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Sammanfattning 
  
Bakgrund: Marknadsföringen är något som ständigt förändras. Idag är sociala medier i fokus 
och att utnyttja det i forma av marknadsföring. Agerar specifika kundgrupper på andra sätt 
när de använder sig av sociala medier eller är vi alla lika på Internet? 
  
Syfte: Studien syftar på att kartlägga skillnader mellan en speciell utvald kundgrupp, i det här 
fallet hästtjejer, som visar upp unika egenskaper. Genom att undersöka deras internetvanor 
möjliggörs kompletteringar på existerande teorier för att optimera marknadsföringen. 
  
Metod: Kvantitativ undersökning med hjälp av en enkät som skickades ut till ett antal 
ridklubbar och skolor runt om i Blekinge för att göra den tillgänglig för medlemmarna på 
hemsidan och möta respondenterna på plats. 
 
Resultat: Det fanns en signifikant skillnad i åldern mellan grupperna där tjejer med ett 
hästintresse är i genomsnitt yngre. Tjejer utan hästintresse anslöt i högre utsträckning 
dagligen till Internet jämfört med tjejer med hästintresses där de flesta gick online 3-5 dagar 
per vecka. Intresset för att besöka sociala medier för att ta del av händelser och politik var 
lägre hos tjejer med ett hästintresse. Den övervägande delen av hästtjejerna angav att de 
delade surfplatta och dator med familjen i större utsträckning än tjejer utan hästintresse.  
 
Slutsats: Användandet av Internet skiljde sig inte däremot fanns det en skillnad i hur tjejerna 
anslöt till Internet och hur ofta de var uppkopplade samt vilka sociala medier de anslöt till.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Martins, Jennifer      Hästtjejers användning av sociala medier 
Olsson, Christoffer 
Thoresson, Erika 
 

 
 

Abstract 
  
Background: Marketing is something that is constantly changing. Today, social media is the 
focus and to utilize it for marketing is profitble. Will a specific customer group act in other 
ways when they use social media or are we all the same on the Internet? 
  
Purpose: The study aims to map out the differences between a specific customer segment, in 
this case girls interested in horses, compared to girls with no interest in horses. By 
investigating their internet habits, it becomes possible to improve existing theories to further 
improve the marketing through social medias. 
  
Method: Quantitative survey using a questionnaire sent out to a number of riding clubs and 
schools in Blekinge to make it available to members on the website and meet the respondents 
in place. 
 
Results:There was a significant difference in age between the groups where girls with a horse 
interest on average was younger. Girls with no interest in horses was with a greater extent on 
the Internet daily, compared with girls with horse intrest most went online 3-5 days of the 
week. The interest of visiting social media to take part in events and/or politics events were 
lower in girls with an interest in horses. The majority of horse the girls stated that they shared 
the tablet and PC with the family to a greater extent than girls with no interest in horses. 
 
  
Conclusion: The use of the Internet did not differ, however, there was a difference in how the 
girls connected to the Internet and how often they were connected and which social media 
they joined. 
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1.0. Inledning 

1.1.  Bakgrund  

1.1.1. Ungdomens prioriteringar har ändrats   

Hästsportsektorn har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Ungdomars intresse 
för sporten har minskat och företagen har svårt att anpassa sitt utbud efter vad som 
efterfrågas. 
 
Kolstrup, Pinzke, Löfqvist, Järvinen, Korpa Paula och Kursītis (2013) förklarar i sin rapport 
att det finns problem bland hästföretagen idag. Genom att placera sig närmare kunderna kan 
företagen följa de förändringar som sker i sektorn. Ifrån denna rapport framgår det att 
intresset som finns för ridsport och hästhållning minskar på grund av att allmänheten inte 
längre är villiga att lägga ner den tid och kraft som hästsporten kräver. Kolstrup et al. (2013) 
förutspår även att framtidens hästhållning troligtvis kommer förändras på grund av 
ungdomarnas inställning till manuellt arbete. Idag har många människor flera olika 
fritidsintressen och hästintresset konkurrerar emot dessa. Det stora utbudet av fritidsintressen 
gör det svårt för ungdomar att hitta tiden till allt de vill vara med på. Hästsport kräver mycket 
tid och det kan vara därför många välja bort sporten. I rapporten framgår det att 
medlemmarna i fokusgruppen menar att hästsektorn inte har lyckats att attrahera nya barn och 
nya unga vuxna i den omfattning som det skulle behövas. Kolstrup et al. (2013) förklarar att 
generellt sett finns det stora utmaningar i att få unga vuxna engagerar sig i hästföreningar. När 
hästsektorn var på sin pik av popularitet var folk tvungna att stå i kö för att få ta ridlektioner 
på ridskolorna. Idag tvingas ridskolorna själva att annonsera och aktivt leta efter nya elever 
för att få verksamhet att gå runt. 

1.1.2. Hästtjejer som målgrupp 

Stallet ses som en samlingsplats för tjejer med hästintresse, så kallade hästtjejer. Deras stora 
gemensamma hobby skapar gemenskap bland dessa tjejer. Skribenterna har med hjälp av 
definitionen av andra författare (Forsberg, 2007; Lunde, 2014; Renold & Ivinson, 2014) 
kommit fram till att hästtjejer omfattar samtliga tjejer som har intresse för hästar. Dock har 
uppsatsen begränsats till tjejer mellan 13 och 20 år. 
 
I uppsatsen definieras en hästtjej som en tjej som har ett fritidsintresse som innefattar hästar. 
Denna definition är lik den som Forsberg (2007) använde i sin undersökning. Ridsport utövas 
med hög andel i åldersgruppen 13-20 (Svenska Ridsportsförbundet, 2016) och det är samma 
åldersgrupp som Statens medieråd (2015) visar har mest användning av Internet samt aktivitet 
på sociala medier. Enligt Lunde (2014) och Svenska Ridsportsförbundet (2016) ligger 
ridsporten tvåa på Sveriges rankning över de största ungdomsidrotterna, både sett till antal 
aktiva utövare och antal tävlingsaktiviteter bland tjejer i åldern 13-20. Ridsporten är 
kvinnodominerade där 90% av utövarna är av det kvinnliga könet. Tidigare undersökningar 
av Forsberg (2007) tyder på att hästtjejer tillhör en driven och ansvarstagande grupp som har 
skapat en egen kultur. Sociala medier utgör, enligt King (2015), en bra samlingsplats för 
gruppdiskussioner eftersom många personer samtidigt kan delta på ett lättillgängligt sätt. 
Sociala medier är därför en fördelaktig mötesplats för tjejer med gemensamma intressen, 
såsom hästsport. 
 
Det som i folkmun benämns som “hästtjejer” är den gruppen som kommer att lägga grunden 
till den aktuella undersökningen i marknadsföringsandan. Forsberg (2007) beskriver i sin 
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undersökning att en hästtjej är en tjej som på ett eller annat sätt är involverad med hästar. 
Hästtjejen har ingen begränsad ålder och hon räknas till skaran hästtjejer om hon på något sätt 
är intresserad av hästar. 

1.1.3. Marknadsföringens framsteg 

Kunderna på marknaden har blivit aktiva informationssökare i jämförelser med förr (King, 
2015). Det betyder att de föredrar att själva söka upp information om önskvärda varor och 
tjänster. Kunderna har börjat ha en dialog med varandra angående produkternas egenskaper 
och påverka varandras köp. Detta kan både innebära något positivt och negativt för företagen 
eftersom rykten sprids fort på sociala medier (Nobre & Silva, 2014). Författarna Ong Yi Lin 
och Yazdanifard (2014) menar att med hjälp av sociala medier, podcasts eller bloggar 
skapades nya verktyg för marknadsföring på Internet. Dessa nya sätt att marknadsföra sig på 
har som mål att bygga ett intresse hos kunderna och på det sättet kunde de själva leta upp 
företagen. Om marknadsföringen sker på detta sätt upplevs den inte som störande, vilket 
beskrivs att många av de gamla marknadsföringssätt gav en känsla av (Ong Yi Lin & 
Yazdanifard, 2014). 
 
På Internet är det flera faktorer som påverkar var potentiella kunderna befinner sig, som 
exempelvis ålder eller fritidsintressen (Ong Yi Lin & Yazdanifard, 2014). Detta kan ses både 
som en begränsning och som en möjlighet. Begränsning kan innebära att företag måste 
placera sig på en mängd online-platser för att nå ut till en bred kundkrets. Möjligheterna kan 
bestå av att företag hittar de platser där deras främsta målgrupp befinner sig på. Om företagen 
vet var målgruppen befinner sig kan det leda företagen till stora framgångar inom deras 
marknadsföring. Broady, Kelsall och Davis (2010) tolkar företagens avsaknad av denna 
kunskap som en svårighet vid val av platser att annonsera på Internet. 
 
Det är viktigt för företagen att anpassa sig till kundernas utveckling, främst att de allt mer gått 
över till att vara aktiva informationssökare (Ong Yi Lin & Yazdanifard, 2014; Nobre & Silva, 
2014; King, 2015). Kunderna litar inte längre på företagen i samma utsträckning som förut, 
istället informerar de varandra om produkter/tjänster och dess egenskaper. Företagen har 
insett möjligheten med att marknadsföra sig via sociala medier och den kundgrupp som finns 
att nå där.  

1.1.4.  Sociala Mediers betydelse för marknadsföring 

Nobre och Silva (2014) förklarar i sin strategiundersökning att fördelen med användning av 
sociala medier är att det inte anses vara lika störande som traditionell marknadsföring. Denna 
inriktning av marknadsföring tenderar dessutom till att kostar mycket mindre för företagen. 
På sociala medier ges företagens kunder en möjlighet att sprida sina åsikter, inte bara positiva 
utan även negativa. Sociala medier är ett snabbt och enkelt sätt för kunderna att framföra 
kritik eller beröm mot företagen. Negativa kommentarer som handlar om kritik och rykten 
tenderar till att spridas fortare än positiva kommentarer. Det har att göra med att rykten i alla 
sammanhang har lättare att spridas än beröm. Här får Norbre och Silva medhåll av 
Fagerstrøm och Ghineas (2013) som även de menar att negativa kommentarer sprids fort på 
Internet. Därför är det extra viktigt för företagen att bemöta och aktivt jobba med kundernas 
negativa åsikter. 
 
Fagerstrøm och Ghinea (2013) hävdar att sociala nätverk som Facebook, Youtube, Twitter 
och LinkedIn skapar möjligheter till att utveckla nya strategier. De nya möjligheter inom 
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marknadsföring består till stor del av kommunikation och sociala aspekter, vilket gör sociala 
medier till en bra plats att applicera dessa på. Nobre och Silva (2014) instämmer och tillägger 
att sociala nätverk har en stor betydelse eftersom det skapa nya sätt för företag att 
kommunicera med miljoner befintliga och potentiella kunder.  

1.1.5. Livet i stallet 

Det anses att hästtjejer skapar egna regler och normer när de vistas i stallet eller med varandra 
(Forsberg, 2007). Av detta och andra ansvarsfulla uppgifter som stallivet omfattar, får de 
vissa egenskaper redan i ung ålder som kan hjälpa dem genom livet. Vissa av dessa 
egenskaper bidrar till att hästtjejer, enligt Forsberg (2007), är en grupp som är 
överrepresenterade i chefsroller. 
 
Enligt Renold och Ivinson (2014) tillhör hästtjejer en egen sfär där särskilda villkor tillämpas 
och där stallet ses som en frizon. De lever efter egna normer och värderingar. Enligt Forsberg 
(2007) skapar hästtjejer sig en identitet inom stallets kultur där de slipper tänka på vad det 
allmänna samhället tycker. Enligt författaren får tjejer i stallmiljö tidigt lära sig att ta ansvar. 
Detta kan bidra till att hästtjejer får en starkare självkänsla (Toukonen, 2011; Koch, 2008). 
Lunde (2014) beskriver stallet som en frizon där tjejer kan undgå kraven om att tänka på sitt 
yttre. Tekniken och samarbetet med hästen är viktigare än ryttarens utseendet. När uttrycket 
“hästtjej” används i vardagliga samtal menas, enligt Lunde (2014), en stereotyp flicka som 
har en enorm passion för hästar. Plymoth (2012), precis som Forsberg (2007), har funnit att 
en hästtjej kan beskrivas med egenskaperna kompetent, modig och energisk. 

 
1.1.6. Sociala Medier som marknadsföringsverktyg mot ungdomar 

Sociala medier har funnits sedan länge, men de har expanderat som mest under det senaste 
decenniet (Boyd, 2007). Till en början var det kommunikation mellan privatpersoner som var 
i fokus, men sociala medier utvecklades till ett verktyg för något mycket större. Dessutom har 
användningen av sociala medier blivit en viktig del av vardagen i mångas liv, speciellt för 
ungdomar. 
 
Den första sociala media som grundades år 1995 och heter “Classmates.com”. Dock inte 
förrän år 2003 vid uppkomsten av “MySpace” fick sociala medier sitt riktiga genombrott, tack 
vare möjligheten att dela med sig av egen musik. Boyd (2007) kom fram till att sociala 
medier blev så populära eftersom det underlättade att dela med sig och pratar om sina 
intressen med andra, oavsett hur nära eller långt bort dessa finns.  
 
I Kings (2015) studier visar han att befolkningen använder sociala medier för att hålla 
kontakten med familj och vänner samt för att prata om olika intressen. Sociala medier kan 
också användas för att hålla oss informerade om våra nöjesområden och det är ett användbart 
sätt för att göra sin röst hörd. Enligt King (2015) finns det olika punkter som gör sociala 
medier attraktiva; observerande, uppdateringar, respons, mobilitet och utsträckning. 
Punkterna beskriver möjligheten att anonymt delta i aktuella diskussioner i samhället och ta 
del av nyheter från familj och bekanta. Detta underlättar en tvåvägskommunikation kring 
åsikter och intressen som är tillgänglig var som helst, när som helst.  
 
I Boyds undersökning (2007) som utfördes under år 2006 fick han fram att 87% av 
amerikanska tonåringar, i åldern 12-17, hade tillgång till Internet. 2006, vilket var cirka tio år 
sedan, var 55% av amerikanska tonåringar mellan 12-17 år på sociala medier (Boyd, 2007). 
Enligt King (2015) har siffran idag, på enbart Facebook, höjts till 73% för samma 
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ålderskategori i Amerika. Kings undersökning (2015) visade även att 64% av alla Facebook-
användare loggade in dagligen. Sammanfattningsvis visade det en tendens till en ökad 
användning av sociala medier hos amerikanska ungdomar sedan Boyds (2007) undersökning, 
jämfört med Kings (2015). Statens medieråd (2015) utförde en liknande undersökning i 
Sverige om medieanvändning bland ungdomar under år 2014. Det visade att procentsatsen är 
ännu högre i Sverige, 99%. 
 
Broady, Kelsall och Davis (2010) förklarar att det finns mycket information i omlopp på 
sociala medier. När en person eller ett företag har bestämt sig för att gå med i någon social 
media måste de förstå allvaret i vad det innebär. Det skulle bli ett hav av information som 
blev tillgängligt för miljontals människor. Denna information kommer aldrig att kunna tas 
tillbaka igen. En gång på sociala medier, alltid på sociala medier. 
Broady, Kelsall och Davis (2010) anser att det är viktigt för företagen att engagera sig 
helhjärtat när de har involverat sig i sociala medier. Skulle företagen efter en viss tid glömma 
att uppdatera information och flödet riskerade de att bli bortglömda eller göra kunderna arga. 
Även om exempelvis en tweet (ett inlägg på Twitter) kan kännas obetydelsefullt bör personen 
eller företaget aldrig lägga upp ett nytt inlägg utan att ha dubbel- och trippelkollat innehållet. 
Det är en säkerhetsåtgärd som bör eftersträvas med tanke på att inget kan tas bort helt när det 
har nått Internet. Att lägga upp något ogenomtänkt kan, enligt Broady, Kelsall och Davis 
(2010), slå hårt tillbaka på företaget eller privatpersonen. Därför är det mycket viktigt att vara 
försiktig med det material som läggs ut på Internet. 

1.2.  Problemdiskussion 
Många av de nya marknadsföringstrategierna använder sig av Internet som en plats för att 
sprida information till befintliga och potentiella kunder (King, 2015). Samhällets och 
teknikens utveckling har under det senaste decenniet bidragit till en drastiskt ökad användning 
av Internet. Internet används inte bara som en hobbysysselsättning på fritiden utan det har 
tagit en viktig del i vardagen, påstår King (2015). Därför har sociala medier blivit mycket 
aktuellt för marknadsföring (Ong Yi Lin & Yazdanifard, 2014). Allt fler svenska medborgare 
blir en del av sociala medier och det har blivit en stor trend att gå med i dessa (Statens 
Medieråd, 2015). Idag är det väldigt få som inte är medlem på någon social media. Den nya 
generationen ungdomar har vuxit upp med datorer och vant sig vid daglig användning av 
Internet (Statens Medieråd, 2015). Det har varit en stor bidragande faktor till varför sociala 
medier har blivit extra populärt just i den åldersgruppen. 
 
I takt med samhällets utveckling måste företagen anpassa sig efter de nya företagsklimaten 
(Fagerstrøm & Ghinea, 2013). Även deras marknadsföring måste anpassas till samhällets och 
teknikens utveckling. Kunderna har blivit aktiva informationssökare och litar mer på åsikter 
av andra användare än på informationen som kommer från företagen själva (Nobre & Silva, 
2014). Det som försvårar utnyttjandet av marknadsföringsmöjligheter på Internet och 
specifikt på sociala medier, är att majoriteten av företagen i dagsläget saknar kunskap inom 
området (Broady, Kelsall & Davis, 2010; Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2013). 
Svårigheten med att mäta framgång eller misslyckande beror på att företagen inte har några 
verktyg som kan hjälpa till att analysera resultaten. För att företagen ska kunna utveckla 
verktyg och kunskap i området är det första steget att förstå och undersöka för att se vilka 
skillnader det finns inom olika målgrupper. Förståelsen företagen skaffar sig kommer att 
underlätta placering av sin marknadsföring online. 
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Modeller som AIDA och Buyer-readiness-stages (Kotler et al., 2013) används av företag för 
att se var i köpprocessen kunderna befinner sig. Både AIDA-modellen och Buyer-readiness-
stages förklaras djupare i Kapitel 3. Dessa bygger på att väcka ett intresse hos kunden och 
därmed göra dem “medvetna” om ett behov och att företaget har den perfekta produkten för 
att tillfredsställa detta behov. Problem som finns i dessa modellerna är att inte alla företag vet 
var de ska befinna sig för nå maximal andel av kundgruppen (Hassana, Yaleha Ahmad 
Nadzimb & Shiratud, 2015; Kotler et al., 2013). För att kunna använda modellerna effektivt 
finns det ett behov av att veta var företagen ska synas för att nå sin kundgrupp. Finns det 
skillnader i hur tjejer med ett hästintresse använder Internet och sociala medier jämförelsevis 
mot den generella gruppen tjejer?  
En annan förståelse som krävs för effektivisering av marknadsföring på sociala medier är att 
förstå utvecklingen av användandet och beteendet av målgruppen. För att kunna öka 
förståelsen måste företagen får kunskap om fler detaljer hos sin målgrupp än den allmänna 
användningens utveckling. Det finns många olika målgrupper som kan undersökas. Enligt 
Statens medieråd (2015) har ungdomars aktiviteter på sociala medier ökat enormt under 
senaste åren. För genomsnitts ungdomen har användandet av sociala medier ökat överlag, där 
majoriteten av ungdomar mellan 13-18 år använder sig av Instagram och Facebook (Statens 
Medieråd, 2015). På grund av att ungdomar är en stor grupp med många olika intressen och 
skilda beteenden är det fördelaktigt att segmentera dem. Det kan göras exempelvis beroende 
på ålder, intressen, utbildning eller socioekonomiska anledningar. Denna studie ägnar sig åt 
att undersöka om det finns skillnader hos en grupp med en speciell hobby jämförd med andra 
ungdomar. 
 
Tidigare undersökningar har pekat mot att hästtjejer i tidig ålder lär sig att ta ansvar och 
skapar sig förståelse för att hårt jobb lönar sig (Forsberg, 2007; Lunde, 2014; Renold & 
Ivinson, 2014). Andra studier har visat att gruppen är överrepresenterade inom chefsroller 
bland kvinnor (Forsberg, 2007). Dock finns det inga svar på orsakerna, därför utgör gruppen 
ett intressant studiemål.  
I Forsbergs studie (2007) framställs stallet som en plats där ordning och struktur är två ledord. 
Det läggs ett stort ansvar på hästtjejen att hästen får den omvårdnad, motion och mat den 
behöver, varenda dag hela året runt. Forsbergs forskning (2007) har visat att på grund av 
stallmiljön och de uppgifter som tillhör stallet, utformas hästtjejernas egenskaper på ett sådant 
sätt som kan placera dem som framtidens chefer inom företag. Som Toukonen (2011) och 
Koch (2008) förklarar finns det något speciellt med relationen mellan häst och människa. 
Hästar spelar en stor roll i många tjejers liv eftersom många knyter starka band till hästar som 
individer. Likt en kärleksrelation mellan två människor skapas ett kärleksband mellan hästen 
och människan (Toukonen, 2011). I Toukonens (2011) och Kochs studier (2008) visar de på 
att genom ta hand om hästar kan stärka självkänslan för ryttaren.   
 
Att ha mer eller mindre fritid över för de sociala delarna av internet kan påverka omfattningen 
av användandet. Att vara aktiv i en viss sport kan göra att hästtjejer enbart använder vissa 
plattformar och undvika andra. Eftersom sociala medier utgörs av socialt liv och umgänge är 
det självklart att användarna vill vara där ens likasinnade finns. Det existerar speciella regler 
och normer inom hästtjejernas värld, därför sägs det att dem har skapat sig ett eget litet 
nätverk.  
 
Ifrån all fakta som har lagts fram, går det att se att det är något speciellt med hästtjejer. 
Dessvärre är det något som är svårt att definiera. Hästtjejer är överrepresenterade bland 
chefer. Att lära sig ta ansvar, vara modig och energisk är egenskaper som hjälper hästtjejerna 
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igenom hela livet. Som Statens Medieråd (2014) förklarar, ökar medieanvändningen generellt 
i landet. När unga hästtjejer tar hand om sina hästar uppkommer frågan, kommer de ha tiden 
till att använda sociala medier i samma utsträckning som genomsnittet?  
 
1.3. Frågeställning 
Vad skiljer sig i hästtjejers användning av sociala medier jämfört med andra tjejer?  

1.4. Syfte 
Studien syftar på att kartlägga skillnader mellan en speciell utvald kundgrupp, i det här fallet 
hästtjejer, som visar upp unika egenskaper. Genom att undersöka deras internetvanor 
möjliggörs kompletteringar på existerande teorier för att optimera marknadsföringen. 
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2.0. Metod 

2.1. Metodval 
Inom ramen för undersökningen har val av metod fallit på en kvantitativ studie. Enligt Olsson 
och Sörensen (2007) är den kvantitativa metoden fördelaktig att använda på undersökningar 
vars resultat ska grunda sig på statistik. Kvantitativa studier är ett bra sätt att mäta ut 
information ifrån en objektiv verklighet. Det gör metoden användbar för den aktuella 
undersökning eftersom studien ska ta fram en generalisering av medieanvändning bland 
tillfrågade tjejer. För att sätta respondenter i centrum av en kvantitativ studie och därmed ökar 
chansen till trovärdiga svar, menar Trost (2012), att enkäter är ett fördelaktigt val av 
empiriinsamling. 
 
I undersökningsmetoden valdes kvalitativa studier bort eftersom den inte ger tillräckligt med 
underlag för generalisering. Malterud (2001) nämner att denna metod är lämpligast att 
använda sig av vid studier kring mänskliga erfarenheter, förväntningar, tankar, 
kommunikation och/eller relationer. Eftersom denna undersökning visar skillnaden mellan två 
grupper skulle den kvalitativa metoden leda till hög felmarginal. Kvalitativa studier omfattar 
ofta bara ett fåtal människor men med mycket detaljerade svar. Genom att enbart prata med 
ett fåtal av dem som ingår i grupperna går det inte att få en bra uppfattning om genomsnitts 
beteendet.  
 

2.2. Urval 
I enlighet med vad Trost (2012) förklarar, tillämpar studien ett representativt urval eftersom 
en viss del av befolkningen är särskild utvald till undersökningen. Undersökningen bygger på 
en jämförelse mellan två grupper. Båda grupperna bestod av tjejer i åldern 13-20. Skillnaden 
mellan grupperna utgjordes av att en av grupperna omfattade gruppen hästtjejer och den andra 
gruppen representerades av tjejer som inte bedriver fritidsaktiviteter med hästar. 
 
Eftersom ungdomar är en stor grupp kan den delas in i flera undergrupper. Vissa grupper har 
egenskaper som gör de mer intressanta att undersöka än andra. När en grupp ungdomar skiljer 
sig ifrån allmänheten och uppvisar unika egenskaper ger det upphov till en relevant 
undersökning kring skillnader emellan dem. Undergrupper kan vara exempelvis scouter, 
fotbollsintresserade eller konstnärliga ungdomar. Den här studien specialiserar sig på 
ungdomar inom hästsporten och specifikt för tjejerna som har hästintresse. Ridsporten är den 
näst största idrotten i landet vilket gör det besynnerligt att det inte finns mer fördjupat 
kunskap kring ungdomarna som utövar sporten. 
 
Forsbergs (2007) undersökning visade att många av framtidens kvinnliga ledare har formats 
av sin uppväxt inom hästvärlden. Varför tidigare hästtjejer är överrepresenterade bland 
kvinnliga chefer hittades det dock inget svar på. Hon spekulerade kring att hästtjejer får i tidig 
ålder lära sig att ta ansvar och att hårt arbete lönar sig. Ansvarstagandet som medföljer i 
uppgifterna om att ta hand om hästar visar sig inte vara en dans på rosor utan kräver hårt 
arbete. Denna tidiga läxa över hur livet ser ut, tror Forsberg (2007) kan vara en av de 
bidragande variablerna som leder till att hästtjejer dras till att bli chefer i vuxen ålder.  
 
En annan bidragande orsak till varför hästtjejer är intressanta att undersöka är ifrån 
Toukonens (2011) och Kochs (2008) båda studier som visar på att ta hand om hästar hjälper 
att motverka stress och depression. Dessa studierna visade även att det utvecklas ett 
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känslomässigt band mellan hästen och tjejen. Detta band bygger på att hästtjejen får starkare 
motivering till att klara nya hinder och utmaningar med hästen som stärker självkänslan. 
Detta gör det mer intressant att se om detta påverkar något i tjejernas användning av sociala 
medier. 
 
Studien koncentrerar sig på det kvinnliga könet och det beror på att majoriteten av de aktiva 
ungdomar inom sporten är tjejer. Hästsporten består till största andel av kvinnor. Den ojämna 
könsfördelningen inom sporten kan leda till en missvisande bild av det underrepresenterade 
könet om samtliga tillfrågas. Därför har undersökningen uteslutit killarna som utgör 
minoriteten. Att inte göra skillnad på könet hade kunnat leda till en felaktig bild av det 
manliga könet inom sporten. Området hästtjejer är, i jämförelse mot allmänna ungdomar och 
andra grupper, relativt outforskat. I dagsläget finns det inte många vetenskapliga 
undersökningar i samband med marknadsföring kring den valda gruppen. 

2.3. Enkät 
Som tidigare nämnt menar Trost (2012) att enkäter kan användas med fördel vid kvantitativa 
studier, därför valdes denna metod att användas i aktuell undersökning. Via enkäter känner 
varje respondent som den gör ett viktigt bidrag till studien trots det stora antalet 
medverkande. Genom det uppfylls huvudsyftet för att få ut ett trovärdigt svar från denna. För 
att få en trovärdig studie valde skribenterna att samla in minst 100 svar från vardera grupp 
(hästtjejer och icke hästtjejer). 
 
Frågorna i aktuell studie var av slutna karaktärer, vilket gav fördelar och nackdelar för 
studien. Studien har valt att tillämpa mestadels slutna frågor med tanke på den mängden svar 
som krävdes. Bryman och Bell (2013) hävdar att det går fortare för respondenterna att svara 
på slutna frågor eftersom de inte behöver komma på egna svar. Att respondenterna kan svara 
på enkäten tidseffektivt ökar chansen att få fler att delta i studien och minska risken för 
bortfall. Trost (2012) hävdar att slutna frågor som har fasta svarsalternativ, kan blir 
problematiskt att använda om svarsalternativen inte är utformade korrekt till att passa 
respondentens utförliga åsikter. Det har skribenterna haft i åtanke vid val och formulering av 
frågorna. Enligt Bryman och Bell (2013) är fördelen med att använda slutna frågor att de är 
lätta att bearbeta och jämföra. 
 
Innan datainsamlingen började testades enkäten genom att den skickades ut till olika personer 
skribenterna kände som matchade undersökningens målgrupp. Testpersonerna valdes ut med 
hänsyn till deras ålder och säkerställa att den tänkta målgruppen förstod alla frågor och svar i 
enkäten. Detta gjordes för att enkäten skulle vara lätt att förstå och detta gav möjligheten att 
bearbeta eventuella oklarheter hos respondenterna. Testgruppen var 14 stycken personer runt 
om i Sverige som skribenterna kände. Dessa kontaktades via sociala medier eller via telefon 
och frågade om de ville delta för att testa och återkoppla till frågeformulärutkastet. Tjejerna 
var i ålder från 16-24 där ungefärligen hälften hade hästintresse och hälften inte. 
 
Resultatet från testpersonerna visade att några frågor var svåra att förstår. Detta ledde till att 
skribenterna ändra menings formuleringen på vissa frågor. Även vissa svarsalternativ visade 
sig vara gammalmodiga enligt testgruppen. De svarsalternativ som uppfattades på detta sättet 
var “MP3-spelare” och skillnaden som gjordes på “mobiltelefon” och “smartphone”. Detta 
togs i beaktning och en del svar omarbetades efter den feedback som gavs. Det framkom även 
att det fanns grammatiska fel i frågeformuläret som korrigerades innan utskicket av enkäten. 
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2.3.1 Utformning av enkät 

Skribenterna utformade enkäten med hjälp av en tidigare använd enkät kring ungdomars 
vanor om sociala medier och mobil Internet användning. Enkäten som valdes var av 
författarna Lenhart, Purcell, Smith och Zickuhr (2010) och den var till för att mäta sociala 
medier och mobilt Internet användning hos tonåringar och yngre vuxna. Enkäten valdes som 
underlag för aktuell undersökning eftersom enkäten hade använts i tidigare undersökningar 
från år 2006 till 2010. Eftersom den tidigare undersökningen mätte samma område som denna 
studien, ansågs enkäten ha hög validitet, men enkäten innehöll element som inte var relevanta 
för denna undersökningen. Efter att ha läst Statens medieråds (2014) rapport, framgick det att 
användningen av Internet hos ungdomar är mellan 90-95%. Skribenterna ansåg att frågan “Do 
you use the internet, at least occasionally?” inte var relevant att ställa. Detta eftersom svaret 
redan finns i Statens medieråds rapport. En annan fråga som resonerades på samma sätt var 
“Do you send or receive email, at least occasionally?”. Dessa frågorna togs därför bort. 
 
Frågan “As I read the following list of items, please tell me if you happen to have each one, 
or not. Do you have…” omarbetades pågrund av grammatiska skäl vid översättning. Frågan 
blev isället“Har du något av följande:”. Detta gjordes för att det blev lättare för skribenterna 
att förstå vad som efterfrågades. Till denna fråga fanns en mängd olika svarsalternativ, vilket 
var följande: “A desktop computer; A laptop computer (Includes netbook); A cell phone or a 
Blackberry or iPhone or other device that is also a cell phone; An electronic book device or e-
book reader, such as a Kindle or Sony Digital Book; An iPod or other M-P-3 player; A game 
console like X-Box or Play Station; A portable gaming device like P-S-P or D-S”. Efter 
diskussioner med handledaren om ovanstående svarsalternativ, valde skribenterna att 
omarbeta svarsalternativen. De första svarsalternativen slogs ihop till ett svar eftersom det 
ansågs inte vara en större skillnad mellan dem. För svarsalternativet om mobiltelefon togs det 
förgivet att majoriteten av respondenterna skulle ha smartphone (detta baserades även det på 
Statens Medieråds (2014) rapport). När det handlade om E-böcker valdes detta alternativet 
bort eftersom skribenterna inte fann att det skulle ge något relevant till studien. Frågan om 
bärbar musikspelare som iPod eller MP3 valdes även de bort eftersom det inte ansågs 
användas mycket eller har relevans till studien. De kvarvarande svarsalternativen 
omformulerades av förtydligande skäl. De svarsalternativen som blev kvar var: “Smartphone; 
Surfplatta; Dator/Laptop; En spelkonsol som Xbox, Playstation eller ett Wii; En 
handspelskontroll som PSP, DS eller Gameboy.”. 
 
En fråga som helt togs bort var frågan “On your laptop computer, do you use; WiFi to access 
the internet. Wireless broadband, such as an AirCard, to access the Internet”. Nuförtiden har 
så gott som alla ungdomar tillgång till trådlöst Internetuppkoppling. Har du inte en egen 
WiFi-uppkoppling finns det möjlighet att få uppkoppling via caféer, skolor eller andra 
offentliga platser. Frågan ansågs därmed inte fylla någon funktion.  
 

Till enkäten lades det även till frågorna: “Vilka av följande sociala medier använder du?” och 
“Vilka är dina TOPP 3 sociala medier du använder mest?”. Frågorna tillkom eftersom 
skribenterna ansåg det var mer intressant att veta i en undersökning av sociala medier. 
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2.4. Datainsamling 
Insamlingen av data utfördes på två sätt för att målgrupperna för undersökningen befinner sig 
på olika ställen. Det ena sättet bestod av att enkät-länken skickades ut online. Det andra sättet 
gick ut på att skribenterna sökte upp respondenterna för att få dem att svara via tekniskt 
hjälpmedel. 
 
Skribenterna tog kontakt med fem gymnasieskolor i Blekinge län för att få svar av både häst- 
och icke hästtjejer. Tre gymnasieskolor; Af Chapman, Ehrensvärdska och Mikael Elias valde 
att dela en länk till enkäten. Länken lades upp på respektive skolas intranät med en 
uppmaning att be tjejer att svara på enkäten. Dessutom kontaktade skribenterna ett flertal 
ridskolor och ridklubbar i Blekinge län per mail och telefon för att få möjlighet att nå en 
större andel av hästtjejerna. Ridklubbarna som deltog i undersökningen var Karlskrona Lyckå 
Ridklubb, Jämjö Hästsällskap, Grönadals Ridklubb, Karlshamn Ridklubb, Sölvesborgs 
Ridklubb, Kristianopel Ridförening samt Blekinge Ridsportsförbund. De uppmanade tjejerna 
att svara på enkäten som lades ut på deras egna hemsidor. 
 
Andra sättet bestod av att skribenterna vid fyra tillfällen besökte Karlskrona Lyckå Ridklubb 
för att få hästtjejernas svar. De tillfällena bestod av att skribenterna var på plats på ridskolan 
på eftermiddagar från ungefär kl 16.00, när ridskolan började och tre timmar framåt. Det 
kändes naturligt att träffa på hästtjejerna i stallet eftersom det är deras hemmaplan. 
Skribenterna var även hos en gymnasieklass på Af Chapman i Karlskrona, på ett fysiskt besök 
där undersökningen förklarades och respondenterna fick möjlighet att ställa frågor kring 
enkäten. I detta fall fick respondanterna möjlighet att antingen svara på enkäten på sin egen, 
skolans eller skribenternas datorer. Det fanns även möjlighet att välja att svara i pappersform. 
De tjejer i klassen valde att svara på enkäten via sina telefoner och datorer. Under detta besök 
frågade skribenterna även elever på skolgården samt i skolans cafeteria om de ville delta i 
undersökningen, vilket många ville. I detta fall skickades enkät-länken till elevernas olika 
enheter efter deras önskemål eftersom det var ett snabbt och enkelt sätt att få dessa tjejer att 
svara på enkäten. Detta eftersom de inte fanns tiden att svara med papper och penna. 
 
Datainsamlingen pågick från den 30 april 2016 till den 1 juni 2016. Under denna period 
inkom totalt 195 svar. 93 ansåg sig vara hästtjejer och 102 av dem ansåg sig inte vara 
hästtjejer. 

2.5. Analysmetod 
Jämförelser och skillnader mellan grupperna har analyserats med hjälp av variansanalys 
Anova och T-test. Resultaten är redovisade i form av figurer och tabeller. P-värde mindre än 
0.05 anses vara en signifikant skillnad. Valet av att göra en kvantitativ undersökning baseras 
på att göra en kartläggning av gruppernas användande av sociala medier och 
Internetanvändning. Genom den insamlade datan går det att utläsa om den utvalda 
kundgruppen har annorlunda Internetvanor som kan påverka hur den digitala 
marknadsföringen måste ske för att nå dem. 

2.6. Kritik 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre viktiga begrepp som ska tas hänsyn till när det 
bedrivs forskning inom ekonomi. Begreppen som förklaras är reliabilitet, replikerbarhet och 
validitet. Reliabilitet intresserar de som tillämpar kvantitativa studier och ordet betyder 
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tillförlitlighet, hur vidare slumpen påverkade resultatet. För att testa reliabilitet är det bästa 
sättet att göra om studien efter en kort tid för att se om resultatet blir detsamma. Blir resultatet 
för olikt från den första studien, faller tillförlitligheten på undersökningen. Trovärdigheten i 
undersökningen hade varit högre om fler respondenter hade nåtts ut till, men på grund av 
tidsfaktorn fanns det inte möjlighet till det. Författarna (Bryman & Bell, 2013) menar att 
ordet replikerbarhet betyder att någon annan ska kunna genomföra studien igen. Om någon i 
ett senare skede vill återskapa studien, ska detta vara möjligt genom att följa metodavsnittet. 
Validitet handlar om att enkätfrågorna i studien ska förhålla sig till studiens frågeställning 
samt att slutsatsen ska baseras på undersökningen. För att behålla hög validitet är det viktigt 
att mäta det som är avsett att mäta, i detta fallet gäller det mediervanor och upplevelser (Trost, 
2010). 
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3.0.   Tidigare forskning  
 

3.1. Val av kundgrupp 
Olika människor har olika intressen, därför är inte alla intresserade av samma produkter eller 
tjänster (Kotler et al. 2013). Människan strävar efter att tillfredsställa sina behov, men dessa 
ser olika ut från person till person och därför letar inte alla efter samma saker. Kotler et al. 
(2013) förklarar att företag inte kan och inte bör sträva efter att sälja sin produkt till samtliga 
människor. När företagen väljer sin kundgrupp, begränsar de sig till de människor som har 
behov som kan täckas med hjälp av produkten som ska säljas. Hur en kundgrupp tas fram kan 
se olika ut. Kotler et al.  (2013) beskriver att företag kan välja kundgrupp beroende på 
geografiska, demografiska eller beteende egenskaper. Geografisk kundsegmentering delas in 
beroende på vart kunder är bosatta eller vistas. Det kan vara länder, landskap, städer eller 
bostadsområden. Demografisk indelning sker beroende på faktorer som ålder, kön, 
familjestorlek, inkomst, yrke, utbildning eller nationalitet. Segmentering som baseras på 
beteende kan vara kundernas kunskaper, attityder eller reaktioner mot produkten. 
 

3.2. Marknadsföring 

3.2.1. Buyer-readiness stages  

När kundgruppen är utvald är nästa viktiga steget för företagets marknadsföring att identifiera 
vilken reaktion som eftertraktas av kundgruppen (Kotler et al., 2013). Det främsta syfte med 
marknadsföring är såklart att kunderna ska vilja köpa produkten. Dock finns det ett antal 
handlingar som sker mellan dessa stegen. Buyer-readiness är uppdelat i sex olika steg: 
Awareness, knowledge, liking, preference, conviction och purchase (Kotler et al., 2013).  För 
att veta hur företagets potentiella kunder ska hanteras behöver företaget identifiera vilken av 
de sex stegen kunder befinner sig på. Sedan bör företaget göra upp en plan för att leda 
kundgruppen i rätt riktning, det vill säga slutföra köpet. 
 
Efter att företaget har bestämt sin målgrupp börjar planeringen för Buyer-readiness. Enligt 
Kotler et al. (2013) kan det börja på en nivå där kunderna inte ens känner till namnet av 
produkten. Vilket blir företagets första steg i kedjan för att ändra på detta och därmed uppnå 
Awareness. Dessutom ska kunden få möjligheten och vara villig att skapa sig kunskap kring 
produkten; steg två, Knowlegde. Efter att kunderna fått reda på produkten och dess 
egenskaper är det deras tur att ge företagen respons för att visa om produkten gillas eller inte, 
detta steg kallas för Liking (Kotler et al., 2013). Därefter gäller det för företaget att attrahera 
kunderna och få dem att föredra produkten över resterande valmöjligheter som finns på 
marknaden, Preference. När kunden bestämt sig för en produkt, Conviction, menar Kotler et 
al. (2013) att produkten har övertygat kunden om att detta valet är den bästa. I vissa fall kan 
kunder fastna på steget Conviction, det vill säga trots att de är övertygade om att produkten är 
den bästa slutför de inte köpet. För att få kunden att ta steget till att slutföra köpet kan 
företagen ta hjälp i form av specialerbjudanden, rabatter, premier och liknande för att ge 
kunderna lite hjälp på traven(Kotler et al., 2013). 
 
Flera författare (Kotler et al., 2013; Leppäniemi och Karjaluoto, 2008) är eniga om att varje 
kund måste gå igenom varje av de nämnda stegen för att slutligen fullfölja köpet. Det är 
företagets uppgift att leda kunden igenom dessa steg. Den digitala marknadsföring har visat 
sig vara ett bra verktyg, enligt Leppäniemi och Karjaluoto (2008), när kunden har nått slutet 
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av sex-stegs-principen. Den mobila och digitala plattformen kan snabbt påverka kundens 
beslut och leda den fram till  köpet. 

3.2.2. AIDA-modellen  

Det som kallas för AIDA-modellen är ett verktyg som har sin bakgrund i 
försäkringsbranschen och är uppbyggd på fyra kognitiva faser (Hassana, Yaleha Ahmad 
Nadzimb & Shiratud, 2015; Kotler et al., 2013). Namnet fick modellen av första bokstäverna i 
varje stadie som ingår i den; Attention, Interest, Desire och Action (Kotler et al., 2013). Varje 
ny produkt eller affärsidé ska gå igenom samtliga fyra stadier i marknadsföringen för att 
väcka produktens köpkraft och attrahera den gentemot slutkunden.  

När Kotler et al. (2013) går igenom de olika stegen beskrivs dem som följande: Att fånga 
kundernas uppmärksamhet (Attention) som sedan ska vidareutvecklas till ett intresse 
(Interest) för produkten. När kunderna har fått ett intresse är nästa stadie att de ska inse att de 
har ett behov, alternativt att det utvecklas till att känna ett behov, ett måste att införskaffa 
produkten (Desire). Vilket i slutändan ska leda till sista steget som är själva handlingen att gå 
och köpa produkten (Action).  

Modellen är populärt bland företag som vill marknadsföra sig och fritt kunna kontrollera samt 
utforma varje steg efter vilken bild kunderna ska få av företaget, enligt Hassana, Zaleha 
Ahmad Nadzimb och Shiratuddinc (2015). Modellen är inte utformat efter dagens 
marknadsföring, som ofta sker på digitala plattformar. Trots allt lämpar den sig mycket bra 
även för de moderna marknadsförings verktygen. 

3.2.2. Inbound marketing 

Enligt författarna Järvinen och Karjaluoto (2015) är digital marknadsföring ett användbart och 
behändigt verktyg för att skapa en attraktiv marknadsföring. Digitala 
marknadsföringskampanjer är ur kostnadssynpunkt billiga och dess metoder riktar sig väl mot 
den digitala värld som många av företagens kunder lever i. Den digitala marknadsföringen är 
fördelaktiga för företag att använda eftersom det går snabbt och enkel att sammanställa hur 
bra och lockande kampanjen var.  

Liksom Järvinen och Karjaluoto menar Ong Yi Lin och Yazdanifard (2014) att digital 
marknadsföring är ett fördelaktigt medel i dagens samhälle. De tre författarna förklarar att 
Inbound-teorin bygger på att kunden ska vara en aktiv informationssökare i den digitala 
marknadsföringen. Kunden ska därför självmant söka upp det aktuella företaget. Detta kan 
ske på digitala plattformar som sociala medier, appar eller bloggar. Inbound-teorins 
grundtanke är att det ska byggas upp ett intresse för företagets produkter eller tjänster. 

3.3 Allmänna ungdomens användning av medier  

I en tidigare forskning som utfördes av Statens medieråd (2015) jämfördes ungdomars 
användning och upplevelser av medier. Statens medieråd visade att hos ungdomar har det 
digitala teknikinnehavet ökat. Tillgängligheten till surfplatta för nioåringar visade en enorm 
ökning i jämförelse med datortillgängligheten. För de äldre ungdomarna var användning av 
dator betydligt högre än användning av surfplatta. Den totala andelen barn som använde 
smarta mobiler hade ökat mellan 6 och 16 procentenheter.   

Den dagliga datoranvändning och Internetanvändning går hand i hand (Statens medieråd, 
2015). Ungdomars intresse för kommunikation med andra har underlättats genom 
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uppkomsten av Internet. I Statens medieråds undersökning var det 94% av ungdomarna i 
åldern 13-18 som hade tillgång till en Smartphone. Det skapade möjligheten att ta med sig 
Internet var som helst, när som helst. Internetanvändningen har exploderat sedan år 2010 och 
även alla användningsområden för mobiler har ökat. Det har förändrat möjligheterna till att 
vara nårbar och tillgänglig i alla livssituationer. Exploderingen av Internet har gett upphov till 
nya sätt att sprida information på. Statens medieråd (2015) anser att detta beror på den ökade 
tillgången av smarta mobiler. De nämner även att de traditionella papperstidningar tappar allt 
fler läsare hos ungdomar eftersom de övergår allt mer till användning av digitala plattformar. 

Enligt Statens medieråd (2015) har ordet högkonsument tappat sin innebörd. Innan Internet 
exploderade år 2010 kännetecknades en högkonsument av att personen som ägnade mer än tre 
timmar per dagen åt en specifik medieform. Fem år senare kännetecknas det som förut 
klassades som högkonsumtion som genomsnittskonsumtion. 

I medierområdet TV-spel och datorspel ser Statens medieråd (2015) att användningen hos 
tjejer skiljer sig enormt beroende på deras ålder. Unga tjejer (9-12 år) intresserar sig mest för 
dator- och TV-spel (86%). I åldersgruppen 17-18 år har intresset sjunkit till 40%. Inte bara 
andelen av användare sjunker med åldern utan även antalet timmar som läggs ner. Andelen 
högkonsumenter av mobiltelefoner bland tjejer stiger stadigt med ökande ålder. När tjejerna 
når 14-årsåldern har användningen stigit till 67%. Vid 17 år är användning av mobiler som 
högst, nämligen 78%. Vilket sedan faller tillbaka till 70% hos 18-åriga tjejer. Det är 30% av 
de 14-åriga tjejer som högkonsumerar sociala medier. När tjejerna når 18-årsåldern ligger 
andelen på 40%. Sammanfattningsvis säger Statens medieråds (2015) undersökning att det 
går att urskilja ett mönster av att tjejer byter ut användning av spel mot användning av sociala 
medier. 

3.4. Ridskolor mer än enbart ridning 

Enligt Hofmanns (2004) intervjuer med hästtjejer finns deras bästa vänner i stallet. Med ett 
gemensamt intresse kring hästar finns det alltid något att prata om. Av de intervjuade är alla 
överens om att hästen är den centrala symbolen och intresset som håller samman gruppen. 
Symbolen häst var oerhört viktigt för de intervjuade personerna eftersom de som inte är 
intresserade av hästar har ingen anledning till att vara i stallet. Hofmann (2004) beskriver att 
det är en skillnad på hästtjejer och hästtjejer beroende på hur de behandlar hästar och vilket 
syfte de har med hästar eller sin ridning. 

Många ungdomar har en fritidssysselsättning de ägnar sig åt efter skoltid. Enligt Forsberg 
(2007) pratade kommunerna vikten av att unga har en meningsfull sysselsättning. De nya 
ridskolorna skulle bli som nya fritidsgårdar för dessa ungdomar. Detta skulle bli en fritidsgård 
med kontakt med djur och fullt med aktiviteter. De så kallade nya ridskolorna som föddes 
fram ur dessa diskussioner, accepterades av kommunerna och politikerna. 

Enligt Forsberg (2007) finns det de hästtjejer som lägger ner runt 20 timmar i veckan på sitt 
hästintresse. Antal timmar i stallet är individuellt beroende på om du exempelvis rider på 
ridskola en gång i veckan eller har en egen häst. Stallet är en plats där fysiskt arbete och 
ledaruppdrag tillhör många hästtjejers vardag. Att hantera ett levande djur på 600 kg kräver 
stort mod och ansvar. Stallet är en plats där struktur, ordning och reda samt tydliga regler 
genomsyrar hela verksamheten (Forsberg, 2007). 

Toukonen (2011) förklarade att det var viktigt för dessa tjejer att hästen fanns där för dem 
som de var där för hästen. Detta förhållandet baserades på tjejernas kärleksfulla attraktion mot 
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hästen och hästens acceptans av dem. Att vara runt hästarna gjorde att tjejerna kände sig 
lugna och fria. Toukonen (2011) förklarade även att tjejerna i undersökningen mådde bra av 
att bli bättre på att rida och kände sig otroligt stolta över dessa bedrifter. Både stolthet, 
självförtroende och respekt utvecklas genom umgänget med hästarna. Det är även de 
viktigaste egenskapter som en ledare ska ha, förstå och utstråla. Fransson (2015) har 
undersökt tendenser och belägg som stödjer påståendet att genom hantering av hästar 
utvecklas ledaregenskaper hos människor. Det behövs dock mer forskning inom området för 
att klargöra detta. Journalister är snabba med att gå ut med nya påståenden till allmänheten 
som inte har tillräckligt stödjande forskning. Detta kan skapa många missledande åsikter. 
Svenska journalister gick ut med nyheten om att hästmiljö skulle leda till en utveckling av 
framtidens affärsledare alldeles för tidigt. Det medförde att för många av allmänheten drog 
slutsatser om att bara unga vistas i hästmiljö är framtiden räddad. Istället bör de ha väntat till 
det fanns tillräckligt med underlag för att fastställa relationen mellan hästmiljö och 
affärsledare faktiskt existerar. 

Enligt Fransson (2015) tar det lång tid att utvecklas ledaregenskaper eftersom det behövs rätt 
träning från en mentor som lär ut hur man ska agera. Fransson (2015) fortsätter att förklara att 
ledarskapserfarenheter utvecklas på plats i situationen och inte går att lära sig genom ren 
teori. Det finns individer som är mer troliga att nå ledarpositioner inom organisationer 
beroende på deras individuella drag, färdigheter och förmågor. Genom att vara i stallmiljö 
tränas ledarskaps färdigheterna. Problem i stallet måste lösas direkt eftersom det annars kan 
föra med sig stora konsekvenser för hästarna som individer. Andra positiva effekter av 
umgänget och ridning av hästar som kvinnor får har undersöks av Koch (2008). Enligt honom 
var de viktigaste effekterna att ingjuta självförtroendet hos kvinnorna, utveckla förmågor de 
inte trodde sig ha samt lära dem hantera stress. Förmågorna kan omfatta körning av stora 
lastbilar med släp. En annan aspekt som ger ledarskapsegenskaper är att hästen är en levande 
individ som gärna vill ta egna beslut och regera oförutsebart. Därför gäller det för ägaren att 
ligga steget före och vara en bestämd ledare för hästen. När hästen har fått respekt för 
människan accepteras den ledare. 

3.5. Hypotes 

Hästsektorn idag är inte lika stark som förut förklarar en rapport från Kolstrup et al. (2013). 
Eftersom de inte längre är köer in till ridskolorna och ridklubbarna måste aktivt leta efter nya 
medlemmar, kan detta sluta med allvarliga konsekvenser för hästsektorn. De som idag är 
beroende av de som äger häst privat, hovslagare, foderleverantörer eller likande måste 
hästsektorn lock in fler unga vuxna till ridningen. För att göra detta måste hästsektorn anpassa 
sig till hur dagens samhälle är och där med utveckla sina gamla vanor för att passa samhällets 
nya och snabba fart. Rapporten från Kolstrup et al. (2013) förklarar även att unga väljer gärna 
bort ett manuellt arbete och vill hellre ha bekvämare alternativ. Detta menar Kolstrup et al. 
(2013) med att hästsektorn måste bli mer innovativ för att locka fler till ridskolorna. 
 
Baserat på forskningen från Forsberg (2007) och Fransson (2015) finns det något som hjälper 
hästtjejer till att få egenskaper som krävs för att bli ledare inom organisationer senare i livet. 
De starkaste teorierna om varför hästtjejer får dessa egenskaper handlar om situationerna de 
ställs inför i stallet. När en hästtjej hanterar hästen blir hon tvungen till att lära sig leda detta 
djur för att inte förlora kontrollen över den. Genom att ständigt bli lärd att agera och lösa 
situationer lugnt och effektivt menar både Forsberg (2007) och Fransson (2015) att detta 
hjälper hästtjejerna till att bli framtidens ledare. Forsberg (2007) förklarar även att hästtjejer 
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kan lägga allt mellan en timme till 20 timmar i veckan i stallet för att säkerställa hästens 
välbefinnande och utöva sitt intresse. 
 
Toukonen (2011) och Kochs (2008) studier leder skribenterna till att anta att hästtjejer lider 
av mindre stress och mindre depressioner. Deras studier undersökte hästterapi och sättet som 
terapin användes i studierna var som en hästtjejs användning. Hjälpte de till att sköta hand om 
hästen  fick de i gengäld också rida hästen. Detta gav terapigruppen mycket bättre självkänsla 
av att klara av nya utmaningar de ställdes inför. De fann sig själva mycket bättre eftersom 
hästen behövde dem. Genom att känna att någon annan är i behov av en, leder detta 
skribenterna till att tro att hästtjejer troligtvis tenderar till att spendera mer tid i stallet än 
enbart sadla, rida, sadla av. Hästtjejer vill umgås med hästen. 
 
Baserat på Statens Medieråd (2014) är dagens ungdomar och möjligtvis morgondagens ägare 
av hästar mer på sociala medier än tidigare. Med en ständig ökning av användningen av 
medier är detta ett steg i rätt riktigt för ridskolor att röra sig emot för att locka flera ungdomar 
till sina stall. För att locka ungdomarna är de i behov av att veta hur ungdomar använder 
medier. 
 
För hästtjejer tar hästar och hästsport upp en mycket stor andel av deras tid och kraft att det 
kan kallas för deras passion. Den passionerade och fascinerade inställningen till dessa djur 
och tillhörande sport blandas med känslan av frizonen som finns i stallet. De känner att det är 
en av de få platser där hästtjejerna helt och hållet får vara sig själva utan att tänka på 
vardagsstressen, utseende och liknande. Behovet av tillhörighet och tankar för att hitta sig 
själva uppfylls även den nästan enbart i stallet, enligt tjejerna som Hofmann (2004) 
intervjuade. 
 
Detta leder till en teori om att hästtjejer spenderar en stor mängd av sin fritid i stallet och 
därför inte har tid att vara lika aktiva på sociala medier, men de sidor de är aktiva på handlar 
om huvudintresset hästar. 
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4.0. Resultat 
 

4.1. Beskrivande 

196 personer inkluderades i undersökningen. 90 personer svarade att de hade ett 
fritidsintresse av hästar (definierade som hästtjejer) och därmed utgjorde en grupp som 
jämfördes med den andra gruppen (106 stycken) som angav att de inte hade ett fritidsintresse 
som innefattade hästar (definierade som icke hästtjejer). Tre personer angav att de ansåg sig 
vara en hästtjej trots att de inte hade hästar som fritidsintresse vilket gör att de tillhör gruppen 
icke hästtjejer. I resultatet presenteras endast P-värden som är < 0.05 då det anses vara en 
signifikant skillnad. Undantag sker vid presentation av användningen av sociala medier. 

Den genomsnittliga åldern för hästtjejer var 16.8, med en spridning på ± 2.1 år. Detta jämfört 
med 17.7, med en spridning på ± 1.0 år i gruppen icke hästtjejer (p < 0.05). 
 
Användning av sociala medier 
Det finns ingen skillnad mellan grupperna i användningen av sociala medier (P=0.70). 93.3 % 
(84 stycken) av hästtjejerna använder sociala medier minst en gång om dagen samtidigt anger 
61.1 % (55 stycken) att de använder internet minst en gång om dagen utan att besöka sociala 
medier. I gruppen icke hästtjejer anger 91.4 % (96 stycken) att de använder sociala medier 
minst en gång om dagen medan 67.6 % (71 stycken) av dem svarar att de dagligen använder 
internet utan att ansluta till sociala medier. 
5.6 % (5 stycken) av hästtjejerna respektive 7.6 % (8 stycken) icke hästtjejer besöker sociala 
medier 3 – 5 gånger i veckan. 25.6 % (23 stycken) respektive 21.9 % (23 stycken) anslöt till 
internet 3 – 5 gånger per vecka utan att besöka sociala medier. 
AdBlock eller liknande program används av 22 % (20 stycken) i gruppen med hästtjejer och i 
29 % (31 stycken) i gruppen med icke hästtjejer. 
Tre av de sociala medierna användes med signifikant skillnad mellan grupperna. Twitter och 
Google + användes i mindre utsträckning av hästtjejerna (Twitter; 40 % jämfört med 65.1%, 
Google +; 23.3% jämfört med 39.6 % båda p<0.05) medan Kik användes i högre utsträckning 
av hästtjejerna (38.9 % jämfört med 24.5 %, p<0.05). Användning av övriga sociala medier 
(Tumblr, SnapChat, Facebook, Instagram, LinkedIn, Day Wiews, Perscope, WhatsApp, 
Flickr, You Tube, Viber och Pinterest) var jämförbara mellan grupperna. 
Båda grupperna rangordnade sina topp 3 sociala medier på samma sätt. Populärast var 
Instagram följt av Facebook och på tredje plats kom SnapChat. 
  

Aktiviteter på sociala medier 
Aktiviteten på social medier skiljer sig inom två områden. 66.7 % (60 stycken) av hästtjejerna 
tar del av nyheter och information om händelser och politik jämfört med 84.9 % (90 stycken) 
av icke hästtjejer, p<0.05. Sökning av material online görs av 58.9 % (53 stycken) av 
hästtjejerna och 78.3 % (83 stycken) av icke hästtjejerna (Tabell 1)  
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Tabell 1. Användningsområden på sociala medier. 

Användning Hästtjejer 
(N=90) 

Icke Hästtjejer 
(N=106) 

P-värde 

Använder sociala nätverk 100% 93.4% 0.27 

Bloggar 18.9% 20.8% 0.48 

Delar något online som är 
självskapat 

51.1% 54.7% 0.26 

Söker efter material online 58.9% 78.3% < 0.05 

Köper saker online 82.2% 83% 0.21 

Ta del av information 66.7% 84.9% < 0.05 

Hälsorelaterade sökningar 45.6% 50.9% 0.22 

YouTube, Bloggar och 
Streams 

94.4% 94.3% 0.27 

Besöker virtuella världar 12.2% 8.5% 0.62 
Tabell 1: Svaren är angivna i procent. P-värde < 0.05 anses vara signifikant. 

 

Tabell 1 visar ett område med signifikant skillnad mellan grupperna. Detta område är Tar del 
av nyheter och information om händelser eller politik. Resultatet visade att hästtjejer inte tar 
lika stor del av informationsflödet om händelser eller politik via sociala medier. 

Båda grupperna använder sin smartphone för att uppdatera sig på sociala medier, ca 50 % går 
online flera gånger i timmen (45 % av hästtjejerna, 51 % av icke hästtjejer). Ca 40 % i båda 
grupperna uppger att de uppdaterar sina sociala medier flera gånger om dagen (hästtjejer 45 
%, icke hästtjejer 41 %). Betydligt färre använder datorn för att göra dagliga uppdateringar på 
de sociala medierna (hästtjejer; 9.3 % flera gånger per timme jämfört med 18.5 % av icke 
hästtjejer, hästtjejer; 22.1 % flera gånger om dagen jämfört med 25 % av icke hästtjejer). 37 
% av hästtjejerna svarade att de använder datorn till att uppdatera sociala medier mindre än 3 
– 5 gånger per vecka jämfört med 29 % av icke hästtjejer.  

Tillgång till teknologiska produkter 
100 % av de tillfrågade ägde en egen smartphone. Tillgång till egen surfplatta, dator eller 
spelkonsol varierade mellan grupperna. 19.1 % (17 stycken) av hästtjejerna delade dator med 
någon familjemedlem jämfört med 9.6 % (10 stycken) av gruppen med icke hästtjejer, 
p<0.05. Mer än 50 % i respektive grupp ägde ingen handspelskontroll (hästtjejer 61.1 % (55 
stycken), icke hästtjejer 52.9 % (56 stycken) p<0.05). (Tabell 2)   
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Tabell 2. Innehavet av teknologiska produkter. 

Innehav 
 

Hästtjejer 
(N=90) 

Icke Hästtjejer 
(N=106) 

P-värde 

Egen Smartphone, 100% 100% 1.0 

Egen Surfplatta,  51.1% 61.6% 0.11 

Delar Surfplatta, 33.0% 19.2% 0.06 

Ingen Surfplatta 15.9% 19.2% 1.0 

Egen Dator/laptop, 79.8% 85.6% 0.12 

Delar Dator/laptop,  19.1% 9.6% < 0.05 

Ingen Dator/laptop 1.1% 4.8% 0.32 

Egen Spelkonsol, 28.9% 34.7% 0.28 

Delar Spelkonsol, 41.0% 46.3% 0.50 

Ingen Spelkonsol 30.1% 18.9% 0.08 

Egen handspelskontroll, 18.3% 30.6% 0.13 

Delar handspelskontroll 14.6% 16.5% 0.23 

Ingen handspelkontroll 67.1% 52.9% < 0.05 
Tabell 2: Svaren är angivna i procent. P-värde < 0.05 anses vara signifikant. 

 

I Tabell 2 framkom en signifikant skillnad mellan grupperna. Delfrågan om de äger en Egen 
handspelskontroll visade att icke hästtjejer äger detta i större utsträckning än hästtjejerna. 
Övriga delfrågor visade signifikant skillnad i ägandet.  

Uppkoppling till Internet 
Vilket verktyg som användes för att ansluta till internet varierade mellan grupperna. Båda 
grupperna använde sin smartphone till att ansluta till internet dagligen eller 3 – 5 gånger per 
vecka. 

Anslutningen till internet via surfplatta var mindre frekvent hos hästtjejer och gjordes 
dagligen av 24.4 % i gruppen jämfört med 40.6 % i gruppen med icke hästtjejer, p <0.05. 32.2 
% av hästtjejerna angav att de anslöt till internet via surfplatta 3- 5 gånger per vecka jämfört 
med 16 % i icke hästtjejer, p <0.05. Det var ingen skillnad mellan grupperna när det gällde att 
ansluta till internet via surfplatta mindre än 1 gång per vecka. 

Daglig internetanslutning med hjälp av dator eller laptop visade ingen skillnad däremot var 
det 30 % av hästtjejerna som använde datorn 3 – 5 dagar per vecka jämfört med 17.9 % av 
icke hästtjejer, p <0.05. 17.8 % respektive 15.1 % använde datorn mindre än 1 gång per 
vecka. 
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Båda grupperna använde i liten utsträckning spelkonsol och spelhandkontrol för att ansluta 
till internet. Det var något fler icke hästtjejer som anslöt till internet via sin handspelskontroll 
(7.5 %) än hästtjejer (1.1 %), p < 0.05. 

Kommunikation via sociala medier 
Det finns ingen skillnad hur de båda grupperna använder sociala medier för att kommunicera. 
92 % av hästtjejerna och 89 % av icke hästtjejer svarade att de använde sociala medier minst 
en gång per dag för att skicka personliga meddelande till sina vänner (Figur 1). 72 % av 
hästtjejerna respektive 78 % av icke hästtjejer använde sociala medier minst en gång om 
dagen för att skicka gruppmeddelande (Figur 2). 

Figur 1. Hur frekvent grupperna skickar personliga meddelande till sina vänner via sociala 
medier. 

 

Figur 2. Hur frekvent grupperna skickar gruppmeddelande till sina vänner via sociala 
medier. 
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Det fanns ingen signifikant skillnad i aktivitet gällande kommentarer på en kompis vägg eller 
blogg. Båda grupperna anger att de kommenterar en kompis sida eller vägg eller postar en 
kommentar på en kompis bild i samma utsträckning. 33 % av hästtjejerna kommenterar en 
sida eller en vägg minst en gång per dag jämfört med 32 % av icke hästtjejer. Att minst en 
gång per dag kommentera en kompis bild var lite vanligare hos hästtjejer där 40 % gjorde det 
jämfört med 33 % av icke hästtjejer. Det var väldigt få som kommenterade en kompis blogg, 
ca 80 % svarade att de kommenterade mindre än 3 – 5 gånger per vecka (Hästtjejer; 81.9 %, 
Icke hästtjejer; 79.3 %). 
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5.0.  Diskussion 
 
Undersökningen visade att hästtjejer använder Internet i samma utsträckning som resterande 
tjejer utan ett specifikt intresse för hästar. Däremot finns det skillnader på vilka sociala 
medier som de två grupperna använder och till viss del även hur anslutningen till Internet 
sker. Hästtjejerna i undersökningen var i genomsnitt yngre och hade en större spridning i de 
lägre åldrarna. Det finns en möjlighet att detta har påverkar resultatet. Anledningen är att i 
lägre åldrar (13-15 år) finns inte samma synsätt som någon i högre åldrarna (18-20 år). Det 
finns en chans att intresset för omvärlden ökar vid stigande ålder. 
 
Undersökningens resultat har baserats utifrån definition av hästtjej, en tjej med fritidsintresse 
av hästar. Det är möjligt att när varje individ ska bedöma sig själv kan definitionen av hästtjej 
vara subjektiv. Andra faktorer kan ha påverkat deltagarna. Detta eftersom tre av deltagarna 
anser sig vara hästtjej, men avsaknar ett aktivt fritidsintresse av hästar och tillhör därmed den 
jämförande gruppen. I litteraturen framgår det tydligt att en hästtjej är en tjej som har ett 
intresse av hästar (Hofmann, 2004; Lunde, 2014; Forsberg, 2007). Uttrycket har även fått en 
definition som någon som har haft ett intresse av hästar och uttryck som "en gång hästtjej, 
alltid hästtjej" förekommer. 

Den största skillnaden mellan grupperna är syftet med utnyttjandet av social medier. 
Hästtjejerna besöker sidor med nyheter och politisk information i betydligt mindre 
utsträckning än tjejer utan hästintresse. Varför det är på detta sätt framgår inte av resultatet, 
men en anledning kan vara att intresset är större för information och nyheter inom hästsporten 
och därför besöks den typen av sidor i större utsträckning än sidor med allmänna nyheter och 
politik. Det kan även bero på åldersskillnaden mellan grupperna. När företagen som riktar sig 
mot hästtjejer marknadsför sig, visar resultatet att allmänna nyhetssidor besöks i mindre grad. 
Resultatet menar att hästföretag inte bör lägga lika mycket av marknadsföringsbudgeten på att 
synas via dessa hemsidor. 66.7% av de tillfrågade hästtjejerna var aktiva på dessa sidor, vilket 
visar att via dessa sidorna missar företagen runt 33.3% av sin målgrupp. Detta gör att en stor 
andel potentiella kunder aldrig nås av reklamen via nyhetssidorna och kan därmed inte 
påbörja stegen i AIDA-modellen. Intresset för att ladda ner material för att exempelvis 
använda till att skapa eget material i form av bilder och collage är en annan signifikant 
skillnad mellan grupperna. Varför denna skillnad finns framgår inte av resultatet.  

Tjejer utan hästintresse visade sig ansluta till Internet på daglig bas via surfplatta och datorn 
jämfört med tjejer med hästintresse där de flesta gick online 3-5 dagar per vecka. Den 
övervägande delen av hästtjejerna angav att de delade surfplatta och dator med familjen i 
större utsträckning än tjejer utan hästintresse. Denna delning med dator och surfplatta med 
familjen kan ligga till grund till varför denna skillnaden finns. Detta kan påverka 
möjligheterna att väcka uppmärksamheten hos hästtjejer via Internet. Denna möjlighet är 
mindre än tjejer utan hästintresse som är online oftare. Ju fler gånger personen är på Internet, 
ju större är sannolikheten att företagets reklam når dem. Det är först när kunden är medveten 
om företaget och/eller produkten som buyer-readiness-stages börjar. Den skillnad som finns 
mellan åldrarna i grupperna kan påverka varför tjejerna med hästintresse delar dessa tekniska 
produkter med familjen. Resultatet i undersökningen visade även att hästtjejer i större andel 
delar dator med en familjemedlem än icke hästtjejer. Detta kan vara beroende av 
åldersfördelningen mellan grupperna. Som tidigare nämnt har de svarande hästtjejerna en 
lägre genomsnittsålder än de svarande icke hästtjejerna. 
 



Martins, Jennifer      Hästtjejers användning av sociala medier 
Olsson, Christoffer 
Thoresson, Erika 
 

23 
 

Resultatet tyder på att hästtjejer utnyttjar Facebook och Instagram i större utsträckning än 
Twitter, Google+ och Pinterest. Möjligheten att ladda upp bilder kan vara en avgörande faktor 
när det gäller den användningen. Det är möjligt att det har större betydelse att visuellt kunna 
uppleva hästrelaterade inlägg än att bara kunna läsa om dem. Detta baseras delvis på att 
jämförelsegruppen har nästan dubbelt så många använder på Twitter. 

För att försöka göra Google+ till en starkare konkurrent mot Facebook valde Microsoft att 
förse alla som skapar YouTube-konton även får ett Google+-konto. Icke hästtjejer har en 
större andel användare på YouTube rent procentuellt, dock inget som visar en signifikant 
skillnad. Skribenterna tror att Microsofts val att förse användare via YouTube med Google+-
konton kan ligga till grund för denna skillnaden mellan grupperna. Pinterest visade en 
signifikant skillnad mellan grupperna. Icke hästtjejer använder Pinterest mer än Hästtjejer. 
Varför denna skillnad finns framgår inte av resultatet.  

Med hjälp av resultatet kommer det fram vilka sidor som företagen inte bör lägga lika stor 
andel av sin budget på om de vill nå hästtjejer. Detta eftersom den grundläggande teorin är att 
skapa uppmärksamhet, vilket försvåras när andelen användare har en liten del av vald 
kundgrupp företaget söker.  

Undersökningen visar endast på frekvensen av användningen, det vill säga hur många gånger 
respektive individ kopplar upp sig mot Internet. Hur mycket tid hästtjejer tillbringar på 
Internet framgår inte. Det kan alltså finnas en skillnad i varaktighet av användningen. Även 
detta påverkar hur stor sannolikheten är för ett företag att nå sin kundgrupp.  

Undersökningen visade även att båda grupperna valde att uppdatera sina sociala medier via 
mobilen istället för via datorn. Detta fynd är intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. 
Skribenterna spekulerar att en av anledningarna till varför båda grupperna väljer att uppdatera 
via sin mobil är för lättare tillgänglighet. Detta gör att oavsett vilken hobby eller vad för 
intressen personen i frågan har, finns mobilen alltid i närheten. Det är smidigare att ta med sig 
mobilen och uppdatera sina sociala medier än att gå hem för att använda sin dator. Denna 
spekulation styrks av observationer ifrån när undersökningen genomfördes. I båda grupperna 
gick det att se en mobil nära till hands oavsett ålder eller plats. Mobilen är i regel alltid igång, 
jämfört med en dator som först behöver startas. Det kan bidra till en omedveten 
tidseffektivisering på grund av latheten. 

I resultat framgick det en skillnad i ägandet av en egen handspelkonsol, exempelvis PSP, 
Gameboy eller NintendoDS. Det är jämförelsegruppen som i genomsnitt äger fler 
handspelkonsoler. Varför denna skillnaden finns svarar inte resultatet på. Skribenterna 
spekulerar att hästtjejerna hellre lägger pengar på till exempel hästutrustning än att lägga det 
på handspelkonsoler. Detta grundas på observationer i stallet i samband med när 
undersökningen genomfördes. I samband med att hästtjejer inte äger handspelkonsoler i 
samma grad visade resultatet även en skillnad i Internetanvändningen via konsolerna. 

Hypotesen som lades fram var att hästtjejer skulle spendera mindre tid framför Internet och 
sociala medier på grund av tidsbrist. Denna tidsbrist var för deras intresse för hästar tog upp 
mycket av fritiden. Det visade sig att med hjälp av mobilen var hästtjejerna ständigt 
uppkopplade till Internet och sina sociala medier. Oavsett om de var i stallet eller i skolan. 
Det framkom även att mobilen användes mer för att uppdatera de olika sociala medierna i 
båda grupperna. Detta skulle kunna betyda att marknadsföringen på sociala medier möjligtvis 
ska ske via mobilens appar för att optimera företagets synlighet för möjliga kunder. Den 
massiva reklam som finns via datorn går till mistes när de potentiella kunderna väljer att 
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använda sig av mobilen. Detta betyder att för att nå kunderna behöver företagen nå dem via 
sponsrade inlägg som finns på exempelvis appar som Facebook.   

Hypotesen antog att hästtjejerna, i mindre utsträckning, skulle befinna sig på de populära 
sociala medier som genomsnittet använder. De skulle istället befinna sig på sociala medier 
som handlade just om hästintresset. Även detta visade sig vara fel. Det fanns ingen skillnad i 
de sociala medierna som användes, dock fanns en skillnad i användning av Twitter. Detta 
skulle betyda för marknadsföring mot hästintresserade tjejer via detta medium skulle 
möjligtvis vara mindre effektivt. Bortsett från detta såg användningen av de sociala medierna 
lika ut.  

Utifrån Inbound Marketing-perspektiv vill företagen få kunderna att prata om ens varumärke 
för att kunderna ska söka upp företagets produkter. Detta tenderar till att ske via de 
populäraste medierna. Med hjälp av tävlingar där de potentiella kunderna måste göra något 
för att deltaga, exempelvis dela ett foto, skicka in ett foto eller kommentera något i inlägget. 
Kundernas vänner, på det valda mediet, ser inläggen och därmed sprids budskapet vidare åt 
företagen. Från AIDA-modellen kan detta ses som om att företagen fångar kundens 
uppmärksamhet och intresse med hjälp av sociala medier. Eftersom resultatet i studien visar 
mot att hästtjejer använder Twitter i mindre utsträckning, skulle denna metod kunna ses som 
mindre effektiv mot hästtjejer.   

5.1. Skribenternas bild av en hästtjej 

Av den erfarenhet skribenterna besitter på hur hästsektorn ser ut idag har en annan bild visats 
än vad Kolstrup et al. (2013) förklarar i sin rapport. Rapporten förklarar en bild av 
hästsektorn som visar en negativ trend, att intresset har minskat i lägre åldrar och att sektorn 
är i behov av stor utveckling. Av den erfarenhet skribenterna har ser situationen ut på ett 
annat sätt. Det har i närheten satsat mycket på hästsporten med högre kvalitet på tävlingar och 
intresset är som det alltid har varit, det har inte minskat. Detta leder skribenterna till att tro att 
en geografisk faktor kan ha påverkat resultatet. I sin tur betyder det att studien måste 
genomföras nationellt för att kunna klargöra situationen. 
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6.0.   Slutsats 
Resultatet på studien visade på små skillnader mellan hästtjejer och jämförelsegruppen. 
Användandet av Internet skiljde sig inte. Däremot finns det skillnader i hur tjejerna ansluter 
till Internet, hur ofta de är uppkopplade samt på vilka sociala medier de är anslutna till. 
Ytterligare skillnad var en lägre användning hos tjejer med hästintresse av 
Twitter/Google+/Pinterest än andra sociala medier. Det finns även några skillnader om vad de 
olika grupperna gör via sociala medier som hästtjejer gjorde i mindre utsträckning. Dessa 
skillnader är hur de tar del av nyheter och/eller politisk information samt om hur de hittar 
material för göra egna bilder och/eller collage. Det finns även en skillnad i ägandet och 
Internetanvändningen från tekniska produkter som surfplattor och datorer. Resultatet visade 
att hästtjejer gjorde ingen av användningsområden mer än jämförelsegruppen, förutom att de 
delade datorer med familjen i större grad. 
 
Avslutningsvis kan följande slutsats dras från resultatet. Det finns inga skillnader i 
användningen av sociala medier, dock finns det skillnader i vad de gör på dessa. Detta leder 
till att företagen behöver se över vilka sociala medier de använder för att försöka nå 
kundgruppen. 
 
Resultatet som studien ger ett komplement till både AIDA-modellen och Buyer-readiness-
stages genom att skapa en grund att bygga på. Genom denna kartläggning möjliggörs det att 
veta var företagen ska befinna sig för att skapa den uppmärksamhet som behövs för att 
kunderna ska få ett intresse. Detta kommer leda företagen till att mer effektivt kunna rikta sin 
marknadsföring mot hästtjejer. Genom den kunskap av vilka sociala medier de använder samt 
via vilka tekniska produkter de använder. När företagen vet dessa sakerna är det möjligt att 
göra reklam anpassat efter just efter deras kundsegment. 
 

6.1.  Förslag till framtida forskning  
 
Som förslag till framtida studier inom ämnet kan undersöknings urvalet utökas på flera plan. 
För det första bör studien göras mer rikstäckande vilket leder till fler respondenter från hela 
landet och inte enbart Blekinge län som aktuell studier fokuserade på. En annan tanke är att 
utöka åldersspannet och applicera undersökningen på en annan åldersgrupp för att se om 
samma skillnader kvarstå eller om resultatet ändras. En tredje punkt kan vara att utöka antalet 
respondenter för att få mer data att analysera för att göra resultatet mer trovärdig, ur statistiska 
ögon sett. 
 
Vidare forskning kan även sker genom att undersöka durationen av användandet av de sociala 
medierna. Detta skulle kunna leda till ett svar om hur lång tid de spendera framför sociala 
medier. Ju längre personer sitter på sociala medier, ju större chans är det att de blir påverkade 
av reklammeddelanden. 
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