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Förord 
En återkommande diskussion mellan författarna om vilka konsekvenser som sociala 

medier kan tänkas få på företagande och kommunikation ligger till grund för denna 

uppsats. Diskussionen utvecklades under kursen Företaget och Omvärlden där det 

bestämdes att den kommande C-uppsatsen skulle inrikta sig på sociala medier. Under 

ett studiebesök på Cision i Stockholm kom svårigheterna med att bearbeta den 

informationsmängd som finns i sociala medier på tal samt det faktum att det finns en 

brist på insikt om vilken påverkan innehållet har på uppfattningar och beteenden. 

Efter att ha fått möjlighet att fördjupa oss i både teoretiska konstruktioner och livs 

levande exempel på konsumenters handlande känner vi oss en bit längre fram på 

vägen mot att förstå detta senaste fenomen sprunget ur internet. 

Uppsatsskrivandet har varit en givande resa, som både har erbjudit insikter och 

minnesvärda upplevelser. Även om vägen stundtals har gått i cirklar och framfarten 

inte alltid har varit obehindrad, har det i backspegeln varit en rolig erfarenhet. 

Vi vill tacka vår handledare Mari-Ann Karlsson samt vår seminariegrupp för deras 

givande kritik och stöd under arbetets gång. Dock måste ett särskilt tack riktas till alla 

de respondenter som har gett oss en inblick i sitt eget användande av sociala medier. 

Utan Er hjälp hade detta arbete inte varit möjligt. Då uppsatsskrivandet har gjort det 

allt för uppenbart att det är mänskligt att fela, vill vi även tacka Marianne Rasmussen 

för hennes återkommande försök att hålla texten fri från stavfel och obegripligheter 

genom sin högt uppskattade korrekturläsning. 

 

 

Örebro, den 28 maj 2009 

 

Marcus Holst Lars Rasmussen 
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Abstract 
This bachelor’s thesis aims to explore how consumers use social media in their 

buying process. The twofold purpose is to describe what information in social media 

that consumers take into consideration prior to a purchase and how this information is 

valued. 

Methodologically, the study takes a qualitative approach in answering the research 

question, using semi-structured interviews. In total, ten interviews were conducted 

with students in the ages of 21 to 30 at the University of Örebro, Sweden. These 

students made up a purposive convenience sample, since they were all acquaintances 

to the researchers and furthermore had confirmed that they use social media prior to 

the interview. The qualitative approach and the chosen sample, limits the study to be 

able to contribute with theoretical generalizations. 

After analyzing the data collected from the interviews, a matrix model was 

constructed describing four user types in social media. The matrix depends on two 

variables: the consumer’s wish to involve others in the buying decision and which of 

the technical qualities and the emotional qualities of the product was more important. 

The four different users were labelled the trend follower, the individualist, the expert 

and the open-minded. The trend follower and the open-minded are most willing to 

make buying decisions based on content found in social media, while the expert 

mainly considers other consumers’ opinions when appearing in comments on price-

comparison sites. The individualist uses social media primarily as a way of keeping in 

touch with peers, consequently limiting the possible impact to inspiration from 

purchases mentioned by friends. 

Regarding how consumers decide on the value of content, some differences were 

found between the four user types. The trend follower is interested in descriptive 

content, such as pictures and fashion related tips, from people who have 

corresponding ideas of style as the trend follower. The open-minded has a greater 

interest in technical facts and values content that helps to guide the consumer in the 

buying decision. The expert takes an opposite viewpoint and values large amounts of 

short reviews. From these, the expert makes her own judgment. Finally, the 

individualist only takes the opinions of friends into consideration, and not even these 

are considered to be particularly valuable. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens frågeställning handlar om att beskriva hur konsumenter använder sociala 

medier inför ett köpbeslut. Syftet är därmed att beskriva de olika sätt som 

konsumenter använder tjänster i sociala medier i denna process och hur de värderar 

det innehåll som de väljer att ta del av.   

Arbetet har en induktiv ansats utifrån tankarna att användandet av sociala medier är 

ett nytt ämne där det saknas utförlig forskning. Undersökningen genomfördes genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Totalt genomfördes 10 intervjuer där 

respondenterna utgjordes av ett bekvämlighetsurval bestående av studenter på Örebro 

universitet i åldrarna 21 till 30. Respondenterna valdes utifrån premissen att de 

använder sociala medier och urvalet blir således inte representativt för samtliga 

konsumenter, oavsett om de använder sociala medier eller ej. 

Utifrån intervjusvaren har en modell konstruerats där konsumenter delas in i fyra 

olika typer av användare utifrån två aspekter. Den ena aspekten är hur hög involvering 

konsumenten önskar av andra i sitt köpbeslut. Den andra aspekten är om produktens 

tekniska eller emotionella aspekter anses vara viktigast. De fyra typerna benämns den 

trendmedvetna, individualisten, experten och den vetgiriga. Den trendmedvetna låter 

sig huvudsakligen inspireras av innehåll i livsstilsbloggar och modeinriktade 

diskussionsforum. Individualisten fattar helst beslut utan inblandning av andras 

åsikter via sociala medier. Experten kan använda sociala medier genom att ta del av 

konsumenters kommentarer på prisjämförelsesidor. Slutligen kan den vetgiriga 

använda både specialinriktade forum och bloggar för att underbygga ett köpbeslut. 

Vad gäller värdering av innehåll skiljer sig de olika användartyperna sig åt. Den 

trendmedvetna är ute efter värdeladdade beskrivningar som gärna får visa upp 

produkter. Genom att välja att följa bloggar eller diskussionsforum med liknande 

smak som sig själv, ökar intresset för innehållet. Individualisten ser få värden i andra 

konsumenters åsikter i sociala medier. Eftersom den egna smaken styr köpbeslut, 

önskas inga bedömningar av andra. Experten värderar antal kommentarer över 

innehållet av specifika användare. Genom att bedöma andelen negativa kommentarer 

kan uppfattningen av en produkt påverkas. Avslutningsvis värdesätter den vetgiriga 

insatta användares kommentarer och åsikter. Dessa ses som en god informationskälla 

av faktamässigt innehåll som dessutom har en stark påverkan på det slutgiltiga köpet. 
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1 Inledning 

Aldrig tidigare har en så intensiv teknikutveckling skådats som under de senaste 

decennierna. Otaliga innovationer har gett företag nya möjligheter till försäljning och 

marknadsföring. Det ska idag gå snabbare och snabbare mellan det att intresset för en 

vara väcks till det att kunden väljer att köpa den. Tydligast visar det sig i företags 

användande av internet, i vilket webbplatser har utvecklats så att de nu innehåller 

presentationer av verksamheten, produkter och tjänster. Samtidigt har olika former av 

e-handel uppstått där kunderna via webbplatser kan söka efter produkter utifrån bilder 

och beskrivningar. När kunden hittar en vara som är intressant, genomförs en 

beställning med några enkla musklick. 

Webbens historia har varit präglad av nya tekniker som på kort tid har förändrat 

användandet och synen på internet som fenomen. Utvecklingen började med 

webbplatser till största del bestående av text och hyperlänkar (Kalakota & Whinston, 

1997, s. 64ff). Med tiden integrerades grafiska element och användarvänligheten 

förbättrades kontinuerligt. På kort tid blev internetanvändandet i allt högre grad en del 

av vardagen för många människor. Dagligen kan olika tjänster användas för 

informationssökning, underhållning och kommunikation av människor i sina hem, på 

arbetsplatser och i skolan.  

En begränsning av vilka som kan bidra med innehåll på internet har varit de 

programmeringskunskaper som har krävts. Denna begränsning har i och med den 

senaste teknikutvecklingen till viss del försvunnit, genom skapandet av verktyg för 

enkel publicering av allt från text till bilder och filmer. Förenklingen för vanliga 

användare att nå ut med information har beskrivits som ett paradigmskifte kring synen 

på internet (O'Reilly, 2005). Detta skifte innebär att användarna i större utsträckning 

skapar och utvecklar tjänster. Samtidigt kommer tjänsterna att samverka och på så sätt 

skapa nya och innovativa sätt att kommunicera. Det blir alltså användarna som skapar 

värdet i tjänsten genom att varje individ lägger till sin del och bidrar till att skapa en 

kollektiv intelligens. Denna nya användning av internet har kommit att kallas Web 2.0 

och innebär att det sker en utveckling av internet där användarna blir deltagare i 

processen att förbättra och etablera nya tjänster. I svensk översättning har detta blivit 

webb 2.0, vilket kommer att användas fortsättningsvis i uppsatsen.  

I takt med att tankarna bakom webb 2.0 har fått fäste har användare i högre grad 

involverats i webbplatser. Nya tjänster såsom Facebook, bloggar och olika 

communities har fått ökad popularitet. Dessa tjänster har kommit att kallas sociala 

medier, eftersom de underlättar interaktion mellan deltagare (Turban et al., 2008, s. 

819). Det är då lätt att få den uppfattning att alla tjänster har uppkommit i samband 

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!



Sociala mediers roll i köpbeslut  Inledning 

 2 

med myntandet av webb 2.0, men vissa av dem har förekommit tidigare (Rettberg, 

2008). Bloggar och community-webbplatser är exempel på detta. 

Den som idag har något att säga kan med internets hjälp snabbt kommunicera till stora 

grupper (boyd & Ellison, 2008). Samtidigt präglas kommunikationen av interaktion 

där det inte bara är en sändare som förmedlar sitt budskap. De flesta tjänster i sociala 

medier erbjuder funktioner för att kommentera eller länka till annat innehåll på 

webben. Detta bidrar till att skapa kopplingar mellan olika användare av sociala 

nätverk och ökar spridningen av innehållet.  

I takt med sociala mediers utbredning har det användarskapade innehållet ökat 

avsevärt. I kombination med länkningar och sökmotorer blir det dessutom möjligt för 

användare att finna innehåll av intresse inför olika typer av beslut utan att ha en 

tidigare relation till författaren. En förståelse för detta beteende, kan ge företag en 

fingervisning om hur de bör hantera sociala medier och vad som tas upp om företagen 

själva och deras erbjudanden. 

1.1 Problemdiskussion 

Webbplatser tillägnade att kritisera företag när produkter, tjänster eller service inte har 

levt upp till förväntningar har lockat konsumenter att bidra med egna erfarenheter 

(Bailey, 2004). I samband med uppkomsten av webb 2.0 har konsumenterna fått 

möjlighet att via sociala medier sprida dessa uppfattningar utan behov av en särskild 

webbplats. Kraven på företag att leverera tillfredsställande produkter och tjänster blir 

mer påtagliga, eftersom en missnöjd konsument har möjlighet att påverka ett 

varumärke med få resurser. Kunderna bör därmed anses få en större betydelse i 

företagets marknadsföring. Samtidigt blir det svårare för ett företag att kontrollera och 

styra informationsflödet, då en kund med en liten insats kan kommunicera med ett 

stort antal andra konsumenter utan att företaget överhuvudtaget vet om det. Detta 

både i positiv och i negativ bemärkelse. Sammantaget betyder detta att behovet av att 

förstå hur sociala medier påverkar företagets rykte och försäljning ökar. 

Under litteratursökningen inför denna uppsats har en brist på tidigare forskning kring 

sociala medier uppmärksammats. 2005 ger Turban (2005, s. 12) uttryck för denna 

brist, även om vissa undersökningar hade påbörjats. Den begränsade forskning som 

har påträffats berör främst företags agerande i sociala medier, snarare än att fokusera 

på konsumenters användande inför köpbeslut. Den forskning som har belyst just 

konsumentbeteende på internet har förbisett sociala medier, antingen på grund av att 

undersökningarna har föregått sociala mediers uppkomst, eller för att fokus har riktats 

åt andra håll. 

Företag har på olika sätt försökt att använda de sociala medierna som ett sätt att 

marknadsföra sina produkter och tjänster. Ett exempel är viral marknadsföring, som 

handlar om att företag på olika sätt försöker att ta sig in i de kommunikationskanaler 

som redan finns och där låta konsumenter sprida budskapet (Turban et al., 2008, s. 

847f). Namnet viral marknadsföring syftar på att budskapet sprids likt ett virus mellan 

användare genom exempelvis länkar. Budskapet får ofta en snabb spridning till den 
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grupp konsumenter som företaget vill nå. Denna form av marknadsföring kommer 

enligt att få ökad betydelse i framtiden, tillsammans med marknadsföring i bloggar 

(Mangs, 2007). Vidare anser hon att dessa former av marknadsföring kommer att öka 

och eventuellt kompletteras med andra kanaler, såsom mobiltelefoni. 

En undersökning kring internetmarknadsföringens effektivitet i marknadsföring från 

företag till konsumenter visade att bloggar och communities är mest effektiva 

(Gustavsson & Krüss, 2007). Vidare pekade resultaten på att marknadsföring där 

konsumenter själva deltar i eller producerar marknadsföringen ökar trovärdigheten. 

Bilden är dock inte enhetlig då det framkom att konsumenter använder bloggar och 

communities på varierande sätt. Några är intresserade av information som 

framkommer i marknadsföring, medan andra lämnar exempelvis en blogg så fort de 

upptäcker att de utsätts för marknadsföring. Det visade sig även att vissa konsumenter 

kände sig lurade om de upptäckte att de varit utsatta för marknadsföringsåtgärder. 

Gustavsson & Krüss (2007, s. 65) påpekar vidare att det kan vara intressant att 

undersöka bloggar och communities ytterligare då dessa enligt undersökningen anses 

erbjuda den mest effektiva internetmarknadsföringen. 

1.2 Frågeställning 

Fokus för denna uppsats ligger på hur konsumenter använder sociala medier. 

Anledningen är att tidigare forskning inte upplevs belysa detta på ett tillfredsställande 

sätt. För att företag ska kunna ta välgrundade beslut kring sin hantering av sociala 

medier, krävs först en förståelse av hur innehåll tas emot och används. Detta har 

utmynnat i nedanstående frågeställning. 

• Hur använder konsumenter sociala medier i samband med köpbeslut?  

1.3 Syftet 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att beskriva hur konsumenter i 

samband med köpbeslut på olika sätt använder sociala medier. För att uppnå detta 

kommer undersökningen att beskriva dels vilken information konsumenter väljer att ta 

del av i sociala medier, dels hur innehåll skapat av andra användare värderas inför 

köpbeslut.  

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning som har gjorts är att inte undersöka hur utbrett användandet av sociala 

medier är. Även om detta självklart är viktigt för slutsatsernas relevans, gjordes valet 

att bortse från detta i den aktuella undersökningen. Med stöd av den tidigare forskning 

som presenteras i problemdiskussionen och teorikapitlet, gjordes antagandet att det 

finns ett användande som har en påverkan på konsumenters köpbeslut. 

Undersökningen har avgränsats till att endast innefatta ett bekvämlighetsurval 

bestående av studenter vid Örebro universitet. Urvalet består av tio studenter mellan 

21 och 30 år. 
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I uppsatsen kommer inte fokus att riktas mot specifika sociala medier. Valet att inte 

fokusera på ett särskilt socialt media, är grundat i frågeställningen och en önskan om 

öppenhet i undersökningen. Genom att inte på förhand utesluta en viss typ, ges 

möjlighet till att finna skillnader i användandet av olika sociala medier samtidigt som 

påverkan från författarnas sida undviks. 

Vidare riktas intresset inte mot hur innehållet i sociala medier skapas, bortsett från när 

konsumenter deltar i tvåvägskommunikation inför köp. Detta innebär att motiven 

bakom konsumenters publiceringar av upplevelser efter köp inte kommer att 

undersökas. 
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2 Konsumentbeteende på internet 

 

För att skapa en förståelse för hur sociala medier har växt fram samt hur köpbeslut 

går till, kommer beskrivningar och modeller för detta att presenteras i följande 

kapitel. Denna förståelse kommer att ligga till grund för genomförandet av 

intervjuerna och analysen av respondenternas svar. Ytterligare ingår redogörelser för 

teorier kring gruppåverkan samt tidigare forskning om konsumenters agerande på 

internet. Avslutningsvis presenteras en modell för sociala mediers roll vid köpbeslut.  

2.1 Communities 

Kommunikation i form av e-post, nyhetsgrupper och webbplatser har sedan länge 

förekommit på internet. Redan under 1990-talet uppstod sammanslutningar, bestående 

av individer som delade vissa intressen eller sökte nya kontakter (Kozinets, 1999). 

Dessa sammanslutningar kom att kallas communities och de utgjordes av individer 

som samlades virtuellt på en webbplats och deltog i diskussioner. Något som 

framkom i dessa grupper var individernas vilja till att dela med sig av sina åsikter 

likväl som att ta del av andras över internet. Utifrån mer eller mindre givna ämnen, 

skapades relationer som till stor del var oberoende av geografiska avstånd.  

I svensk översättning har communities blivit virtuella gemenskaper (Södergård, 2007, 

s. 64ff). Även om det är ett sällan använt uttryck, kan det ge en mer intuitiv förståelse. 

I grunden handlar det alltså om gemenskaper som uppstår och upprätthålls på internet. 

Dock kommer fortsättningsvis ordet communities att användas, då detta är det uttryck 

som oftast används i litteratur kring ämnet. 

Ett community kan beskrivas som ”… en grupp av människor med samma intresse 

som umgås på nätet” (Turban et al., 2008, s. 819, egen översättning). De lyfter även 

fram att deltagarna möts virtuellt och därför kan relationer skapas mellan individer 

utan att de träffas ansikte mot ansikte. Kozinets (1999) tar upp en diskussion om 

communities och problematiserar begreppet. Han anser att om ett community delar 

gemensamma värderingar och ritualer, är det möjligt att betrakta det som en grupp. 

Dock måste det samtidigt finnas sociala band och sociala interaktioner inom gruppen. 

Communities kan skapas utifrån affärsmässiga relationer, delade intressen, 

grupptillhörighet, en önskan om verklighetsflykt eller delaktighet i sociala nätverk 

(Turban et al., 2008, s. 821). Gemensamt för dem alla är att det finns ett övergripande 

syfte med communityt, vilket överensstämmer med användarnas intresseområden. När 

det exempelvis handlar om affärsmässiga relationer, är syftet att matcha köpare med 

säljare. Detta medför att användarna har ett intresse av att antingen köpa eller sälja 

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!
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och på det sättet får en fördel av att vara med i ett sådant community. När det gäller 

sociala nätverk, är syftet för webbplatsen att fungera som en plattform för användarna. 

De ges möjlighet att dela med sig av personligt innehåll och kommunicera med andra 

i samma community.  

2.2 Sociala medier 

Möjligheten att på enkla sätt publicera innehåll är inte längre förbehållet ägare av 

webbplatser eller begränsat till community-webbplatser. O’Reilly (2005) har kallat 

förändringen för webb 2.0 och det beskrivs som ett paradigmskifte i hur webben 

används. I grunden handlar det om att användarna bidrar genom att skapa innehåll och 

att webbtjänster erbjuds för att underlätta detta. En stor del av detta användarskapade 

innehåll återfinns i så kallade sociala medier. I denna uppsats används en syn på 

sociala medier som tar sin utgångspunkt i citatet nedan.  

”Sociala medier syftar på den plattform och de verktyg på nätet som 

människor använder för att dela med sig av åsikter och erfarenheter vilket 

innefattar foton, videor, musik, insikter och känslor. Sociala medier kan 

anta många olika former såsom text, bilder, ljud eller videoklipp. […] Den 

avgörande faktorn är att användarna kontrollerar och använder dem 

snarare än organisationer. Vidare, människor kan enkelt använda dessa till 

en låg eller obefintlig kostnad.” (Turban et al., 2008, s. 810, egen 

översättning) 

Det som särskiljer webb 2.0 från tidigare är att användarna samarbetar i mycket högre 

grad. Internet var organiserat kring olika sidor, men webb 2.0 innebär att det i större 

utsträckning är organiserat kring vanliga människor och tjänster (Turban et al., 2008, 

s. 808). Det blir alltså användarna som skapar strukturen på webben. De sociala 

medierna ses i denna uppsats som den del av webb 2.0 som syftar till att sprida 

information och underlätta social interaktion mellan användare. Några av de tjänster 

och begrepp som hör till webb 2.0, men som förknippas med sociala medier förklaras 

nedan. 

Ett sätt att kommunicera på i de sociala medierna är genom användandet av bloggar. 

Bloggar är en förkortning av web logs, vilket visar på deras ursprung som ett slags 

dagbok på nätet (O’Reilly, 2005). Genom att författaren till bloggen, också kallad 

bloggare, länkar till annat innehåll och andra bloggar skapas det som kallas 

bloggosfären. Det är lätt att få uppfattningen att bloggar är ett nytt fenomen, men de 

har faktiskt funnits sedan slutet av 1990-talet (Rettberg, 2008, s. 1). Dock ökade 

användandet kraftigt i takt med ett större användardeltagande tack vare webb 2.0.  

Ytterligare ett sätt att använda och bidra till de sociala medierna är att delta i att 

utveckla en wiki. En wiki är en webbplats eller en del av en webbplats där användarna 

skriver och redigerar texterna (Turban et al., 2008, s. 808). När många skriver om 

samma intresseområde och därmed bidrar med information kan det samlade innehållet 

bli bättre än vad en enskild person kan åstadkomma. Det går att dra paralleller till en 
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bok på internet med dynamiskt innehåll som ständigt uppdateras. En mycket känd och 

använd wiki är Wikipedia, som är ett uppslagsverk på internet. 

En framträdande del av de sociala mediernas egenskaper, är möjligheten för alla 

användare att interagera (Turban et al., 2008, s. 822). Det ges ofta möjlighet att 

kommentera textinlägg, bilder eller annat material och på så sätt bidra med innehåll. 

En teknik som används är att sätta en tagg på innehållet. En tagg är en digital etikett 

som beskriver innehållet och därmed gör det sökbart för andra.  

Interaktiviteten som går att finna i de sociala medierna möjliggörs med hjälp av 

mjukvara för att publicera innehåll samt kommentera och sätta taggar på det. 

Funktionaliteten för användarna ökas dessutom genom att olika webbtjänster kopplas 

samman och erbjuds genom ett gemensamt gränssnitt. En teknik för detta är mashup, 

vilket innebär att innehåll från olika webbplatser kombineras på ett sätt som det 

ursprungligen inte var tänkt (O'Reilly, 2005). För att vidare möjliggöra utvecklingen 

av nya sätt att presentera innehåll genom exempelvis mashups har de aktörer som 

levererar webbtjänster gett externa utvecklare viss tillgång till sin mjukvara.  

Ett slags webbplatser tillägnade att understödja sociala nätverk och gemenskaper, är 

sociala nätverkssidor. Dessa sidor är intimt förknippade med sociala medier. Sociala 

nätverkssidor beskrivs som ”en plats på nätet där användare skapar sitt eget utrymme 

eller hemsida där de skriver bloggar, skicka bilder video eller musik eller delar idéer 

och länkar till andra webbplatser” (Turban et al., 2008, s. 822, egen översättning). 

Det kan råda en förvirring angående begreppet community, eftersom det även används 

för att beskriva en viss typ av webbplats (boyd & Ellison, 2008) likväl som en 

gemenskap på internet (Turban et al., 2008, s. 819). För att göra en åtskillnad mellan 

dessa, används ordet community-webbplats för den förstnämnda, mer specifika 

betydelsen. Syftet med sådana webbplatser är att, liksom sociala nätverkssidor, 

erbjuda en plattform för interaktioner inom sociala nätverk. Dock är sociala 

nätverkssidor att se som en teknisk utveckling av community-webbplatser. 

Den skillnad som kan urskiljas i hur sociala nätverk beskrivs på community-

webbplatser och hur de beskrivs enligt tankarna bakom webb 2.0 handlar dels om en 

utveckling av tekniken, dels om det användargenererade innehållet. På en community-

webbplats har användarna varit bundna av den struktur som har funnits och som har 

definierats av administratören. I de sociala nätverk som förekommer på internet idag 

har utrymmet för användaren att strukturera innehållet och koppla ihop det med 

ytterligare innehåll blivit mycket större (boyd & Ellison, 2008). Plattformen som 

används idag är de sociala medierna och de möjligheter som dessa erbjuder. Den 

ökade tillgången till bredbandsuppkopplingar har underlättat denna utveckling mot 

webbtjänster som kräver större datamängder. 

Denna åtskillnad har tydliggjorts vid tal om sociala nätverkssidor. Även om det finns 

ett stort och ständigt ökande utbud av detta slags tjänster, finns vissa återkommande 

drag. Framför allt utgår de från individen, snarare än intressen eller ämnen (boyd & 

Ellison, 2008). Detta visar sig på så sätt att varje användare har en personlig sida, där 
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hon kan presentera sig själv och ofta ges möjlighet till publikation av bilder, ljud och 

annat material. Syftet med tjänsterna är att stödja sociala nätverk, vilket får till följd 

av att kommunikation är en grundläggande del av tjänsternas erbjudande. 

Kommunikationen sker genom att användare ger kommentarer på andra användares 

material eller personliga sidor och genom direktmeddelanden. De sociala nätverk som 

skapas och upprätthålls med hjälp av dessa tjänster har visat sig i de flesta fall utgå 

från en koppling utanför internet. Det är få användare som söker efter främlingar att 

lära känna, utan snarare används tjänsterna till att hitta gamla bekantskaper eller som 

ytterligare en social arena för en etablerad vänskapskrets.  

En av de tjänster som ofta förknippas med communities är diskussionsforum. Ett 

forum är en diskussionsgrupp på internet där interaktioner sker kring avgränsade 

ämnen (Turban et al., 2008, s. 821). Det som karakteriserar ett forum är att 

diskussionerna oftast försiggår i trådar, vilket kort sagt är diskussioner. En användare 

startar en tråd med ett inlägg, vanligtvis en fråga, och andra användare har därefter 

möjlighet att delta i diskussionen och svara på eventuella frågor utifrån sina egna 

erfarenheter (vBulletin, 2009). Det finns även ett antal andra tjänster som kan 

erbjudas, beroende på det specifika forumet. 

Ett exempel på hur sociala medier påverkar vilken information som finns tillgänglig 

för konsumenter går att finna i nyhetsbranschen. Sociala medier framställs ibland som 

en konkurrent till traditionella nyhetsmedier (Hinchcliffe, 2007). I Figur 1 nedan visas 

hur det grundläggande funktionssättet skiljer sig åt mellan traditionella medier och de 

nya sociala medierna.  

Enligt Figur 1, får läsaren via nyhetsmedier ta del av det som redaktionerna väljer att 

lyfta fram ur sin bevakning (Hinchcliffe, 2007). Innehållet tillgängliggörs antingen i 

pappersupplagan av tidningen eller via en nätbaserad version. I de sociala medierna 

utgår innehållet istället från användarna. Varje enskild användare väljer vad hon vill 

bidra med och detta delas sedan med hjälp av bloggar, forum, wikis och videoklipp. 

Läsarna har här en större frihet i valet av hur de tar del av innehållet. Dessutom sprids 

nyheter och information mellan olika webbplatser tack vare kommentarer och länkar 

till andra sidor som behandlar samma eller liknande frågor. 
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Figur 1 Sociala massmediers utveckling 

Källa: Hinchcliffe, D. (2007) ”Dion Hinchcliffe’s Web 2.0 Blog” 

http://web2.wsj2.com/social_media_goes_mainstream.htm (egen modifikation) 

Figur 1 visar att kontrollen över innehållet i allt högre grad hamnar hos 

konsumenterna. Dessa kan delta genom att inleda diskussioner eller bidra till 

existerande innehåll genom att kommentera ett ämne eller helt enkelt återberätta 

innehållet i ett eget inlägg. Detta är vad som ligger till grund för den snabba spridning 

av innehåll som förekommer framför allt inom bloggosfären. 

Detta resonemang har likheter med vad Turban et al. (2008, s. 811) skriver om att 

sociala medier är uppbyggda av pull-system. Med pull-system menas att det är 

användaren som väljer vilket innehåll som hon vill ta till sig. Detta står i motsats till 

push-system, som snarare är uppbyggda kring envägskommunikation där företag 

sänder ut budskap genom etablerade kanaler utan påverkan från mottagarna. 
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2.3 Köpprocessen 

I detta avsnitt presenteras och jämförs två modeller för 

köpbeslut. Evans, Jamal & Foxall (2008, s. 40f) visar en 

modell i sju steg som förklarar köpprocessen utifrån hur 

konsumenter reagerar på marknadsföringsåtgärder. De 

olika stegen visas i Figur 2. Exponering är den 

marknadsföring som konsumenten utsätts för, men det är 

först när hon uppmärksammar den som informationen 

blir intressant. Med andra ord måste det finnas ett 

intresse för produkten för att marknadsföringen ska bli 

uppmärksammad. I denna process är perception en viktig 

del, vilket innebär att konsumenten tolkar och utvärderar 

den information som budskapet i marknadsföringen 

innehåller. Vidare beskrivs lärande genom att 

konsumenter kommer ihåg och ackumulerar de budskap 

de utsätts för samtidigt som de genom annan information 

skapar sig en attityd till budskapet. 

Utifrån konsumentens perspektiv, kan köpprocessen 

beskrivas med fem steg (Kotler & Keller, 2006, s. 191ff). 

Dock följs inte de fem stegen från början till slut, utan 

det förekommer fall där konsumenten hoppar över steg, 

går tillbaka till ett tidigare eller går igenom dem i en 

annan ordning. Modellen visas i Figur 3 och beskriver att 

processen börjar med att ett behov upptäcks. Därefter 

genomförs en informationssökning som hjälper 

konsumenten att bilda sig en uppfattning om vilka 

alternativ som finns tillgängliga. Därefter utvärderas de 

alternativ som framkommer och ett köpbeslut fattas. 

Efter att beslutet har fattats köper konsumenten 

produkten eller tjänsten och den levereras. Slutligen 

utvärderar konsumenten sitt köp, baserat på sina 

förväntningar, upplevelser och andra erfarenheter.  

 

Figur 3 Fem-stegsmodell för konsumenters köpprocess 

Källa: Kotler & Keller (2006) Marketing Management, s. 191 (egen bearbetning) 

Figur 2 Sekventiella effekter 

av reaktioner på 

marknadsföring 

Källa: Evans, Jamal & Foxall 

(2008) Konsumentbeteende,     

s. 40 (egen bearbetning) 
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Modellerna beskriver egentligen samma process, men utifrån två olika synvinklar. 

Likheterna som finns är att konsumenten måste ha ett behov som den 

uppmärksammar och därefter följer en process där information söks och bearbetas. 

Processen resulterar i ett köp eller att konsumenten fortsätter att söka information som 

den kan agera utifrån. I båda modellerna utvärderar konsumenten sitt köp i efterhand. 

2.3.1 Inför köp 

Informationssökning sker efter att konsumenten har uppmärksammat ett behov för en 

produkt (Kotler & Keller, 2006, s. 192ff). Det går att göra en uppdelning i fyra 

huvudsakliga källor för en sådan informationssökning. Dessa källor är personliga, 

kommersiella, offentliga och upplevelsebaserade. Grovt sett hämtas objektiva 

beskrivningar från kommersiella källor, medan mer värdeladdade beskrivningar 

efterfrågas från de offentliga och personliga källorna. I detta sammanhang innebär 

offentliga källor massmedier och konsumentorganisationer, medan 

upplevelsebaserade utgörs av fysiska upplevelser av tjänsten eller produkten. 

Personliga och kommersiella källor, är som antyds privatpersoner respektive 

företagsrepresentanter. Informationssökningen resulterar i ett antal möjliga alternativ 

och det slutgiltiga valet avgörs både av den funna informationen och av de egna 

preferenserna. Evans, Jamal & Foxall (2008, s. 41) menar på att informationssökning 

kan ske efter att konsumenten har mottagit ett reklambudskap och genom detta fått ett 

intresse för produkten. Dock är intresset inte tillräckligt starkt för att leda till ett direkt 

köp, utan konsumenten upplever ett behov av att underbygga sitt beslut med fler 

informationskällor.  

2.3.2 Efterköpskänslor 

Enligt modellerna för köpbeslut som presenteras ovan, sker en utvärdering efter 

genomfört köp. Utvärderingen kan sedan leda till ett antal olika reaktioner beroende 

på om kunden är nöjd eller missnöjd med sitt köp (Kotler & Keller, 2006, s. 198; 

Evans, Jamal & Foxall, 2008, s 100). Det som ligger till grund för utvärderingen är 

om produkten uppfyller de förväntningar som byggdes upp innan köpet.  

Företag bör sträva efter att uppfylla eller överträffa förväntningar eftersom en nöjd 

konsument troligen kommer att anlita samma företag även vid nästa inköp (Kotler & 

Keller, 2006, s. 198f). Dessutom kommer hon troligen att köpa liknande produkter 

från företaget. Den som däremot är missnöjd kan reagera på flera olika sätt. De mest 

handfasta handlingarna innebär att varan återlämnas eller helt enkelt slängs bort. En 

annan handling som kan ha mer långtgående påverkan på företaget sker när 

konsumenten uttrycker sitt missnöje genom att klaga inför andra konsumenter. De 

ovanstående aspekterna tas också upp av Evans, Jamal & Foxall (2008, s. 41, s. 100f), 

som förklarar hur konsumenter kan komma att reagera på positiva och negativa 

upplevelser. Den nöjda konsumenten kan komma att tala gott om sin erfarenhet, 

medan den missnöjda får en drivkraft till att klaga hos företaget eller berätta om sitt 

missnöje för sin bekantskapskrets. Den missnöjda kommer förmodligen också att byta 

varumärke. 
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2.3.3 Word of mouth 

Den uppfattning som konsumenter sprider om företag kallas i litteraturen för word of 

mouth. Det handlar alltså om konsumenters upplevelse av företaget och hur de 

beskriver den. Beskrivningen sprids till den närmaste familjen, vänner och 

arbetskamrater (Richins, 1983), men kan dessutom spridas på nätet, exempelvis 

genom webbplatser med särskilda inriktningar. Bailey (2004) beskriver webbplatser 

avsedda för att kritisera företag och som därmed förmedlar negativ word of mouth. 

Han lyfter bland annat fram att annan forskning visar att det som skrivs har stor 

betydelse för hur konsumenter uppfattar varumärken, hur de värderar produkter och 

vilken risk de är villiga att ta inför ett köpbeslut. Vidare beskriver han också att 

konsumenter söker information på internet om företag och produkter och att de ofta 

anser att denna information är trovärdig. 

Konsumenters förväntningar på produkter och tjänster har visats bli påverkade av 

andras erfarenheter, vilket innebär att word of mouth kan spela en roll inför köp 

(Richins, 1983). Detta gäller särskilt inför ett första köp, när konsumenten själv inte 

har någon personlig erfarenhet. Vad gäller konsumenters benägenhet att sprida 

negativ word of mouth, finns en påverkan av hur allvarligt ett fel med en vara upplevs 

vara liksom hur konsumenten känner sig bemött vid klagomål till företaget. Ju mer 

tillmötesgående företaget är, desto mindre blir sannolikheten för negativ word of 

mouth.  

2.4 Gruppers påverkan på köpbeslut 

Människan är i grunden social, vilket leder till en önskan om att ingå i gemenskaper 

(Evans, Jamal, & Foxall, 2008, s. 161ff). En följd av detta blir skapandet av grupper. 

På en grundläggande nivå, utgörs en grupp av en samling individer som interagerar 

med varandra i ett visst syfte. Ytterligare en egenskap för grupper, är den 

gruppideologi som gradvis utvecklas och som genom gruppåverkan har effekter på 

medlemmarnas beteende. En åtskillnad går att göra mellan formella och informella 

grupper, där den förstnämndas utformning styrs av regler eller andra ramar och den 

sistnämnda snarare uppstår som en följd av ett delat intresse. Dock kan grupper och 

grupptillhörighet ta sig olika uttryck och interaktionen kan vara mer eller mindre 

framträdande. Ett exempel på detta är referensgrupper, som utgörs av en eller flera 

personer som en konsument önskar efterlikna eftersom gruppens värderingar eller 

andra attribut anses lockande av konsumenten. I dessa fall behöver inte konsumenten i 

fråga faktiskt vara medlem i gruppen, eftersom önskan om medlemskap kan påverka 

beteendet på så sätt att handlingar sker i överensstämmelse med uppfattningen om 

referensgruppens värderingar. Inför köp, kan konsumenter söka information från 

referensgrupper, vilka då kan innefatta den närmaste kretsen likväl som experter eller 

mer avlägsna individer. Här spelar inte bara uttalad information roll, utan även vad 

medlemmarna av referensgrupperna själva väljer för varumärken, vad som inom 

gruppen anses vara ”rätt” val och vilka val som ger konsumenten en upplevelse av 

ökad status.  
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När konsumenter befinner sig tillsammans i butiks- och tjänstemiljöer, har vissa 

beteenden uppmärksammats i interaktionerna dem emellan (Harris & Baron, 2004). 

Tre olika roller har observerats, där två agerar som delvis anställda och den tredje 

utgör en hjälpsökare. De delvis anställda kan antingen hjälpa till reaktivt eller 

proaktivt, men gemensamt för dem är att de tillför ett mervärde för den hjälpsökande. 

I just tjänstemiljöer har det visats att effekten handlar både om att konsumenterna får 

möjlighet att vädra sitt missnöje inför andra, vilket har en lugnande effekt då de får 

bekräftelse genom detta, och om att de delvis anställda ger information och råd som är 

värdefulla för den hjälpsökande. Fördelen för företag innefattar också det faktum att 

andra konsumenter ses som trovärdigare än anställda, vilket leder till att de 

hjälpsökandes osäkerhet kan minskas tack vare andra konsumenters agerande.  

Värlander (2007) har vid undersökningar av konsumentbeteende vid beställningar av 

resor på internet, dragit ett antal slutsatser kring hur olika typer av kommunikation 

och information värderas. Framför allt framkom att konsumenter ofta känner ett 

behov av att komplettera faktabetonade beskrivningar på webbplatser med antingen 

andra konsumenters åsikter, eller anställdas personliga erfarenheter och tyckanden. I 

detta fall kom andra konsumenternas åsikter fram främst genom möjligheten att 

betygssätta hotell och resmål samt en funktion på webbplatser som ger tips på resmål 

som andra resenärer med liknande preferenser har valt. Sammantaget märktes alltså 

en önskan om att ta del av vad andra personer ansåg om det val som konsumenten var 

på väg att göra. 

När individer samlas kring ett gemensamt intresse av något slag på internet, skapar de 

vad som kallas virtuella grupper (Evans, Jamal, & Foxall, 2008, s. 175). Inom dessa 

grupper sker interaktion och relationer skapas. Ofta är de förenande gemensamma 

intressena kopplade till varor eller tjänster av något slag, såsom ett visst varumärke 

eller en särskild produkttyp. Kozinets (1999) har studerat detta fenomen och funnit 

något som han benämner virtuella konsumtionsgemenskaper. Dessa är att betrakta 

som en inriktning inom virtuella grupper, där gemenskapen bygger på ett delat 

intresse för en eller flera aktiviteter knutna till konsumtion. Inom gemenskapen skapas 

en kultur, som påverkar relationerna mellan deltagare och den yttrar sig genom delade 

uppfattningar kring den aktuella konsumtionsaktiviteten. När konsumenter närmar sig 

detta slags sammanslutningar, tycks de följa en utveckling mot ett allt mer aktivt 

deltagande över tid. Inledningsvis är syftet att få information om den centrala 

konsumtionsaktiviteten, men detta leder ofta till en känsla av samhörighet med de 

andra användarna och gradvis utvecklas en social relation till gemenskapen samtidigt 

som den nytillkomna användaren anpassar sig till dess kultur. 

Vidare har fyra typer av deltagare identifierats i virtuella konsumtionsgemenskaper 

(Kozinets, 1999). Indelningen baseras på två faktorer: relationen till 

konsumtionsaktiviteten och relationen till gemenskapens medlemmar och illustreras i 

Figur 4 nedan. Dessa typer knyter till viss del an till hur sociala relationer skapas 

mellan nya användare och nätgemenskaper, som beskrivs i stycket ovan. Användare 

med liten anknytning till nätgemenskapen som endast har ett flyktigt intresse för 

konsumtionsaktiviteten kallas turister. Dessa är framför allt intresserade av att utnyttja 
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andras användares kunskap för egen vinnings skull och engagerar sig därför sällan i 

diskussioner eller liknande. De hängivna har ett liknande förhållningssätt som turister 

till relationsskapande, i den mening att de inte ser det som intressant. Däremot gör 

deras stora intresse för konsumtionsaktiviteten att de interagerar för att nå fördelar på 

längre sikt. Insiders bidrar både med kunskap om konsumtionsaktiviteten och med ett 

intresse för relationsskapande. Tillsammans med de hängivna, utövar insiders en stark 

påverkan på andra medlemmar i gemenskapen vad gäller konsumtionsaktiviteten. 

Deras åsikter kan liknas vid expertutlåtanden. Slutligen har typen minglare 

identifierats. Dessa bidrar till relationsskapandet och de delar gärna med sig till andra. 

Dock begränsar det lägre intresset för konsumtionsaktiviteten deras rådgivande 

funktion. Som en följd av nätgemenskapers kulturskapande, kan användare med ett 

inledningsvis svalt intresse, med andra ord turister och minglare, över tiden känna ett 

ökat engagemang för konsumtionsaktiviteten genom gemenskapen och istället bli att 

betrakta som hängivna eller insiders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Tillämpning av teorier 

De ovanstående avsnitten om konsumenters benägenhet att berätta om sina 

erfarenheter för andra i kombination med de tidigare avsnitten om hur sociala medier 

används, kommer i detta avsnitt att sammanfattas i en övergripande modell. Dessutom 

kommer gruppers beteende och deras påverkan att lyftas in i en ytterligare modell. 

Syftet med den första modellen är att visa sociala mediers roll vid spridandet av dessa 

erfarenheter. Kortfattat innebär detta att sociala medier ses som en källa av kunskap 

för konsumenter som står inför ett köp. Innehållet i källan har ständigt möjlighet att 

öka, förutsatt att konsumenter som har genomfört köp berättar om sina erfarenheter i 

sociala medier. Dessa tankar sammanfattas i Figur 5 där två tidpunkter i en 

Svaga sociala 

band till 

gemenskapen 

Starka sociala 

band till 

gemenskapen 

Svag relation till 

konsumtionsaktiviteten 

Stark relation till 

konsumtionsaktiviteten 

Insider Hängiven 

Minglare Turist 

Figur 4 Typer av medlemmar av virtuella konsumtionsgemenskaper. 

Källa: Kozinets, R. V. (1999) ”E-tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual 

Communities of Consumption”, s. 255 (egen bearbetning) 
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konsuments köpprocess beskrivs samt sociala medier. Pilen mellan ”Inför köp” och 

”Efter köp” visar en handling, medan övriga pilar visar hur informationsflödet går. 

 

Enligt modellen kan viss information från konsumenter som har genomfört ett köp 

spridas i sociala medier, medan viss information aldrig når dit. Den information som 

sprids i sociala medier är å ena sidan omdömen och word of mouth, vilket utgår från 

Baileys (2004) resultat gällande publicering av negativa omdömen av företag online 

och vad Richins (1983) skriver om benägenheten att sprida negativ word of mouth. Å 

andra sidan rör det sig om hjälp och råd, i överensstämmelse med vad som har 

konstaterats av Harris & Baron (2004) om konsumentinteraktioner i tjänstemiljöer. 

Drivkrafterna hos konsumenter till att dela med sig av detta slags information ses i 

modellen antas gälla även i virtuella miljöer. 

Utifrån ovan presenterade Figur 5 och de modeller för köpprocessen som tidigare har 

redovisats, har en modell som visar hur sociala medier kan passa in i en konsuments 

köpprocess konstruerats. Modellen presenteras i Figur 6 nedan. Evans, Jamal & 

Foxalls (2008, s. 40) modell, redovisad som Figur 2, har modifierats på så sätt att de 

första fyra stegen har slagits ihop till komponenten marknadsföring, samtidigt som 

attityd här kallas attitydförändring. Anledning till namnbytet är en önskan om ökad 

tydlighet om att attitydförändring är en följd av marknadsföringspåverkan. Kotler & 

Kellers (2006, s. 191) modell, illustrerad i Figur 3, får ligga till grund för synen på hur 

ett köp går till och har därför inte ändrats utöver de tillägg som har gjorts. Även det 

underliggande antagandet för modellen, att konsumenter inte nödvändigtvis går 

igenom alla steg i samma ordning, eller överhuvudtaget går igenom samtliga steg, 

gäller för denna generella modell. Syftet med modellen är att ge en grafisk 

beskrivning av det sätt som sociala medier har möjlighet att påverka köpprocessen, 

dock säger den ingenting om vilken påverkan som ges på de olika delarna. De flöden 

som visas, handlar om var information har möjlighet att nå konsumenter. Kopplingen 

mellan efterköpsbeteende och sociala medier, är den samma som i Figur 5. Pilen är 

streckad, eftersom detta flöde inte kommer att undersökas i uppsatsen. Utöver detta 

förutsätts information från andra användare finnas tillänglig i de sociala medierna, 

samtidigt som marknadsföring kan förekomma. Den pilen är också streckad, eftersom 

inte heller marknadsföringens påverkan kommer att belysas i den aktuella 

undersökningen. 

Figur 5 Spridning av erfarenheter i sociala medier 
Egen figur 
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Motivet bakom pilarna från sociala medier till olika steg i köpprocessen, tar framför 

allt sin utgångspunkt i avsnittet om gruppers påverkan på köpbeslut. Mer specifikt 

handlar det om de tidigare presenterade resultaten från Kozinets (1999) angående 

informationssökande och interaktioner i virtuella konsumtionsgemenskaper, och vad 

Evans, Jamal & Foxall (2008) skriver om referensgruppers påverkan och företeelsen 

virtuella grupper. Dessutom innebär boyd & Ellisons (2008) beskrivningar av sociala 

nätverkssidor att sådana ger möjlighet för ytterligare påverkan från det egna sociala 

nätverket. 

Ovanstående Figur 6 illustrerar sociala mediers roll i köpprocessen. I kapitel 5 

kommer den att återkomma, som grund för analysen av intervjusvaren. Syftet är då att 

skapa mening i pilarna från sociala medier till köpprocessens olika steg. 

 

Figur 6 Sociala mediers påverkan vid köpbeslut 

Källa: Evans, Jamal & Foxall (2008) Konsumentbeteende, s. 40; Kotler & Keller (2006) Marketing 

Management, s. 191 (egen modifikation) 
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3 Undersökningens tillvägagångssätt 

 

Följande avsnitt behandlar undersökningens tillvägagångssätt och de val som har 

gjorts. Vidare diskuteras vilka begränsningar valen medför för undersökningens 

resultat. I kapitlet ges även en detaljerad beskrivning av intervjuerna samt vilka steg 

som har vidtagits för att öka trovärdigheten för dem. Avslutningsvis behandlas 

metoder som har valts bort och anledningen till detta. 

3.1 Forskningsdesign 

Inför en undersökning görs ett grundläggande val med påverkan på dess 

genomförande. Deduktiva studier har som syfte att pröva hypoteser härledda ur teorier 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 117ff). Vanligtvis bygger dessa studier på en 

positivistisk kunskapssyn, vilket innebär att fokus ligger på att finna kausala samband 

mellan observerbara variabler. Variablerna fungerar som mätbara beskrivningar av 

hypotesen och undersökningssättet är därför oftast kvantitativt. Det innebär att de data 

som skapas är siffermässiga och genereras ur ett stort urval på ett strukturerat sätt. Vid 

induktiva studier anläggs däremot ett mer tolkande perspektiv. Istället för att låta 

tidigare teorier styra insamling av data, används ett mindre strukturerat 

tillvägagångssätt. Tanken är att låta teori växa fram ur empiri, utan att fästa samma 

vikt vid mätbara kausala samband som vid deduktiva studier. Detta tillvägagångssätt 

lämpar sig i de fall då undersökaren önskar förstå en händelse utifrån dess kontext.  

Det går alltså att se induktion och deduktion i sina renaste former som varandras 

motpoler (Carson et al., 2001, s. 62). Dock existerar en skala mellan dessa, vilket 

medför att undersökningar kan gå mer eller mindre åt endera hållet. Ansatsen i denna 

uppsats går åt det induktiva hållet. Det motiveras av att sociala medier kan uppfattas 

som ett nytt fenomen och därmed bättre kan förstås utan alltför förankrade 

uppfattningar i ett teoretiskt ramverk. Vidare lyfter Carson et al. (2001, s. 63) fram att 

även när ett tolkande perspektiv används för att besvara forskningsfrågan, kan 

existerande teorier bilda ett fundament som undersökningen tar sin utgångspunkt i. 

Det handlar då inte om att testa tidigare teorier, utan om att skapa en bättre förståelse 

för en händelse eller ett händelseförlopp.  

I detta arbete tas en utgångspunkt i teorier om konsumentbeteende på internet. 

Teorierna som har valts ut behandlar köpprocessen och hur olika grupper påverkar 

uppfattningar om produkter och tjänster, både i fysiska och virtuella miljöer. Dessa 

teorier kombineras med en beskrivning av olika tjänster på internet som har fått 

samlingsnamnet sociala medier. Utifrån detta skapas en modell som dels ger en 

förförståelse av det som undersöks, dels används som ett teoretiskt fundament för att 

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!



Sociala mediers roll i köpbeslut  Undersökningens tillvägagångssätt 

 18 

förstå det material som skapas genom undersökningen. Att utgå från ett teoretiskt 

ramverk och därefter samla in empiri utifrån detta ramverk, kan vid en första anblick 

likna en deduktiv ansats. Undersökningens genomförande har dock betydande 

induktiva inslag. Detta motiveras av att teorierna enbart används för att skapa en 

förförståelse som ramar in undersökningen och att datainsamlingen inte i någon större 

grad har varit styrd av de befintliga teorierna. Dessutom medför uppsatsens ambition 

att skapa ny teori att ansatsen rör sig mot den induktiva sidan av skalan. Dessa teorier 

formuleras utifrån den insamlade empirin, snarare än genom att bygga vidare på de 

inledningsvis presenterade forskningsresultaten. 

Induktiva studier som görs ur ett tolkande perspektiv, utnyttjar ofta kvalitativa 

undersökningsmetoder (Carson et al, 2001, s. 14). Kvalitativa undersökningar inriktar 

sig på data i form av uttalanden, fotografier och andra upplevelser som är svåra att 

mäta på ett objektivt sätt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 145). Kvalitativa 

analyser handlar därför om att undersökaren skapar mening av insamlade data. I 

motsats till detta fokuserar kvantitativa analyser på data som kan ges siffervärden och 

göras mätbara. Detta medför att kvantitativ datainsamlingen kan göras på ett mer 

strukturerat sätt och att analysen baseras på statistik. I enlighet med detta har ett 

kvalitativt undersökningssätt bedömts vara mest lämpligt för denna uppsats syfte, 

eftersom de efterfrågade data handlar om upplevelsen vid användandet av sociala 

medier. Dock görs inga antaganden kring hur denna upplevelse ter sig, utan 

undersökningssättet ska tillåta deltagarnas egna tankar att framträda. 

Utöver att bestämma om undersökningen ska vara av kvalitativt eller kvantitativt slag, 

bör undersökaren göra ett ställningstagande gällande studiens syfte (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2007, s. 133f). Syftet kan vara ett av tre, eller kombinationer av dessa. 

En deskriptiv studie syftar till att måla upp en tydlig bild av studieobjektet. Utifrån en 

sådan undersökning dras få slutsatser. I motsats till detta kan förklarande studier 

ställas. I dessa fall vill undersökaren bevisa orsak-verkan-samband, vilket leder till att 

slutsatserna spelar en mer framträdande roll. Slutligen syftar explorativa 

undersökningar till att skapa en förståelse för ett studieobjekt eller problem. Till 

skillnad från beskrivande undersökningar, tillåter explorativa undersökningar ett friare 

tillvägagångssätt. Denna frihet visar sig i en tillåtelse för anpassningar av metoden 

under undersökningens gång och avspeglar sig i det faktum att mindre avgränsade 

problem kan studeras.  

Det val som har gjorts för denna uppsats, stämmer bäst överens med vad som i stycket 

ovan beskrivs som ett explorativt syfte. Genom att tillåta en förfining av 

undersökningsmetoden, till följd av det lärande som sker i takt med att ny information 

samlas in, öppnas möjliga vägar upp under studiens gång. Även öppenheten i 

frågeställningen ger möjlighet till ett antal potentiella riktningar.  

Den kvalitativa forskningsprocessen kan betraktas som ett problemlösande (Gherardi 

& Turner, 2002). Ett sådant synsätt ställer krav på att undersökaren ständigt 

konkretiserar sina tankar i form av texter under undersökningens gång, vilket både 

underlättar skrivprocessen och gör teoribyggandet tydligare. På detta sätt ingår ett 
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större mått av kreativitet i undersökningsprocessen och det strikta synsättet på 

teoriskapande, som positivistisk deduktion har, frångås. Istället lyfts vikten av att 

finna mönster fram och teori kan ses som något som utforskar ett område snarare än 

bekräftar samband mellan variabler. Dessutom finns ett behov av att finna möjliga 

samband, utöver fullt bekräftade sådana. Så länge sådana slutsatser bygger på 

observationer och deras grundläggande antaganden förmedlas på ett tydligt sätt är de 

av värde.  

Tankarna i ovanstående stycke har genomsyrat undersökningens genomförande. På 

vilket sätt detta har skett, beskrivs i senare avsnitt i detta kapitel. 

3.2 Informationssökning 

Vid ett uppsatsarbete bör författarna ta del av tidigare forskning av flera anledningar 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 54ff). Det ger framför allt en förförståelse för 

forskningsområdet, vilket hjälper till att välja forskningsfrågor. Litteratursökningen 

kan även i ett senare skede hjälpa till genom att ge en bättre förståelse för 

problemområdet. Det är viktigt att som undersökare förhålla sig till det material som 

sökprocessen ger upphov till. Snarare än att ta del av allt som framkommer, syftar 

sökningen till att urskilja det mest relevanta för undersökningen.  

Efter ämnesvalet genomfördes en sökning efter forskning som behandlade sociala 

medier i samband med marknadsföring. Sökningen riktades mot vetenskapliga artiklar 

om sociala medier och webb 2.0 för att skapa en bild av vad tidigare forskning har 

fokuserat på. Sökresultaten behandlade till största del företags agerande och relationer 

mellan företag och konsumenter i sociala medier. En lucka som uppenbarade sig 

fanns inom området interaktioner mellan konsumenter i sociala medier. De artiklar 

som bedömdes som mest betydelsefulla inom det området valdes ut och genomlästes. 

Sökningen fortsatte och riktades mot konsumentbeteende på internet. Parallellt med 

denna sökning lästes böcker om konsumentbeteende och e-handel, där 

konsumentbeteende på internet behandlades. Under läsningen av litteraturen följdes 

intressanta referenser i materialet upp. 

Litteratursökningen och -genomgången visade att konsumentbeteenden i sociala 

medier är dåligt belyst. Det finns dock viss forskning om communities, forum och 

webbplatser som i och med webb 2.0 har blivit en del av sociala medier. De senaste 

undersökningarna som behandlar det som uppfattas som sociala medier har en 

inriktning mot hur företag ska agera i dessa nya medier. Därför har själva 

användandet och värderingen av informationen inte behandlats i den forskning som 

har uppmärksammats. Utifrån uppfattningen av att det verkar finnas en brist på 

förståelse för detta har denna uppsats forskningsfråga och syfte definierats. 

3.3 Datainsamling och undersökningsmetod 

Ytterligare ett centralt val i en undersökning är vilken typ av data som ska användas. I 

sin tur leder detta till en begränsning av antalet möjliga metoder för datainsamling 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 313). Information kan skapas ur kvantitativa 
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och kvalitativa data. Kvantitativa data kan på något sätt mätas numeriskt (ibid, s. 

406). Ofta används de för att mäta och bestämma samband. Kvalitativa data är 

information som inte kan mätas numeriskt (ibid, s. 470f). Det rör sig istället om mjuka 

data, såsom intervjusvar, ur vilka mening skapas genom tolkning. Kvalitativa data är 

oftast användbar när undersökaren vill analysera eller förstå något på ett djupare plan.  

Vidare kan information indelas i primärdata och sekundärdata (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s. 246f). Primärdata är information som undersökaren själv skapar 

genom sitt arbete med intervjuer, observationer eller experiment. Sekundärdata är 

information som redan finns tillgänglig, men som har blivit insamlade i ett annat 

syfte, till exempel statistik, rapporter, artiklar eller annan information från en 

verksamhet.  

I denna uppsats har en kvalitativ metod i form av intervjuer valts. Detta val grundas i 

att forskningsfrågan och syftet önskar ge en förståelse för ett ämne. Följden av detta 

val blir att kvalitativa data behöver samlas in för att en kvalitativ analys ska vara 

genomförbar. Dessa data blir även att betrakta som primärdata, eftersom de samlas in 

specifikt för undersökningen. Sekundärdata har bedömts falla utanför denna 

undersöknings omfång, då undersökningen fokuserar på användares uttalade 

upplevelser. Tolkningar av sekundärt material motverkar till viss del undersökningens 

teoribyggande karaktär, då detta snarare hade fungerat som en teoritestande åtgärd. 

3.3.1 Intervjumetod 

Vid genomförande av en kvalitativ undersökning kan undersökaren välja mellan olika 

typer av intervjuer (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 313). Valet bör grundas i 

vilket slags information som är intressant för att svara på forskningsfrågan. De svar 

som eftersträvas i denna undersökning är information om respondenternas 

användande av sociala medier i samband med köpbeslut. Vidare är målet att 

respondenterna reflekterar över hur de värderar användargenererat innehåll. Det är 

rimligt att anta att användandet skiljer sig åt mellan olika respondenter och därför bör 

intervjuerna genomföras i en avslappnad atmosfär där egna reflektioner och 

beskrivningar ges ett stort utrymme. En önskan inför valet var även att inga fördomar 

eller förutfattade meningar från andra deltagare skulle ges möjlighet att styra samtalet. 

De olika intervjuformerna kan delas in i tre typer (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007, s. 312). Den första typen kallas strukturerade intervjuer att respondenterna får 

samma frågor som läses upp likadant vid varje intervjutillfälle varefter svaren skrivs 

ned. Ofta används kodade svarsmöjligheter och de data som produceras kan 

analyseras kvantitativt. Den andra typen kallas semistrukturerade intervjuer från ett 

antal fördefinierade teman. Respondent och intervjupersonen för ett samtal kring de 

olika teman och det är diskussionen som leder samtalet vidare. Ofta kan det 

förekomma fördjupande frågor kring det som tas upp under intervjun. Den tredje 

typen kallas ostrukturerade intervjuer för att på djupet undersöka forskningsområdet. 

De är ofta informella och har inga fördefinierade frågor utan är egentligen ett samtal 

om ämnet.  
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Den form som slutligen valdes var semistrukturerade intervjuer. Valet motiveras av de 

nämnda önskemålen om att få respondenten att berätta om sitt användande och 

reflektera över de värderingar som den gör av användarskapat innehåll. Vidare valdes 

att genomföra intervjuerna med respondenterna individuellt för att få fram deras egna 

åsikter.  Den semistrukturerade intervjun motiveras även genom att den ger möjlighet 

att täcka upp samma område som har beskrivits i teorikapitlet. Valet får stöd av 

Carson et al. (2001, s. 73) som beskriver de intervjuformerna som har presenterats 

ovan som liggandes på en skala där de strukturerade har den mest positivistiska 

inriktningen, medan den ostrukturerade har en tolkande inriktning. Utefter skalan 

finns de semistrukturerade intervjuerna som delvis har sin utgångspunkt i tidigare 

kunskap.  

Utöver valet av semistrukturerade intervjuer, har denna uppsats metod även tagit 

inspiration av konvergerande intervjuer. Metoden är inte fullt ut tillämpbar utifrån den 

aktuella undersökningens förutsättningar. Dock har metodens syn på empirisk 

mättnad och urvalsstorlek integrerats. Vidare har även tidigare intervjuer kunnat ge 

upphov till nya följdfrågor åt efterföljande respondenter. 

Konvergerande intervjuer används för att på ett snabbt sätt komma fram till vad som 

är intressant inom ett forskningsområde där tidigare forskning saknas (Carson et al., 

2001, s. 84ff). Arbetssättet handlar om att genomföra en intervju i taget med en 

intressant person med kunskap inom ämnesområdet. Efter varje intervju 

sammanställer undersökaren de olika frågeställningar som har tagits upp och jämför 

dem med tidigare intervjuer. När nya frågeställningar framkommer tas dessa upp med 

nya respondenter. Mellan varje intervju har undersökaren då möjlighet att justera 

frågor och de områden som tas upp för att stämma av om nästa respondent även anser 

att det är intressanta frågeställningar. Efter ett tag upphör nya frågeställningar att dyka 

upp och respondenterna instämmer till en viss del om att det som tidigare har 

framkommit är relevant och belyser området. Det är då möjligt att fatta beslut om att 

inte genomföra flera intervjuer, eftersom de troligen inte kommer att ge nya insikter 

om det undersökta problemet.  

3.3.2 Urval 

Valet av respondenter utgjordes av ett icke-sannolikhetsmässigt urval. Motivet till 

detta var önskan om att göra teoretiska generaliseringar, snarare än att dra slutsatser 

om en viss population. För detta ändamål, passar ett icke-sannolikhetsmässigt urval 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 227). Vidare valdes uteslutande respondenter 

med erfarenhet av sociala medier, med anledning av forskningsfrågan. 

Respondenterna utgör ett bekvämlighetsurval, eftersom de har sökts i författarnas 

bekantskapskrets. Detta kan till största del liknas vid ett avsiktligt homogent urval, 

vilket fokuserar på en viss grupp med liknande egenskaper eller preferenser (ibid, s. 

232). I detta fall utgörs de gemensamma preferenserna användandet av sociala 

medier. Denna typ av urval ger möjlighet att studera urvalsgruppen djupgående.  

Vid denna undersökning har antalet respondenter varit en väsentlig fråga för att kunna 

ge ett trovärdigt svar på frågeställningen. Saunders, Lewis & Thornhill (2007, s. 226f) 
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ger inga specifika riktlinjer gällande detta, utan anser att urvalets storlek bör avgöras 

av forskningsfrågan. Lekvall & Wahlbin (2001, s. 201) gör, vid tal om 

tvärsnittsstudier, en distinktion mellan undersökningar som går på djupet respektive 

bredden för att svara på forskningsfrågan. Vid djupgående, kvalitativa studier föreslås 

ett urval om fyra nyckelkunder. Om däremot intresset riktas mot att ge en bred 

förståelse, menar de att ett urval på 20 respondenter krävs. Detta är en följd av att 

syftet med undersökningen är att jämföra och generalisera. Vidare beskriver Carson et 

al. (2001, s. 87) den ovan beskrivna metoden konvergerande intervjuer, där de 

insamlade data avgör urvalets storlek. De anser att sex intervjuer kan vara tillräckligt, 

men redovisar samtidigt att andra anser att det ska genomföras minst tolv stycken. 

Även om konvergerande intervjuer inte bedömdes vara tillämpbara i denna 

undersökning, har det ändå ansetts rimligt att utnyttja vissa av metodens principer. Att 

svaren sammanställs efter varje intervju, förenklar jämförelsen med vad som har 

framkommit under tidigare intervjuer. På så sätt går det att se när en mättnad i 

undersökningen börjar uppstå och flera intervjuer inte kommer att leda till avgörande 

nya upptäckter. 

3.3.3 Intervjuguide 

Vid kvalitativa intervjuer är det lämpligt att innan genomförandet skapa en 

intervjuguide (Carson et al., 2001, s. 73f). Innehållet i guiden är de teman som önskas 

ta upp, samt möjliga följdfrågor som leder till fördjupande svar. Dessutom erbjuder 

detta arbetssätt undersökaren möjlighet att koppla frågorna till existerande teorier.  

Den intervjuguide som har använts i arbetet återfinns som Bilaga 1. De frågor och 

teman som tas upp har diskuterats fram och sedan testats på de första intervjuerna 

med tillfredsställande resultat. En mindre ändring har gjorts innan den slutgiltiga 

versionen fastslogs. Ändringen bestod i tillägget av det tredje temat, där respondenten 

fick beskriva ett specifikt tillfälle då den har använt sociala medier inför ett köp. Vid 

utformandet av frågorna har det eftersträvats att formulera öppna frågor som 

respondenten fritt har fått reflektera över. Saunders, Lewis & Thornhill (2007, s 329) 

skriver att öppna frågor är det som gör att respondenterna kan beskriva en situation 

utifrån sina egna erfarenheter. 

Det första temat som behandlas handlar om att ge en beskrivning av hur respondenten 

använder sociala medier i vardagen utan att det ska vara direkt kopplat till köp. 

Frågeställningen är öppen och något som respondenten lätt kan förhålla sig till. 

Svaren syftar till att skapa en medvetenhet om de sociala medierna, men även att leda 

in respondenten på det aktuella undersökningsområdet. Det andra temat har nära 

anknytning till det föregående och behandlar huruvida respondenten har kommit i 

kontakt med konsumtionsrelaterad information eller konsumenters åsikter i sociala 

medier. Beroende på intervjupersonens erfarenheter ställs olika följdfrågor. Det tredje 

temat har en direkt anknytning till sambandet mellan användandet av sociala media 

och köpbeslut. Temat syftar till att respondenten utifrån sina tidigare svar ska beskriva 

ett konkret tillfälle där de har använt sociala medier inför ett köpbeslut. 



Sociala mediers roll i köpbeslut  Undersökningens tillvägagångssätt 

 23 

Efter dessa tre teman har diskussionen fortsatt med en återkoppling till det som 

respondenten har beskrivit under intervjun. Det har även getts möjlighet för 

respondenten att fritt reflektera över något som den har upplevt i samband med 

sociala medier som inte har tagits upp. Genom användandet av följdfrågor har 

respondenterna fått fördjupa sina svar och blivit ombedda att beskriva sitt användande 

inom specifika områden. 

De två sista punkterna på intervjuguiden har haft som syfte att återkoppla till det som 

respondenten tidigare har tagit upp. I denna diskussion har även frågor som tidigare 

har besvarats av respondenten beaktats och i vissa fall diskuterats. Slutligen har 

respondenten fått möjlighet att utifrån egna erfarenheter reflektera fritt om sitt eget 

användande och om det är något som inte har tagits upp under intervjun. Följdfrågor 

som prövar svaren är enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007, s 330) bra för att låta 

respondenten reflektera över en fråga, men ändå med en viss inriktning. 

3.3.4 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i grupprum på Örebro universitet under veckorna 19, 

20 och 21. Respondenter som överensstämde med urvalskriterierna, presenterade i 

avsnittet ovan, kontaktades angående intresse för att ställa upp på en intervju. De 

informerades om studiens syfte både i samband med den inledande kontakten och 

under själva intervjun. För lättare sammanställning och analys av de insamlade data, 

spelades samtliga intervjuer in. 

Totalt genomfördes tio intervjuer med respondenter som alla var studenter vid Örebro 

universitet. Av dessa var fyra kvinnor och sex män i åldrarna 21 till 30 år. 

Intervjuerna pågick mellan 30 minuter och en timme. Under intervjuerna har stor 

hänsyn tagits till att uppträda på ett korrekt sätt, för att få fram en så opåverkad bild 

som möjligt av respondentens syn på det undersökta området. Detta har uppnåtts 

genom att tillämpa aktivt lyssnande, genom att återkoppla till vad som tidigare har 

tagits upp under intervjun och att uppmuntra och ge tid åt respondentens egna åsikter 

utan att påverka med ledande frågor. Detta uppförande utgår från 

rekommendationerna i Carson et al. (2001, s. 76f). 

Mellan de olika intervjuerna sammanställdes respondenternas svar. De inledande tre 

intervjuerna transkriberades i sin helhet, i syfte att både finna alla intressanta 

synvinklar och förbättra intervjutekniken. Därefter gjordes sammanställningar utifrån 

inspelningarna kort efter varje intervju. Sammanställningarna fokuserade på hur olika 

sociala medier användes och hur innehåll värderades. Efter varje intervju diskuterades 

det som hade framkommit samt vad som eventuellt skulle belysas ytterligare i 

kommande intervjuer. Syftet med sammanställningarna var även att kontinuerligt 

konkretisera våra tankar om användandet av sociala medier och värderingar av 

innehåll, i enlighet med vad Gherardi & Turner (2002) rekommenderar för kvalitativa 

undersökningar. Genom detta tillvägagångssätt var det möjligt att jämföra de olika 

intervjuerna och bedöma vilka likheter och skillnader som gick att urskilja. Efter den 

åttonde intervjun upplevdes en mättnad av information och detta bekräftades av de två 
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följande intervjuerna. De svar som gavs, stämde överens med tidigare beskrivningar 

och ett beslut om att inte genomföra flera intervjuer fattades.  

Arbetet med att sammanställa empirin påbörjades efter att alla intervjuer var 

genomförda. Kapitlet där dessa resultat presenteras syftar till att sammanfatta 

respondenternas tankar och användningssätt. Empirin utgår från de olika sociala 

medier som respondenterna har använt och kring anledningen till användandet som 

har framkommit i de intervjuer som har gjorts. Hänsyn togs till att beskriva alla 

synvinklar som kom upp kring användande, värdering och konsumtionsrelaterat 

innehåll. Utgångspunkten är transkriptionerna och sammanställningarna av 

intervjuerna. Ur dem hämtades citat som uttryckte flera respondenters åsikter på ett 

tydligt sätt. 

3.4 Undersökningens trovärdighet 

Vid genomförandet av en undersökning är det väsentligt att det som har gjorts för att 

stärka trovärdigheten redovisas tydligt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 319f). 

Det är huvudsakligen de två olika begreppen validitet och reliabilitet som brukar 

beskriva trovärdigheten. Validitet handlar om att få tillgång till rätt information vid 

genomförandet av undersökningen. Denna trovärdighet kan vid intervjuer skapas 

genom att rätt frågor ställs och att dessa också följs upp med frågor som säkerställer 

att intervjuaren har förstått de svar som respondenten ger. Reliabilitet handlar om 

kvaliteten på de data som skapas genom undersökningen. Det är väsentligt att den 

som ska ta del av resultaten kan utläsa vad som har gjorts och vilka motiven till valen 

har varit. Syftet med att vara noggrann med denna redovisning är att undersökningen 

kan upprepas för att på så sätt stärka de resultat som den har gett upphov till.  

Tillsammans har dessa två begrepp mycket att göra med de generaliseringar som kan 

göras på underlag av de data som har skapats (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 

319). Med generaliseringar menas huruvida det resultat som presenteras gäller för 

hela den population som undersöks. Vid kvalitativa intervjuer används dock ofta ett 

urval som inte är representativt för en viss population, vilket gör det svårt att 

generalisera bortom den aktuella studien.  

Utifrån Carson et al. (2001, s 67ff) går det att uppfatta att dessa begrepp flyter ihop 

vid kvalitativa undersökningar. Istället handlar trovärdighet om att som undersökare 

öppet redovisa vad som har gjorts och varför. Det finns även ett behov av att det 

material som presenteras i undersökningen är omfattande och att det går att följa de 

tolkningar och slutsatser som görs. Något som kan göras för att ytterligare befästa 

trovärdigheten handlar om att använda tidigare teorier inom marknadsföring som 

vägledning. Utöver det krävs en tydligt beskriven undersökningsmetod som har stöd i 

metodlitteratur. Däremot kan ambitionen aldrig vara att statistiskt generalisera utöver 

det urval som har gjorts, men att detta inte heller är syftet med undersökningen. Syftet 

är snarare att få en bredare förståelse för de fenomen som studeras och generera 

teorier som eventuellt kan komma att testas i senare kvantitativa undersökningar. 
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Vid intervjuer är det viktigt att vara uppmärksam på bias, både hos intervjuaren och 

hos respondenten (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 317ff). Sådant som kan 

färga resultaten är mer eller mindre oavsiktliga handlingar och val från intervjuarens 

sida. Dessa innefattar kroppsspråk, tonfall, val av klädsel och miljö samt frågornas 

utformning. Ytterligare problem bottnar i det faktum att kvalitativa intervjuer ger en 

ögonblicksbild av ett komplext ämne, vilket försvårar och ofta till och med 

omöjliggör för en senare undersökning att reproducera resultaten. Dock är detta inte 

enbart en svaghet, utan möjligheten att ge en djup beskrivning utifrån personlig 

kontakt är en av den kvalitativa metodens styrkor. Vad gäller respondenten, bör stor 

vikt läggas vid att skapa ett förtroende för intervjuaren hos denne. Annars finns det en 

risk för att viss information kommer att undanhållas. Detta förtroende fastläggs tidigt 

under intervjun genom en kort förklaring av syftet samt en försäkran om 

anonymiteten. De åtgärder som har vidtagits under denna undersökning, redovisas 

ovan i avsnittet om intervjuernas genomförande. 

De åtgärder som kan vidtas för att öka en undersöknings trovärdighet är förberedelser 

i form av en genomtänkt och välarbetad forskningsdesign (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2007, s. 320). Den som ska genomföra intervjun bör också vara insatt i den 

kontext som behandlas. Respondenten bör även kunna förbereda sig genom att få reda 

på vilka teman som ska behandlas. Detta har uppnåtts genom en diskussion med 

respondenterna innan de har valts ut. De har på så sätt fått ta del av forskningsfrågan 

utan påverkan genom förklaringar av tidigare teorier. Vidare underlättar författarnas 

förståelse för sociala medier tolkningar av svar om olika typer av användande.  

3.5 Alternativa metoder 

I detta avsnitt diskuteras några av de alternativa metoder som har övervägts och 

sedermera valts bort i denna undersökning. Genom beskrivningar av dessa möjliga 

metoders för- och nackdelar, skapas en tydlighet i bakgrunden till denna 

undersöknings metod.  

Inför genomförande av en undersökning står undersökaren inför en rad möjliga val 

mellan olika metoder. Det gäller då att välja en metod som gör det möjligt att svara på 

forskningsfråga och syfte (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 40). Lekvall & 

Wahlbin (2001, s. 201) för även fram att det bör vara analysintresset som ska avgöra 

metodvalet. 

En deduktiv metod hade tagit en tydligare utgångspunkt i existerande teorier om 

konsumentbeteende på internet, och utifrån de teorierna ställa upp hypoteser om 

användandet av sociala medier. Hypoteserna skulle därefter ha operationaliserats i 

mätbara variabler, vilka lämpligast hade undersökts med hjälp av en 

enkätundersökning (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 117f). Undersökningen 

hade då gått ut på att bekräfta eller förkasta hypoteserna och resultaten skulle varit 

generaliserbara för den valda populationen. Svårigheten med denna metod ligger i den 

starka kopplingen till tidigare forskning. Då sociala medier i denna uppsats antas 

utgöra ett nytt fenomen på internet, är det rimligt att även anta att tidigare teorier har 
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vissa brister när det gäller att förutsäga beteendet. Detta resonemang ledde till valet att 

utföra en undersökning av mer teoribyggande karaktär, eftersom det motverkar en 

låsning till följd av en missvisande teoretisk referensram. Om en deduktiv, kvantitativ 

undersökning hade visat att de uppställda hypoteserna inte stämde, skulle mycket lite 

vara möjligt att säga om hur det egentligen förhåller sig. Det blir däremot möjligt i 

denna undersökning, eftersom utgångspunkten är intervjuresultat snarare än 

etablerade teorier. 

Ytterligare en möjlighet som övervägdes var att genomföra intervjuerna i 

fokusgrupper. Enligt Carson et al. (2001, s. 113) används fokusgrupper ofta för att 

genomföra undersökningar inom marknadsföring. De definierar fokusgrupper som 

intervjuer som genomförs med en grupp respondenter kring ett urval av frågor. 

Gruppintervjuerna gör att det blir respondenterna som under ledning av en moderator 

diskuterar fram åsikter, synpunkter och information om den fråga som behandlas. 

Fokusgrupper används för att diskutera ett antal frågor på ett relativt fritt, men ändå 

strukturerat sätt. Fokusgrupper beskrivs som ett kostnadseffektivt sätt för att 

genomföra datainsamling i en undersökning. De bör dock inte användas enbart av 

denna anledning. Lekvall och Wahlbin (2001, s. 260) framför en liknande 

beskrivning, men tar även upp att det kan uppstå en gruppdynamik som gör att åsikter 

som inte skulle komma fram i enskilda intervjuer blir diskuterade.  

Utifrån ovanstående stycke är det möjligt att fokusgrupper hade kunnat vara en 

framgångsrik metod för att genomföra denna undersökning. Dock finns det vissa 

begränsningar och problem med fokusgrupper som resulterade i att metoden valdes 

bort. De nackdelar som litteraturen nämner är bland annat att några deltagare kan bli 

dominerande och de kan därmed komma att styra diskussionen så att enbart deras 

åsikter kommer fram (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 260). Det ställer höga krav på 

skicklighet och erfarenhet hos moderatorerna för att styra diskussionen och därigenom 

ge allas synvinklar utrymme. Carson et al. (2001, s. 129) tar även upp att diskussionen 

i gruppen kan komma in på ämnen som är känsliga och att vissa deltagare då kan 

avstå från att ge sin åsikt till känna. 

Med hänsyn till de nackdelar som nämns för fokusgrupper gjordes bedömningen att 

det var bättre att genomföra semistrukturerade intervjuer. Genom att intervjua 

respondenter individuellt uppstod också möjlighet till intimare samtal där flera 

intressanta synvinklar på samma problem kom fram utan att påverkas av andra 

individer. Valet motiveras också av författarnas bristande erfarenhet som moderatorer 

för fokusgrupper. Valet att utesluta fokusgrupper är således ingen kritik mot 

fokusgrupper som metod, utan det grundar sig i förutsättningarna för undersökningen.
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4 Redovisning av intervjusvaren 

 

Följande kapitel presenterar vad som framkom under intervjuerna med konsumenter. 

En uppdelning i olika webbtjänster har gjorts för att tydligt visa hur de olika 

tjänsternas egenskaper har använts i samband med köpbeslut. 

4.1 Bloggar 

Användandet av bloggar har visat skilja sig åt mellan respondenterna, medan synen på 

innehållet i dem i allmänhet är kritisk. Ett fåtal respondenter följer bloggar som 

handlar om ämnen som intresserar dem. De intresseområden som behandlas i sådana 

bloggar inkluderar mode, livsstil och aktier. Dessutom följer en respondent bloggar på 

tidningen Metros webbplats, där krönikörer skriver sina betraktelser om vardagen och 

nyheter. Hur ofta bloggarna besöks varierar mellan dagliga uppdateringar och 

månatliga besök. Utöver bloggar med större antal läsare, följs även vänners bloggar 

av flera respondenter. Anledningen är i samtliga fall en önskan om att uppdatera sig 

om vännernas liv. Det är även vanligare att kommentera inlägg på vänners bloggar, än 

där en personlig relation till bloggaren saknas. Den kritiska synen på bloggars 

innehåll, sträcker sig inte till vänners bloggar, utan innehållet på dessa ses som 

trovärdigt. 

Två kvinnliga respondenter har egna bloggar som handlar om deras liv, åsikter och 

tankar. Samtidigt som de är övervägande positiva till bloggar har de ändå ett naturlig 

kritiskt förhållningssätt till vad de läser på till exempel livsstils- och modebloggar. 

Ett flertal respondenter klargjorde att de inte aktivt följer bloggar, men under 

diskussionen med dem kom det fram att de kan komma i kontakt med enstaka 

blogginlägg ändå. I de fallen nås bloggar via sökningar på Google efter lösningar på 

problem eller då svar på andra frågeställningar efterfrågas. En respondent beskrev till 

exempel att blogginlägg ofta innehåller intressanta recensioner eller länkar till tester 

som kan vara till hjälp vid bedömning av produkter. 

Några respondenter har under intervjuerna uppgett att de kategoriskt väljer bort 

bloggar. En motiverar det med att han anser att bloggar saknar källor och därför är 

mindre trovärdiga än exempelvis forum. Några få betraktar bloggar som opålitliga och 

ointressanta, vilket gör att de inte tar del av dem. Ytterligare en väljer kategorisk bort 

alla blogginlägg utifrån tanken att bloggare är sponsrade och därmed opålitliga 

eftersom de får betalt för att skriva positiva utlåtanden. Han uppfattar det som dold 

marknadsföring och hänvisade under intervjun till skriverier om bland annat bloggen 

Blondinbella och anmälningar till Konsumentverket om olaga marknadsföring.  

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!
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De respondenter som har beskrivit att de följer bloggar anger olika skäl. Några följer 

vänners bloggar för att följa med i deras vardag, medan andra följer bloggare som 

skriver om något av deras intresseområden. Bloggen Blondinbella har nämnts av de 

flesta respondenter, antingen för att de besöker den sporadiskt eftersom den har blivit 

offentligt uppmärksammad eller som ett exempel på att de inte litar på bloggars 

innehåll. Bland de som besöker den tar vissa åt sig av de tips som ges, medan övriga 

ser den mer som en kuriositet. En manlig respondent beskrev sin syn på följande sätt: 

”Jag brukar gå in på Blondinbellas blogg för att få mig ett gott skratt.” 

Manlig respondent, 24 år 

4.1.1 Bloggar i samband med köp 

Majoriteten av respondenterna tar inte del av innehåll i bloggar inför köp. 

Anledningen är antingen en misstänksamhet mot bloggares motiv eller en misstro mot 

bloggares kunskaper. De som läser vänners bloggar tar till sig vad de står där, men det 

förekommer sällan något konsumtionsrelaterat. En av de respondenterna kan dock 

inte tänka sig att ta del av andra bloggar, vilka framför allt nås i form av sökresultat på 

Google. Fyra andra respondenter undviker bloggar överhuvudtaget, eftersom 

materialet inte känns trovärdigt på grund av bristande källor eller påverkan från 

företag. 

När de väl läses, kan bloggar ge inspiration. Två respondenter ser bloggar, och då 

främst livsstils- och modebloggar, som inspirationskällor vad gäller produkter och 

platser. Inspirationen kan komma i form av trendförutsägelser eller bilder som visar 

vardagssituationer där produkter förekommer. Ytterligare en respondent följer en väns 

blogg som innehåller film- och bokrecensioner. När hon läser intressanta recensioner, 

brukar det leda till vidare informationssökning om det aktuella verket och ibland även 

köp. 

Ett fåtal respondenter menar att ytterligare en anledning till att läsa bloggar är för att 

få tips om produkter. Tips kan i begränsad utsträckning förekomma på vänners 

bloggar, vilka genomgående anses ha en hög trovärdighet. Framför allt finns dock tips 

på större bloggar, men där tas informationen emot mer kritiskt. Bilder fungerar enligt 

flera respondenter som ett bra sätt att visa upp en produkt och skapa intresse för den. 

På livsstilsbloggar åtföljs ofta bilder av en beskrivning av produkten, inklusive pris. 

Detta underlättar för läsarna att avgöra om produkten passar dem och dessutom kan 

de lättare hitta den. Exempel på produkter som respondenter önskar tips om är smink, 

skor, kläder och smycken. Vidare har en respondent använt sin egen blogg för att be 

om rekommendationer av mobiltelefoner. 

Ett konkret exempel på bloggars förmåga att skapa uppmärksamhet för en produkt, 

framkom vid tal om bloggen Blondinbella. Respondenten insåg att hon sedan hon 

började följa bloggen, har testat Ben & Jerry-glass efter att den vid upprepade 

tillfällen har nämnts på bloggen. Ett annat exempel handlade om att en bloggare skrev 

att hon skulle äta frukost och dricka en god kopp te. Efter det valde respondenten det 

märket när hon stod i affären och valde te. 
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Vidare kan bloggar användas som informationskällor inför köp. I de flesta fallen har 

respondenterna kommit i kontakt med bloggen via sökningar på Google. Det som 

efterfrågas är innehåll som känns väl underbyggt. Inlägget får gärna innehålla länkar 

till andra tester eller recensioner. Dessutom efterfrågas bloggarens erfarenhet av 

produkten. Bedömningen av trovärdigheten baseras på innehållet i det aktuella 

inlägget. Det är sällan någon av respondenterna läser andra inlägg på en blogg som de 

har nått via sökningar, utöver det inlägg som ingick bland sökresultaten. 

En respondent beskrev att i de få fall som han använder bloggar som 

informationskälla beror det på att bloggaren uppfattas ha ett särskilt intresseområde. 

Det exempel som han tog upp handlade om då han vid ett tillfälle skulle köpa en 

skotsk whisky. Han letade då reda på en blogg som fokuserade på just skotsk whisky. 

Bloggaren rekommenderade ett visst märke för nybörjare, vilket han senare köpte. 

Vissa respondenter har en positiv inställning till produktplacering i bloggar. 

Inställningen grundas i att bloggaren sätter sin trovärdighet på spel när den gör 

rekommendationer. Respondenternas uppfattning är att bloggare gör en egen 

bedömning innan de rekommenderar något, för att förhindra att förtroendet för 

bloggaren minskar. Vidare är det troligt att bloggaren verkligen också har provat 

produkten även om den har mottagits gratis just för att ett omnämnde ska göras. 

Samtidigt upplevs ett större förtroende för bloggare som skrev av intresse utan att få 

betalt. Vidare försämras bloggarens trovärdighet vid inlägg som handlade om 

produkter utan tydlig förankring i den aktuella bloggens profil. 

4.2 Sociala nätverkssidor 

Nästan alla respondenter har angett att de använder Facebook och att det fyller en 

social funktion. Endast en respondent tar avstånd från Facebook och angav som skäl 

att han är tillräckligt social i sin yrkesroll som säljare. En annan respondent har slutat 

använda Facebook till följd av tidsbrist. Inga andra sociala nätverkssidor har nämnts 

under intervjuerna. De flesta respondenter anger att de använder Facebook för att ha 

kontakt med de närmaste vännerna samt se på bilder som läggs upp. Samtidigt är det 

flera som lyfter fram att det är möjligt att hålla sig uppdaterad om vad tidigare 

bekanta och barndomsvänner ägnar sig åt. En respondent använder webbplatsen för 

att hålla kontakt med sina vänner runt om i världen. En annan respondent angav att 

familjen som delvis är spridd över världen kan hålla kontakten på ett enklare sätt än 

då enbart telefon användes. Fördelen är att genom Facebook får respondenten 

möjlighet att följa med i hela släktens liv, vilket inte var möjligt på den tiden då den 

enda kontakten bestod av ett telefonsamtal i halvåret.  

4.2.1 Sociala nätverkssidor i samband med köp 

I samband med köp är det få respondenter som nämner Facebook. Några respondenter 

beskriver att de kan uppmärksamma när nära vänner har köpt en produkt som de 

själva har funderat på att köpa. En respondent sade att när vänner skriver att de är 

nöjda med en produkt, kan det fungera som motiv för att han själv ska köpa den. När 

det däremot gäller köp av elektronik värderar de flesta kommentarer från andra 
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sociala medier högre. De förklarar detta med att kommentarerna på Facebook ofta har 

för lågt faktainnehåll för att kunna ge en korrekt uppfattning av produkten. Samma 

respondent beskriver även att vänners positiva kommentarer kan läggas på minnet till 

senare. 

Vad gäller reklam på Facebook anger de flesta att det inte är något de lägger märke 

till. De flesta har observerat webbannonser, men få anger att de klickar på dem. I de 

texter som andra användare skriver är det få som kan påminna sig om att de har 

kommit i kontakt med produktbeskrivningar. De enda tillfällena är då någon av deras 

vänner har köpt en produkt eller tjänst och skriver om själva köpet. Dock 

uppmärksammar respondenter när besök på restauranger eller för den delen produkter 

nämns av vänner. Både positiva och negativa omdömen läggs på minnet, om än för en 

kort stund. En respondent anger att hon kan fråga efter restauranger eller nattklubbar 

inför besök i andra städer. Sådana frågor riktas mot hela hennes nätverk på Facebook. 

Den påverkan som respondenter upplever från innehåll på Facebook kommer 

övervägande från nära vänner. Respondenter med nätverk bestående av hundratals, 

menade att de lägger större vikt vid vad den närmaste bekantskapskretsen skriver. 

4.3 Diskussionsforum 

De som använder forum gör det utifrån olika intressen. Några följer forum 

kontinuerligt för att de är intresserade av de ämnen som behandlas, medan andra gör 

enstaka besök på jakt efter information inför beslut som ska fattas. Många av 

respondenterna beskrev även att de söker information i forum för att lösa problem 

med elektronik eller programvara. Som en respondent uttryckte det:  

”Jag söker information i forum när den egna kunskapen inte räcker till.” 

Kvinnlig respondent, 21 år 

Hälften av respondenterna beskriver att de använder forumet Flashback för att söka 

information. Däremot är inte alla aktiva, återvändande medlemmar, utan de kan 

hamna på forumet via en sökning på Google. Några få respondenter anger att forumet 

Flashback även används för social interaktion och diskussioner kring 

intresseområden. Ett exempel är en manlig respondent som beskrev ett stort intresse 

för kläder. Han blir inspirerad av forumtrådar där användare lägger upp bilder på vad 

de har på sig eller det senaste plagget de har köpt. Han beskrev också att de flesta 

användare på forumet som skriver inlägg är mycket intresserade och kunniga. 

En respondent med ett stort intresse för märkesbilar använder bland annat 

diskussionsforumet Nordic Audi för att få hjälp och tips om sin bil. Det som gör 

forumet intressant och värt att återvända till är bland annat att svar på frågor ges 

snabbt samt att det hela tiden är aktivitet från användarna. I en del av forumet 

presenterar användare sina pågående projekt i en tråd och den erbjuder på så sätt 

inspiration gällande möjliga lösningar. Han använder även andra forum för att få tips 

inför ett kommande bilköp. I just det fallet kombineras forumanvändande med 

sökningar på Google för att definiera vilka egenskaper som är viktiga för den nya 
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bilen och vad han därför ska leta efter. Motivet till användandet av forum, uttrycktes 

på följande sätt: 

”Jag uppskattar vanliga människors kommentarer. Företagens information 

känns så tillrättalagd och anpassad att den blir mindre trovärdig.” 

Manlig respondent, 26 år  

En annan respondent beskrev att det att snabba och kunniga svar gör ett forum värt att 

återvända till. Samma respondent tog även upp att tekniska aspekter, som inloggning 

och registrering, är väsentliga. När de momenten är för krångliga väljs hellre ett annat 

forum. 

4.3.1 Diskussionsforum i samband med köp 

De flesta respondenterna använder forum för att söka information inför köpbeslut. 

Sökningar inleds oftast på Google och de flesta respondenter har sina bestämda 

uppfattningar om vad de vill få ut av träffarna. Diskussionsforum ses då ofta som 

pålitliga källor för utvärdering av produkter, eftersom de ofta erbjuder det innehåll 

som efterfrågas.  

Några respondenter har även tagit hjälp av forum genom att själva delta i samtal. I ett 

fall utformades en fråga som ett val mellan ett antal alternativ där respondenten hade 

länkat till tre olika datorer som användarna fick bedöma. En variant på detta slags 

frågor, är att även beskriva vilken användning som planeras för produkten. En sådan 

fråga ställdes av en annan respondent på ett forum inför ett datorinköp. Respondenten 

frågade vilken av två alternativa bärbara datorer som passade bäst för att spela 

krävande spel på. En liknande fråga ställdes också av en respondent inför ett 

kamerainköp på ett diskussionsforum inriktat mot foto. Svaren från forumanvändarna 

var välunderbyggda och respondenten upplevde att de gav god vägledning i det 

slutgiltiga valet. De kommentarer som var av betydelse beskrev främst egenskaper för 

kameran. Exempelvis togs det upp att en viss modells kamerahus kunde skava i 

handen på grund av batteriets placering. 

Inför ett datorköp upplevde en respondent bristande kunskaper om ämnet och därför 

gjorde hon sökningar i forum och på företagshemsidor innan ett köpbeslut togs. 

Genom olika teknikrelaterade diskussionsforum hittades tips på vad som borde tänkas 

på och respondenten kunde bilda sig en egen uppfattning om sina behov. Genom att 

läsa på olika företagshemsidor hittades information om vad som fanns på marknaden. 

De tekniska termer som inte förstods förklarades med hjälp av Google-sökningar, 

vilket ofta ledde till forum. Dessutom erbjöd forum andra konsumenters erfarenheter 

av olika modeller. Respondenten var efter köpet nöjd med sitt val eftersom datorn 

uppfyllde förväntningarna. 

En av respondenterna beskrev sitt köp av en ny platt-TV. Han kände sig osäker på 

vilken modell som passade bäst.  Olika modeller utvärderades med hjälp av sociala 

medier, framför allt forum och prisjämförelsesidor, samt ytterligare hjälp från 

umgängeskretsen. En av de avgörande faktorerna för det slutgiltiga köpbeslutet var 
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möjligheten att se bilder på TV-apparater i vardagliga miljöer på forumet Min 

hembio.  

En respondent beskriver att hon inte följer några forum, men ändå kan använda dem 

för att söka specifik information om en produkt eller tjänst. Ett exempel är Stylesearch 

som används för information om skönhetsprodukter. Forumet används för att skapa en 

uppfattning om kvalitet kontra pris vid val mellan olika produkter. Det händer även att 

innehåll på forumet kan väcka intresse för andra produkter än de som specifikt söks. 

Flera respondenter tar upp att bilder förekommer på forum och att de då kan väcka 

intresse för en produkt eller användas i informativt syfte. Ett exempel är bilder på hur 

anslutningar på en TV eller dator sitter. Bilderna kan även visa upp en snygg design 

eller smarta lösningar. En respondent beskrev också att inför en resa var bilder av 

stranden avgörande för valet av resmål. 

De respondenter som har angett att de frekvent använder forum har observerat inlägg 

som kan uppfattas som köprelaterade. Det kan vara i form av ett inlägg där en 

användare beskriver en produkt som ska användas i ett specifikt syfte. Det 

förekommer även att företag eller säljare skriver kommenterar i forumtrådar om sina 

egna produkter. Vid en intervju framkom exempelvis att försäljare av produkter 

relaterade till ett forums inriktning öppet tipsade om sitt egna utbud. I detta fall 

upplevde respondenten inte att det var enbart negativt, eftersom han anser att 

användbara produkter förtjänar uppmärksamhet. Dock har andra forum haft riktlinjer 

som förbjuder sådant beteende, vilket medför en begränsad förekomst. 

De flesta respondenter har beskrivit vad de värderar foruminlägg utifrån. Vissa 

värderar de enskilda användarna utifrån antalet tidigare inlägg och ibland även om de 

tidigare inläggen tyder på en hög kunskapsnivå. Andra respondenter förhåller sig 

enbart till den text som finns i ett enskilt inlägg. Texten ska då vara tydligt formulerad 

och motiverad så att respondenten själv kan ta ställning. Ytterligare ett sätt att värdera 

foruminlägg är att ta ökad hänsyn till de användare som återkommande skriver väl 

underbyggda inlägg. Annat som tas med vid värdering är om inlägget innehåller 

facktermer. Vid negativa inlägg, är vissa extra kritiska med tanke på att ett fel på en 

produkt kan bero på det specifika exemplaret eller ett visst användande och därför inte 

nödvändigtvis kommer att drabba någon annan. De två respondenter som inte ser 

foruminlägg som en pålitlig informationskälla, är av uppfattningen att information 

från okända användare inte är trovärdig. Det kan hända att de läser inlägg, men de har 

ändå svårt att lita på dem. 

Ett flertal respondenter har tagit avstånd från forum inriktade mot ett visst varumärke, 

exempel på sådana forum är Fans of Sony Ericsson och forum inriktade mot Apple-

produkter. De anser att de innehåller mycket bra information om det specifika 

företagets produkter eller annan information som kan användas inför köp. Dock anses 

inläggen generellt sett vara färgade. En respondent uttryckte det på följande sätt: 
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”Det spelar ingen roll hur bra eller dålig produkten är, de kommer att 

tycka om den ändå.” 

Manlig respondent, 22 år 

En respondent berättade om ett inköp av en iPhone. Efter att ett svagt intresse hade 

skapats genom vänner besökte han ett Apple-forum för att läsa mer om den. Under 

processen väcktes intresset för produkten, genom beskrivningar av den och dess 

funktioner på forumet. Respondenten värderade dock de kommentarer som han 

samtidigt tog del av på Flashback högre eftersom de upplevdes som mer kritiska. 

Efter inköpet slutade han följa inlägg på Apple-forumet, men återkommer fortfarande 

vid problem med produkten. 

4.4 Kommentarer på webb-shoppar 

Under intervjuerna framkom ett utbrett användande av kommentarer från andra 

konsumenter på webb-shoppar. Webb-shoppar brukar inte diskuteras i samband med 

sociala medier. Dock blir de att betrakta som just sociala medier när de erbjuder 

funktioner som tillåter konsumenter att kommentera produkter. Alla respondenter 

beskriver att de ofta läser kommentarer på webb-shoppar och att de har betydelse 

inför köp. Flera har även nämnt att kommentarerna är nödvändiga och har haft en 

avgörande betydelse för val av vilka produkter som ska jämföras eller vilken produkt 

som ska köpas. En respondent anger att kommentarer hade stor betydelse inför hennes 

val av en ny dator. Ett av de större datorföretagen som saknade kommentarer från 

kunder valdes därför tidigt bort, för att hon ansåg att det var svårt att värdera 

produkten och de olika alternativen: 

”Får jag inte ta del av kommentarer från de som har köpt, så handlar jag 

inte där.” 

Kvinnlig responden, 21 år 

Enbart en respondent läser kommentarer utan att fästa större vikt vid dem, eftersom de 

uppfattas som subjektiva och alla ändå tycker olika. De finns dock i bakhuvudet vid 

utvärdering av de fakta som framkommer genom informationssökningen.  

En respondent beskriver att kravet ofta är att en person måste ha köpt produkten för 

att få ge ett omdöme. De bedöms ha mer relevans än experters utlåtanden, på det 

sättet att en annan konsument anses använda produkten på ett sätt som bättre stämmer 

överens med ens eget användande. Även att svaret är långt och innehåller passande 

facktermer anses som positivt. Flera respondenter har även tagit upp att de vill ha 

många inlägg med både positiva och negativa kommentarer, för att själva kunna bilda 

sig en uppfattning om produkten och kunna förhålla sig till informationen. De 

negativa kommentarerna bedöms som trovärdigare av de flesta respondenterna. De 

skäl som ofta anges är att det är lättare att bedöma en negativ kommentar, som ofta 

beskriver det upplevda problemet eller en brist. Exempel som togs upp var dåligt ljud 

eller plastiga knappar. Positiva omdömen är däremot svårare att värdera, då de beror 

på vilka egenskaper som uppskattas av den som skriver kommentaren. En respondent 

sa dock att om beslutet är fattat till största delen kan positiva kommentarer i sociala 
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medier ge beslutet en sista knuff och leda till köp. I likhet med detta, söker en 

respondent enbart efter positiva kommentarer för att ge stöd åt sin egen uppfattning av 

en produkt. I de fallen tonas negativa kommentarers betydelse ned, eftersom 

respondenten har ställt in sig på ett köp. 

Värderingen av innehållet skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. Några 

respondenter tycker att de ska vara sakliga och ha mycket information om bakgrunden 

till bedömningen. Andra bedömer även efter vem som har skrivit dem. En del 

respondenter tar även i beaktande om recensionen har uppskattats av andra användare, 

på de webbplatser där det är möjligt. Framför allt e-handelsföretaget Komplett har 

nämnts av många respondenter och det som framhävs är funktionerna för 

kommentarer samt möjligheten att poängsätta andras recensioner. Några få 

respondenter anger även att de ofta påbörjar ett inköp av elektronik på Komplett, för 

att skapa sig en uppfattning om utbudet. 

En respondent tog upp att när han använder Tradera, kontrollerar han alltid 

användarens omdömen för att se hur tidigare affärer har bedömts. Han är skeptisk till 

användare utan kommentarer. Tradera är en auktionssida där vanliga användare kan 

auktionera ut produkter. Efter ett köp ges köparen och säljaren möjlighet att skriva ett 

omdöme om den andra parten utifrån sin erfarenhet. 

4.5 Prisjämförelsesidor 

I likhet med vissa webb-shoppar, har ett flertal prisjämförelsesidor infört möjligheten 

för vanliga användare att kommentera både produkter och företag. Detta gör att dessa 

webbplatser kan uppfattas som sociala medier. Kommentarer på prisjämförelsessidor 

läses av de flesta respondenterna. Många nämner Pricerunner och Prisjakt. 

Kommentarerna används för att utvärdera varor och tjänster samt för att bedöma 

företag. När omdömen om företag läses är respondenterna främst intresserade av att 

läsa om deras leveranser och bemötande, särskilt för företag som enbart erbjuder 

webbshoppar.  

Ett flertal respondenter har diskuterat att det de önskar i kommentarer är andra 

konsumenters erfarenheter av produkterna. De vill gärna ha beskrivningar av 

produkten, hur den upplevs och vilka funktioner som fungerar eller om alla funktioner 

är nödvändiga. En respondent tog även upp att erfarenheter från varumärken har varit 

intressanta. Han uttalade även:  

”Allt vad du köper beror på vad andra konsumenter säger. Just vad 

producenten säger är jag inte särskild intresserad av. Det de visar är ändå 

reklam.” 

Manlig respondent, 25 år 

En respondent beskrev en kommentar på Pricerunner där en användare hade skrivit att 

de i en viss elektronikkedjas butik hade lagt tillbaka en reklamerad vara på hyllan. 

Detta gjorde att han valde att inte handla i den kedjans butiker, även om han inte kan 

avgöra om ryktet är sant eller inte. 
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En intressant beskrivning från en respondent handlar om webbplatserna Hotels och 

Booking och hur kommentarerna på dessa bokningssidor är helt avgörande för hans 

val av hotell, eftersom de som skriver måste ha provat hotellet för att få uttala sig. 

Hans erfarenhet är att det ofta är svårt att lita på antalet stjärnor som ett hotell har fått. 

Kommentarerna från andra gäster är betydligt bättre för att skaffa sig en uppfattning 

om rimliga förväntningar. Systemet är uppbyggt på så sätt att hotellgästerna kan 

skriva kommentarer utifrån vilken grupp de tillhör. Det är således möjligt att ange att 

yngre, äldre, par eller familj. Detta ger större möjlighet att bedöma utifrån samma 

grundvärderingar, till exempel kan ett prisvärt hotell vara viktigare för ungdomar, 

medan ett äldre par i högre grad uppskattar lugn och ro. Respondenten tog även upp 

att han önskade en liknande tjänst för att boka flygresor. 

4.6 Wikipedia och Youtube 

Enbart en respondent har angett att wikis används i samband med informationsökning 

inför köp. Respondenten har ett stort intresse för böcker och då särskilt facklitteratur 

inom ekonomi. Efter ett tips om en bok genomförs ofta sökningar på Wikipedia efter 

information om författaren. På detta sätt hittas bakgrundsfakta samt information om 

vilka andra böcker som författaren har skrivit och eventuellt vilka som har blivit 

bestsellers. Bakgrundsfakta innefattar ofta vilken universitetstillhörighet eller 

ställning som författaren har. Respondenten tog upp att han föredrar Wikipedia 

framför Nationalencyklopedin. Anledningen är att den är lättare att använda. Han är 

dock medveten om att informationen som erbjuds, inte alltid är helt korrekt. 

De flesta respondenter har angett att de tittar på klipp på Youtube, men att dessa oftast 

inte är köprelaterade. Enbart en använder Youtube för att kolla upp reklamfilmer för 

produkter som har blivit omtalade. 

4.7 Allmänt om köpbeslut 

Även om respondenter är utvalda utifrån förutsättningen att de använder sociala 

medier, har intervjuerna även visat på tillfällen där de uttryckligen har sagt att sociala 

medier inte används inför köpbeslut. Några respondenter har däremot sagt att de alltid 

använder internet i någon form innan köp.  

Det är framför allt elektronik och dyrare inköp som respondenterna har angett att de 

söker information om i sociala medier. De flesta tar då upp att de gärna vill ta del av 

så mycket information som möjligt innan de gör sitt köp. Det beror på att det är svårt 

att i en butik bedöma en produkts prestanda eller få en uppfattning om hur den 

kommer att upplevas vid vanligt användande. Utseende och design går bra att skapa 

sig en uppfattning om, men det är svårare med de egenskaper som är mindre synliga.  

De som angav att de inte använder sociala medier för kläder och liknande, menade att 

de bedömer att de själva bäst vet vad som passar dem och att de vill utgå från sin egen 

smak. De flesta av dessa respondenter gav även uttryck för att de inte sökte 

inspiration i sociala medier om just dessa produkter just eftersom de hellre uppsöker 

butiker där de kan se plagget direkt. 
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Några få respondenter söker information från tillverkaren när det gäller tekniska fakta. 

Den information som de är intresserade av är produktbeskrivningar och de upplever 

att sådana bäst fås direkt från tillverkaren istället för i andra hand i sociala medier, 

vilket exemplifieras av följande citat:  

”Jag vill ha korrekta fakta och inte någon andrahandsinformation.” 

Kvinnlig respondent, 30 år 

De flesta respondenter har angett att de ofta frågar vänner och bekanta inför sitt 

slutgiltiga val. Endast ett fåtal har beskrivit att de helt litar på sociala medier när det 

gäller att bestämma sig. De som faktiskt gör det upplever att deras umgängeskrets inte 

har den tekniska kompetensen att bedöma den produkt som är aktuell. Om det 

däremot gäller mycket dyra produkter tillfrågas oftast den närmaste kretsen.  

Vissa intervjuerna har berört hur intresset för nya produkter skapas. Ingen har 

beskrivit att de har någon enskild person som skapar behov via de sociala medierna. 

Däremot har några uppgett att personer som de har en personlig relation till skulle 

kunna påverka dem med innehåll i social medier. Några få respondenter har beskrivit 

hur de har besökt butiker för att få en produkt beskriven av en försäljare. De har sedan 

gått till sociala medier för att utvärdera den och få tillgång till kommentarer om den. 

En person tog upp att han ofta blir intresserad av produkter genom reklam, men oftast 

utvärderade dem med hjälp av Pricerunner. En passande beskrivning av många av 

respondenternas synsätt på sociala medier gavs under en av intervjuerna: 

”Reklam är producenternas budskap, medan sociala medier är 

konsumenternas budskap. Det är mer trovärdigt.” 

Manlig respondent, 25 år  
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5 Användande av sociala medier 

Analysen tar sin utgångspunkt i den syntetiserade modellen för sociala mediers 

påverkan vid köpbeslut, presenterad i Figur 6. Utifrån de tre stegen i köpprocessen 

där sociala medier antas spela en roll, kommer intervjusvaren att kopplas till teorier 

och modeller presenterade i kapitel 2 samtidigt som nya insikter beskrivs. 

5.1 Analysens disposition 

Det övergripande upplägget för analysen speglar som sagt modellen som visas i Figur 

6. Den första delen fokuserar på hur sociala medier används för 

problemidentifikation. I detta ingår hur behov av produkter skapas och var innehåll 

som skapar inspiration hittas. Därefter analyseras sociala mediers roll vid 

informationssökning. Centralt blir då vilka typer av sociala medier som används och 

hur innehåll värderas. Den tredje delen behandlar hur alternativ utvärderas med hjälp 

av sociala medier. Där är vilket slags innehåll som efterfrågas av störst intresse. 

Avslutningsvis sammanfattas de insikter som har uppkommit under analysen och fyra 

olika användartyper i sociala medier beskrivs. 

5.2 Problemidentifikation 

Detta är det första steget i köpprocessen där sociala medier anses ha en påverkan 

utifrån Figur 6. Respondenterna i denna undersökning har beskrivit att deras 

användande av sociala medier dels täcker ett socialt behov, dels ett behov av 

information inför köpbeslut. Genom vissa respondenters beskrivningar av deras 

användande av i huvudsak Facebook och bloggar visar det sig att de påverkas av 

innehåll i de sociala medierna. Användandet kan därför ses som att det skapar behov 

som respondenterna inte tidigare var medvetna om att de hade. 

Det innehåll som skapar behov eller förändrar vanor kan sökas både aktivt eller nås på 

ett mera passivt sätt. Aktivt genom att respondenten söker efter information i 

specifika nischade forum eller passivt när exempelvis blogginlägg innehåller 

produktinformation i beskrivningar av vardagshändelser. Ett passivt sökande 

observeras bland annat då respondenter väljer ett nytt varumärke som till exempel 

Ben & Jerry-glass eller ett annat te än vad som brukar köpas. I dessa fall 

uppmärksammades produkterna genom vardagsbeskrivningar på bloggen 

Blondinbella. Ytterligare ett exempel handlar om en respondent som beskriver att ett 

intresse för en produkt kan uppstå när vänner skriver om inköp eller produkter på 

Facebook. Intresset kan antingen leda till att respondenten kommer ihåg produkten, 

eller att ytterligare information söks. 

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!
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Den sociala funktionen som flera respondenter beskriver att Facebook erbjuder, har 

visat sig ha en betydelse för några gällande framtida val. En respondent beskriver att 

när hon tar del av andras upplevelser uppstår önskemål om att uppleva samma sak. 

Detta visar sig genom att hon till exempel uppmärksammar restaurangbesök. Flera 

respondenter har även tagit upp att bilder kan öka sådana önskningar, om exempelvis 

produkter förekommer i sammanhang som känns tilltalande. 

Den största källan till inspiration och tips går i undersökningen att finna i bloggar. 

Större livsstilsbloggar fyller en upplysande funktion, genom att lyfta fram och 

beskriva produkter. I dessa fall spelar både omnämnandet i sig roll, liksom 

värderingar från bloggaren. Respondenter har både funnits basera köpbeslut på 

omnämnanden i bloggar och på rena tips och recensioner. Det som har uppskattats har 

både varit information om själva upplevelsen och det faktum att bloggaren väljer att 

visa eller nämna produkten. Dock nämner samtliga respondenter som tar del av 

bloggar, att de har en kritisk inställning till detta slags innehåll. I dessa fall betraktas 

inte bloggar som personliga dagböcker på webben, utan de fungerar snarare som 

skyltfönster där ständigt nya produkter visas och beskrivs. Beteendet från 

respondenternas sida blir då möjligt att likna vid fönstershoppande, eftersom syftet 

med besöket i många fall är att ta del av produktbeskrivningar. 

Det beteende som beskrivs ovan har likheter med vad som har beskrivits som 

referensgruppers påverkan av Evans, Jamal & Foxall (2008). Bloggaren utgör i detta 

fall en referensgrupp bestående av en individ. Läsaren anser eller önskar i sin tur att 

dennes värderingar överensstämmer med bloggarens och tar därför till sig av 

innehållet och ser det som trovärdigt. 

Även vänner som bloggar har visat sig kunna skapa köpbehov. Däremot är innehållet 

vanligtvis av en annan karaktär i denna typ av bloggar. Detta innebär en mindre fokus 

på produkter till förmån för beskrivningar av vardagshändelser. Respondenter som 

läser vänners bloggar har uttryckt att de upplever en högre trovärdighet i denna 

information, men utifrån vad som har framkommit i intervjuerna betyder inte det att 

omnämnande av produkter direkt leder till köp. Dock har det visat sig i flera fall leda 

till närmare undersökningar av produkter. Likheter kan ses med den påverkan som 

kan komma från vänners konsumtionsrelaterade kommentarer på Facebook som 

beskrevs tidigare i detta avsnitt. Även om dessa kommentarer var kortare än 

blogginlägg, kunde de skapa en reaktion när det handlade om något som läsaren hade 

ett intresse för. 

Den syn som beskrivs ovan överensstämmer också med referensgruppers påverkan. I 

det här fallet ingår dock den som skriver inlägget och läsaren i samma referensgrupp. 

Skillnaden blir då att värderingar i texten med större sannolikhet står i 

överensstämmelse med läsarens åsikter. Det är då möjligt att ha en stor tilltro till 

eventuella rekommendationer. Dessutom innebär den personliga vänskapen att det 

finns mer att basera värderingen på än enbart det övriga innehållet på bloggen eller 

tidigare kommentarer på Facebook. Även om vänners uttalanden på Facebook har en 
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hög trovärdighet tack vare de personliga banden, förekommer det enligt 

respondenterna mycket få fall där inlägg faktiskt handlar om köp eller konsumtion. 

Undersökningen har visat att en del av respondenterna inte tar till sig innehåll på 

bloggar eftersom de inte anser att den är trovärdig. De får då rimligtvis inte heller 

någon inspiration från bloggar. En förklaring till det kan vara att de inte anser att 

någon bloggare ingår i deras referensgrupp. Bland dessa respondenter upplevde vissa 

dock att de får inspiration från diskussionsforum, medan andra inte alls tog till sig 

sådant innehåll i sociala medier. 

Som kort berörs ovan kan även diskussionsforum ge inspiration. I dessa fall handlar 

det om produkter som förekommer i samband med lösningar av problem, framför allt 

av teknisk karaktär, eller i forumtrådar om ett visst ämne, såsom TV-apparater, 

bilmekande, foto eller kläder. Ett exempel är respondenten som genom sitt 

användande av ett bilforum hittar beskrivningar av produkter som kan lösa ett 

problem eller skapa ett behov som tidigare var okänt. 

I fallen ovan är det snarare vad Kozinets (1999) kallar virtuella 

konsumtionsgemenskaper som inspirationen kommer från. Genom att besöka forum, 

kommer konsumenten åt spetskunskap inom specifika områden. Respondenterna har 

haft skilda åsikter om trovärdigheten på diskussionsforum. Vissa har haft en stark 

tilltro till svaren och gärna deltagit i diskussioner om produkter. Andra har tvärtom 

ansett att information från användare på forum är opålitlig, eftersom vem som helst 

kan dölja sig bakom ett användarnamn. Någonstans mitt emellan finns de som menat 

att det stora antalet svar gör att det går att bilda sig en uppfattning om en produkts 

egenskaper utifrån forumtrådar. Vid en återkoppling till Kozinets (1999) typer av 

medlemmar, märks att majoriteten av respondenterna upplever svaga sociala band till 

den gemenskap de kommer i kontakt med på forum. I enlighet med detta är 

respondenterna att betrakta som turister eller hängivna, beroende på relationen till 

konsumtionsaktiviteten. De som har uttryckt en stark relation till 

konsumtionsaktiviteten, de hängivna, använder diskussionsforum för att få inspiration 

via exempelvis andras lösningar av problem. Respondenter som snarare är att likna 

vid turister, med en svag relation till konsumtionsaktiviteten använder antingen forum 

för att söka råd inför köpbeslut där de upplever bristande kunskap eller så upplever de 

en misstro mot andra konsumenters åsikter. 

5.3 Informationssökning 

Det andra steget i köpprocessen som anses ha en koppling till innehåll i sociala 

medier är informationssökning. Enligt Kotler & Keller (2006) handlar skillnaden 

mellan problemidentifikation och informationssökning i grunden om vilken avsikt 

konsumenten har med sitt handlande. När beslutet att köpa något väl har fattats, 

påbörjas processen med att underbygga den kommande handlingen med hjälp av 

informationssökning. I undersökningen har denna process upplevts kunna ta olika 

lång tid. Alla respondenter ger ett uttryck för ett behov av att göra vissa 

efterforskningar innan köp av elektronik. Däremot går åsikterna isär gällande 
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produkter där tycke och smak spelar en större roll, då framför allt vid klädinköp. 

Angående hur djupgående informationssökningen är, sträcker sig detta från 

prisjämförelser och läsandet av ett fåtal omdömen till omfattande sökningar efter 

användarrecensioner och rekommendationer från insatta användare.  

Det verkar finnas ett behov av att använda sociala medier och då främst forum för att 

undersöka andras upplevelser och erfarenhet av produkter. Dessa är beskrivningar av 

produkter som inte går att få från företagens beskrivningar som ofta är mer objektivt 

formulerad. I likhet med vad Värlander (2007) tar upp finns det en önskan om att ta 

del av andras åsikter istället för en faktabetonad beskrivning.  Ett tydligare exempel 

med koppling till Värlanders (2007) forskning om resor, gav en respondent vid 

beskrivningen av tillvägagångssättet för att boka hotell. Andra konsumenters åsikter 

och värderingar var då viktigare än hur många stjärnor som hotellet hade klassificerats 

med eller hotellets egen beskrivning av sitt erbjudande. 

Det som efterfrågas av respondenterna är dels insatta svar som beskriver fördelarna 

eller nackdelarna med en produkts egenskaper eller prestanda, dels beskrivningar av 

erfarenheter som upplevs som ärliga. Möjligheten att ta del av beskrivningar som 

utgår från liknande användningsområden som respondenterna är intresserade av har 

också lyfts fram som en fördel. Detta står i motsats till beskrivningar från det säljande 

företag, som kan upplevas som vinklad. Dock ansåg ett mindre antal respondenter att 

just informationen från företag var att föredra, eftersom de inte litar på andra 

konsumenter. 

Vidare intresserar sig många respondenter för att få mycket värde för pengarna. Dock 

kan anledningen till den önskan gå att finna i det faktum att urvalet består av studenter 

med låg inkomst. De försäkrar sig om att de köper prisvärda produkter genom nämnda 

efterforskningar kring kvalitet, men där det är möjligt jämförs även olika företags 

erbjudanden med varandra. När det rör sig om samma produkt, kan även omdömen av 

företaget ha en inverkan på var det slutliga köpet faktiskt sker. Detta är framför allt 

aktuellt vid beställningar från webbshoppar, då andras erfarenheter av leveranser tas i 

beaktande. 

Ovanstående observeras bland annat då respondenterna har beskrivit att de utvärderar 

kvalitet kontra pris. Ett exempel är när en respondent jämförde skönhetsprodukter 

genom att använda forum. Utvärderingen av företag verkar respondenterna vilja göra 

på prisjämförelsessidor. Innehållet i kommentarer på dessa sidor verkar också 

kommas ihåg av vissa användare, vilket gör att de kan komma att få betydelse vid 

framtida val av företag. Exemplet med elektronikkedjan som lade tillbaka en 

reklamerad vara illustrerar det. 

Det görs aldrig sökningar i specifika bloggar inför köp. Istället återfinns blogginlägg 

bland sökresultat på Google och de läses då av vissa respondenter. De som inte tar del 

av dem, vill hellre ha fler individers åsikter eller beskrivningar direkt från företag. I 

grunden tycks de fallen handla om en misstro mot enskilda konsumenters åsikter. 

Detta kan motverkas av en faktagranskning av andra, vilket bland annat sker på 

forum. Misstron kan dock även leda till ett undvikande av den sortens innehåll. 
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Undersökningen visar att informationssökning ofta sker i diskussionsforum. Forumen 

ger utrymme för virtuella konsumtionsgemenskaper att växa fram. Dessa kan vara 

inriktade på datorer i allmänhet, eller specifika varumärken, likväl som bilar, kläder 

eller foto. Respondenterna upplever ofta en stor kunskap på dessa forum, även om det 

krävs att vissa uppenbart oseriösa inlägg sållas bort. Värderingen av inlägg sker 

antingen utifrån den aktuella texten eller genom en sammanvägning av texten och hur 

många inlägg användaren har gjort tidigare. Respondenterna är överens om att de 

värdesätter väl underbyggda svar högst. Respondenter får svar på frågor via forum 

antingen via sökningar eller direkta frågor till medlemmar. Detta står i 

överensstämmelse med Kozinets (1999) beskrivning av hur användare närmar sig 

virtuella konsumtionsgemenskaper genom att inledningsvis främst läsa inlägg, för att 

senare aktivt delta i diskussioner. Dock är det få av respondenterna som deltar i 

samtal enbart i socialt syfte. Snarare ställs frågor om tekniska detaljer, alltså 

fortfarande angående den centrala konsumtionsaktiviteten, eller så efterfrågas tips på 

vilka modeller som passar behoven hos respondenten.  

Forum erbjuder konsumenter möjlighet att läsa in sig på den typ av produkter de är 

intresserade av och ger hjälp med att förklara tekniska termer och deras betydelse för 

helhetsupplevelsen. Respondenterna som utnyttjar forum på detta sätt deltar nästan 

uteslutande inte i diskussioner, utan drar nytta av den kunskap som redan samlats i 

form av trådar. De relevanta trådarna hittas oftast med hjälp av Google. Bland 

respondenterna är det vanligt att besöka nya forum inför köp, även för de som 

kontinuerligt följer vissa forum. Användandet av forum går att se som en uppskattad 

form för informationssökning som bygger på en önskan om att ta del av andras 

erfarenheter. Dock har vissa respondenter en kritisk inställning gentemot forum 

inriktade mot specifika varumärken. På dessa webbplatser förväntas positiva aspekter 

blåsas upp, medan kritik tonas ned. 

Via Facebook märktes vid en intervju ett slags informationssökning. Genom att 

efterfråga tips på restauranger och nattklubbar inför ett besök i en annan stad, tog 

respondenten hjälp av sin referensgrupp, bestående av vänner. Rekommendationer 

från personer i den gruppen hade en hög trovärdighet och påverkade vilka platser som 

sedan besöktes. Denna typ av användande bygger på en tilltro till den egna 

bekantskapskretsen och att de känner till eller delar ens preferenser, vilket 

förekommer i referensgrupper. Samma respondent hade även använt sin blogg på ett 

liknande sätt, då hon bad om tips på mobiltelefonmodeller. I båda dessa fall fanns ett 

behov, men det var osäkert vilka alternativ som fanns tillgängliga för att tillgodose 

det.  

Ett vanligt förekommande beteende hos respondenterna är att gå till 

prisjämförelsesidor inför köp. Detta görs inte bara för att jämföra olika produkter eller 

försäljare, utan även för att via användarkommentarer bilda sig en uppfattning om en 

produkts funktioner och egenskaper. Vad för slags information som söks i 

kommentarerna skilde sig åt. Ett flertal respondenter är enbart intresserade av att läsa 

om negativa erfarenheter för att upptäcka eventuella brister och fel. Deras syn bygger 
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på att det kräver en viss kunskap om produkten för att hitta brister, medan alla kan 

skriva att de är nöjda, utan att motivera vad de uppskattar.  

Vissa kommentarer som förekommer på prisjämförelsesidor och i diskussionsforum 

sprider word of mouth av både positivt och negativt slag. Förekomsten av negativ 

word of mouth står i överensstämmelse med vad Richins (1983) och Bailey (2004) 

tidigare har konstaterat om konsumenters benägenhet att sprida sådan information. I 

denna undersökning visade det sig även att respondenterna i stor utsträckning var 

villiga att ta del av den typen av kommentarer.  

Intressant att notera är även önskan om att ta del av positiva omdömen. Det går där att 

göra en åtskillnad mellan positiva omdömen på virtuella konsumtionsgemenskaper 

och på prisjämförelsesidor. Inom de förstnämnda kan det ingå i ett forums kultur att 

uppskatta vissa produkter och lyfta fram fördelarna. På detta sätt användes exempelvis 

ett forum av en respondent när han ville veta mer om fördelarna med Apples iPhone. 

Han valde senare att köpa produkten, trots en viss inledande skepsis. 

Prisjämförelsesidornas kommentarer kan å andra sidan ses som mindre påverkade av 

en uppskattande kultur och drivkraften för att skriva bör rimligtvis vara en annan än 

på ett diskussionsforum. Det är därför möjligt att de positiva kommentarerna där ses 

som mindre färgade. Det är dock inget som denna undersökning har fokuserat på, 

vilket innebär att det finns bristande empiriska resultat för att underbygga antagandet. 

5.4 Utvärdering av alternativ 

Det sista steget inför ett köp där sociala medier påverkar konsumenter, består av en 

utvärdering av alternativ. Efter att en konsument har insett ett behov av en produkt 

och funnit ett antal möjliga alternativ som uppfyller behovet, är det dags att välja ett 

av dem. Undersökningen tyder på att användningen av sociala medier spelar en roll i 

den processen. Skillnaden mellan de olika respondenternas önskan om att underbygga 

köpbeslut återkommer. Skillnaden visar sig genom att några skriver egna inlägg i 

sociala medier, medan andra nöjer sig med att läsa befintliga texter. Även vilka slags 

produkter som utvärderas med hjälp av sociala medier har vissa likheter med tidigare 

steg. Det rör sig huvudsakligen om elektronik. Grunden till skillnaden handlar om å 

ena sidan vad respondenten litar på att andra är kapabla att bedöma. Å andra sidan vad 

respondenten snarare vill besluta om på egen hand eller med stöd av familjen eller 

betrodda vänner. 

Det tydligaste sättet som sociala medier används på för att utvärdera alternativ, är 

genom frågor på diskussionsforum. Flera respondenter sade att de, med 

tillfredsställande resultat, har bett om hjälp att jämföra olika modeller utifrån sitt 

användningsområde. Produkterna har varit elektronik av olika slag. De användare på 

forumen som då har ställt upp med råd, har likheter med Harris & Barons (2004) 

beskrivningar av delvis anställda som ger reaktiv hjälp. De tar på sig ett ansvar 

liknande det hos en försäljare på en elektronikkedja, men respondenterna har känt en 

större tilltro till dessa svar än de som ges av faktiskt anställda. Även detta står i 

överensstämmelse med uppfattningen av delvis anställda i Harris & Barons (2004) 
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ursprungliga undersökning. Återigen återkommer även virtuella 

konsumtionsgemenskaper som informationskälla. Respondenterna går, som tidigare 

diskuterats, närmast att likna vid turister, som har både en svag koppling till den 

sociala gemenskapen på forumet och en låg kunskapsnivå om den aktuella produkten. 

Även prisjämförelsesidor är populära hos respondenterna. Med hjälp av dem 

undersöks priser på specifika produkter hos olika leverantörer likväl som olika 

modeller kan jämföras. I detta användande kan användares kommentarer ge råd både 

om vilken produkt och om vilken leverantör som ska väljas. En intressant observation 

kopplat till detta användande, är att även de som uttrycker en stark misstänksamhet 

och skepsis mot användares inlägg i forum och bloggar, ofta tar del av kommentarer 

på prisjämförelsesidor. I dessa fall tycks det vara fokus på webbplatsen som avgör 

synen på användarnas kommentarer. Samma syn tycks gälla för kommentarer på 

webbshoppar. De anses av flera respondenter vara trovärdiga och uppskattas i större 

omfattning än foruminlägg. Detta ligger i linje med att vissa respondenter ser företags 

egna beskrivningar som mer pålitliga än konsumenters åsikter. En sådan inställning 

verkar leda till en syn som föredrar att webbplatser lägger fokus på produkter, snarare 

än interaktioner mellan användare. 

Något som efterfrågas av vissa respondenter är beskrivningar av sådant som endast 

framkommer vid användande av produkten. Exempel är hur TV-apparater ser ut när 

de ställs i vanliga människors vardagsrum eller hur datorers prestanda upplevs. 

Genom ett sådant användande av sociala medier, kan konsumenter nå en ständigt 

växande kollektiv intelligens, i likhet med vad O’Reilly (2005) beskriver som en av 

fördelarna med webb 2.0. För att nå denna kunskap, har respondenterna framför allt 

valt att söka information och läsa sådant som redan är skrivet och därigenom ingår i 

en uttalad del av den kollektiva intelligensen. I de fall då respondenter har ställt 

frågor, har de varit långt fram i beslutsprocessen och kommit fram till ett antal 

alternativ. De är då intresserade av att få andras syn på vilket av alternativen som 

passar bäst för dem. Det förutsätter en tilltro till användares kunskap, vilket har lett till 

att denna typ av frågor gärna har ställts till virtuella konsumtionsgemenskaper på 

diskussionsforum. Det är mindre vanligt att be om vänners råd via sociala medier, 

även om det i vissa fall sker personligen ansikte till ansikte. Det är vid stora, dyrare 

inköp som behovet av stöd från framför allt familjen förekommer. För detta stöd 

används dock inte sociala medier. Vidare tycks villigheten att be om eller söka efter 

råd bero på den personliga inställningen till produktgruppen. Vissa ansåg att 

exempelvis klädinköp är något som avgörs av den personliga smaken och då 

efterfrågas inte råd från andra över internet. Respondenter som däremot ser mode som 

ett intresse uppskattar andras utlåtanden. Skillnaden är i grunden öppenheten för 

förslag. 

Vidare framkom att vissa respondenter aktivt söker efter positiva omdömen på 

exempelvis prisjämförelsesidor när de står inför att ta ett köpbeslut. I dessa fall 

används egentligen inte användares kommentarer som recensioner och bedömningar, 

eftersom kritik i negativa omdömen tonas ned. Det handlar snarare om att förhöja 
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upplevelsen av produkten, eftersom respondenten redan har en positiv bild av den och 

vill få bilden stärkt ytterligare för att rättfärdiga köpet. 

5.5 Fyra användartyper 

Utifrån respondenternas svar framkom två aspekter som påverkade synen på sociala 

medier som informationskällor inför köp av produkter. Tillsammans skapar de två 

aspekterna en matrismodell för olika typer av användare som presenteras i Figur 7. 

Den ena aspekten är hur stor önskan om involvering av andra konsumenter på internet 

i ett köpbeslut är. En önskan om låg involvering tycks förekomma då respondenten 

bedömer att den själv kan göra det mest genomtänkta valet. Det samspelade i 

undersökningen med en misstro mot det innehåll som förekommer i sociala medier. 

Respondenter som placerade sig mot en önskan om låg involvering av andra, litade på 

sig själva i första hand, men kunde även ta hjälp av betrodda vänner. När önskan om 

involvering är hög, tycks antingen ett stort intresse för produkten ligga bakom eller en 

vilja att ta genomtänkta köpbeslut. En sådan önskan framkom i undersökningen hos 

en respondent med ett stort intresse för bilar, där han gärna tog del av andra 

användares rekommendationer. Inför andra respondenters datorinköp förekom också 

kontakter med konsumenter via sociala medier. Bakgrunden var i dessa fall viljan att 

underbygga det slutgiltiga valet. 

Den andra aspekten handlar om konsumentens syn på produkten som hon är ute efter. 

En produkts egenskaper bedöms vara huvudsakligen emotionella när det rör sig om 

utseende, design eller när bedömningen på något annat sätt görs på ett känslomässigt 

plan. Tekniska kvaliteter rör sig istället om specifikationer, prestanda och andra 

påtagbara egenskaper. Nedan följer en beskrivning av de fyra typerna av användare 

som går att uttyda ur modellen, kopplade till de tre stegen i köpprocessen där sociala 

medier kan ha en påverkan. 
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5.5.1 Den trendmedvetna 

Denna typ av konsument hittas i den övre vänstra kvadranten av Figur 7. Den känner 

en önskan om hög inblandning av andra i ett specifikt köpbeslut. Dessutom rör sig 

beslutet om en produkt vars emotionella kvaliteter värderas högst. Exempel från 

undersökningen är respondenter som inspireras av andra inför klädinköp via 

diskussionsforum eller bloggar. Noterbart är att konsumenten inte baserar sitt beslut 

enbart på andras tyckande, utan det handlar helt enkelt om en villighet att ta in andra 

konsumenters åsikter inför köp. 

Den trendmedvetna upplever en problemidentifikation genom sitt vardagliga 

användande av sociala medier. Det tycks finnas ett aktivt sökande efter material som 

fungerar som en inspirationskälla. Diskussionsforum och bloggar med specifika 

inriktningar mot det intressanta området letas upp och användaren återkommer till 

dem.  

Vid informationssökning tycks den trendmedvetna återkomma till bloggar och forum 

som den känner till och känner ett förtroende för. Mycket av informationssökningen 

består enligt undersökningens resultat av läsande, snarare än aktivt deltagande genom 

kommentarer eller frågor. Det kan handla om att läsa om andras upplevelser av smink 

eller tips på produkter som en annan konsument har testat.  

För att utvärdera alternativ, verkar sociala medier också spela en roll för denna typ av 

användare. I vissa fall har ett tips lett till köp utan att andra alternativ har undersökts 

närmare, såsom en respondent beskrev ett köp av ett nytt te. I andra fall, ofta då det 

rör sig om större inköp, handlar utvärderingen om att jämföra olika konsumenters 

erfarenheter och ta del av andras rekommendationer, utifrån vilka ett köpbeslut fattas. 

Under köpprocessen värderas alltså information som är av subjektivt slag. 

Upplevelser och beskrivningar av produkter önskas innehålla bilder och värdeladdade 

kommentarer. Den trendmedvetna tycks söka upp webbplatser, som kan vara forum 

eller bloggar, där åsikterna kring stil stämmer överens med de egna. 

5.5.2 Individualisten 

I kvadranten under den trendmedvetna, finns individualisten. Återigen rör det sig om 

produkter där konsumenten värderar de emotionella kvaliteterna högst. Dock finns en 

skillnad gentemot den trendmedvetna gällande önskan om involvering av andra. 

Följden blir att köpbeslutet snarare baseras på den egna smaken eller det egna 

tyckandet, än andras åsikter uttryckta i sociala medier.  

Ett flertal respondenter uttryckte en sådan inställning till klädinköp, vilket visar sig 

genom att de tycker att de bäst själva avgör vilka plagg som passar dem. Dock 

nämndes den egna stilen som avgörande för valet, vilket ändå tyder på att produktens 

emotionella, utseendemässiga egenskaperna värderas högt. 

Följden av motviljan att ta del av andras åsikter inför denna typ av inköp, blir att 

sociala medier används i liten utsträckning i alla tre steg som föregår köpbeslut. Dessa 



Sociala mediers roll i köpbeslut  Användande av sociala medier 

 46 

steg blir i större utsträckning drivna av interna processer hos konsumenten och 

påverkade av nära bekanta och familj på andra arenor än sociala medier. 

Individualisten värderar följaktligen all sorts information i sociala medier lågt. 

Subjektivt tyckande är ointressant eftersom den egna stilen inte önskas ändras och 

objektiva beskrivningar fås genom egna upplevelser av exempelvis klädesplagg. 

5.5.3 Experten 

Bredvid individualisten i matrisen återfinns användartypen som benämns experten. 

Konsumenter som hamnar i denna kvadrant använder i större utsträckning internet 

inför köpbeslut och tar där del av information om produkter. Dock finns en skepsis 

mot andra konsumenters åsikter, vilket medför att den information som söks i första 

hand hämtas från företag och webbplatser ägnade åt professionella produkttester. Det 

faktum att konsumenten intresserar sig för de tekniska kvaliteterna hos produkten gör 

att information om prestanda, specifikationer och funktioner blir mest intressant. 

Dock bedömer konsumenten själv vad för slags egenskaper som är viktiga och 

slutligen vilken produkt som passar behoven bäst. I undersökningen har denna 

användartyp inte undersökts på djupet, till följd av att fokus har legat på sociala 

medier. Dock har ett begränsat användande visat sig under intervjuerna, vilket 

beskrivs nedan. 

Problemidentifikationen är ett steg i köpprocessen där denna användare trots 

skepsisen mot andras åsikter har visat sig bli påverkad av innehåll i sociala medier. 

Det innehåll som har haft påverkan har kommit från vänner. Användaren har tagit del 

av sådant innehåll via Facebook eller vänners bloggar. För att problemidentifikationen 

ska leda vidare har det dock ofta krävts att det sedan tidigare finns ett slumrande 

behov hos konsumenten för produkten som nämns. De typer av sociala medier som 

påverkan sker igenom, beror på att experten huvudsakligen använder sociala medier 

för sociala kontakter. 

Informationssökningen i sociala medier är däremot begränsad för experten. Snarare 

används som sagt företags webbplatser och då främst tillverkarens sida eller 

e-handelsföretag såsom Komplett, eller fysiska butiker. Grunden till detta tycks vara 

önskan om att bilda sig en egen uppfattning om tillgängligt utbud och själv värdera 

information, främst sådan av tekniskt slag. 

När konsumenten har avgränsat sitt val till ett fåtal alternativ, används ofta 

prisjämförelsesidor. Utöver priser visade det sig dock att kommentarerna på 

webbplatserna lästes och togs i beaktande. Trots att detta går emot den allmänna 

synen som experter har på anonyma konsumenters åsikter, går det alltså att se en 

påverkan från andra. Det ska dock även vara sagt att sådana kommentarer, negativa 

såväl som positiva, läses kritiskt av de som är att betrakta som experter i 

undersökningen. 

Det är alltså kommentarer på prisjämförelsesidor som experten tar hänsyn till. Annat 

innehåll från konsumenter betraktas inte som intressant, utan experten vill hellre bilda 

sig egna uppfattningar utifrån beskrivningar från företag, vilka upplevs mer objektiva. 



Sociala mediers roll i köpbeslut  Användande av sociala medier 

 47 

De enskilda kommentarerna som läses värderas i sig inte högt heller, utan de tycks 

användas för att ge en uppfattning om majoriteten är nöjda eller inte med produkten. 

5.5.4 Den vetgiriga 

Den sista kvadranten innehåller användartypen kallad den vetgiriga. Användartypen 

verkar förekomma när det handlar om produkter där de tekniska kvaliteterna bedöms. 

Skillnaden mot experten är att den vetgiriga vill underbygga sitt beslut med hjälp av 

andra konsumenters erfarenheter och råd. Det verkar även finnas en mindre tilltro till 

den egna kunskapen, vilket leder till ett sökande efter mer kunniga individers åsikter. 

Problemidentifikation har för denna grupp i undersökningen till största del visat sig 

ske utanför sociala medier. Istället söks exempelvis diskussionsforum och bloggar 

upp först efter att en uppfattning om vad som efterfrågas har bildats. 

Sociala medier spelar däremot en större roll under informationssökning. Det tycks 

finnas en öppenhet inför andras åsikter och användaren verkar vilja ha så mycket 

information som möjligt om tillgängliga alternativ och deras egenskaper. I 

undersökningen var detta beteende tydligt när respondenter beskrev datorinköp, inför 

vilket både forum och prisjämförelsesidor användes som informationskällor. 

Konsumenterna har då intresserat sig för omdömen, upplevelser och andra 

beskrivningar av användare. 

Det största deltagande i sociala medier, skedde under utvärderingen av alternativ. För 

att försäkra sig om att ett så bra val som möjligt görs utifrån det tänkta 

användningsområde, bad respondenterna om hjälp med att jämföra datorer och 

kameror i diskussionsforum. Dessa forumtrådar gav sedan respondenterna en trygghet 

inför deras val, eftersom de fick ta del av andras erfarenheter och tyckande. 

De kommentarer som värderades högst, var av rådgivande och informerande karaktär. 

En önskan finns om rekommendationer och beskrivningar baserade på fakta, från 

användare som har mer kunskap inom specifika områden än den vetgiriga. Även hur 

produkter upplevs vid användande är intressanta att ta del av, för att skapa en 

helhetsbild av de olika alternativen. Dock tycks detta slags värdeladdade information 

sökas senare i köpprocessen. 
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6 Undersökningens resultat 

 

I detta kapitel konkretiseras undersökningens resultat utifrån forskningsfrågan och 

syftet. Ytterligare diskuteras hur pass överförbart uppsatsens bidrag till teori är samt 

hur det kan testas vidare genom andra undersökningar. 

6.1 Slutsatser 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka och beskriva användandet av sociala 

medier och de olika sätt som användandet sker på. Syftets andra del är att bedöma hur 

användare av sociala medier värderar den information som kan anses ha en betydelse 

för köp. 

En slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att konsumenter har en benägenhet 

att söka i sociala medier för att utvärdera produkter, tjänster och företag. Denna 

informationssökning ser olika ut beroende på vilka produkter som det handlar om. För 

produkter av teknisk karaktär söks det oftast i forum. Det verkar samtidigt vara en 

övervägande del av respondenterna som söker information där det är upplevelsen av 

produkten som är i fokus. 

Undersökningen har som sagt visat att några av respondenterna använder sociala 

medier för att jämföra och utvärdera produkter och tjänster. Denna utvärdering görs 

genom att söka information i forum om produkten eller genom att ställa frågor på 

forum som andra forummedlemmar kan besvara och diskutera utifrån. Det sista sättet 

kan då uppfattas som att konsumenten använder sociala medier för att få tips och råd 

om vilken produkt som den ska välja. Dessutom tar många av respondenterna hänsyn 

till kommentarer om produkter och företag på prisjämförelsesidor. 

Genom användandet av huvudsakligen mode- och livsstilsbloggar får vissa 

respondenter inspiration inför kommande inköp. Även om det förekommer visst 

innehåll i andra sociala medier såsom forum och Facebook, har undersökningen inte 

visat att de i någon större grad ger användaren inspiration. 

Dessa observationer har sammanfattats i Figur 7 där fyra typer av användare 

presenteras. Indelningen utgår från två aspekter som är aktuella vid köpprocesser för 

produkter. Den ena är huruvida det är tekniska eller emotionella kvaliteter av en 

produkt som är intressanta för konsumenten. Den andra är hur stor önskan om 

involvering av andra är i köpbeslutet. De användartyper som i störst utsträckning 

använder sociala medier är de som önskar en hög inblandning av andra. Detta faller 

sig naturligt, då sociala medier erbjuder flera former för att både presentera och ta del 

av sådant material. De som även är intresserade av produkter där de emotionella 

Inledning! Teori! Metod! Empiri! Analys! Slutsats!
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kvaliteterna bedöms som viktigast, så kallade trendmedvetna, tycks främst använda 

sociala medier såsom mode- och livsstilsbloggar för att få inspiration. De värderar 

information som kommer från personer som de delar uppfattningar om stil och mode 

med högre. Även innehåll som visar upp produkter värderas högt, antingen genom 

bilder eller värdeladdade beskrivningar av upplevelser. De som däremot intresserar 

sig för de tekniska kvaliteterna i en produkt, benämnda vetgiriga, tycks hellre ta till 

sig av tekniskt kunnigas åsikter och kunskap. De verkar även mer villiga att själva 

delta i sociala medier såsom diskussionsforum. För att information ska värderas högt 

av denna användartyp, ska den bedöma en produkts prestanda och egenskaper och råd 

ska baseras på fakta. Innehåll som fokuserar på användarupplevelsen uppskattas 

också, men då främst som en del i den slutliga bedömningen av en produkt. 

Bland de användartyper som i köpbeslut önskar en lägre grad av involvering av andra, 

används som sagt sociala medier i mindre utsträckning. När konsumenter med den 

synen står inför köp av produkter där de tekniska kvaliteterna anses vara viktigast, en 

användartyp som har valts att benämna experten, tas hänsyn till andra konsumenters 

åsikter framför allt på prisjämförelsesidor. Utöver detta används sociala medier för att 

hålla kontakten med vänner. Vid värderingen av information tycks webbtjänstens 

karaktär påverka. Varje specifik åsikt är inte lika intressant som att ha tillgång till en 

stor mängd bedömningar. Konsumenten verkar främst vilja se fördelningen mellan 

positiva och negativa omdömen. När det däremot handlar om produkter där de 

emotionella kvaliteterna värderas högst, vilket görs av användartypen individualisten, 

handlar val snarare om personlig smak och andras åsikter ses inte som intressanta. 

Denna användartyp tycks värdera huvuddelen av all information som finns tillgänglig 

i sociala medier lågt. 

6.2 Undersökningens tillämpbarhet 

Det empiriska materialet i denna undersökning bygger på ett bekvämlighetsurval av 

respondenter som dels är studenter, dels är utvalda eftersom de har uttryckt att de är 

användare av sociala medier. Detta får konsekvensen att undersökningen inte kan 

anses vara representativ för alla konsumenter. Dock ligger detta i linje med den valda 

kvalitativa metoden. Slutsatserna är teoretiska generaliseringar som går bortom 

datamaterialet utifrån tolkningar. Detta bör inte förväxlas med statistiska 

generaliseringar. 

De slutsatser som presenteras i ovanstående avsnitt lämpar sig för vidare kvantitativa 

undersökningar, i syfte att underbygga deras giltighet genom statistiska 

generaliseringar. Vidare kan det vara av intresse att ytterligare undersöka 

konsumenters värderingar av innehåll. I denna uppsats visade det sig finnas 

individuella skillnader, vilka åtminstone till viss del tycks bero på vad som värderas 

hos produkten och hur mycket konsumenten önskar blanda in andras åsikter. Dock är 

det möjligt att andra dimensioner har en påverkan. En mer riktad studie kan vara 

passande för att belysa detta ämne, som är av intresse för framför allt företag som 

själva nämns eller vars produkter nämns i sociala medier. 
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Uppsatsens största bidrag är det konstaterande som har gjorts om konsumenters 

benägenhet att nå ut i sociala medier under köpprocessen och på vilka sätt detta görs 

utifrån givna förutsättningar. 

En intressant fråga har uppstått under arbetes gång. Den handlar om hur användare av 

sociala medier bedömer trovärdigheten i kommentarer. Flera respondenter har i denna 

undersökning beskrivit vad de önskar få ut av kommentarer och hur de utvärderar 

dem, men få har varit tydliga när det gäller att beskriva vad som ger kommentaren 

trovärdighet. Enligt denna undersökning tyder det på att relationen till den användare 

som har skrivit texten är av betydelse. Dessutom verkar trovärdigheten vara beroende 

av textens innehåll, i den mening att de inlägg som är skrivna på ett tydligt, sakligt 

sätt upplevs som trovärdigare. Den tredje faktorn verkar handla om vilken typ av 

produkt som kommentaren handlar om. En undersökning där kommentarer undersöks 

på djupet skulle därför vara intressant.  
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Intervjuguide 
Intervjuerna inleds med hälsningsfraser. Intervjupersonen försäkras anonymitet och 
den tillfrågas om den godkänner att intervjun spelas in. Undersökningens syfte 
presenteras kortfattat och följande definition av sociala medier ges: 

Sociala medier är enligt oss, tjänster på internet som erbjuder användaren möjlighet 
att enkelt publicera och ta del av användarskapat innehåll, som t.ex. text, bilder, ljud 
och videoklipp. Oftast förekommer detta i form av bloggar, sociala nätverkssidor, 
såsom Facebook, och olika forum. Det som särskiljer sociala medier är möjligheten 
till interaktion som erbjuds genom t.ex. kommentarer, länkar och taggar. 

Hur skulle du beskriva ditt användande av sociala medier? 

Motivet till denna fråga är att intervjun ska inledas med en öppen frågeställning, för 
att respondenten ska ges möjlighet att fritt tala om sociala medier, utifrån sitt eget 
användande. Svaret ska användas till att karaktärisera respondenten, i egenskap av 
användare av sociala medier. 

Beroende på respondentens svar kan nedanstående följdfrågor ställas för att ge en 
djupare förståelse. 

• På vilket sätt deltar du i samtal? 

• Varför använder du ett visst socialt media? 

• Hur kom du i kontakt med ett visst socialt media? 

• Varför återkommer du till ett visst socialt media? 

Har du kommit i kontakt med beskrivningar av företag eller produkter i sociala 
medier? 

Motivet till frågan är intervjun ska ledas in på mer konsumtionsrelaterade ämnen, men 
utan en uttalad koppling till köpbeslut. 

Om ja, 

• Berätta om dina erfarenheter. (Hur, när, var?) 

• Hur reagerade du? 

• Hur värderade du informationen? 

• Upplevde du det som reklam? 

Om nej, 

• Har du sett något tips på produkter i sociala medier? 

• Har du någon gång upplevt att produkter har förekommit på ett indirekt sätt, 

exempelvis vid beskrivningar av vardagliga händelser? 

Om båda följdfrågorna besvaras med nej, hoppas nästa fråga över. 
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Berätta om ett tillfälle då du har använt sociala medier i samband med ett köp. 

Motivet till frågan är att respondenten ska få möjlighet att hitta kopplingar mellan sitt 
användande av sociala medier och köpbeslut. Förhoppningsvis har svaren på de 
tidigare frågorna skapat förutsättningar för att erhålla genomtänkta svar på denna 
fråga. 

Dessa följdfrågor har formulerats för att all relevant information ska framkomma. 

• Hur kom du i kontakt med informationen? 

• Använde du andra informationskällor innan köpet? 

• Var informationen på något sätt avgörande för ditt val? 

• Berätta om du någon gång har blivit avskräckt från att köpa något p.g.a. innehåll i 

sociala medier. 

Återkoppling till tidigare ställda frågor om användandet av sociala medier. 

Genom att mot slutet av intervjun tillåta en friare diskussion, där tidigare frågor kring 
hur respondenten använder sociala medier och vilket slags information den kommer i 
kontakt med lyfts på nytt, eftersträvas att nya insikter kommer fram. Tanken är att 
tankar som har väckts hos respondenten under intervjun ska få utrymme att komma 
fram. 

Har några tankar hos dig väckts som vi inte har berört under intervjun? 

Syftet med denna fråga är att ge respondenten själv möjlighet att reflektera över sitt 
användande och sina erfarenheter.  

Intervjun avslutas med att respondenten tackas och erbjuds möjlighet att ta del av en 
sammanfattning av intervjun.  


