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Sammanfattning 

Studien undersöker olika dimensioner av det omdiskuterade begreppet kundengagemang i ett 

online brand community på Facebook, i förhållande till tidigare konsumtion och köpintention 

“offline”. Webbaserade enkäter användes som metod för att undersöka vilka dimensioner av 

kundengagemang som förekommer i det studerade online brand communityt på 

Livrustkammarens Facebooksida. Vidare användes en korrelationsanalys för att se om det 

fanns ett samband mellan de olika dimensionerna av kundengagemang i förhållande till 

tidigare konsumtion samt köpintention. Slutligen användes logistisk regressionsanalys för att 

se om någon av engagemangsdimensionerna kunde vara en predikator för tidigare konsumtion 

respektive köpintention. Resultatet av korrelationsanalysen visade på ett positivt, statistiskt 

signifikant samband mellan kognitivt engagemang gentemot varumärket i förhållande till 

tidigare konsumtion. Ett positivt och statistiskt signifikant samband förelåg också mellan alla 

engagemangsdimensioner i förhållande till köpintention. Regressionsanalyserna visade på 

endast ett statistiskt signifikant resultat, där kognitivt engagemang gentemot varumärket var 

en predikator för tidigare konsumtion. Troligtvis berodde avsaknaden av statistiskt 

signifikanta resultat i regressionsanalyserna på multikollinearitet (korrelation) mellan de 

oberoende variablerna. Denna korrelation gör det också svårt att undersöka alla tre 

dimensionerna av engagemang samtidigt i en kvantitativ studie. Framtida forskning kan 

därför använda sig av en kvalitativ metod, exempelvis netnografi, för att studera de 

antecedents som lämnats utanför studiens ramar. Resultatet visar också på vikten av att 

praktiker värdesätter det kognitiva engagemanget gentemot varumärket istället för endast det 

beteendemässiga, då detta var den enda predikatorn som framkom i förhållande till tidigare 

konsumtion. Resultatet tyder också på att engagemang i sociala medier har en betydelse för 

köpintention, då ett samband återfanns mellan alla former av engagemang i communityt 

”online” och en intention att besöka museet ”offline”.  
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Abstract 

This thesis explores the different dimensions of the much-debated subject of customer 

engagement in an online brand community on Facebook, in relation to prior consumption and 

purchase intention “offline”. Using web-based surveys, the different dimensions of customer 

engagement in the online brand community of the Swedish museum The Royal Armoury were 

examined. The different types of dimensions were then studied in relation to prior visits and 

purchase intention through a correlation-matrix. A regression analysis was also conducted to 

examine if any of the dimensions could act as a predictor to prior visits or future purchase 

intention. The result of the correlation-matrix showed a positive, statistically significant 

correlation between cognitive engagement towards the brand in relation to prior visits. A 

positive and statistically significant result was also shown between all of the engagement-

dimensions versus purchase intention. The regression analysis showed statistically significant 

evidence that cognitive engagement towards the brand acted as a predictor for prior visits. The 

high levels of statistical significance could be caused by multicollinearity (correlation) within 

the independent engagement variables. This correlation makes it difficult to examine all three 

dimensions of engagement in a quantitative study. Future studies could instead use a 

qualitative method, for example netnography, to examine the antecedents that go beyond the 

scope of this study. Ultimately, the results show how important it is for marketers to value 

cognitive engagement towards the brand, as it showed to be the only predictor for prior visits. 

Additionally, as this study showed that overall engagement in online brand communities has a 

significant positive correlation with purchase intention, it should be considered when 

developing online marketing plans. 
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Definitioner:  

Customer engagement/kundengagemang (C.E.): Ett subjekts (kunds) engagemang 

gentemot ett objekt (i denna studie varumärke eller community). Här ses begreppet 

engagemang ur ett multidimensionellt perspektiv, vilken inkluderar affektivt, kognitivt och 

beteendemässigt engagemang. I texten används begreppet customer engagement synonymt 

med det svenska begreppet kundengagemang. I vetenskapliga artiklar används ibland 

förkortningen C.E. för customer engagement.  

 

Kund/konsument: I undersökningen används begreppen kund och konsument synonymt, då 

det inte kostar något att besöka de flesta av museets utställningar. Därför antas kunden vara 

densamma person som konsumerar tjänsten (besöker museet). I olika studier om customer 

engagement används både konsument och kund som begrepp.  

 

Online/virtual brand community (O.B.C.): I denna studie används begreppet online brand 

community, samt dess förkortning O.B.C. Vissa forskare, vars teorier används i studien, 

använder istället begreppet virtual brand community. Dessa begrepp ses här som synonymer, 

vilka alltså betecknar den gemenskap som formas online kring ett varumärke på exempelvis 

en Facebook-sida.  

 

Antecedents/drivers: Antecedents är det engelska ordet för “föreliggande” eller “tidigare”. I 

denna studie används dessa begrepp synonymt med varandra, där antecedents alltså är 

förstadier till kundengagemang. 

 

Engagement focus/object/theme: Dessa begrepp används synonymt i de teorier som denna 

studie utgår från. Även i denna studie används begreppen synonymt med varandra, men med 

deras svenska översättning. Begreppen förklarar vidare det objekt vilket engagemanget riktas 

mot. Inom online brand community studeras bland annat objekten varumärke och community 

(gemenskap), vilka också används i denna studie.  

 

“Online”: Med online menar vi den virtuella miljö som finns på Facebook, i denna studie 

närmare bestämt i form av ett Facebook online brand community. 

 



“Offline”: Med offline menar vi den dagliga verksamhet vilken sker i det fysiska museet - 

alltså visningar, utställningar och evenemang. 

 

 

Kommentar till de upphovsrättsskyddade figurer som förekommer i uppsatsen:  

För de figurer som är reproducerade från andra författares vetenskapliga artiklar, har tillstånd 

för återgivelse av dessa erhållits i de fall det varit nödvändigt. Figurerna refereras till i 

enlighet med de villkor som delgivits i samband med de rättigheter till publicering som 

erhållits.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel redogörs för bakgrund, där online brand communities redogörs för 

som en mötesplats för den engagerade konsumenten, vilka organisationer använder sig av för 

att bygga relationer med konsumenter. I inledningen presenteras också 

problemformuleringen, där betydelsen och svårigheten med att skapa äkta engagemang 

beskrivs. I problemformuleringen redogörs även för en lucka i den tidigare forskningen inom 

customer engagement som uppsatsen ämnar fylla. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

 

1.1. Bakgrund 
Idag ses konsumenten som en aktiv deltagare i sitt konsumerande (Bengtsson & Östberg 

2011). I samband med detta synsätt har det blivit relevant att fokusera på konsumentens 

aktiviteter genom studier om relationer och engagemang (Pansari & Kumar 2017). En viktig 

plattform för engagemang är sociala medier, vilka har revolutionerat möjligheterna för hur 

människor kommunicerar och delar med sig av information (Pereira, de Fátima Salgueiro, & 

Mateus 2014). Internetanvändning handlar nu inte bara om transaktioner - det handlar om 

aktiva relationer och dialoger - där det som fascinerar konsumenten är de olika dialoger som 

denne kan engagera sig i (Arvidsson 2006).  

 

De deltagande möjligheterna på sociala medier har medfört att allt fler företag använder 

plattformarna i syfte att marknadsföra sitt varumärke och nå ut till sina kunder (Gao & Feng 

2016). De sociala medierna har bland annat skapat förutsättningar för så kallade “brand 

communities” (Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek 2013). Genom online brand communities kan 

konsumenter samla in information från företagen och dela med sig av sina åsikter till andra 

medlemmar (Stewart & Pavlou 2002; Hollenbeck & Kaikati 2012). En populär online-

plattform för brand communities är Facebook (Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström 

2012). Kaplan och Haenlein (2010) menar att denna plattform möjliggör en social närvaro i 

och med sina möjligheter till kommunikation mellan flera parter. 

 

Facebooks interaktiva natur innebär att det blir en logisk plattform för engagemang 

(Hollebeek et. al. 2014). För att studera konsumentens roll i online brand communities och de 

möjliga effekter som finns, så samlas forskningen i att studera just engagemang. Begreppet 

kundengagemang eller customer engagement används av flera forskare för att på ett 
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övergripande sätt definiera konsumentens aktiviteter i online brand communities (Van Doorn 

et. al. 2010; Brodie et. al. 2011; Maslowska, Malthouse & Collinger 2016; Dessart, Veloutsou 

& Morgan-Thomas 2016). Forskarna menar att detta kundengagemang kan ta sig uttryck i tre 

dimensioner (Brodie el. al. 2013; Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2016) där 

engagemanget är mer eller mindre synligt (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2016). 

Först och främst talar forskarna om ett affektivt och kognitivt engagemang, där engagemanget 

handlar om att exempelvis uppleva en känsla eller läsa en text (Brodie et. al. 2013; Dessart, 

Veloutsou & Morgan-Thomas 2016). Ett mer synligt engagemang kan dock även finnas i 

form av “likes”, kommentarer eller delningar av communityts medlemmar (ibid.). Detta 

engagemang benämner forskarna för ett beteendemässigt engagemang (ibid.). Vidare menar 

forskarna att för att studera de aktiviteter som sker inom online brand communities är det 

relevant att undersöka tre engagemangsdimensioner (ibid.). Engagemang bör således studeras 

ur en affektiv, kognitiv och beteendemässig dimension (ibid.). 

 

1.1.1. Museiverksamheter 

Att låta följare engagera sig i ett online brand community är idag en viktig del i många 

museers marknadsföringsarbete (Kidd 2011). Museer har, i och med utvecklingen av internet, 

gått från att vara “om något” till att vara “för någon” där man fokuserar på besökare som 

aktiva och engagerade medskapare snarare än som passiva mottagare (Holdgaard & Klastrup 

2014). En naturlig följd av detta är att även besökarnas roll har förändrats, där de idag ses som 

mer än en fysisk besökare (Wang et. al. 2009). 

 

Facebook är ett exempel på en onlineplattform där museernas besökare befinner sig idag 

(Proctor, 2010). Genom Facebook kan museets besökare dela med sig av information om 

museet, samtidigt som museet innehar lite kontroll över vad som delas. För att kunna möta 

sina besökare och få bättre kontroll över vad som sägs så krävs det att även museerna befinner 

sig på samma plattformar (ibid.). Facebook blir därför en vanlig plattform för museer att möta 

sina besökare och följare på (Proctor, 2010), och är följaktligen den plattform där online 

brand communities ofta kan uppstå (Pereira, Fátima, Salgueiro & Mateus 2014). Det 

engagemang som skapas i online brand communities utgör det som i forskningssammanhang 

kallas “customer engagement” eller kundengagemang. Kundengagemang inom online brand 

communities menar Brodie et. al. (2013) leder till ett värdeskapande både för communityts 

medlemmar samt för organisationen eller varumärket. 
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En sökning på Facebook visar vidare att Sveriges 12 mest populära museum, rangordnade i 

Sveriges museers pressmeddelande (Sveriges museer 2018), använder sig av Facebook som 

plattform. Flera av Facebooksidorna fungerar till synes som online brand communities, där 

användarna och museet interagerar med varandra. Enligt Bartak (2007) väljer museer att 

synas på sociala medier i framförallt ett marknadsföringssyfte, men även för att engagera 

följarna och skapa varaktiga relationer. Det övergripande målet med museernas närvaro i 

sociala medier menar King (2006) handlar om att locka fler besökare. 

 

Engagemang i sina sociala medier är alltså något som många organisationer, däribland 

museer, vill skapa. Att skapa engagemang hos följare kan dock vara problematiskt i och med 

det uppmärksamhetssamhälle som vi idag lever i (Gillberg, 2014). Gillberg (ibid.) menar att 

människor engagerar sig i olika saker för att få uppmärksamhet, där det handlar om att synas 

snarare än hur man syns. En logisk konsekvens som enligt Gillberg (ibid.) uppstår i detta 

uppmärksamhetssamhälle är den om ifrågasättandet av vad som egentligen är verkligt - där 

det som synliggörs i den medierade världen tenderar att överordnas den faktiska verkligheten 

(ibid.). Det blir alltså relevant att fråga sig om engagemang i online brand communities är ett 

äkta och eftersträvansvärt engagemang, som också speglar sig i den fysiska verksamheten 

“offline”.  

 

1.2. Problemformulering 
Många av Sveriges museer använder, som tidigare nämnt, Facebook för att bli synliga för sina 

kunder. Samtidigt gör Facebooks förändrade algoritm det allt svårare för organisationer och 

företag att nå ut via det sociala mediet (Lefler 2018), då företagsgenererade inlägg får stå åt 

sidan till förmån för inlägg från familj och vänner (ibid.). Tanken med den nya algoritmen är 

att “den ska få människor att bli mer engagerade i varandras poster” (ibid). Dessa förändringar 

får enligt praktiker konsekvensen att företag kommer att bli allt mer beroende av följares 

genuina engagemang (Gustafsson 2018). Här handlar det alltså om att, till skillnad från 

Gillbergs resonemang, fundera över hur man syns för att ens kunna synas i det Gillberg kallar 

“mediebruset” (Gillberg 2014). Förändringarna i algoritmen kan vidare bli särskilt 

problematiska för Sveriges centralmuseer, vilka har ett uppdrag att nå ut nationellt till så 

många som möjligt med sin verksamhet (SOU 2015:89). Att i enighet med praktikernas 

resonemang om att skapa det genuina och äkta engagemanget, blir detta alltså en avgörande 

del för museers synlighet online (Gustafsson 2018). Maslowska, Malthouse och Collinger 

(2016) ser konsumtion som en del av engagemang. Då denna sker “offline”, till viss del 
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avsides från den medierade bilden “online”, väljer denna studie att undersöka konsumtion 

som en grundläggande del av ett mer genuint engagemang.  

 

Trots customer engagements ökade betydelse inom marknadsföring och att det prioriterats 

som ett viktigt forskningsområde av Marketing Science Institute, saknas det mycket forskning 

om customer engagement (Bolton 2011; Brodie et. al. 2011; Brodie et. al. 2013). Tidigare 

studier har visat att customer engagement är kontextberoende (Brodie et. al. 2011), där 

forskare uttryckt ett behov för vidare forskning om hur engagemang visar sig just inom olika 

kontexter (Brodie et al. 2013). Ett exempel på detta är hur engagemang skapas och visar sig i 

en online- respektive offline-kontext (Brodie et. al. 2011, 2013) samt hur dessa olika 

kontexter influerar varandra (Vivek, Beatty, Dalela & Morgan 2014). Tidigare studier har 

enligt Tiruwa, Yadav och Suri (2016) även fokuserat på köpintention online eller offline, men 

inte hur ett engagemang i ett online brand community påverkar detta. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur engagemang i en organisations online brand 

community på Facebook relaterar till tidigare konsumtion samt köpintention av 

organisationens tjänster “offline”. Genom att relatera två kontexter (“online” och “offline”) 

till varandra, ämnar studien utöka kunskapen inom forskningsområdet customer engagement. 

Uppsatsen studerar vidare endast engagemangets natur i de olika kontexterna, och utelämnar 

därför tidigare eller efterföljande stadier av engagemang. 

 

1.4. Frågeställningar 
1. Vilka olika dimensioner av engagemang uppvisar följare gentemot varumärke respektive 

community i det studerade online brand community? 

 

2. Finns det något samband mellan de olika dimensionerna av engagemang och variablerna 

“tidigare konsumtion” respektive “köpintention” i det studerade online brand communityt? 

 

3. Kan någon dimension av engagemang förutsäga (vara en predikator för) variablerna 

“tidigare konsumtion” respektive “köpintention” i det studerade online brand communityt?  
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2. Teori 
Detta kapitel redogör för relevant tidigare forskning och litteratur som berör online brand 

communities samt engagemang inom dessa, där teorier om konsumtion och köpintention i 

relation till engagemang också integreras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin 

i form av ett teoretiskt ramverk. 

 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. (Online) brand communities 

Muniz och O´Guinn (2001) beskriver ett brand community som en specialiserad, icke-

geografiskt bunden gemenskap. Dessa innehar de tre typiska dragen av en gemenskap - ett 

gemensamt medvetande, delade ritualer och traditioner samt ett moraliskt ansvar gentemot 

andra medlemmar (ibid.). Gemenskapen i ett brand community är vidare baserad på en 

uppsättning sociala relationer bland beundrare av ett specifikt varumärke (ibid). Det 

varumärke gemenskapen kretsar kring kan själv vara involverat i online brand communityt, 

men det kan också vara administrerat av användarna själva och således vara ett så kallat 

“övergivet community” (Ouwersloot & Odekerken-Schröder 2008). 

                                          

McAlexander, Schouten och Koenig (2002) redogör i sin studie för en modell över brand 

communities. Till skillnad från den tidigare modellen av Muniz och O'Guinn (2001) kallad 

“Brand community triad”, där endast en relation mellan två kunder och varumärket studeras, 

har McAlexander, Schouten och Koenig (ibid.) i sin modell integrerat fyra aktörer. I denna 

modell inkluderas också, till skillnad från i Muniz och O'Guinns (2001) modell, också 

marknadsföraren och produkten. Det är mellan dessa aktörers relation till varandra som 

communityt skapas (McAlexander, Schouten & Koenig 2002). 

 

 
 

Figur 1  Customer-Centric Model of Brand Community (McAlexander, Schouten & Koenig, 2002, s. 39) 
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McAlexander, Schouten och Koenig (ibid.) beskriver vidare hur studier av brand communities 

ofta görs inom en social kontext. I takt med mediernas utveckling har dock den sociala 

kontexten förändrats och därmed även förutsättningarna för relationerna mellan aktörerna 

inom brand communities (ibid.). Idag finns många brand communities på internet i en online-

miljö (Pereira, de Fátima Salgueiro & Mateus 2014). Wirtz et. al. (2013) beskriver hur online-

kontexten medför speciella förutsättningar för communityt och dess medlemmar. Till skillnad 

från communities offline, där medlemmarna befinner sig i en fysisk miljö och begränsas av tid 

och rum, så innebär communities online en större frihet (ibid). Inom online brand 

communities finns det exempelvis möjligheter att aktivt forma och omforma sin identitet på 

ett annat sätt (ibid.). Ett online brand community har också en låg inträdeskostnad för 

medlemmarna, då de inte behöver lägga lika mycket tid och ansträngning i communityt som i 

en gemenskap offline. De olika ansträngningsnivåerna kan i sin tur påverka medlemmarnas 

involvering i communityt. Exempelvis menar Wirtz et. al. (ibid.) att många medlemmar i ett 

online brand community främst söker funktionella fördelar (som att få tips och råd), medan 

medlemmar i fysiska communityn söker inre fördelar (som att känna sig som en del av ett 

sammanhang). Online finns det också många passiva medlemmar som vill ta del av innehåll, 

men som inte aktivt bidrar till communityt (ibid.). 

 

2.1.2. Engagemang i online brand communities (O.B.C) 

Engagemang och online brand communities är tätt besläktade, anser Dessart, Veloutsou och 

Morgan-Thomas (2015). Även Brodie et. al. (2013) beskriver internetmiljön som naturliga 

verktyg för engagemang, genom den möjlighet som konsumenter har att aktivt delta i en 

samtida och interaktiv kommunikation på den plattform som internet utgör. Engagemangets 

stora roll inom online brand communities har bidragit till allt fler studier inom 

forskningsområdet “customer engagement”. I dessa studier görs försök att på olika sätt 

definiera och mäta engagemanget (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2016; Brodie et. al. 

2011; Phua & Ahn 2016). Customer engagement har sina teoretiska rötter inom bland annat 

relationship marketing, en disciplin som betonar koncept som interaktivitet och 

relationsbyggande gentemot kunder (Vivek, Beatty & Morgan 2012). En del av customer 

engagement handlar om att ett subjekt, alltså konsumenten, interagerar med ett objekt 

(Bowden 2009). 
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Forskningen kring customer engagement utgör vidare en relativt ny del av 

marknadsföringsforskningen, vilket innebär att det råder en låg grad av samstämmighet bland 

forskare (Brodie et. al. 2011). Brodie et. al. (ibid.) beskriver hur forskningen i ämnet tenderar 

att röra sig åt olika håll beroende på vilken grundsyn forskare antar på customer engagement. 

Exempelvis menar en del forskare att customer engagement bör ses som ett psykologiskt 

tillstånd och en attityd (ibid.) medan andra, som Van Doorn et al. (2010), fokuserar på 

customer engagement som ett synligt agerande gentemot ett varumärke. 

 

Brodie et. al (2011) beskriver hur det finns uppfattningar om att engagemang kan skapa 

positiva effekter såsom större nöjdhet, tillit och affektivt stöd hos kunderna. Även lojalitet 

anses vara en viktig del av eller en effekt av engagemang - en aspekt som även kan studeras i 

samband med engagemangsstudier (Raïes, Mühlbacher & Gavard-Perret 2015). Engagemang 

i online brand communities kan vidare påverkas av den storlek som communityt antar. 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2016) talar exempelvis om hur communityts storlek 

påverkar medlemmarnas vilja att engagera sig online. Även om storleken inte har en inverkan 

på huruvida Facebook-användaren börjar följa sidan, så kan ett växande online brand 

community göra att engagemanget på sidan minskar, då relationerna på sidan känns mer 

opersonliga (ibid.). Scarpi (2010) talar också om storlek på online brand communities, där 

hon i sin undersökning sett hur medlemmarnas lojalitet kan påverkas av denna faktor. 

 

Scarpi (2010) menar vidare att det i stora online brand communities finns ett starkare ett 

samband mellan affektiva känslor gentemot varumärket i förhållande till varumärkeslojalitet. I 

små online brand communities finns det å andra sidan ett starkare samband mellan lojalitet 

gentemot communityt och lojalitet gentemot varumärket (ibid.). Det finns alltså två olika 

former av drivkrafter av lojalitet gentemot varumärket beroende på gruppens storlek - om 

communityt är litet drivs det av lojalitet gentemot communityt, om det är stort drivs det av 

lojalitet gentemot varumärket (ibid.). Scarpi (ibid.) påstår vidare att medlemmar i ett litet 

online brand community har en högre grad av lojalitet gentemot gruppen och oftare 

rekommenderar communityt till andra, jämfört med medlemmar i större online brand 

communities. 

 

Sammanfattningsvis finns det olika syn bland forskarna på vilka aspekter av engagemang som 

ska studeras, där antecedents och konsekvenser ibland ingår som en del av customer 

engagements ramverk. Många forskare inom customer engagement väljer emellertid att 
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studera customer engagement genom att inkludera diverse dimensioner (exempelvis Dessart, 

Veloutsou & Morgan-Thomas 2015), vilka får spegla forskarnas syn på engagemang. 

2.1.3. Dimensioner av engagemang i O.B.C. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning ser många forskare på engagemang ur ett 

endimensionellt perspektiv där engagemang endast handlar om ett synligt beteende (Brodie et. 

al. 2011). Den endimensionella synen är vanligt förekommande inom studier om engagemang 

(Hospela, Galanda & Janoszb 2016), men samtidigt menar Mollen och Wilson (2010) att 

dessa studier har bidragit till en förklaring om vad engagemang gör snarare än att beskriva 

vad det faktiskt är. 

 

I flera olika studier redogör forskare för tre möjliga dimensioner av customer engagement: 

affektiv (likställs hos vissa forskare enligt vår tolkning med begreppet “emotionell”), kognitiv 

och beteendemässig (Calder, Malthouse, & Schaedel 2009; Dessart, Veloutsou & Morgan-

Thomas 2015; Hollebeek 2011). Vivek, Beatty och Morgan (2012) talar även om att customer 

engagement i allmänhet kan manifesteras som ett affektivt, kognitivt, beteendemässigt eller 

socialt engagemang. Det som utmärker alla dessa olika dimensioner är det faktum att de 

innehåller engagemang som inte alltid är synligt (ibid.). Engagemang kan således innebära att 

konsumenten känner en känsla eller har en upplevelse (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 

2016). 

 

Brodie et. al. (2013) var bland de första att studera engagemang online i ett brand community. 

De beskriver likt tidigare forskning hur engagemang kan ske inom olika dimensioner, och 

redogör för de tre dimensionerna kognitiv, emotionell samt beteendemässig. Vidare gör även 

Brodie et. al. (2013) en modell över hur engagemanget kan rikta sig mot två olika objekt. De 

menar att engagemang kan vara riktat mot ett tema (exempelvis ett varumärke) eller själva 

communityt och/eller dess medlemmar (ibid.). 
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Figur 2 Consumer engagement and objects in a virtual brand community 

(Återgiven från Journal of Business Research, volym 66/upplaga 1, Brodie, Ilic, Juric & Hollebeek, Consumer engagement in a virtual brand 

community: An exploratory analysis, ss. 105-114, Copyright (2013), med tillstånd från Elsevier). 
 

 

Även Dessart (2017) beskriver hur engagemang i online brand communities tar sig uttryck i 

tre dimensioner. Dessart (2017, s. 377) definierar engagemang i online brand communities, 

specifikt i sociala medier, som: “[...] the state that reflects consumers’ positive individual 

dispositions towards the community and the focal brand as expressed through varying levels 

of affective, cognitive and behavioural manifestations that go beyond exchange situations”. 

En skillnad mot Brodie et. al. (2013) är dock Dessarts (2017) dimensionsbegrepp “affektiv” 

som används istället för “emotionell” och de dimensioner som beskrivs är affektiv, kognitiv 

och beteendemässig. Även forskare som Calder, Malthouse och Schaedel (2009) samt 

Hollebeek (2011) beskriver denna dimensionsindelning av engagemang. 

 

Den nämnda forskningen beskriver alltså tre dimensioner av engagemang. Det affektiva 

engagemanget karakteriseras av en känslomässig aspekt där det är möjligt att vara engagerad 

genom glädje eller uppskattning (Dessart 2017). Det kognitiva engagemanget innebär en mer 

mental process där uppmärksamhet och tankeverksamhet är ingjutna delar (ibid.). Slutligen 

talar forskarna om det beteendemässiga engagemanget som innebär en aktiv och synlig 
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handling (ibid.). Här kan det exempelvis handla om att dela något som publiceras i ett 

community eller lämna en kommentar (Maslowska, Malthouse & Collinger 2016). 

Vidare menar Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015), Dessart (2017) samt Brodie et. 

al. (2013), att det inom online brand communities är relevant att skilja på två typer eller 

“objekt” av engagemang. Dessart (2017) kategoriserar in engagemang i online brand 

communities i två kategorier: ett engagemang som har sitt fokus på varumärket samt ett 

engagemang som har sitt fokus inom community (se “Figur 3” nedan). 

 

 

Figur 3 ”Example of social media engagement manifestations” (Dessart, 2017, s. 378) 

 

 

I Dessarts (2017) kategorisering (se “Figur 3”) benämns “brand focus” som det engagemang 

som kunden har gentemot varumärket i online brand communityt. “Community focus” 

handlar om det engagemang som kunder har gentemot varandra i ett online brand community. 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) menar också att många forskare inkluderat 

endast ett engagemangsobjekt, ofta varumärket, men att båda perspektiven måste inkluderas 

då de kan vara interrelaterade och förstärka varandra. 

 

I en studie av Gummerus et. al. (2012), där ett online brand community för ett dataspel 

studerats, visade resultatet att det endast är en liten del av kunder som använder online brand 

communities för att engagera sig gentemot andra medlemmar. Istället menar forskarna att 

online brand communities oftast används i syfte att engagera sig i varumärket, något som 

exempelvis görs genom att ta del av information på sidan. Gummerus et. al. (2012) beskriver 

vidare hur resultaten i studien pekar på att även om ett community är uppbyggt av dess 

medlemmar och relationerna mellan dessa, så är medlemmarna i communityt mer intresserade 

av att engagera sig gentemot varumärket. Dessart (2017) beskriver dock att engagemang i 

varumärket och engagemang i communityt är interrelaterade. Exempelvis finns det 

möjligheter att engagemang i communityt leder till engagemang i varumärket. 
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2.1.4. Subdimensioner av engagemang i O.B.C 

De tre dimensionerna av engagemang har redogjorts för av flera forskare (Calder, Malthouse 

& Schaedel 2009; Hollebeek 2011; Brodie et. al. 2013; Dessart, Veloutsou & Morgan-

Thomas, 2015). Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) väljer dock att i sin studie 

vidareutveckla engagemangsdimensionerna genom att dela in dessa i ytterligare 

subdimensioner. Den affektiva dimensionen innehar subdimensionerna njutning och 

entusiasm. Den kognitiva dimensionen innehar subdimensionerna uppmärksamhet samt 

absorbering och den beteendemässiga dimensionen innehar subdimensionerna lärande, 

stödjande och delande (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2015, s. 38). 

Subdimensionerna baserar Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2016) på djupintervjuer 

med Facebookanvändare som genomfördes i samband med studien. De olika dimensionerna 

har även definierats i samarbete med ett antal experter som fick bidra med sin kunskap om 

relevanta subdimensioner att använda inom online brand communities (Dessart, Veloutsou & 

Morgan-Thomas 2016). 

 
Figur 4 Online brand community engagement framework 

(Återgiven från Journal of Product & Brand Management, volym 24/upplaga 1, Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas, Consumer 

engagement in online brand communities: a social media perspective, ss. 28-42, Copyright (2015), med tillstånd från Elsevier.) 

 

Nedan görs en närmare beskrivning av respektive subdimension (där även en översättning 

gjorts från engelska till svenska): 

Entusiasm (affektivt) 

Entusiasm definieras av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) (Svenska Akademien 2006, 
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s.185) med de närliggande begreppen hänförelse, iver och glöd. Dessart, Veloutsou och 

Morgan-Thomas (2015, 2016) definierar entusiasm som en nivå av exaltering och intresse 

gentemot engagemangsobjektet. 

Njutning (affektivt) 

Njutning handlar om det nöje och den lycka som kommer ur interaktion med ett 

engagemangsobjekt (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2015, 2016). 

Uppmärksamhet (kognitivt) 

Norstedts svenska ordbok (Språkdata 2004, s. 1328) definierar uppmärksamhet som en 

medveten inriktning av en persons uppfattningsförmåga mot något utvalt objekt. Mollen och 

Wilson (2010) skriver om “fokuserad uppmärksamhet” och hur den karaktäriseras av kognitiv 

kontroll. Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015, 2016) menar att uppmärksamhet 

handlar om den kognitiva tillgängligheten och den tid som spenderas mot att tänka på och 

rikta sin vaksamhet mot ett engagemasgsobjekt. 

Absorbering (kognitivt) 

Att absorbera sig i något kan handla om att uppta sig i eller helt lägga beslag på ett intresse 

(Svenska Akademien 2006, s. 2). Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015, 2016) 

beskriver absorption, i ett sammanhang av customer engagement, som en konsuments 

koncentration och försjunkenhet i ett engagemangsobjekt. 

Delande (beteendemässigt) 

Att dela med sig av idéer och erfarenheter är en viktig del av engagemang (Van Doorn 2010). 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015, 2016) beskriver delande som en handling där 

exempelvis innehåll, information eller andra resurser framförs mot engagemangsobjektet. 

Lärande (beteendemässigt) 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015, 2016) definierar lärande som den handling 

där konsumenten söker kunskap i det innehåll och den information som genererats av 

engagemangsobjektet. 

Stödjande (beteendemässigt) 

Stödjande syftar på den handling från konsumenten där denne visar stöd genom att 

exempelvis referera till engagemangsobjektet som källa (Dessart, Veloutsou & Morgan-

Thomas 2015, 2016). 
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2.2. Customer engagement online och offline 

Brodie et. al. (2013) beskriver customer engagement som en iterativ process. I en iterativ 

process finns det inte en tydlig linje eller något kausalt samband mellan processens delar utan 

den kan röra sig i flera riktningar (Brodie et. al. 2013). Detta resonemang innebär vidare att 

studier om kundengagemang kan skilja sig åt genom att fokusera mer eller mindre på 

processens olika delar, exempelvis konsekvenser av eller förstadier till kundengagemang. 

Inom forskningsområdet online customer engagement ligger fokus på att öka förståelsen för 

hur kundengagemang yttrar sig specifikt i en kontext av ett online brand community. En del 

forskare, däribland Brodie et. al. (2013), gör även försök att närma sig onlinekontextens 

relation till en offlinekontext. Brodie et al. (2013) nämner exempelvis begreppet “offline 

customer engagement” och menar att beteendedimensionen av engagemang även kan yttra sig 

offline, även om de i sin studie inte närmare behandlar detta. 

Relationen mellan engagemang online och offline kan bland annat utforskas genom att 

studera hur engagemang är relaterat till konsumtion (Phua & Ahn 2016). Inte sällan fokuserar 

sådana studier på konsumtion som en konsekvens av engagemang online där forskare 

exempelvis undersöker hur antalet “likes” på en Facebooksida påverkar ett företags 

försäljning (ibid.). Maslowska, Malthouse och Collinger (2016) anser dock att konsumtion 

bör ses som en del av engagemang, ett synsätt som denna studie även utgår ifrån. Maslowska, 

Malthouse och Collinger (ibid.) har inkluderat tidigare forskning om customer engagement i 

en ny modell, för att formulera customer engagement på en mer övergripande nivå som ett 

“ekosystem”, där både engagemang online och offline ingår. I modellen urskiljs fyra delar av 

engagemang, där brand consumption utgör en del av dessa (ibid). Maslowska, Malthouse och 

Collinger (2016) påpekar exempelvis hur konsumenternas aktiviteter online interagerar med 

shoppingbeteenden och konsumtion av varumärket, och konsumtion blir således en del av 

engagemanget. 

 

Figur 5 ”The customer engagement ecosystem” (Maslowska, Malthouse & Collinger, 2016, s. 479). 
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Ett exempel på hur aktiviteterna som sker online kan påverka en persons konsumtion, är via 

“peer communication” (Wang, Yu & Wei 2012) - med andra ord interaktion om produkter 

eller tjänster mellan personer på sociala medier. Detta sker enligt Wang, Yu och Wei (ibid.) 

genom att peer communication förändrar konsumentens attityd gentemot en produkt, vilket i 

sin tur kan stärka köpintentionen. Även De Valck, Van Bruggen och Wierenga (2009) 

beskriver hur medlemmarna i ett online brand community vänder sig till andra medlemmar för 

att få information eller råd från experter inom communityt när de står inför ett köpbeslut. 

Efter köpet kan också medlemmarna av communityt förmedla vilken upplevelse de haft av 

konsumtionen. Online brand communities utgör därför en viktig referensgrupp, vilken enligt 

De Valck, Van Bruggen och Wierenga (ibid.) är viktigare än de gemenskaper som finns 

offline, eftersom communityt online bygger på frivillighet. Genom denna referensgrupp får 

användaren tillgång till kunskap och gemenskap, vilket påverkar konsumentens beteende och 

agerande (ibid.). 

Shang, Chen och Liao (2006) talar i sin studie om så kallade “lurkers”, vilka utgör en stor del 

av användarna på sociala medier (Shang, Chen & Liao 2006). Lurkers är användare som 

sällan reagerar på innehåll, utan istället läser och observerar - de kan alltså sägas ha ett stort 

kognitivt och ofta affektivt engagemang online (Pongpaew, Speece & Tiangsoongnern 2017). 

Pongpaew et. al. (ibid.) beskriver att många managers inte ser dessa som engagerade, 

eftersom de sällan gillar eller delar inlägg. De menar dock samtidigt att lurkers kan ses som 

engagerade, då de ofta kan ha ett annat beteende offline, där de exempelvis rekommenderar 

varumärket till vänner (ibid.). Således är det enligt Pongpaew, Speece och Tiangsoongnern 

(ibid.) viktigt att se engagemang ur ett bredare perspektiv - inte bara ur faktiskt beteende 

online i form av “likes”. 

Även Nelson-Field, Riebe och Sharp (2012) beskriver i sin studie att det kan finnas skillnader 

mellan konsumentens allmänna engagemang gentemot online brand communities och hur 

detta engagemang ser ut offline. De såg exempel på att de som konsumerar och är lojala till 

företaget offline i själva verket inte engagerar sig i online-miljön (ibid.). Samma förhållande 

syntes även i den andra riktningen där följarna online endast var engagerade online och 

saknade engagemang (i form av konsumtion) offline. 

Shang, Chen och Liao (2006) talar vidare om de som “postar” i communityt, och hur detta 

beteende inte leder till högre lojalitet mot varumärket, även om det kan leda till mer lojalitet i 

communityt. Användares aktiviteter innebär alltså ett särskiljande av engagemangsobjekten 
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“community” och “varumärke”. Å andra sidan ser de i sin forskning ett positivt samband 

mellan “lurking” och lojalitet gentemot varumärket. Shang, Chen och Liao (ibid.) fann också 

stöd för sina hypoteser att affektivt och kognitivt engagemang hade en positiv inverkan på 

konsumentens lojalitet gentemot varumärket. 

Sammanfattningsvis tyder forskningen på delade meningar kring om det finns samband 

mellan engagemang online och konsumtion offline. En del forskare är mer försiktiga med att 

fastställa ett samband (exempelvis Shang, Chen & Liao 2006; Nelson-Field, Riebe, & Sharp 

2012). Andra, däribland Phua och Ahn (2016), Wang, Yu och Wei (2012), Adjei (2010), De 

Valck, Van Bruggen och Wierenga (2009), menar att det går att se att engagemang i ett online 

brand community kan kopplas till användarnas konsumtion. De argument som används för att 

förklara denna relation är främst de interaktionsmöjligheter som communityt ger att dela med 

sig av sina åsikter och erfarenheter (ibid.). 

2.3. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

För att sammanfatta tidigare forskning inom ämnet talar alltså många av forskarna om 

customer engagement utifrån tre dimensioner (affektiv, kognitiv och beteendemässig). Vi 

väljer också att anta detta övergripande synsätt, där vi också inkluderar Dessart, Veloutsou 

och Morgan-Thomas (2015, 2016) sju olika subdimensioner - enjoyment, enthusiasm, 

attention, absorption, learning, endorsing och sharing.  

Brodie et. al. (2013) talar om att engagemanget i en specifik online-kontext (i ett virtuellt 

brand community) kan vara riktat mot själva online communityt eller ett “tema” (exempelvis 

ett varumärke eller en produkt). Dessart (2017) talar också om att engagemang i detta 

sammanhang kan ha ett brand-focus eller ett community-focus. Dessa två forskare, som båda 

undersökt engagemang i kontexten av ett online brand community, delar alltså synen på vilka 

engagemangsobjekt som kan finnas. Vi väljer därför att använda oss av Dessarts (2017) 

synsätt för att visa på att engagemanget i ett online brand community inte bara är riktat mot 

varumärket, utan också existerar i en gemenskap i form av användares relation gentemot 

varandra.  

Mycket av forskningen inom customer engagement har hittills befunnit sig på antingen en 

övergripande nivå, eller en nivå där specifika kontexter (som ett online brand community) 

undersökts. De forskare som har riktat in sig på att studera ett online brand community har 
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gjort detta enbart i en online kontext (exempelvis Brodie et. al. 2013; Dessart,Veloutsou & 

Morgan-Thomas 2015, 2016). Till följd av detta har forskare inte tittat närmare på hur 

engagemang online relaterar till verksamheten offline. I Brodie et. al. (2013) visar forskarna 

exempelvis endast på en potentiell, osynlig, koppling mellan engagemang i ett online brand 

community och engagemang offline. Ett möjligt engagemang som vidare kan undersökas i en 

offline-kontext är konsumtion. Maslowska, Malthouse och Collinger (2016) ser också i linje 

med detta resonemang brand consumption - alltså konsumtion av varan eller tjänsten - som en 

typ av engagemang. För att inkludera så många aspekter av konsumtion som möjligt väljer vi 

att både inkludera en fråga om tidigare konsumtion, men också om köpintention för att se 

vilka som skulle kunna tänka sig att köpa/konsumera tjänsten i framtiden som ett tecken på 

engagemang “offline”. I enighet med Wang, Yu och Weis (2012) samt De Valck, Van 

Bruggen och Wierengas (2009) forskning om peer-communication kan de aktiviteter som sker 

i ett online brand community även ha effekt på köpintention. Köpintention kan således ses 

som viktig och utökande del av engagemanget inom online brand communities. 

Nedan presenteras en modell där engagemangsdimensionerna och objekten är hämtade från 

Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015, 2016), Dessart (2017) samt Brodie et. al. 

(2013). Brand consumption är hämtat från Maslowska, Malthouse och Collinger (2016) och 

köpintention från Wang, Yu och Wei (2012) samt De Valck, Van Bruggen och Wierenga 

(2009). I enighet med Maslowska, Malthouse och Collinger (2016) antas en övergripande syn 

där även konsumtion ingår som en typ av engagemang, vilket inte inkluderats i tidigare 

studier där dimensionerna av engagemang använts. Således används Maslowska, Malthouse 

och Collingers (2016) syn som ett mer övergripande tankesätt, för att inkludera dimensionerna 

i en helhet. Modellen utgör det perspektiv och det huvudsakliga teoretiska ramverk utifrån 

vilken studiens resultat kommer att analyseras och diskuteras. 
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Figur 6 Konceptuell modell över undersökningens perspektiv. 

(De författare vars modeller delarna är hämtade från är även källhänvisade till i modellen) 
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3. Metod 

I kapitlet beskrivs enkäter som den valda undersökningsmetoden och där det också redogörs 

för studiens urval samt studieobjekt. Vidare beskrivs enkätens design och utformning. 

Slutligen redogörs för begreppen korrelationsanalys, regressionsanalys, multikollinearitet 

samt statistisk signifikans. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

3.1. Val av undersökningsmetod 

Till studien valdes en kvantitativ forskningsansats, där enkäter användes som 

undersökningsmetod. Detta val gjordes då kvantitativa enkäter är en bra metod för att samla in 

större mängder data och se övergripande korrelationer mellan variabler (Bryman & Bell, 

2013). Valet av enkäter blev således naturligt då undersökningsmetoden innebär 

förutsättningar för att samla in kvantitativa data för att sedan analysera samband och 

undersöka predikatorer, vilket ligger i linje med studiens frågeställningar och syfte. Enkäter 

bidrar då med en större mängd data (102 respondenter), vilket behövs för att ha en tillräcklig 

mängd information att analysera. Enkäter kan utföras på ett flertal olika sätt för att samla in 

information, däribland genom fysisk distribution eller utskick via mail (Ejlertsson 2014). I 

denna studie behövde enkäterna tillgängliggöras för följare på en Facebooksida, och valet föll 

således på en webbenkät där programmet Google Forms användes för att samla in datan via 

en webblänk. 

3.1.1. Urval 

I denna studie används ett bekvämlighetsurval. Detta val gjordes med bakgrund mot de 

begränsningar som finns vid datainsamlingen - främst de stora svårigheterna för enkäten att nå 

respondenten på ett slumpmässigt sätt på grund av online brand communityts storlek. 

Urvalsmetoden innebär vidare att studiens resultat inte är generaliserbart på den population 

som undersöks (Bryman & Bell 2013). Dock kan resultatet visa på tendenser inom online 

brand communities som är intressanta att undersöka vidare genom nya urval och kontexter. 

3.2. Studieobjekt 

3.2.1. Livrustkammarens fysiska verksamhet (“offline”) 

Det online brand community som valts att studeras i denna studie är Livrustkammarens 

Facebooksida, vilket är ett community byggt kring museet Livrustkammaren. 

Livrustkammaren är ett statligt ägt museum som ingår i myndigheten Statens Historiska 
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Museer (Livrustkammaren u.å. a). Museet är beläget i Gamla Stan i Stockholm och har, i 

enighet med regeringens beslut, gratis inträde (Regeringen 2016). Utöver de utställningar som 

finns att besöka på museet så anordnar även Livrustkammaren evenemang av olika slag. Ett 

exempel på ett sådant evengemang är de “Singelkvällar för historienördar” som arrangeras 

kontinuerligt (Livrustkammaren u.å. b). Andra typer av evengemang är föreläsningar, 

visningar och språkcaféer (ibid.). Till skillnad från museets fasta utställning så kostar det ofta 

pengar att deltaga i evengemangen (ibid.). 

3.2.2. Livrustkammaren “online” 

I denna studie studeras Livrustkammaren som ett online brand community och 

engagemangsobjektet utgörs vidare av Livrustkammarens Facebooksida. Livrustkammaren 

har som museum varit särskilt framgångsrikt i att bygga ett starkt varumärke i sociala medier 

(Hellner 2017). Livrustkammarens Facebooksida är ett online brand community som hanteras 

av det fysiska museets anställda (ibid.). Livrustkammaren började arbeta med sina sociala 

medier år 2010 (Åkerman 2017), och har idag över 31 000 gilla-markeringar på sin 

Facebooksida (Facebook u.å. a). De når alltså ut till många människor med de inlägg som 

publiceras, genom att de som gillar sidan får kontinuerliga uppdateringar om 

Livrustkammarens nya inlägg (Facebook u.å. b). 

Mellan år 2016 och 2017 fördubblade Livrustkammaren sitt antal följare på Facebook 

(Hellner 2017) och flera medier hyllade museets Facebooksida som en framgångsrikt 

marknadsföringskoncept (Hellner 2017; Åkerman 2017; Eriksson 2017). Facebooksidans 

inlägg och statusuppdateringar får ofta tusentals “likes” och delas många gånger (Facebook 

u.å. a). Livrustkammaren är dagligen aktiv på sin Facebooksida och gör statusuppdateringar 

minst en gång om dagen (ibid.). Livrustkammaren är även aktiv gentemot sina följare och 

svarar och reagerar på exempelvis de frågor som ställs från följare (ibid.), där de bland annat 

arbetar efter devisen att ses som en “historiebästis” (Åkerman 2017). Den aktiva aspekten är 

även tydligt från följarnas håll som bland annat gillar, kommenterar och delar det innehåll 

som publiceras av Livrustkammaren (Facebook u.å. a). 

Enligt Muniz och O’Guinn (2001) är brand communities mest troliga att formas kring ett 

varumärke som har en stark “image”, en lång historia samt en stor konkurrens. Dessutom 

argumenterar forskarna (ibid.) även för att gemenskaper lättare skapas kring produkter och 

varumärken som konsumeras offentligt snarare än privat. På detta sätt kan museum anses vara 
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en typisk form av tjänst kring vilken brand communities skapas, just på grund den offentliga 

naturen av konsumtionen samt den långa historia många museer innehar. 

3.3. Enkätdesign 

Enkäten har delats in i olika avsnitt, vilket skapar en ökad läsbarhet för respondenten 

(Ejlertsson 2014). Varje avsnitt i enkäten tilldelas ett övergripande tema inom vilken ett antal 

tillhörande frågor ställs. Det första avsnittet berör huruvida respondenten “gillar” 

Livrustkammarens Facebook för att på sådant sätt välja bort respondenter som inte hör till 

undersökningens önskade målgrupp. Därefter följer avsnitt två och tre som utgår utifrån 

varsitt huvudtema: engagemang mot varumärket (företagsgenererat innehåll) respektive 

communityt (relationen till andra medlemmar av communityt). I ett sista steg sammankopplas 

dessa svar med frågor om respondenten besökt eller planerar att besöka museets utställningar 

eller evenemang. 

Avsnitt två och tre utgår från samma frågor men riktas mot olika objekt (varumärke 

respektive community). De 9 frågorna i respektive avsnitt berör de tre olika dimensionerna av 

engagemang: affektivt, kognitivt och beteendemässigt (Dessart, Veloutsou & Morgan-

Thomas 2016). Frågorna är utformade med grund i exempelformuleringar ur Dessart, 

Veloutsou och Morgan-Thomas (ibid.) studie, men har anpassats för att passa denna studies 

undersökningsobjekt och urval. De tre dimensionerna mäts enligt Dessart, Veloutsou och 

Morgan-Thomas (ibid.) utifrån deras subdimensioner, vilka utgjort den slutgiltiga 

utformningen för respektive enskild fråga. Frågorna är även utformade efter en Likert-skala, 

där respondenten utifrån en femgradig skala får instämma i eller ta avstånd från ett påstående 

(Ejlertsson 2014). 
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Tabell 1 Enkätfrågor - Engagemang i varumärket 

 
 

Tabell 2 Enkätfrågor – engagemang i communityt 

Efter att de 9 frågorna ställts, svarar respondenten på frågor om tidigare konsumtion samt 

intention att köpa/konsumera tjänsten i framtiden. Frågan som berör “omfattning av tidigare 

konsumtion” togs efter resultatframställningen bort då denna inte ansågs relevant för studiens 

syfte. 
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Tabell 3 Enkätfrågor – konsumtion och köpintention 

 

Enkäten innehåller inte bakgrundsfrågor om exempelvis ålder, sysselsättning eller geografisk 

placering. Detta val gjordes medvetet då denna studie inte ämnar undersöka så kallade 

antecedents. 

 

3.4. Datainsamling 

Inför datainsamlingen lades en länk till enkäten upp på Livrustkammarens Facebooksida, med 

en av oss som avsändare. Enkäten publicerades på Livrustkammarens Facebooksida den 24 

april 2018 och fanns tillgänglig samt var möjlig att besvara under en veckas tid. Enkäten 

skickades även ut till enskilda personer som visade sig aktiva på Facebooksidan, för att 

personligen kunna nå ut till fler som inte sett inlägget. Vid nedstängning av enkäten hade 102 

stycken enkäter besvarats. Vid en närmare analys av enkäterna och dess svarsfrekvens blev 

det synligt att det antal som faktiskt fyllt i att de “gillar” Livrustkammarens Facebooksida var 

99 personer. Av de 102 enkäter som fyllts i var alltså 99 stycken användbara i vidare analys. 

3.4.1. Bearbetning av data 

För att analysera den data som insamlats med enkäterna användes programmet SPSS som är 

ett datorprogram för statistisk analys (IBM u.å). Innan data kunde föras in i SPSS var det 

nödvändigt att koda det material som samlats in. I ett första steg fastställdes vilken typ av 

variabel som frågorna representerade (ordinal-, nominal- etc.). Därefter kodades varje fråga 

till en variabel av typen “varuaff” (objekt varumärke, affektiv dimension), och där varje 

svarsalternativ tilldelades en siffra i enlighet med enkätens svar, exempelvis kodades 

“Instämmer inte alls” till siffran 1.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid enkäter är bortfall, vilket bland annat kan ske som en 

följd av dåligt utformade enkätfrågor (Ejlertsson 2014). Den data som enkäterna resulterade i 

innehöll två typer av bortfall, vilka enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kallas system-missing 

och user-missing values. User-missing values är ett internt bortfall som uppstår då en fråga 
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inte har besvarats, antingen medvetet eller omedvetet (ibid.). De frågor som inte besvarats av 

någon anledning, blev till en bortfallspunkt i SPSS. Enkätens andra typ av bortfall är de så 

kallade system-missing values (ibid.). Dessa bortfall innefattar de svar som inte är relevanta 

för senare analys. Exempelvis kodades de som svarat ”nej” på frågan om de gillar 

Livrustkammaren till ett bortfall, då dessa inte tillhörde undersökningens målgrupp 

(svarssiffran kodades alltså i SPSS om till ett “missing value”). De som svarat ”vej ej” på 

frågorna om tidigare konsumtion och köpintention kodades också till ett bortfall.  

För att få fram ett övergripande värde från enkätsvaren så gjordes ett index. Detta gjordes 

även för att underlätta för vidare analys av enkätsvaren som variabler. Hur väl frågorna som 

utgör ett gemensamt index relaterar till varandra kan beräknas genom Cronbachs alfa (CA) 

(Ejlertsson 2014). Detta värde mäter kongruens mellan frågorna i ett index - alltså dess 

reliabilitet (ibid.). Cronbachs Alfa för de frågor som användes i enkäten resulterade i 

nedanstående värden: 

 

Dimension   Objekt          Cronbachs Alfa 

Affektivt   Varumärke   0,718 

Kognitivt   Varumärke   0,724 

Beteende   Varumärke   0,464 

Affektivt   Community   0,837 

Kognitivt   Community   0,772 

Beteende   Community   0,858 

Tabell 4 Cronbachs Alfa 

 

Ett resultat över 0,7 anses vara reliabelt (Djurfeldt & Barmark 2009). Alla kategorier utom en 

uppfyllde detta, där värdet i frågan rörande beteendemässiga engagemang i varumärke endast 

uppnådde 0,464. Då värdet enligt det resultat som framkom i SPSS hade varit fortsatt lågt 

även om någon av frågorna i detta index tagits bort, tilläts denna del vara kvar. Efter 

mätningen av C.A för respektive index, sammanvägdes sedan svaren på respektive fråga till 

ett gemensamt index för varje engagemangstyp mot respektive engagemangsobjekt. 
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3.4.1.1. Korrelationsanalys 

Tre korrelationsanalyser genomfördes för att 1) se på samband mellan de oberoende 

variablerna för att på så sätt upptäcka s.k. multikollinearitet (se avsnitt ”3.4.1.3. 

Multikollinearitet”), 2) för att se på samband mellan de oberoende variablerna och “tidigare 

konsumtion”, samt 3) för att se på samband mellan de oberoende variablerna och 

“köpintention”. I denna korrelationsanalys undersöks “Pearson’s korrelationskoefficient”, 

vilken ska ligga på -1- 0 för att visa på ett negativt samband mellan variablerna, och 0-1 för 

att visa på ett positivt samband (Wahlgren, 2008). En korrelationsanalys visar endast om det 

finns ett samband, men säger inte att det är ett orsakssamband, alltså ett samband som är 

kausalt (ibid.). Detta går även i linje med den tidigare forskningen om customer engagement, 

som tidigare nämnts beskrivs av forskare som en iterativ process, där det inte finns direkta 

kausala samband. Studiens korrelationsanalys över de oberoende variablerna återfinns i bilaga 

1. 

3.4.1.2. Statistisk signifikans 

Statistisk signifikans är ett mått på hur säkra vi kan vara att ett samband som återfinns i 

stickprovet också förekommer i populationen (Djurfeldt & Barmark 2015). Det finns olika 

sätt att mäta signifikans, men de resulterar alla i ett så kallat p-värde eller sannolikhetsvärde 

(ibid.). P-värdet visar alltså på sannolikheten att ett sådant starkt samband som vi återfunnit 

också skulle förekommit i ett slumpmässigt urval, om det inte fanns ett samband i 

populationen (ibid.). Ett p-värde på exempelvis 0,2 betyder alltså att det finns en risk på 20% 

att det samband vi återfunnit inte existerar i populationen (ibid.). I regel brukar man utgå från 

signifkansnivåer på 95 % (P-värde på <0,05), 99 % (p-värde på <0,01) och 99,9 % (p-värde 

på <0,001) (ibid.). I denna studie räknades ett p-värde på <0,05 som ett signifikant resultat, 

men där lägre signifikansnivåer förekom påpekades detta. Statistisk signifikans påverkas även 

av stickprovets storlek, där ett mindre stickprov kräver starkare samband för att uppnå 

statistisk signifikans (ibid.).  

3.4.1.3. Multikollinearitet 

Multikollinearitet är ett statistiskt fenomen där de oberoende variablerna innehar en hög 

korrelation gentemot varandra (Midi, Sarkar & Rana 2010). Korrelationer som är högre än 0.8 

kan ibland innebära problem i vidare analyser (ibid.). I en regressionsanalys kan 

multikollinearitet påverka resultatet genom att det blir svårare att se i vilken grad de enskilda 
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oberoende variablerna bidrar till varians i den beroende variabeln, då den statistiska 

signifikansen påverkas (Djurfeldt & Barmark 2009). Problemen rör dock främst de 

beräkningar som görs på den individuella variabeln och påverkar inte regressionsmodellens 

förmåga att beräkna sannolikhet för alla variabler (Djurfeldt & Barmark 2009). Samtidigt är 

multikollinearitet ett naturligt fenomen, genom att de variabler som undersöks ofta är 

närbesläktade och därmed innehar en viss grad av korrelation (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). 

3.4.1.4. Binär logistisk regressionsanalys 

För att analysera data ytterligare användes en binär logistisk regressionsanalys. En logistisk 

regressionsanalys förutsätter en binär beroende variabel samt en eller flera oberoende 

ordinalvariabler (Djurfeldt & Barmark 2009). I denna typ av analys är inte heller de 

matematiska förutsättningarna lika strikta som i en linjär regression (ibid.). En binär logistisk 

regressionsanalys beräknar för varje värde på de oberoende variabeln ett predicerat oddsvärde 

på den beroende variabeln, där de andra oberoende variablerna hålls konstanta (Wang, Eddy 

& Fitzhugh 1995). Analysen kan alltså, utifrån engagemangstyp, beräkna fram oddset för 

tidigare konsumtion respektive köpintention. Då studiens tredje frågeställning ämnar 

undersöka just sådana förhållanden, är en binär logistisk regressionsanalys ett relevant val av 

analysmetod. 

Fyra logistiska regressionsanalyser genomfördes, där två undersökte engagemangsobjektet 

varumärke och två engagemangsobjektet community. Regressionsanalyserna genomfördes 

både som en helhet samt i en blockmodell. Den övergripande regressionsanalysen, där alla 

oberoende variabler inkluderades samtidigt, gjordes för att få en överblick och första 

uppfattning över de oberoende variablerna som predikatorer. Predikatorer används inom 

logistisk regressionsanalys och används synonymt med begreppet “förutsäga”. I 

regressionsanalysen undersöks den oberoende variabeln som predikator för den beroende 

variabeln, alltså hur väl den oberoende variabeln kan förutsäga ett visst utfall på den 

beroende. Den blockvisa regressionsanalysen användes för att på ett djupare plan undersöka 

relationen mellan de oberoende variablerna. 

I regressionsanalysens output i SPSS redovisas för sex stycken mått som beskriver olika 

värden hos respektive variabel i förhållande till de andra. I denna studie har endast β-värdet 

samt p-värdet (signifikans) valts ut att studeras då dessa ger relevant information om 
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oddseffekten samt signifikansen hos den oberoende variabeln (Djurfeld & Barmark 2009). β-

värdet kan tolkas som: “Givet att övriga variabler har satts till sitt medelvärde, innebär en 

enhets förändring av x en förändring med β av den beroende variabeln y“ (Djurfeldt & 

Barmark, 2009 s. 142). 

Ett positivt β-värde indikerar alltså på att den oberoende variabeln har en positiv verkan på 

den beroende variabeln. I denna studie visar exempelvis β-värdet förändringen i oddset att 

svara “ja” på frågan om besök för varje ökat steg i engagemangsdimensionen. Genom att 

studera β-värdet kan alltså studiens tredje frågeställning besvaras. 

3.4.2. Validitet och reliabilitet 

Vid enkätundersökningar är det viktigt att de frågor som ställs verkligen mäter det som 

studien ämnar undersöka. Ejlertsson (2014) nämner de två begreppen innehållsvaliditet och 

begreppsvaliditet som relevanta att förhålla sig till för att undersökningen ska hålla god 

kvalitet. Innehållsvaliditet består av “content validity” respektive “face validity” (ibid.). Den 

förstnämnda berör huruvida de frågor som används i undersökningsmetoden är relevanta och 

täcker det område som önskas undersökas (ibid.). Då engagemang är ett brett område med 

flera olika forskningsinriktningar krävdes ett tydligt val av studieområde samt ett tydligt 

perspektiv. Genom att rikta in oss på engagemang som tre dimensioner kunde vi utforma 

enkätfrågorna med ett starkt fokus på just detta område, i linje med tidigare forskning om 

kundengagemang i online brand communities (se tabell 1-3 under avsnitt ”3.3. Enkätdesign”). 

Face validity berör enkätfrågorna och om dessa mäter det som avses mätas. Är face validity 

lågt riskerar svarsfrekvensen att bli låg (Ejlertsson 2014). För att nå en hög face validity har 

enkätfrågorna utformats med den tänka urvalsgruppen i åtanke. Detta medförde att frågorna 

inte fick formuleras med begrepp som urvalsgruppen riskerade att sakna förståelse för. För att 

minska denna risk utformades enkätfrågorna med ett enkelt språk samtidigt som tydliga 

förklaringar gjordes för de begrepp som kunde anses svårförståeliga. Frågorna har, innan 

utskick, även i enlighet med Ejlertsson (ibid.) presenterats för testpersoner som fick lämna 

sina åsikter angående formulering och språk innan frågorna fastställdes. 

Begreppsvaliditet innebär att enkätfrågorna bör ha sin bas i relevanta teorier (ibid.). Detta 

handlar vidare om att frågorna som ställs ska spegla tidigare kunskap och vara en 

operationalisering av denna kunskap (ibid). I enkäten stärktes begreppsvaliditeten genom att 

utgå från teorier om de olika dimensionerna av engagemang. Respektive fråga hade sin 
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utgångspunkt i de tre dimensioner och underliggande subdimensioner som Dessart, Veloutsou 

och Morgan-Thomas (2016) presenterat i sin forskning (en mer ingående beskrivning görs 

under rubriken “3.3. Enkätdesign”). Enkätens avslutande frågor berör konsumtion och 

utformades med bakgrund i tidigare forskning om eventuella samband mellan engagemang 

online och konsumtion. 

Reliabilitet berör huruvida enkätfrågornas svar blir detsamma om undersökningen genomförs 

igen (Ejlertsson 2014). Det är betydande att eftersträva en hög reliabilitet då detta innebär att 

man kan bortse från slumpens inverkan på resultatet (ibid.). För att stärka reliabiliteten i en 

enkätundersökning där index används kan ett Cronbachs-alfa test genomföras för att bedöma 

den interna konsistensen mellan frågorna (ibid). Detta test genomfördes i denna studie på de 

frågor som tillhörde samma dimension av engagemang, för att se att frågorna mätte samma 

sak. På grund av studiens bekvämlighetsurval samt den förhållandevis blygsamma andelen 

respondenter är det dock osannolikt att ett exakt likadant svar skulle uppnås om studien 

gjordes igen, då det inte går att veta om samma respondenter använts. 

3.5. Metodkritik 

Enkäter har ofta en relativt låg svarsfrekvens, vilket kan leda till lägre tillförlitlighet i 

resultatet (Ejlertsson 2014). Detta gör det viktigt att motivera deltagarna till att svara på 

frågorna, samt svara ärligt och uppriktigt (ibid.). För att påverka och öka deltagarnas 

motivation har enkäten en tydlig beskrivning om studiens syfte och innebörd. I denna 

beskrivning förklaras det hur undersökningens resultat kan bidra till att utöka forskningen 

inom området, där betydelsen av varje respondents svar betonas. För att öka trovärdigheten 

skrivs tydligt vilka avsändarna är, och vart man kan vända sig med frågor om enkäten. En 

ytterligare motivationshöjande åtgärd är enligt Ejlertsson (2014) att delge deltagarna resultatet 

av undersökningen. Genom att uppsatsen publiceras offentligt på webbsidan www.diva-

portal.org får deltagarna tillgång till studien.  

Enkätfrågorna rörande subdimensionerna av engagemang utformades med hänsyn till en 

tidigare undersökning av Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2016), där forskarna 

redogjorde för ett antal exempel på möjliga formuleringar. Ejlertsson (2014) beskriver att 

användandet av en forskares tidigare formulerade enkätfrågor medför både för- och nackdelar. 

För ett bra resultat är det viktigt att frågorna anpassas på ett korrekt sätt, exempelvis kan det 

handla om att översätta frågorna från engelska till svenska (ibid.). För att undvika fallgropar 
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inom detta område genomfördes arbetsgång där frågorna översattes till svenska, för att 

därefter presenteras för ett antal utomstående personer, som återigen översatte frågorna till 

engelska. Detta arbetssätt minskar risken för feltolkningar och medför att eventuella brister i 

översättningen kan upptäckas (ibid.). 

Att studien inte inkluderat frågor som rör antecedents kan leda till att viktiga aspekter lämnas 

utanför studiens ramar. Exempelvis kan variabler som har en påverkan på dimension av 

engagemang i online brand communityt utelämnas, vilket gör att det blir svårt att se vad olika 

typer av engagemang beror på. Det kan exempelvis vara intressant information att veta varför 

en person inte besökt museet och om detta beror på personens geografiska placering. Även 

frågor om ålder och sysselsättning kan ge relevant information som exempelvis förklarar valet 

att besöka eller inte besöka evengemang som kostar pengar. 

Enkätundersökningens bekvämlighetsurval innebär att resultatet inte går att generalisera till 

hela populationen (hela online brand communityt). Ett sannolikhetsurval vore i denna studie 

önskvärt att använda för att kunna generalisera resultatet, dock finns det svårigheter med att 

använda denna typ av urval i samband med undersökningar i online brand communities. 

Preece, Nonnecke och Andrews (2004) beskriver hur just populationer i online brand 

communities är svåra att nå via sannolikhetsurval då uppgifter till dessa endast är tillgängliga 

för sidans administratörer. Att ta del av populationer via ett online brand communities 

administratörer kan för oss som forskare även föra med sig etiska frågeställningar, då 

uppgifter om sidans medlemmar tillgängliggörs för oss som egentligen inte har tillgång till 

sidan. Samtidigt upplevdes det tidskrävande att upprätta en lista över alla medlemmar samt 

höra av sig till dessa personligen. Ett bekvämlighetsurval kan alltså ses som det enda möjliga 

valet för att kunna studera ett online brand community. Bekvämlighetsurvalet kan vidare även 

leda till en något högre svarsfrekvens, då det går att anta att det är de som är mest engagerade 

som då svarar på enkäten. Då det är engagemang som enkäten ämnar undersöka kan detta 

urval vidare ses som en fördel. Å andra sidan finns det med detta också en risk att de med en 

annan grad av engagemang inte deltar i enkäten, vilket gör att urvalet inte blir representativt 

för populationen. Ett bekvämlighetsurval av samma typ har dock även använts i liknande 

studier (ibid.). 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras nedan, där förekomsten av de olika dimensionerna av engagemang 

först redogörs för genom deskriptiv statistik. Därefter illustreras resultatet av de samband 

som undersökts mellan engagemangsdimensionerna och “tidigare konsumtion” respektive 

“köpintention” genom två korrelationsmatriser. Slutligen undersöks, via fyra binära 

logistiska regressionsanalyser, om någon av engagemangsdimensionerna kan agera som en 

predikator för “tidigare konsumtion” respektive “köpintention”. 

4.1. Dimensioner av engagemang i online brand communityt 

Deskriptiv statistik redovisas här för att ge en övergripande bild av resultatet (se tabell 5). Den 

deskriptiva statistiken visade ett generellt sett större engagemang gentemot varumärket än 

gentemot communityt. Det starkaste engagemanget (sett till medelvärdet) var det affektiva 

engagemanget gentemot varumärke, vilken också hade den minsta standardavvikelsen. Det 

svagaste engagemanget (sett till medelvärdet) var det kognitiva engagemanget gentemot 

communityt. 

 

Tabell 5 Deskriptiv statistik över online brand communityts dimensioner av engagemang. 

Vidare svarade 37,3 % (38 respondenter) att de hade besökt museet under det senaste 

halvåret, och 46,1% (47 respondenter) att de planerade att besöka museet under det 

kommande halvåret (se bilaga 3).  
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4.2. Samband mellan dimensioner av engagemang och “tidigare konsumtion” 

En korrelationsmatris togs fram för att studera eventuella enskilda samband mellan 

engagemangsdimensioner och tidigare konsumtion respektive köpintention. Pearson’s 

korrelationskoefficient visade på en svagt positiv, icke statistiskt signifikant korrelation 

mellan tidigare konsumtion i förhållande till affektivt samt beteendemässigt engagemang 

(gentemot varumärket). En svagt positiv, icke statistiskt signifikant korrelation återfanns 

också mellan affektivt samt beteendemässigt engagemang i förhållande till tidigare 

konsumtion (gentemot communityt). Å andra sidan återfanns en svagt negativ, icke statistiskt 

signifikant korrelation mellan tidigare konsumtion och det kognitiva engagemanget gentemot 

communityt. Slutligen visade den första korrelationsmatrisen också på en korrelation mellan 

tidigare konsumtion och kognitivt engagemang gentemot varumärket, vilken var den enda 

positiva korrelationen i den första matrisen som också var statistiskt signifikant (p<0.01) (se 

tabell 6). 

   Tidigare konsumtion 

Varumärke    
 

Affektivt engagemang  0.13 

Kognitivt engagemang  0.34*** 

Beteendemässigt engagemang 0.16 

Community 

Affektivt engagemang  0.034 

Kognitivt engagemang  -0.018 

Beteendemässigt engagemang 0.016 

 

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tabell 6 Korrelationsmatris över dimensioner av engagemang i förhållande till tidigare konsumtion 
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4.3. Samband mellan dimensioner av engagemang och köpintention 

En korrelationsmatris togs även fram över köpintention i förhållande till respektive dimension 

av engagemang. I denna matris visade Pearson’s korrelationskoefficient på positiva 

signifikanta samband mellan alla dimensioner av engagemang och köpintention. 

   Köpintention 

Varumärke    

Affektivt engagemang  0.33*** 

Kognitivt engagemang  0.33*** 

Beteendemässigt engagemang 0.31*** 

Community 

Affektivt engagemang  0.38*** 

Kognitivt engagemang  0.24** 

Beteendemässigt engagemang 0.36*** 

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 7. Korrelationsmatris över dimensioner av engagemang i förhållande till köpintention 

 

4.4. Predikatorer för tidigare konsumtion och köpintention 

För att se om någon av dimensionerna av engagemang kan vara en predikator för tidigare 

konsumtion respektive köpintention, genomfördes fyra regressionsanalyser. Innan 

regressionsanalyserna kunde göras så genomfördes ett test för att undersöka multikollinearitet, 

alltså en korrelation mellan de oberoende variablerna vilket kan påverka värdena i 

regressionsanalysen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). I denna studie genomfördes 

därför också en tredje korrelationsanalys, där eventuella samband mellan de oberoende 

variablerna undersöktes för att på sådant sätt upptäcka om multikollinearitet förelåg. 

Pearson’s korrelationskoefficient visade på positiva korrelationer mellan alla oberoende 

variabler, med siffror mellan 0.507 och 1 (se bilaga 1). De höga siffrorna innebär att en analys 

av enskilda variabler kan bli mindre pålitlig (Midi, Sarkar & Rana 2010). Dock är 

multikollinearitet ett naturligt och väntat fenomen i denna studie då alla oberoende variabler 

är mått för engagemang (även om det är olika dimensioner av engagemang). 

Multikollinearitet kan motverkas genom att slå samman korrelerande oberoende variabler till 
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ett index, eller ta bort någon variabel (Nyman 2014). Detta beslutades dock inte att göras av 

anledningarna att en stor del av förankringen i teorin skulle gå förlorad, alla oberoende 

variabler korrelerade, samt att index redan konstruerats av de variabler som var möjliga att slå 

samman. Av dessa anledningar genomfördes sedan en regressionsanalys trots detta. 

 

4.4.1. Engagemang i varumärke som predikator för tidigare konsumtion 

____________________________ 

                   β                 sig. (p) 

Affektiv       -0,350          0,407 

Kognitiv     0,984            0,004 

Beteende    -0,015          0,965 

Oberoende variabler: affektivt engagemang riktat mot varumärke, kognitivt engagemang riktat mot varumärke, 

beteendemässigt engagemang riktat mot varumärke 
Beroende variabel: tidigare besök av museet 

Tabell 8. Regressionsanalys över engagemang gentemot varumärke i förhållande till tidigare konsumtion 

 

Regressionsanalys 1 visade att endast det kognitiva engagemanget hade en giltig 

signifikansnivå på under 0,05 (p = 0.004). Det kognitiva engagemanget hade även ett positivt 

β-värde, vilket tyder på att denna variabel har en positiv verkan på den beroende och att detta 

förhållande (i och med p<0.05) med stor sannolikhet inte är orsakad av slumpmässig variation 

i urvalet. Resultatet tyder alltså på att det är det kognitiva engagemanget som är den enda 

oberoende variabeln som kan förutsäga om man besökt museet eller inte. 

En blockvis regressionsanalys, där en ny oberoende variabel introducerades i respektive 

block, visade på höga och för varje block förändrade p-värden hos det affektiva samt det 

beteendemässiga engagemanget. Det kognitiva engagemanget hade dock en stadig 

signifikansnivå under hela den blockvisa analysen och förändrades från 0.003 till 0.004 (se 

bilaga 2). Detta resultat stärker den påvisade predikatorn i den övergripande 

regressionsanalysen och tyder på att det kognitiva engagemanget inte påverkas lika mycket av 

de andra variablerna på grund av den stadiga signifikansnivån. 
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Figur 7 Spridningsdiagram över förväntad sannolikhet för att ha besökt museet i förhållande till indexvärde av 

kognitivt engagemang gentemot varumärket 

 

Relationen mellan den förväntade sannolikheten att ha besökt museet och predikatorn 

kognitivt engagemang gentemot varumärke illustreras i ett spridningsdiagram (se figur 7). 

Sannolikheten för tidigare konsumtion återfinns på Y-axeln, och index för kognitivt 

engagemang gentemot varumärke återfinns på X-axeln. Diagrammet visar exempelvis att ett 

index-värde på 4 i kognitivt engagemang innebär en förväntad sannolikhet för tidigare 

konsumtion på 60%. 

4.4.2. Engagemang i community som predikator för tidigare konsumtion 

______________________________ 

β                 sig. 

Affektiv       0,137            0,677 

Kognitiv     -0,120          0,724 

Beteende    0,000            1,000 

Oberoende variabler: affektivt engagemang riktad mot community, kognitivt engagemang riktad mot community, beteendemässigt 
engagemang riktad mot community 
Beroende variabel: tidigare besök av museet 

Tabell 9. Regressionsanalys över engagemang gentemot community i förhållande till tidigare konsumtion 

Regressionsanalys 2 visade inte på några statistiskt signifikanta samband mellan 

dimensionerna av engagemang i förhållande till community då alla oberoende variabler låg på 

p > 0.005. Förhållandet syns även i β-värdena som alla närmar sig 0 och därmed visar på 
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svaga och en nästan icke existerande effekt av den oberoende på den beroende variabeln. En 

blockvis regressionsanalys visade vidare att signifikansnivåerna inte förändrades märkbart vid 

respektive nytt steg (endast med ca. 0,1 per steg) (se bilaga 2). 

 

4.4.3. Engagemang i varumärke som predikator för köpintention 

______________________________ 

                   β                 sig. 

Affektiv       0,406            0,482 

Kognitiv     0,443            0,266 

Beteende    0,486            0,272 

Oberoende variabler: affektivt engagemang riktad mot varumärke, kognitivt engagemang riktad mot varumärke, 

beteendemässigt engagemang riktad mot varumärke 

Beroende variabel: planerat besök av museet 

Tabell 10 Regressionsanalys över engagemang gentemot varumärke i förhållande till köpintention 

β-värdena i denna regressionsanalys är positiva vilket indikerar att alla de oberoende 

variablerna har en positiv oddseffekt på den beroende variabeln. Dock är ingen av variablerna 

statistiskt signifikant. I en blockvis regressionsanalys har variabeln affektivt engagemang en 

inledande signifikansnivå på 0,011 när den undersöks enskilt i förhållande till “köpintention”. 

Vid kombination med variabeln kognitivt engagemang ändras dock signifikansnivån för det 

affektiva engagemanget till 0,195. I det sista blocket, där alla tre variabler inkluderas, får 

affektivt engagemang en slutgiltig signifikansnivå på 0,482 (se bilaga 2). I samma blockvisa 

utveckling har även β-värdet för det affektiva engagemanget minskat från 1,096 till 0,406. 

Siffrorna visar att kombinationen av de tre engagemangsdimensionerna påverkar 

signifikansnivån negativt samtidigt som oddsverkan från de oberoende variablerna minskar. 

Detta kan vara ett tecken på ett starkt samband mellan de oberoende variablerna, alltså 

multikollinearitet. 
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4.4.4. Engagemang i community som predikator för köpintention 

______________________________ 

                   β                 sig. 

Affektiv       0,713            0,144 

Kognitiv     -0,143          0,775 

Beteende    0,549            0,162 

Oberoende variabler: affektivt engagemang riktad mot varumärke, kognitivt engagemang riktad mot varumärke, 

beteendemässigt engagemang riktad mot varumärke 

Beroende variabel: planerat besök av museet 

Tabell 11 Regressionsanalys över engagemang gentemot community i förhållande till köpintention 

Regressionsanalys 3 visar positiva β-värden för det affektiva samt det beteendemässiga 

engagemanget. Endast det kognitiva beteendet hade ett negativt β-värde, något som dock inte 

har betydelse då signifikansnivån för alla engagemangsvariabler var över 0.05 och därmed 

icke statistiskt signifikanta. Den blockvisa regressionsanalysen visade dock tvärtemot att den 

affektiva engagemangsvariabeln i det inledande steget var statistisk signifikant på en nivå av 

0,003 (se bilaga 2). Då den färdiga regressionsanalysen visade på en statistisk signifikans om 

0,144 (se tabell 11), indikerar detta på att denna variabel påverkas starkt av de andra 

oberoende variablerna.  
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5. Analys  

I denna del görs en analys av det resultat som presenterades i föregående kapitel. Resultatet 

analyseras med grund i de tidigare presenterade teorierna om online brand communities och 

customer engagement. I den första delen av analysen diskuteras den deskriptiva statistik och 

de korrelationsanalyser samt de regressionsanalyser som presenterats i resultatet. I 

analysens andra del diskuteras även multikollinearitets förmodade påverkan på det 

presenterade resultatet.  

Den deskriptiva statistiken visade på ett starkare engagemang i varumärket än i communityt. I 

enighet med Raïes et. al. (2015) syn på lojalitet som en del av engagemang, kan resultatet 

vidare analyseras med Scarpis (2010) resonemang om lojalitet och storlek på community. 

Scarpi (ibid.) menar att medlemmar i stora online brand communities har en svagare lojalitet 

gentemot communityt - och istället en starkare affektiv lojalitet gentemot varumärket. 

Engagemanget i Livrustkammarens online brand community visade sig vara starkast när det 

kommer just till det affektiva engagemanget gentemot varumärket, vilket hade ett medelvärde 

på 4.07 (se tabell 5) och också den lägsta standardavvikelsen. Resultatet visade även på en 

positiv korrelation mellan affektivt engagemang i varumärket i förhållande till om man 

planerar att besöka museet (se tabell 7). Detta anser vi kan bekräfta Scarpis (2010) teorier om 

att medlemmar i ett större online brand community har en högre grad av lojalitet gentemot 

varumärket än mot communityt. Även Dessart, Veloutsou och Morgan-Thomas (2015) talar 

om att ett online brand communities storlek har en påverkande kraft på engagemanget, där en 

deltagare i studien (ibid.) kommenterade hur en ökad storlek ledde till en minskad vilja att 

engagera sig gentemot andra medlemmar. Den lägre graden av engagemang i communityt 

överensstämmer även med Gummerus et. al. (2012) studier om att det endast är en liten del av 

kunder som använder online brand communities för att engagera sig gentemot andra 

medlemmar. 

Relaterat till McAlexander, Schouten och Koenigs (2002) customer-centric modell över brand 

communities, menar vi att relationerna i det studerade online brand communityt bygger 

mycket på “brand” och “marketer”, där relationen till andra kunder istället spelar mindre roll. 

Kategorin “product” verkar i studiens online brand community inte heller ha stor betydelse, 

då endast 37,3 % av respondenterna besökt museet under det senaste halvåret, medan 46,1% 

planerade att besöka museet det kommande halvåret (se tabell 5). En möjlig anledning till den 

starka relationen mellan kunden gentemot marknadsförarna och varumärket menar vi kan vara 
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Livrustkammarens devis att ses som följarens “historiebästis” (Åkerman 2017). Här likställs 

“marketer” samt “brand” med “customer” i brand communityt och behovet av interaktion med 

andra medlemmar minskar. I denna situation utgör istället varumärket och marknadsförarna 

en del av “communityt”, och kan ses representera en persona. 

Studiens resultat av samband mellan dimensioner av engagemang och tidigare konsumtion 

visade endast på en signifikant korrelation, vilken var den mellan det kognitiva engagemanget 

i varumärket och tidigare konsumtion. Här fanns alltså inget samband mellan det 

beteendemässiga engagemanget och tidigare konsumtion, ett samband som ofta studeras för 

att mäta engagemang (Brodie et. al. 2011). Detta resultat ligger i linje med de röster som 

menar att studier måste undersöka alla tre engagemangsdimensioner och inte endast fokusera 

på ett synligt engagemang (Brodie et. al. 2011; Van Doorn et al. 2010). Samtidigt kan värdena 

som erhölls i regressions- och korrelationsanalyserna över beteendedimensionen resultera i 

något felaktiga värden, då beteendedimensionen erhöll ett lågt Cronbachs Alfa-värde på 0,464 

(se tabell 4 under ”3.4.1. Bearbetning av data”). Detta innebär att frågorna i detta index delvis 

anses mäta olika saker. Om ett lågt Cronbachs Alfa inte erhållits, hade möjligtvis fler 

samband uppkommit.  

Forskningens fokus på beteendedimensionen av engagemang menar vi kan ses som en tydlig 

följd av det Gillberg (2014) beskriver som uppmärksamhetssamhället. I detta samhälle är 

synlighet av stor betydelse, och det är de synliga aktiviteterna som företag väljer att undersöka 

då dess effekt anses kunna kopplas samman med lojalitet och konsumtion (Phua & Ahn 

2016). Utifrån resultatet om det kognitiva engagemanget som predikator för tidigare 

konsumtion menar vi dock att personer kan verka engagerade genom ett synligt beteende - 

men att engagemang i form av konsumtion kommer ur ett mer osynligt kognitivt engagemang. 

Detta stämmer överens med Shang, Chen och Liaos (2006) studier där dessa menar att 

kognitivt engagemang har en positiv inverkan på konsumentens lojalitet gentemot 

varumärket.  

Sambandet mellan kognitivt engagemang och tidigare konsumtion var vidare det samband 

som kunde bekräftas ytterligare i regressionsanalysen, där det kognitiva engagemanget 

gentemot varumärket var det enda som kunde anses vara en predikator för tidigare gjorda 

besök. Detta resultat går att koppla till Pongpaew, Speece och Tiangsoongnern (2017) samt 

Shang, Chen och Liao (2006) tidigare forskning om “lurkers”. Lurkers kan, enligt Pongpaew, 

Speece och Tiangsoongnern (2017), verka oengagerade “online” genom att de endast 
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betraktar och sällan reagerar på innehållet. Pongpaew et. al. (2017) menar dock samtidigt att 

lurkers å andra sidan kan ha ett starkt engagemang “offline”, något som Shang, Chen och Liao 

(2006) också betonar genom att påvisa ett samband rörande att kognitivt engagemang online 

kan leda till lojalitet “offline”. Detta förhållande förekommer även i denna studie genom att 

kognitivt engagemang gentemot varumärke var den enda predikatorn för tidigare konsumtion. 

Detta visar vidare på vikten av att värdesätta det kognitiva engagemanget, då det är det som i 

denna studie tydligast relaterade till tidigare konsumtion. Detta samband skulle kunna tyda på 

att besökare söker sig till sociala medier efter tidigare konsumtion, för att söka vidare 

information om verksamheten. Detta ligger i linje med Gummerus (2012) resonemang om att 

många användare använder online brand communities för att söka information och engagera 

sig i varumärket.  

Korrelationsmatrisen mellan engagemangsdimensionerna och köpintention visade alla på ett 

statistiskt signifikant resultat. De högsta korrelationskoefficienterna, och därmed starkaste 

positiva sambanden, återfanns mellan affektivt engagemang i community respektive 

beteendemässigt engagemang i community i förhållande till köpintention (se tabell 7). Att de 

starkare sambanden mellan dimensioner av engagemang och köpintention återfanns i 

community snarare än varumärket ligger i linje med Wang, Yu och Weis (2012) forskning om 

“peer communication”. De menar att kommunikation med andra medlemmar i ett online 

brand community kan förändra attityden gentemot produkten vilket kan stärka köpintentionen. 

5.1. Multikollinearitets påverkan på resultatet 

I den korrelationsmatris som gjordes över de oberoende variablerna påvisades positiva 

samband mellan alla oberoende variabler. Detta visar på en multikollinearitet mellan 

variablerna, vilket får förmodade effekter på den statistiska signifikansen samt β-värdena 

(Djurfeldt & Barmark 2009; Nyman 2014). 

Ur den första korrelationsanalysen kan vi således säga att det finns ett samband mellan varje 

enskild variabel och köpintention, men utifrån regressionsanalysen kan ingen av dessa 

variabler sägas vara en predikator för köpintention. Det går alltså inte att särskilja någon 

enskild variabels grad av påverkan och prediktion på den beroende variabeln på grund av 

multikollineariteten, eftersom de oberoende variablerna korrelerar mycket. Denna 

multikollinearitet återfinns även i regressionsanalysen över tidigare konsumtion, där samma 

oberoende variabler används. Även om en predikator upptäcktes i regressionsanalysen med 
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tidigare konsumtion som beroende variabel, skulle möjligtvis fler eller starkare prediktorer 

finnas om en förmodad multikollinearitet inte förelåg.  

Resultatet av multikollinearitet i denna studie indikerar på att det kan finnas svårigheter i att 

undersöka alla tre dimensioner av engagemang. Vi menar att det finns svårigheter i det faktum 

att de olika engagemangsdimensionerna innehar en hög inbördes korrelation och således är 

svåra att undersöka som enskilda predikatorer. De höga nivåerna av multikollinearitet kan 

vidare förklaras med de teorier som beskriver engagemangsprocessen som iterativ (Brodie et. 

al. 2013). Engagemang kan således inte ses som en stegvis utveckling, utan är interrelaterade 

med varandra, vilket gör att multikollinearitet kan bli en naturlig följd. 
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6. Slutsats 

Nedanstående avsnitt beskriver de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Viktigt att 

poängtera är att bekvämlighetsurvalet gör att slutsatserna endast kan dras rörande det 

studerade urvalet. För att dra slutsatser om alla medlemmar i Livrustkammarens online 

brand community skulle ett sannolikhetsurval behöva användas.  

I det studerade online brand communityt uppvisades alla undersökta dimensioner av 

engagemang, där medelvärdet av det affektiva engagemanget gentemot varumärket hade det 

högsta medelvärdet, och kognitivt engagemang gentemot community det lägsta. 

Statistiskt signifikanta samband kunde påvisas genom en korrelationsanalys, där samband 

framkom mellan ett kognitivt engagemang gentemot varumärke i förhållande till tidigare 

konsumtion. I förhållande till om man planerar ett besök framkom ett statistiskt signifikant 

och positivt samband mellan denna beroende variabel och alla dimensioner av engagemang, 

där det affektiva samt beteendemässiga engagemanget i community visade på det starkaste 

positiva sambandet med köpintention. Korrelationsanalysen visar dock endast på att dessa 

samband kan påvisas, och inte att sambanden är kausala.  

Det kognitiva engagemanget gentemot varumärke var den enda variabeln som genom en 

regressionsanalys kunde påvisas vara en statistiskt signifikant predikator för om man besökt 

museet. Ingen statistiskt signifikant predikator kunde finnas för om man planerar besök. De 

höga sig.-värdena skulle kunna bero på att variablerna eventuellt innehåller multikollinearitet. 

Då studien genomförde med ett bekvämlighetsurval går dessa resultat ej att generalisera över 

den population som undersöktes. Dock kan resultatet, som tidigare nämnts, visa på tendenser 

inom online brand communities som är intressanta att undersöka vidare. Att det kognitiva 

engagemanget i varumärket hade ett samband med samt var en predikator för tidigare besök, 

visar på att det finns en relation mellan kognitivt engagemang “online” och konsumtion 

“offline”. Detta kan vara en indikation på att kunder eller konsumenter eventuellt använder 

sociala medier efter ett köp, där de efter ett köp absorberar sig i varumärkets innehåll i sociala 

medier. Detta är dock något som skulle behöva undersökas vidare i en framtida studie (se 

rubrik ”8. Förslag till vidare forskning”). Sambandet mellan alla dimensioner av engagemang 

“online” och köpintention “offline” visar också på betydelsen av de relationsskapande 
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processer som sker i ett online brand community - både med andra medlemmar och med 

varumärket.      
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7. Praktiska implikationer 

Studiens första regressionsanalys, där kognitivt engagemang påvisades vara en predikator för 

tidigare konsumtion, visar på betydelsen som även det kognitiva “passiva” engagemanget kan 

ha för en organisation. Detta visar att det alltså inte alltid är engagemang i form av beteende 

som “likes” och delningar som spelar mest roll - även om företag i 

uppmärksamhetssamhällets tid ofta strävar efter detta (Halaszovich & Nel 2017). Samtidigt 

visas ett samband mellan alla former av engagemang online och köpintention, vilket tyder på 

att mycket av det relationsskapande som sker i ett online brand community också har 

betydelse för vilka som har en intention att besöka verksamheten i verkligheten, även om 

detta samband på intet sätt är kausalt och även kan vara påverkat av andra variabler.  

Resultatet från den deskriptiva statistiken, korrelationsanalyserna och regressionsanalyserna 

visar också på det överlag starkare engagemanget i varumärket, där fler samband återfanns 

och där den enda predikatorn existerade. Detta indikerar på den starka roll och betydelse som 

ett varumärke och en marknadsförare kan ha - där marknadsförarna, likt det McAlexander, 

Schouten och Koenig (2002) beskriver, har en viktig del i att skapa online brand communityt 

tillsammans med användarna som aktiva aktörer. 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på vikten av att marknadsförare bör värdesätta det 

kognitiva engagemanget samt arbeta med att utveckla engagemanget gentemot varumärket, då 

det var här predikatorn för tidigare konsumtion återfanns samt det enda sambandet med 

tidigare konsumtion. Att det påvisades ett samband mellan alla former av engagemang i 

online brand communityt i förhållande till köpintention visar också på möjligheten i att 

marknadsförare kan se på följarna som potentiella kunder eller konsumenter. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna analysera sambanden utifrån ett sannolikhetsurval, där samma 

studieobjekt kunnat användas för att se om samma samband skulle återfinnas och därmed 

kunna generaliseras till hela populationen. Ett större urval skulle också kunna användas, vilket 

förmodligen skulle leda till en lägre statistisk signifikans (Djurfeldt & Barmark 2015) och 

därmed ett mer reliabelt resultat.  

Tidigare stadier till engagemang, vilka utelämnats i denna studie, skulle också kunna 

undersökas vidare i framtiden. Exempelvis skulle den påvisade predikatorn för tidigare 

konsumtion (kognitivt engagemang i varumärket) kunna undersökas vidare genom att se på 

tidigare händelser som lett fram till detta engagemang online. Är det just det tidigare besöket 

som gjort att de har ett kognitivt engagemang online – eller kan andra individuella 

förutsättningar orsaka ett sådant engagemang? Här kan anledningar till olika dimensioner 

online och offline undersökas vidare, där en tidsaspekt också skulle kunna inkluderas. Denna 

vidare forskning skulle också kunna utföras utifrån en kvalitativ metod, som exempelvis 

netnografi, för att på sådant sätt se närmare exakt hur och varför olika former av engagemang 

utvecklas i online brand communityt. Detta skulle även bättre passa ämnet customer 

engagement, då den iterativa naturen som påvisat gör det svårt att undersöka dimensionerna 

av customer engagement på ett kvantitativt sätt. 

En sådan kvalitativ undersökning skulle kunna inkludera Gillbergs (2014) teorier om 

uppmärksamhetssamhället och hennes utveckling av Bourdieus teorier om kapital (Bourdieu 

1993), för att se på deltagande i ett online brand community med ett identitetsskapande 

perspektiv. Detta kan anses särskilt intressant i detta fall, då den undersökta organisationen är 

en kulturell organisation. Där hade exempelvis community-medlemmarnas motiv till 

deltagande i O.B.C. kunnat undersökas utifrån Bourdies teorier om habitus och kulturellt 

kapital (Bourdieu 1993), samt Gillbergs teorier om magiskt kapital (Gillberg 2014). Att på 

detta sätt undersöka engagemang i O.B.C. kopplat till identitetsskapande kan vara särskilt 

intressant då bland annat Wirtz et. al. (2013) betonar hur online brand communities skapar 

förutsättningar för att bygga samt omforma identitet. 
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BILAGA 1 

Korrelationsanalys 1 

KORRELATIONER MELLAN DE OBEROENDE VARIABLERNA I OBJEKTET VARUMÄRKE 

 

  Index_varuaff Index_varukog Index_varubet 

Index_varuaff Pearson 1 0,626** 0,507** 

Sig. (2-delad)  0,000 0,000 

N 99 98 98 

Index_varukog Pearson 0,626** 1 0,518** 

Sig. (2-delad) 0,000  0,000 

N 98 98 97 

Index_varubet Pearson 0,507** 0,518** 1 

Sig. (2-delad) 0,000 0,000  

N 98 97 98 

 
**. Korrelationen är signifikant på nivån 0.01 (2-delad) 

 

 

 

Korrelationsanalys 2 

KORRELATIONER MELLAN DE OBEROENDE VARIABLERNA I OBJEKTET COMMUNITY 

 

  Index_comaff Index_comkog Index_combet 

Index_comaff Pearson 1 0,671** 0,631** 

Sig. (2-delad)  0,000 0,000 

N 98 97 98 

Index_comkog Pearson 0,671** 1 0,593** 

Sig. (2-delad) 0,000  0,000 

N 97 98 98 

Index_combet Pearson 0,631** 0,593** 1 

Sig. (2-delad) 0,000 0,000  

N 98 98 99 

 
**. Korrelationen är signifikant på nivån 0.01 (2-delad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

Blockvis regressionsanalys 1 

ENGAGEMANG GENTEMOT COMMUNITY I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE KONSUMTION 

  B Sig. 

STEG 1 Index_comaff 0,062 0,784 
 

 

  B Sig. 

STEG 2 Index_comaff 

Index_comkog 

0,138 

-0,120 

0,652 

0,712 

 

  B Sig. 

STEG 3 Index_comaff 

Index_comkog 

Index_combet 

0,137 

-0,120 

0,000 

0,677 

0,724 

1,000 

 

 

 

Blockvis regressionsanalys 2 

ENGAGEMANG GENTEMOT VARUMÄRKE I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE KONSUMTION 

  B Sig. 

STEG 1 Index_varuaff 0,431 0,153 
 

 

  B Sig. 

STEG 2 Index_varuaff 

Index_varukog 

-0,355 

0,980 

0,379 

0,003 

 

  B Sig. 

STEG 3 Index_varuaff 

Index_varukog 

Index_varubet 

-0,350 

0,984 

-0,015 

0,407 

0,004 

0,965 

 

 

 

Blockvis regressionsanalys 3 

ENGAGEMANG GENTEMOT COMMUNITY I FÖRHÅLLANDE TILL KÖPINTENTION 

  B Sig. 
STEG 1 Index_comaff 1,047 0,003 

 

 

  B Sig. 

STEG 2 Index_comaff 

Index_comkog 

1,015 

0,052 

0,025 

0,911 

 

  B Sig. 

STEG 3 Index_comaff 

Index_comkog 

Index_combet 

0,713 

-0,143 

0,549 

0,144 

0,775 

0,162 

 

 



 
 

Blockvis regressionsanalys 4 

ENGAGEMANG GENTEMOT VARUMÄRKE I FÖRHÅLLANDE TILL KÖPINTENTION 

  B Sig. 
STEG 1 Index_varuaff 1,096 0,011 

 

 

  B Sig. 

STEG 2 Index_varuaff 

Index_varukog 

0,686 

0,492 

0,195 

0,206 

 

  B Sig. 

STEG 3 Index_varuaff 

Index_varukog 

Index_varubet 

0,406 

0,443 

0,486 

0,482 

0,266 

0,272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 3 

Deskriptiv statistik över respektive frågas resultat 

 N Min Max Medel Standardavvikelse 

"Gillar" du Livrustkammarens sida på Facebook? 
102 0 

(nej) 

1 

(ja) 

0,97 0,170 

 

 

 N Min Max Medel Standardavvikelse 

Jag känner mig entusiastisk när jag läser, gillar eller 

kommenterar inlägg från Livrustkammaren på deras 

Facebooksida 

99 1 5 4,27 0,901 

Jag är intresserad i allt som rör Livrustkammarens aktivitet på 

Facebooksida 
99 1 5 3,68 1,077 

När jag ser "likes", inlägg eller kommentarer från 

Livrustkammaren på deras Facebooksida, känner jag mig 

glad 

99 2 5 4,26 0,764 

Livrustkammarens "likes", inlägg eller kommentarer på deras 

Facebooksida får mig att tänka till 
99 1 5 3,49 1,101 

När jag läser, gillar eller kommenterar Livrustkammarens 

inlägg på deras Facebooksida, glömmer jag allt runt 

omkring mig 

98 1 4 2,37 1,143 

När jag befinner mig på Livrustkammarens Facebooksida, 

fastnar jag i att scrolla igenom Livrustkammarens inlägg eller 

kommentarer 

99 1 5 2,95 1,297 

Jag vill dela med mig av mina idéer eller min kunskap till 

Livrustkammarens innehåll på deras Facebooksida 
98 1 5 2,41 1,200 

Jag vill lära mig något nytt från Livrustkammarens innehåll 

på eras Facebooksida 
99 1 5 3,99 0,985 

Jag försöker få andra intresserade i Livrustkammarens 

innehåll på deras Facebooksida 
99 1 5 3,10 1,249 

      

Jag känner mig entusiastisk när jag läser, gillar eller 

kommenterar inlägg från andra följare på Livrustkammarens 

Facebooksida 

99 1 5 2,75 1,181 

Jag är intresserad i allt som rör andra följares aktivitet på 

Livrustkammarens Facebooksida 
99 1 5 1,91 0,949 

När jag ser "likes", inlägg eller kommentarer från andra 

följare på Livrustkammarens Facebooksida, känner jag mig 

glad 

98 1 5 2,67 1,110 

Andra följares "likes", inlägg eller kommentarer på 

Livrustkammarens Facebooksida får mig att tänka till 
99 1 5 2,32 1,086 



 
 

När jag läser, gillar eller kommenterar inlägg från andra 

följare på Livrustkammarens Facebooksida, glömmer jag allt 

runt omkring mig 

98 1 4 1,62 0,914 

När jag befinner mig på Livrustkammarens Facebooksida, 

fastnar jag i att scrolla igenom andra följares inlägg eller 

kommentarer 

99 1 5 2,15 1,137 

Jag vill dela med mig av mina idéer eller min kunskap till 

andra följare på Livrustkammarens Facebooksida 
99 1 5 2,24 1,262 

Jag vill lära mig något nytt från andra följare på 

Livrustkammarens Facebooksida 
99 1 5 2,76 1,429 

Jag försöker få andra intresserade av gemenskapen bland 

Livrustkammarens följare på Livrustkammarens 

Facebooksida 

99 1 5 2,01 1,241 

 

 

 N Min Max Medel Standardavvikelse 

Har du någon gång, under det senaste halvåret, besökt 

någon av Livrustkammarens (fysiska) utställningar eller 

evenemang? 

99 0 

(nej) 

1 

(ja) 

0,38 0,489 

Om ja: Hur många gånger har du besökt någon av 

Livrustkammarens (fysiska) utställningar eller evenemang 

under det senaste halvåret?* 

38 1 

(1 ggr) 

3 

(5-7 ggr) 

1,61 0,638 

Planerar du att, under det kommande halvåret, besöka 

någon av Livrustkammarens (fysiska) utställningar eller 

evenemang? 

70 0 

(nej) 

1 

(ja) 

0,67 0,473 

* Frågan togs bort efter resultatframställning och användes inte i vidare analys 

 


