunna säga att det finns skillnader i medelvärden mellan de olika branscherna
ska F-värdet vara större än det kritiska värdet (F-krit) vilket innebär att följande ska
gälla; F > F-krit. Detta förhållande föreligger inte här och därför kan inga statistiskt
signifikanta skillnader konstateras. Det finns därmed inga signifikanta skillnader i
medelvärde för konsumentmotiv mellan de olika branscherna. Eftersom inga
signifikanta skillnader kunde konstateras kan studiens hypotes H1 förkastas då
konsumentmotiven inte skiljer sig åt mellan branscher.
För att ta reda på om det ändå fanns mindre skillnader vad gällde konsumentmotiv
mellan de olika branscherna plockades det främsta motivet ut för varje bransch
vilket beräknades genom att använda funktionen typvärde i Excel. Typvärdet är det
svarsalternativ som fått flest antal svar (Eliasson, 2018). För branscherna
dagligvaror, kläder/skor samt hemelektronik var motivet som förekom mest
frekvent “att hitta rabattkoder”. Den skillnad som fanns i konsumentmotiv mellan
branscherna var för inrednings/möbelbranschen där “att hitta inspiration” var
vanligast förekommande.
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4.3 Konsumentmotiv och ålder
För att ta reda på hur motiven såg ut för olika åldersgrupper summerades motiven
för alla branscher och varje enskild åldersgrupp. Efter att summeringen hade gjorts
kunde det konstateras att antal motiv i åldersgrupperna 56-65, 66-75 och 76 år eller
äldre var lågt (endast 5-10 motiv i varje) vilket gjorde att dessa valdes att exkluderas
i variansanalysen för att antal motiv mellan åldersgrupperna inte skulle skilja sig för
mycket. Att antalet motiv var lågt för dessa åldersgrupper medförde också att det
inte ansågs vara representativt för hela åldersgruppen då antalet respondenter för
dessa åldrar också var få.
En envägs variansanalys genomfördes därefter för att testa om något medelvärde för
motiv skiljde sig åt och därmed testa denna studies hypotes H3 “konsumentmotiv
skiljer sig åt mellan åldersgrupper”.

Figur 9: Variansanalys för konsumentmotiv och åldersgrupper
För att kunna säga att det finns skillnader i medelvärden mellan de olika branscherna
ska F-värdet vara större än det kritiska värdet (F-krit) vilket innebär att följande ska
gälla; F> F-krit. Detta förhållande föreligger inte här och därför kan inga statistiskt
signifikanta skillnader konstateras. Det finns därmed inga signifikanta skillnader i
medelvärde för konsumentmotiv mellan de olika åldersgrupperna. Därmed förkastas
denna studies hypotes H3 (konsumentmotiv skiljer sig åt mellan åldersgrupperna).
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Även för denna variabel beräknades typvärdet för konsumentmotiv i respektive
åldersgrupp. Att hitta rabattkoder var det mest frekvent förekommande motivet för
åldrarna 18–25, 36–45 och 46-55 medan åldersgruppen 26-35 skiljde sig åt då
motivet “att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar” var mest förekommande
för denna ålderskategori.

4.4 Konsumentmotiv och kön
Nästa demografiska variabel som undersöktes var kön. Fördelningen mellan de
främsta konsumentmotiven för respektive kön och bransch såg ut på följande sätt;

Dagligvaror

Dagligvaror

Kläder
/skor

Kläder
/skor

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

1.
2.
3.

Rabatter
(84.4 %)
Nyheter
(53.3 %)
Informatio
n (44.4 %)

1.
2.
3.

Rabatter (57.1
%)
Information
(50 %)
Inspiration
(42.8 %)

1.
2.
3.

Rabatter (67.8
%)
Nyheter (60.7
%)
Gillar
företaget (60.7
%)

1.
2.
3.

Rabatter
(60 %)
Nyheter
(60 %)
Gillar
företaget
(60 %)

Hemelektronik

Hemelektronik

Inredning/möbler

Inredning/möbler

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

1.
2.
3.

Rabatter
(88.8 %)
Nyheter
(44.4 %)
Informatio
n (33.3 %)

1.
2.
3.

Rabatter
(92.3 %)
Nyheter
(92.3 %)
Information
(69.2 %)

1.
2.
3.

Inspiration
(66.6 %)
Nyheter (62.2
%)
Gillar
företaget (62.2
%)

Ingen data1

Figur 10: Motiv för respektive bransch och kön

Inga män svarade att de följde företag som säljer heminredning/möbler på sociala medier och
därav finns inga svar att tillgå gällande motiv.
1
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Den hypotes som formulerades gällande konsumentmotiv och kön var hypotes H2
”konsumentmotiv skiljer sig inte åt mellan könen”. För att testa denna hypotes
gjordes ett T-test (två sampel antar olika varianser). Ett t-test utgår från
nollhypotesen att de två medelvärdena är lika.

Figur 11: T-test för konsumentmotiv och kön
Om nollhypotesen ska kunna förkastas ska följande föreligga; t-värdet > kritiska tvärdet. Av figuren ovan kan det därför konstateras att ovanstående förhållande inte
föreligger. Därmed blir resultatet av t-testet att det inte går att förkasta studiens
hypotes H2 (konsumentmotiv skiljer sig inte åt mellan könen). Det finns därmed
inga signifikanta skillnader i motiv könen emellan.
När typvärde beräknades för de sammanlagda motiven för respektive kön var
resultatet lika för både män och kvinnor. Det konsumentmotiv som förekom mest
frekvent var “att hitta rabattkoder” och är i enlighet med t-testet ovan där inga
signifikanta skillnader i konsumentmotiv kunde finnas.
De konsumentmotiv som visade sig vara vanligast förekommande i hela studien var
motiven “att hitta rabattkoder”, “att hitta information om företaget och dess
produkter”, “att ta del av nyheter och produktlanseringar” samt “att få inspiration av
det företaget publicerar”. Dessa motiv var gemensamma och genomgående för hela
studien och inga signifikanta skillnader kunder konstateras för motiv kopplat till
varken bransch eller demografiska variabler hos konsumenterna.
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5. Analys och diskussion
I detta avsnitt kommer den data som insamlats att analyseras och diskuteras
djupgående. Motiv till att följa företag kommer att diskuteras i relation till bransch,
demografiska variabler och COBRA-modellen.

5.1 Konsumentengagemang och interaktion
Att som konsument följa företag på sociala medier bygger på någon form av
engagemang och interaktion från konsumentens sida. Att mäta konsumenters
engagemang på sociala medier kan göras genom COBRA-modellen som diskuterats
tidigare. COBRA-modellen och dess tre segment baseras på nivå av interaktion där
konsumtionssegmentet kräver lägst interaktionsnivå och skapandesegmentet kräver
högst (Muntinga et al, 2011).
Nedan har samtliga motiv för studien placerats in under COBRA-modellens tre
segment vilket då ger följande figur;

Segment
Konsumtion

Motiv
•

Att hitta rabattkoder/erbjudanden

•

Att hitta information om företaget och dess produkter

•

Att få information om företaget och dess produkter från andra
(recensioner/betyg)

Bidragande

Skapande

•

Att ta del av nyheter och produktlanseringar

•

Att få inspiration av det företaget publicerar

•

Att kunna kommunicera/ha en dialog med företaget

•

Att delta i företagets olika aktiviteter (tävlingar/utlottningar)

•

Att kunna “gilla” företagets inlägg

•

Att kunna “dela” företagets inlägg

•

Att publicera kommentarer

Figur 12: Studiens motiv kopplat till COBRA-modellens segment
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Övriga motiv till att följa företag på sociala medier som undersöktes i studien var
“för att jag gillar företaget och dess produkter” och “för att jag har en personlig
relation till företaget (ex. anställd, delägare osv)”. Dessa anses inte falla in under
någon av modellens tre segment utan föreslås istället kunna utgöra ett eget segment
som baseras på personliga aspekter.
De motiv som visade sig vara vanligast förekommande i studien, “att hitta
rabattkoder”, “att hitta information om företaget och dess produkter”, “att ta del av
nyheter och produktlanseringar” samt “att få inspiration av det företaget publicerar”,
återfinns alla under modellens första segment, konsumtion. Med andra ord, det
segment som kräver minst interaktion från konsumenter. En möjlig förklaring till att
de motiv som förekommer mest frekvent återfinns inom segmentet som kräver lägst
interaktion kan vara att majoriteten av företag i Sverige inte lyckas engagera sina
följare i någon vidare stor utsträckning. Bland Sveriges 100 största annonsörer och
företag lyckas företag enbart få 1–2 % av följarna att interagera med företagets
aktiviteter på olika sociala medier (Resumé Insikt, 2019). Trots att stora summor
investeras på just marknadsföring i sociala medier från svenska företag (Dagens
Media, 2019) lyckas de inte engagera sina följare och skapa någon större interaktion.
Att engagemanget är så pass lågt bör ses som en utmaning företag har att ta tag i.
Sociala medier bygger till stor del på de möjligheter som finns till just engagemang
och interaktion från de som använder dem och är därmed en väsentlig och rent
avgörande del (Kaplan & Haenlein, 2010). Att engagemanget från följare är lågt kan
bero på flera faktorer. Gemensamt är dock att företag bör se över sina aktiviteter på
sociala medier och utvärdera hur deras sociala kanaler faktiskt ska användas. Med
utgångspunkt i ovanstående anser jag att det finns två möjliga utvägar för företag.
Att anpassa sig till det konsumenter uppger att de följer företag för på sociala medier
(med andra ord för att hitta rabattkoder och information, ta del av nyheter samt att
bli inspirerade) och publicera innehåll i linje med detta. Alternativet är att faktiskt
inse de brister som finns, däribland det låga engagemanget från konsumenter, och
försöka skapa innehåll som bidrar till att konsumenter engagerar sig och interagerar
i större utsträckning. Oavsett är det viktigt att beakta både de mest förekommande
motiven och de mindre förekommande motiven eftersom att båda kategorierna ger
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viktig information och värdefulla insikter att arbeta vidare med. Därför kommer
fortsatt analys fokusera på just dessa två delar.

5.2 Varför följer konsumenter företag på sociala medier?
Undersökningens resultat visade att inga signifikanta skillnader i konsumentmotiv
mellan branscherna kunde konstateras. “Att hitta rabattkoder”, “att hitta information
om företaget och dess produkter”, “att ta del av nyheter och produktlanseringar”
samt “att få inspiration av det företaget publicerar” är de mest konsumentmotiv som
förekommer mest frekvent bland alla studiens respondenter. De fyra motiv som var
mest förekommande bekräftas av vad tidigare studier på området också visat. Både
Baird och Parasnis (2011) och Dimitriu och Guesalaga (2017) konstaterar i sina
studier att dessa fyra motiv var de vanligast förekommande bland konsumenter.
Den bransch som dock utmärker sig något bland resultaten är företag som säljer
heminredning och möbler. Viktigt att notera är att det av undersökningsresultatet
framkom att det endast var kvinnor som visade sig följa företag inom denna bransch
bland respondenterna. Motiven till att följa företag inom branschen skiljde sig också
från motiven som var vanligast förekommande i övrigt då motiven “att få inspiration
av det företaget publicerar”, “att ta del av nyheter och/eller produktlanseringar” och
“för att jag gillar företaget och/eller deras produkter” här låg i topp vilket de inte
gjorde för någon av de andra branscherna. En möjlig förklaring till detta kan vara
att kvinnor i högre utsträckning ser sociala medier och att följa företag på dem som
en form av underhållning (Sheldon, 2008). Motivet “att få inspiration av det
företaget publicerar” kan därmed falla in under underhållningsaspekten vilket skulle
kunna vara en möjlig förklaring till varför inspirationsmotivet toppar branschen som
endast kvinnor uppges följa i studien.
En ytterligare aspekt värd att poängtera är att de branscher som följdes av minst
antal

respondenter

var

företag

som

säljer

hemelektronik

respektive

heminredning/möbler. Vad som är intressant är att företag inom båda dessa
branscher återfanns på listan över Sveriges största annonsörer. Företagen från dessa
branscher som finns med på listan (listplacering inom parentes) är Mio (5),
Elgiganten (7) samt IKEA (14) (Dagens Media, 2019). Trots att stora investeringar
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görs på reklam så väljer en majoritet av respondenterna att inte följa dem på deras
sociala medier. Anledningarna till detta kan förstås vara flera, dock verkar
problemet inte ligga i att företagen i sig inte satsar på att marknadsföra sig eftersom
att stora investeringar görs när företagen återfinns bland Sveriges största annonsörer.
Möjliga anledningar skulle dock kunna vara att pengar inte läggs på marknadsföring
och användning av just sociala medier och att företags aktivitet på sociala medier
därmed är åsidosatta. Om sociala medier faktiskt används så skulle en annan
anledning kunna vara att de inlägg som görs och de innehåll och budskap som
kommuniceras ut inte är attraktivt nog för konsumenter. Om konsumenter inte
tilltalas av innehållet finns risken att dessa slutar följa företaget helt.
Oavsett vilka bakomliggande orsaker som finns är det viktigt för företag inom de
två ovan nämnda branscherna, hemelektronik och heminredning/möbler, att ta del
av information likt de resultat som framkommit i denna studie för att bli medvetna
om hur konsumenter faktiskt resonerar. Med den vetskapen kan förändringar ske
som förhoppningsvis kan bidra att skapa mer tilltalande innehåll i deras sociala
medier vilket förhoppningsvis också kan leda till fler följare och därmed större
spridningsmöjligheter av marknadsföring på sociala medier.

5.3 Vilka konsumentmotiv är inte prioriterade?
Efter att ha sammanställt, analyserat och reflekterat kring de resultat som erhölls i
studien kunde det konstateras att de mest frekvent förekommande motiven var
gemensamma för alla branscher oavsett respondenternas kön eller ålder. En
intressant tanke som då uppkom var att titta närmre på de motiv som fick lägst antal
svar från respondenterna då detta också är en viktig del att analysera och beakta. De
konsumentmotiv som förekom minst frekvent finns presenterade i Tabell 2–5 under
resultatdelen och består av följande fyra; “att kunna kommunicera och ha en dialog
med företaget”, “att kunna publicera kommentarer”, “att kunna “gilla” företagets
inlägg och aktiviteter samt “att kunna “dela” företagets inlägg och aktiviteter”. I
Figur 6 nedan har dessa motiv markerats i COBRA-modellen. Precis som figuren
visar så tillhör de nämnda motiven ovan de två segmenten som kräver högst nivå av
interaktion från konsumenter, bidragande- och skapandesegementen.

- 39 -

Segment
Konsumtion

Motiv
•

Att hitta rabattkoder/erbjudanden

•

Att hitta information om företaget och dess produkter

•

Att få information om företaget och dess produkter från andra
(recensioner/betyg)

Bidragande

Skapande

•

Att ta del av nyheter och produktlanseringar

•

Att få inspiration av det företaget publicerar

•

Att kunna kommunicera/ha en dialog med företaget

•

Att delta i företagets olika aktiviteter (tävlingar/utlottningar)

•

Att kunna “gilla” företagets inlägg

•

Att kunna “dela” företagets inlägg

•

Att publicera kommentarer

Figur 13: Minst frekvent förekommande konsumentmotiven
Att dessa aktiviteter inte är prioriterade hos konsumenter framgår tydligt från de
enkätsvar som erhållits. Det som gör dessa motiv intressanta är framförallt det
faktum att många företag idag väljer att använda sociala medier som ett sätt att få
en bättre kommunikation med sina kunder. Företag idag väljer också att inkludera
sociala medier som en del att bedriva kundtjänst på (Aydin, 2019).
Så varför följer inte konsumenter företag av dessa anledningar?
En möjlig förklaring till att konsumentmotiv som involverar kommunikation och
kräver

interaktion

från

konsumenter

själva

knappt

förekommer

bland

respondenternas svar i denna studie kan vara att många konsumenter är missnöjda
med hur företag kommunicerar i sina sociala medier. The Northbridge Group (2019)
har undersökt hur konsumenter upplever företag som använder sociala medier som
en form av kundtjänst och resultatet från undersökningen visar på ett utbrett
missnöje hos konsumenter. För långa väntetider på svar, problem som kvarstår trots
kontakt med företaget samt att kontakt ofta behövs göras flera gånger för samma
ärende tas upp som faktorer som gett upphov till missnöjet hos konsumenter (The
Northbridge Group, 2019). Detta skulle kunna vara en anledning till att just
konsumentmotiv som involverar kommunikation med företag inte värdesätts för att
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konsumenter helt enkelt inte är nöjda med hur företag hanterar kommunikation i
sociala medier.
Att motiv som involverar kommunikation och som kräver en viss mängd
engagemang och interaktion inte prioriteras bör också tas på allvar bland företag och
ses som något som måste förbättras. Grundtanken med sociala medier bygger på
interaktion och som företag bör det vara prioriterat att de följare företaget har vill
engagera sig i och interagera med företaget i fråga. Återigen handlar det om att
företag måste se över sina aktiviteter och sitt innehåll på sociala medier och försöka
förstå vad konsumenter efterfrågar. Att känna sina följare är grundpelaren för att
leverera innehåll som matchar dess förväntningar och för att lyckas engagera med
sina sociala medier krävs en tydlig strategi. Företag har därmed stora utmaningar att
ta tag i gällande sina sociala medier men har allt att vinna på att faktiskt göra det.
Studier som denna är därför viktiga för att faktiskt ta reda på vad konsumenter
efterfrågar för innehåll i företags sociala kanaler. Med kunskap om det kan de
innehåll som publiceras anpassas bättre till den efterfrågan konsumenter har och en
mer träffsäker och effektiv marknadsföring kan då skapas.
Sociala medier har växt kraftigt de senaste åren och förväntas bara växa allt mer.
Att som företag inte följa med i den utveckling är således att ta flera steg tillbaka i
den utveckling som sker i dagens samhälle och i allra högsta grad kontraproduktivt.
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6. Slutsats
Under detta avsnitt kommer studiens slutsatser att redogöras för samt de bidrag
som studien bidragit till. Förslag till vidare forskning kommer också att presenteras
och diskuteras.
Denna studie syftade till att studera konsumenters motiv, det vill säga varför
konsumenter väljer att följa företag, på sociala medier. Studien ämnade också att
utröna om konsumentmotiven skiljer sig åt beroende på vilken bransch ett företag
tillhör samt om demografiska variabler hos konsumenten påverkar motiven. För att
förstå slutsatsen i sin helhet upprepas studiens frågeställningar vilka slutsatsen tar
sin utgångspunkt i;
1. Vilka konsumentmotiv är mest förekommande?
2. Hur skiljer sig konsumentmotiven åt beroende på bransch och konsumenters
demografiska variabler?
3. Vilka konsumentmotiv är minst förekommande?
Studiens undersökningsresultat visar att de främsta motiven konsumenter har till att
följa företag på sociala medier var för “att hitta rabattkoder”, “att hitta information
om företaget och dess produkter”, “att ta del av nyheter och produktlanseringar”
samt “att få inspiration av det företaget publicerar”. Dessa motiv var således de mest
frekvent förekommande och var genomgående för hela studien oavsett branscher
och demografiska variabler. Inga signifikanta skillnader kunde konstateras gällande
konsumentmotiv och olika branscher. Inga skillnader fanns heller mellan motiv och
kön eller motiv och åldrar. Att inga skillnader i motiv hittades kan bero på flera
saker. En intressant aspekt som framkom av undersökningsresultatet var att de
konsumentmotiv som rankades lägst av konsumenter också dessa var genomgående
för alla branscher oavsett kön och ålder. Dessa motiv var följande fyra; “att kunna
kommunicera och ha en dialog med företaget”, “att kunna publicera kommentarer”,
“att kunna “gilla” företagets inlägg och aktiviteter samt “att kunna “dela” företagets
inlägg och aktiviteter”. Det kunde därmed konstateras att de motiv som rankades
lägst var de motiv som krävde högst interaktion och engagemang från
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konsumenterna

sida.

För

företag

innebär

det

att

det

finns

stora

förbättringsmöjligheter att arbeta vidare med. Sociala medier bygger på interaktion
och engagemang och att inte lyckas engagera sina följare skulle kunna ses som ett
dåligt betyg för företag och dess aktiviteter i sociala medier. I och med att sociala
medier växer allt mer bör företag på allvar se över hur engagemanget från följare
kan växa och vad som behöver göras för att nå dit. Därför är studier som denna
viktiga för att faktiskt ta reda på vad konsumenter efterfrågar för innehåll i företags
sociala kanaler. Med kunskap om det kan de innehåll som publiceras anpassas bättre
till den efterfrågan konsumenter har och en mer träffsäker och effektiv
marknadsföring kan då skapas.

6.1 Studiens bidrag
Av resultaten kunde det konstateras att inga skillnader i motiv kunde finnas kopplat
till vare sig företagsbransch eller demografiska variabler hos konsumenterna. De
eventuella samband som skulle undersökas i studien och som redogjordes för i
studiens konceptuella modell visade sig därmed inte finnas. Istället kunde skillnader
i motiv finnas kopplat till nivå av interaktion och engagemang vilket därmed är
denna studiens största bidrag. Bidraget kommer diskuteras mer utförligt nedan
utifrån ett teoretiskt, samhälleligt och ett företagsperspektiv.

Branscher
Dagligvaror

Studiens bidrag

Konsumentmotiv

Kläder/skor
Elektronik

Informativa motiv

Inredning

Interaktiva motiv
Inget
samband

Demografiska
variabler

Kreativa motiv

Skillnader i motiv
kopplat till
interaktion och
engagemang

Förmånliga motiv
Personliga motiv

Ålder
Kön

Figur 14: Studiens konceptuella modell och bidrag
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Det teoretiska bidraget från denna studie bidrar till en förståelse kring hur motiv kan
mätas utifrån COBRA-modellen samt hur motiven för denna studie kunde kopplas
till modellens olika segment. Som diskuterats tidigare var de mest förekommande
motiven de motiv som krävde minst interaktion och de minst förekommande
motiven var de där nivån av interaktion och engagemang från konsumenter behövde
vara som högst. Modellen visade tydligt på och bidrog till att synliggöra att dessa
förhållanden förelåg och gav upphov till vidare diskussion och reflektion kring detta
som en del av studiens resultat.
Ur ett företagsperspektiv bidrar denna studie till insikter både vad gäller de mest och
de minst förekommande konsumentmotiven. Båda dessa kategorier av motiv ger
värdefull information för företag kring vad dessa bör satsa på samt vilka utmaningar
som finns att jobba vidare med. Studien ger en inblick i konsumenters efterfrågan
(de motiv som förkom mest) men ger också information om vad som behöver
förbättras för att konsumenter ska följa företag även av dessa anledningar (de motiv
som förekom minst). De motiv som rankades lägst kan ses både som en svaghet och
som något att bortprioritera eller som en möjlighet till något att förbättra.
Ur ett samhällsperspektiv kan denna studie bidra till en förståelse kring konsumenter
i dagens samhälle sett till vilka motiv som prioriteras och inte. Utifrån denna studies
resultat kan det konstateras att konsumenter inte interagerar/engagerar sig i någon
större utsträckning. Människor idag vill ständigt hålla sig uppdaterade vilket bidrar
till att konsumtionen av sociala medier snarare prioriterar kvantitet före kvalitet. I
denna studies kontext kan detta kopplas till det som COBRA-modellens segment
visar kring motiven i studien. Konsumenter prioriterar de motiv som kräver minst
interaktion men som samtidigt ger dem så mycket nytta som möjligt (information,
rabattkoder, nyheter kring företaget osv) snarare än de motiv som kräver större
engagemang men som kanske är mer genomtänkta aktiviteter från företagens sida
och därmed av högre kvalitet. Översätter man detta till hur företag bör hantera sina
aktiviteter i sociala medier kanske det vinnande konceptet då skulle vara att göra
inlägg ofta och om allmänna saker snarare än inlägg som kräver mer
interaktion/engagemang för att möta den efterfrågan som finns bland konsumenter i
nuläget.

- 44 -

6.2 Förslag till vidare forskning
Denna studie har tillämpat en kvantitativ metod vilket gett en överblick av det
studerade forskningsområdet. Att genomföra en kvalitativ studie alternativt en
studie som tillämpar metodtriangulering med samma frågeställningar och syfte är
därmed ett förslag till vidare forskning då en kvalitativ studie hade kunnat ge mer
utvidgad information kring de motiv som konsumenter har till att följa företag samt
en mer djupgående förståelse för dessa motiv. Ytterligare förslag till vidare
forskning inom området hade kunnat vara att undersöka andra branscher än de som
denna studie har fokuserat på. Ett förslag är också att studera andra sociala medier
än vad som valdes i denna studie för att således få ännu mer kunskap om olika
företag och olika sociala plattformar. Denna studie analyserade också vilka motiv
som var minst frekvent förekommande. Det hade därför varit intressant att också
studera dessa motiv mer djupgående genom att exempelvis intervjua konsumenter
kring dessa för att ta del av de tankar och resonemang konsumenter har kring att
dessa motiv inte prioriteras.
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