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Question: How does the social network of the consumer, family, friends and colleagues, 

affect the decision making process through Facebook? 

Sub-questions: Do the different actors in the social network affect the decision making 

process of the consumer in different ways? 

 

How does the participation of the social network (friends, family & colleagues) 

of a consumer in Facebook Fan groups affect the decision making process?  

 

Does Facebook users frequently purchase products online and do they pay 

attention to ads and company pages on displayed on Facebook? 

 

How does consumers use Facebook in their decision making process? 

 

Purpose:  This study aims to investigate whether the decision making process of the 

consumer is affected by his or hers social network on Facebook.  

 

Method:  The method used to investigate the main issues of the study was a quantitive 

approach in order to answer the questions posed in the study and fulfill the 

purpose. An Internet survey was developed and sent to Facebook-users through 

Facebook and it led to 227 completed questionnaires. The results from the 

survey was then presented in diagrams and analyzed according to the theoretical 

references given.  

 

Conclusion:  The results of the survey showed that the social network has a certain effect on 

the different parts of the consumer decision making process; however, only a 

few consumers feel that they are affected at all. Family along with friends as 

parts of the social network, generally, has the most significant influence on the 

consumer in the different stages of the decision making process. This followed 

by colleagues. The participation of the social network of a consumer in 

Facebook Fangroups does not affect the decision making process at any higher 

degree. Facebook users rarely purchase products online and do not notice ads 

and company pages on Facebook to any greater extent. The survey revealed that 

the consumers do not use Facebook as part of the decision making process in 

any significant way. 
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Frågeställning: Hur påverkas en konsuments köpbeslutsprocess av sitt sociala nätverk 

såsom familj, vänner och kollegor via Facebook? 

Underfrågor: Påverkar aktörer; familj, vänner och kollegor i sociala nätverk 

konsumentens köpbeslutsprocess på skilda sätt?  

Hur påverkar sociala nätverkets (familj, vänner och kollegors) medverkande 

i Facebook Fangrupper konsumentens köpbeslutsprocess? 

Handlar Facebookanvändare ofta produkter på Internet samt 

uppmärksammar de annonser och företagssidor på Facebook? 

Hur använder konsumenter Facebook i sin köpbeslutsprocess?  

Syfte:  Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida konsumentens 

köpbeslutsprocess påverkas av sitt sociala nätverk. 

Metod:  I denna studie användes en kvantitativ metod för att besvara 

frågeställningen och uppfylla syftet. En Internetenkät utformades och 

skickades ut med hjälp av Facebook och resulterade i 227 ifyllda enkäter. 

Resultatet presenterades sedan i diagram och analyserades med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

Slutsats:  Undersökningen visade att det sociala nätverket har en viss påverkan på de 

olika delarna i köpbeslutsprocessen men att majoriteten konsumenter anser 

sig inte alls blir påverkade. Familj och vänner är de aktörer i sociala 

nätverket som har störst inflytande på konsumenten i olika delar av 

köpbeslutsprocessen, följt av kollegor. Konsumentens sociala nätverks 

medverkan i Facebook Fangrupper påverkar inte konsumentens köpbeslut i 

någon större bemärkelse.  Facebookanvändare handlar sällan på Internet och 

uppmärksammar inte annonser eller företagssidor på Facebook i någon 

högre grad. Undersökningen visade även att Facebook inte används av 

konsumenter i deras köpbeslutprocess i någon större utsträckning. 

Notis: Facebook logo används enligt Facebooks policy för logotypanvändning. 



Innehållsförteckning 
1. Introduktionskapitel ............................................................................................................. 5 

1.1. Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.2. Problembakgrund .................................................................................................................... 6 

1.3. Syfte ......................................................................................................................................... 8 

1.4. Frågeställningar ....................................................................................................................... 8 

2. Sociala medier, community & Facebook ................................................................................ 9 
2.1. Sociala medier ......................................................................................................................... 9 

2.2. Community .............................................................................................................................. 9 

2.3. Facebook ............................................................................................................................... 10 

2.3.1. Bakgrund.................................................................................................................... 10 

2.3.2. Företagssida på Facebook ......................................................................................... 10 

2.3.3. Facebook Fangrupper ................................................................................................ 11 

2.3.4. Annonsering .............................................................................................................. 12 

3. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 13 
3.1. Konsumentbeteende ............................................................................................................. 13 

3.1.1. Köpbeslutsprocess ..................................................................................................... 13 

3.1.1.1. Problemidentifiering .................................................................................................. 14 

3.1.1.2. Informationssökning .................................................................................................. 14 

3.1.1.3. Utvärdering av alternativ .......................................................................................... 15 

3.1.1.4. Köpbeslut ................................................................................................................... 15 

3.1.1.5. Efterköpsbeteende ..................................................................................................... 16 

3.1.2. Sociala faktorer och sociala nätverk .......................................................................... 17 

3.1.3. Word of mouth .......................................................................................................... 18 

4. Metod ................................................................................................................................ 19 
4.1. Metodval ............................................................................................................................... 19 

4.2. Teorival .................................................................................................................................. 19 

4.3. Insamling av data ................................................................................................................... 19 

4.3.1. Sekundärdata............................................................................................................. 20 

4.3.2. Primärdata ................................................................................................................. 20 

4.4. Urval ...................................................................................................................................... 20 

4.5. Genomförande av enkät ........................................................................................................ 21 



4.6. Pilottest ................................................................................................................................. 22 

4.7. Operationalisering ................................................................................................................. 23 

4.7.1. Operationaliseringstabell ...................................................................................................... 23 

4.8. Svarsfrekvens ......................................................................................................................... 25 

4.9. Analysmetod .......................................................................................................................... 25 

5. Empiri och analys ................................................................................................................ 26 
5.1. Analys av resultat .................................................................................................................. 26 

5.1.1. Konsumentbeteende ................................................................................................. 26 

5.1.2. Köpbeslutsprocessen ................................................................................................. 28 

5.1.2.1. Problemidentifiering .................................................................................................. 28 

5.1.2.2. Informationssökning .................................................................................................. 30 

5.1.2.3. Utvärdering av alternativ .......................................................................................... 31 

5.1.2.4. Köpbeslut ................................................................................................................... 32 

5.1.2.5. Efterköpsbeteende ..................................................................................................... 37 

5.1.3. Sociala nätverk och Facebook Fangrupper ................................................................ 39 

6. Slutsatser ............................................................................................................................ 40 
6.1. Diskussion .............................................................................................................................. 42 

Källförteckning ...............................................................................................................................  

 
Figur-, tabell- och diagramförteckning 
Figur 1. ................................................................................................................................................... 16 
Figur 2 .................................................................................................................................................... 40 
 
Tabell 1 .................................................................................................................................................. 24 
 
Diagram  1……. ....................................................................................................................................... 26             
Diagram  2……  ……. ................................................................................................................................ 26 
Diagram  3 ............................................................................................................................................. 27 
Diagram  4 ............................................................................................................................................. 28 
Diagram  5 ............................................................................................................................................. 29 
Diagram  6 ............................................................................................................................................. 30 
Diagram  7 ............................................................................................................................................. 31 
Diagram  8 ............................................................................................................................................. 32 
Diagram  9 ............................................................................................................................................. 33 
Diagram  10 ........................................................................................................................................... 34 
Diagram  11 ........................................................................................................................................... 35 
Diagram  12 ........................................................................................................................................... 36 
Diagram  13 ........................................................................................................................................... 37 
Diagram  14 ........................................................................................................................................... 39 



 

 

K
ap

it
e

l: 
In

tr
o

d
u

kt
io

n
sk

ap
it

el
 

5 

 

1. Introduktionskapitel 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i problemområdet samt beskriva uppsatsens 

syfte och frågeställning. 

1.1. Inledning 
Marknadsföring hänvisar till handlingen att införa en produkt eller tjänst på marknaden, att 

locka potentiella kunder att överväga och i slutändan köpa ett visst varumärke. Alla metoder 

som hjälper att kommunicera ett varumärkes budskap till en publik faller under den breda 

termen marknadsföring. (Miletsky, 2010, s. 363) En marknadsförares uppgift är att sprida 

budskapet om en viss produkt eller service för att få fler kunder, vilket för några år sedan 

gjordes genom mejl, telefonförsäljning, tv- och radioreklam et cetera. På grund av teknologins 

utveckling kan nu konsumenter enkelt blockera dessa marknadsföringskanaler med hjälp av 

nummerpresentatör, skräppost, ljudlös-knappen på tv-kontrollen och så vidare. Som en följd 

till detta har nya marknadsföringsmetoder vuxit fram och företag måste använda sig av 

alternativa kanaler för att nå sina kunder. Med dagens alltmer tillgängliga teknik handlar inte 

konsumenter lika impulsivt i fysiska butiker utan använder sig i stället utav Internet, 

sökmotorer, bloggar och sociala nätverk såsom Facebook för att samla information om 

produkten innan ett inköp. (Hartline et al., 2008) 

Communities på Internet uppstår när ett datanätverk innehåller människor som är 

ihopkopplade genom socialt meningsfulla relationer (Wellman et al., 1996, s. 214-216).  I 

Sverige använder sig 78 procent av befolkningen Internet dagligen och 95 procent använder 

Internet minst en gång i veckan (Ekström & Sandberg, 2010, s.29). Ett ökat antal hemsidor 

som Facebook och My Space har gjort så att en större och yngre publik börjat använda sig av 

communities. Om användarna dessutom är aktiva i communities blir deras attityd gentemot 

mediet mer positiv och de tar i större utsträckning till sig information om företag på 

communities än tidigare. (Li, 2007) Företag använder sig mer och mer av Internet och one-to-

one marknadsföringstekniker vilket innebär att företag använder information om kunden för 

att skapa riktade erbjudanden och för att på så sätt bygga kundrelationer. För att företag ska få 

ut något av dessa relationer krävs ständig interaktion och att kommunikationen mellan företag 

och konsument går åt båda håll. Företag har i och med communties ett nytt verktyg för att lära 

känna sina kunder bättre och kunna tillämpa en marknadsföringsstrategi utefter den 

information som medlemmar uppgett vid registrering på communityn. (Allen et al., 1998, s.6, 

10-11)                         

För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt krävs det att sättet företaget marknadsför sina 

produkter på matchar hur kunderna får tag i information och handlar produkterna. Den 

teknologiska framfarten inom datorteknik och webbkommunikation har lett till att sociala 

medier används flitigt både på arbetsplatser och privat. Sociala medier har utvecklats till en ny 

marknad där företagen agerar. (Halligan & Shah, 2010, s. 5-7) Enligt Hartline et al., (2008) är 

sociala medier kommunikationskanaler (exempelvis bloggar eller Internetforum) som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. 

Marknadsföring inom sociala medier har blivit en alltmer populär marknad för företag att vara 

aktiva på tack vare att konsumenter i alla dess former går med i olika sociala medier (Hartline 

et al., 2008). 
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Enligt Dagens Nyheter (2010) använder sig fyra av tio företag i världen sig av sociala medier, 

det vill säga alla olika verktyg och applikationer som ger Internet sina sociala möjligheter 

(Miletsky, 2010, s. 70-76), för att nå ut till nya kunder. 27 procent av företagen avsätter 

dessutom medel i sin budget specifikt för sociala medier, detta på grund utav det ökade 

köptrycket på Internet som både är enkelt och smidigt för konsumenten. Alltmer företag har 

förstått att konsumenter vill kunna göra ett köp direkt genom att klicka sig fram på Internet 

och att deras närvaro på communities därmed är av större vikt än tidigare. Utvecklingen av 

sociala media har till stor del skett med hjälp av Facebook, som idag är det största 

communityn i världen. (www.dn.se) Enligt Norstedts ordbok (2000) har ordet community 

olika betydelser men i denna uppsats behandlas begreppet communities som ett virtuellt 

samhälle på Internet. Detta ger användaren frihet att kunna forma sociala nätverk kring 

gemensamma intressen istället för nätverk baserade på geografiska platser. (Wellman et al., 

1996, s. 214)  

1.2. Problembakgrund  
Facebook är ett community som idag har mer än 500 miljoner användare och är det ledande 

sociala mediet i världen. I Sverige finns idag 3,9 miljoner användare, det vill säga cirka 42 % 

av Sveriges befolkning. Facebook är öppet för vem som helst att skapa en profil och dela med 

sig av information, bilder och erfarenheter. Användare skapar en ”profil” på Facebook där 

familj, vänner, kollegor och andra användare kan se användarens aktiviteter på hemsidan. 

Personliga interaktioner mellan aktörer i sociala nätverk tar nu även plats på Internet och 

communities. (www.facebook.com) Med begreppet sociala nätverk i denna studie menas 

konsumentens familj, vänner och kollegor. 

På Facebook har företag en ”företagssida” där information och företagets aktiviteter visas 

samt antal ”fans” som är användare som har blivit följeslagare till företag. 

(www.facebook.com) Företagen drar fördel av att användare blir ett ”fan” då dennes vänner 

kan se att företaget har användarens förtroende och ger därmed företaget en positiv referens 

(Janusz, 2009). Företaget Coca-Cola Company har exempelvis över 16 miljoner ”fans” 

världen över. Genom att ha en egen företagssida kan företag få gratis marknadsföring genom 

att bli populär och uppmärksammad genom användares sociala nätverk på Facebook. Företag 

kan skräddarsy exempelvis en annons som passar företagets målgrupp, utifrån ålder, kön eller 

intresse.  Med hjälp av dessa marknadsföringssätt kan företaget kommunicera med sina 

kunder på ett mer personligt plan än tidigare. Med marknadsföring på Facebook menas inte 

bara annonsering utan även hur företag använder sin företagssida, direktannonsering och 

grupper för att påverka sina kunder. (www.facebook.com) Enligt Cafferky (1996, s.7) är word 

of mouth ett utav de mest effektiva marknadsföringssätten. Word of mouth syftar till att 

personer sprider sina positiva och negativa upplevelser av produkter eller tjänster till sitt 

sociala nätverk (Cafferky, 1996, s.7). Med hjälp av Facebook så kan konsumenter 

uppmärksamma företag och sprida sina åsikter genom olika kommunikationssätt till sitt 

sociala nätverk på Facebook. Detta är ett nytt sätt för företag att få konsumenter att sprida 

positiva åsikter om deras produkter eller tjänster. (Janusz, 2009) 

Under de senaste tre decennierna har sociala medier i form av communities på Internet och 

dess struktur analyserats, detta har visat hur användarnas relationer påverkar varandra och 

http://www.facebook.com/
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vilka konsekvenser det har för medlemmarnas beteende. (Wellman et al., 1996) Denna studie 

ämnar undersöka om sociala nätverk är en påverkande faktor på konsumentens 

köpbeslutsprocess på Facebook. Ett socialt nätverk består av alla aktörer i konsumentens 

omgivning som det sker någon samverkan med. Konsumenten baserar sina köpbeslut på 

inflytande och information från sina sociala relationer. (Forsberg & Wallmark, 2002, s.13-17) 

Dessa har möjlighet att påverka konsumentens köpbeslutsprocess, exempelvis genom att 

påpeka nöjdhet eller missnöjdhet med en viss produkt (Forsberg & Wallmark, 2002, s.13). Då 

sociala nätverks interaktioner inte längre bara utspelar sig i verkligheten utan även genom 

Internet så är det viktigt att undersöka om detta nätverk dessutom har någon påverkan på 

Internetanvändarens, i detta fall Facebookanvändarens, köpbeteende. Facebookanvändarens 

beteende och åsikt gentemot marknadsföring på Facebook behöver undersökas för att ett 

företag ska få mer förståelse om hur de kan hitta och utnyttja nya värden i Facebook för att 

kunna påverka användaren i en positiv riktning. (Smith, 2007) Användarens perspektiv är 

även viktigt för att underlätta interaktion och skapa en dialog mellan företag och konsumenten 

(Gangadharbatla, 2008).  En studie om sociala nätverks påverkan på Internet genomförd av 

Dahlin och Lindh (2005, s.50-51) visade att majoriteten konsumenter anser sig påverka 

aktörer i sitt sociala nätverk och att det är kollegor som har störst inflytande på konsumenten.  

För att kunna undersöka i vilket skede som konsumenten påverkas av sitt sociala nätverk så 

kommer denna studie behandla konsumentens köpbeslutsprocess. Denna består av fem delar; 

1) problemidentifiering, 2) informationssökning, 3) utvärdering av alternativ, 4) köpbeslut och 

5) efterköpsbeteende. Alla dessa delar är viktiga för att ett köpbeslut ska kunna tas. En viktig 

faktor som kan påverka processen är konsumentens sociala nätverk. (Blackwell et al., 2006, 

s.70) Det är därför intressant att undersöka vilken aktör i sociala nätverk som påverkar 

konsumenterna mest respektive minst. Sociala nätverk påverkar konsumentens 

köpbeslutsprocess i dagliga livet, därav är det intressant att undersöka om sociala nätverk 

även kan påverka genom Facebook, som bygger på just konsumenters relationer till sitt 

sociala nätverk.  

När konsumenten är på Facebook utsätts denna konstant för annonser som är länkade direkt 

till hemsidor där konsumenten kan handla (Clapperton, 2009, s.72). Genom ett klick kan 

konsumenten gå från att kommunicera med sitt sociala nätverk på Facebook till att inhandla 

exempelvis en ny tröja eller bok, detta till skillnad från att handla i en butik med endast vissa 

öppettider. Internet är alltid tillgängligt och företag kan nå konsumenter 24 timmar om dygnet 

genom exempelvis annonser, utskick av meddelanden till medlemmar i Facebook Fangrupper 

och exklusiva erbjudanden på företagssidor. Detta kan vara en anledning till varför Facebook 

blivit ett sådant viktigt Internetfenomen och varför dess popularitet bland företag är hög. 

(Clapperton, 2009, s.72-74) Denna uppsats kommer därför undersöka om Facebookanvändare 

handlar frekvent på Internet, om företag på Facebook når ut till konsumenter genom 

annonserm företagssidor och Facebook Fangrupper samt om detta leder till att konsumenten 

tar ett köpbeslut. 
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1.3. Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida konsumentens köpbeslutsprocess påverkas av 

sitt sociala nätverk samt om konsumenten uppmärksammar företag på communityn Facebook. 

1.4. Frågeställningar 
Huvudfrågan som ställs är; hur påverkas en konsuments köpbeslutsprocess av sitt sociala 

nätverk såsom familj, vänner och kollegor via Facebook? 

Underfrågor som ställs är: 

 Påverkar aktörer; familj, vänner och kollegor, i sociala nätverk konsumentens 

köpbeslutsprocess på skilda sätt?  

 Hur påverkar sociala nätverkets (familj, vänner och kollegors) medverkande i 

Facebook Fangrupper konsumentens köpbeslutsprocess? 

 Handlar Facebookanvändare ofta produkter på Internet samt uppmärksammar de 

annonser och företagssidor på Facebook? 

 Hur använder konsumenter Facebook i sin köpbeslutsprocess?  
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2. Sociala medier, community & Facebook 
I detta kapitel presenteras sociala medier, community och Facebook för att ge en bättre 

uppfattning om begreppens innebörd. 

2.1. Sociala medier 
Sociala medier är den övergripande termen för alla olika verktyg och applikationer som ger 

Internet sina sociala möjligheter; dessa kan hjälpa användare att kommunicera, skapa nya 

idéer och träffas elektroniskt. Exempel på social media är e-post, bloggar, fildelning, 

communities et cetera. Sociala media fokuserar på att hjälpa människor hålla kontakten och 

kommunicera med varandra. Dessa medel är i ständig förändring och behöver uppdateras 

dagligen för att säkerhetsställa att de fångar sina besökares intresse. (Miletsky, 2010, s. 70-76)  

 

Marknadsföring genom sociala medier ger företag fördelar eftersom det är kostnadseffektivt 

och företag kan nå sin idealkund utan en stor budget och kan ofta förlita sig på att 

konsumenterna kommer att sprida budskapet åt dem. Genom sociala medier  såsom Facebook 

kan företag även välja att nå ett brett eller smalt segment, detta genom att låta konsumenter 

uttrycka offentliga åsikter och sedan ge svar till konsumenten bygger upp företagets 

förtroende. Genom att skapa företagssidor på communities (se förklaring nedan) kan företag 

bygga starka kopplingar till sitt märke genom att ge besökaren nyheter, produkt 

uppdateringar, information och möjligheten att uttrycka sig. Användandet av sociala medier 

domineras av unga människor då 40 till 50 procent av alla 20-30 åringar använder sig av 

sociala medier. (Miletsky, 2010, s.82-85) 

2.2. Community 

Ett community är ett Internetbaserat verktyg som tillåter läsaren att offentligt interagera med 

författaren eller med andra användare online på Internet, exempelvis Facebook är ett sådant 

verktyg. Grunden för ett community består av att användaren skapar en profil och lägger till 

vänner på sin sida, man kan även lägga till applikationer med olika syften och innehåll. De 

flesta communities har olika funktioner som användaren kan välja vara synliga för alla eller 

bara för ett visst antal utvalda. Efter att ha skapat ett konto blir det möjligt att skapa ännu fler 

kontakter med både vänner i verkliga livet eller obekanta för att sedan utveckla eller bygga 

upp sina relationer. Användning av communities tillåter personer och företag att bibehålla 

eller skapa nya kontakter. Interaktion mellan företag och kunder genom sociala medier öppnar 

nya möjligheter för båda företaget och kunden att få kontakter och information. Företag och 

privatpersoner kan utnyttja det sociala nätverket för att spara tid och kostnader när de vill 

sprida sitt budskap. Ett företags användning av sociala medier handlar om att ta reda på vad 

kunderna vill ha och förväntar sig av företaget och sedan utveckla sin organisation därefter. 

För att företag ska ha någon nytta av att använda Facebook som marknadsföringskanal måste 

företaget locka till sig anhängare och sedan behålla deras uppmärksamhet genom intressant 

information och spännande tävlingar. (Clapperton, 2009, s. xxvi, 5, 59-64) 

 

De flesta communities tillhandahåller även funktioner där det går att lägga upp bilder, chatta, 

blogga et cetera.  Vid sidan av att communities erbjuder en kommunikationskanal mellan 

privatpersoner så erbjuder de även företag ett sätt att förmedla sina produkter till sina 
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konsumenter, vare sig de är privatpersoner eller företag.  Många sociala nätverk är även 

tillgängliga via mobiltelefon och användaren kan gå in på sin profil oavsett var han eller hon 

befinner sig. (Ellison & Boyd, 2007) Communities funktion och roll har förvandlats från en 

som ansluter människor med liknande intressen till att bli en medhjälpare för tillväxt och 

expansion av online-ekonomin. Genom att använda sig av en alltmer sofistikerad statistisk 

information och databearbetningsteknik så kan företag rikta reklamkampanjer mot specifika 

marknadssegment. (Demerling, 2010) 

2.3. Facebook  
Facebook är som tidigare nämnt världens största community, här nedan beskrivs uppkomsten 

och tillämpningen av det sociala mediet.  

2.3.1. Bakgrund 

Facebook grundades 2004 och är ett socialt verktyg som hjälper människor att kommunicera 

mer effektivt med sina vänner och kollegor (www.facebook.com). Hemsidan är utformad för 

att underlätta människors sociala utbyte av information och kan kartlägga människors verkliga 

sociala förbindelser. De grundläggande funktionerna på Facebook består av en profil och 

startsida som innehåller toppnyheter om användarens vänner. Profilen visar information som 

användaren valt att visa; inkluderat ålder, intressen, utbildning, kontaktinformation et cetera. 

Facebook innehåller även vissa grundapplikationer som foton, evenemang, Facebook 

Fangrupper och Företagssidor som gör det möjligt för människor att interagera och dela 

information. Användaren kan kommunicera med sina kontakter genom exempelvis chat, 

personliga meddelanden, profilinlägg och statusuppdateringar. På Facebook kan användare 

hålla kontakt med personer i sitt sociala nätverk, spela spel, hitta nya vänner, arrangera 

evenemang et cetera. (Clapperton, 2009, s.5) Se bilaga 2 som innehåller en ordlista på 

begrepp och termer som används om Facebook. 

2.3.2. Företagssida på Facebook 

En företagssida är en anpassningsbar hemsida på Facebook som företag använder sig av för 

att öppna en diskussion med Facebookanvändare angående sin produkt eller företaget självt. 

Ett ”fan” är en användare som gillar eller vill supporta ett företag.  För att bli ett ”fan” måste 

användaren klicka på ett företags ”gilla-knapp”. När en användare blivit ett ”fan” ser 

användarens vänner det på sin Startsida. ”Fanet” får sedan själv uppdateringar och nyheter om 

företaget på sin nyhetssida vilket kan stärka kundens intresse och lojalitet. (Clapperton, 2009, 

s.59-64) 

Företag skriver ofta erbjudanden som status vilket attraherar fler användare till företagssidan 

och bidrar även till att Fans i sin tur rekommenderar sidan till andra användare på Facebook 

(www.facebook.com). Företag kan dra fördel av att utnyttja verkliga samband mellan vänner 

på Facebook som rekommenderar en företagssida till sina vänner, som litar i sin tur på 

referensen från sin vän. Fans kan skriva på företagets ”vägg” och uttrycka sina åsikter och få 

svar. På företagssidan finns även flikar innehållande info, diskussioner, foton och filmklipp. 

(Treadaway & Smith, 2010, s.42-45) Bild 1 på nästa sida visar ett exempel på New York 

Times företagssida. På sin ”vägg” kan företaget och sina ”fans” använda delningsverktyget 

för att dela synpunkter och även reklam. Inlägg som företaget lägger upp går direkt till 

http://www.facebook.com/
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Fansens startsida och kommentarer från företagets Fans går till sina vänners nyhetssida. 

(Treadaway & Smith, 2010, s.42-45)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. källa: www.facebook.com Facebook produktguide 

2.3.3. Facebook Fangrupper 

Fangrupper på Facebook används av Facebookanvändare för att diskutera gemensamma 

intressen, uppmärksamma särskilda produkter, företag eller organisationer. Det är en 

möjlighet för Facebookanvändare att komma samman på nätet för att dela information och 

diskutera specifika ämnen. Fangrupper på Facebook används alltmer av företag och 

organisationer inom offentliga sektorn för att samarbeta med intressenter - vare sig de är 

medlemmar av allmänheten, anställda, medlemmar, aktieägare eller kunder. En Facebook 

Fangrupp innehåller medlemmar, senaste nyheter, diskussion, information om gruppen, en 

”vägg” där medlemmar eller administratör kan skriva, bilder och filmklipp samt 

kommentarer. Företag kan skapa en grupp för att till exempel skapa opinion om en produkt 

eller av en användare för att de ogillar ett märke, gillar ett företag, vill uppmärksamma något 

specifikt. När en Facebookanvändare går med i en Facebook Fangrupp så visas det på dennes 

vänners startsidor och fler användare får vetskap om gruppen. (www.facebook.com) 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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2.3.4. Annonsering 

Annonsering på Internet har ökat med 7 procent från 2008 till 2009. Det investeras årligen 5,2 

miljarder kronor i Sverige på Internetmarknadsföring, den uppgår till 16,7 procent av landets 

totala reklamintäkter och har därmed gått om tv-reklamen. (Ekström & Sandberg, 2010, s.19-

20) Annonsering är ett effektivt sätt att nå en publik genom att köpa plats eller tid i en viss 

mediekanal. Marknadsföraren får kontroll över hur mycket tid eller plats som är köpt och kan 

göra en budget för annonsering men det är dyrt och kunder är ofta negativt inställda till sådan 

reklam. Annonsering är en form av marknadsföring där olika mediekanaler får betalt för att 

kommunicera ett budskap from annonsören till en önskad publik. (Miletsky, 2010, s.366-368) 

Facebook är en marknadsföringskanal där det går att betala för annonser som syns till höger 

på de Facebooksidor som Facebookanvändaren är aktiv på. Facebook har miljontals 

användare och erbjuder plats för företag att använda sig av webbanners som är en 

reklamannons som visas på hemsidan. När Facebookanvändaren sedan klickar på annonsen 

kan annonsens hemsida visas direkt eller så kan ett ”Pop-up” fönster med reklam dyka upp 

framför eller bakom webbläsaren. (Clapperton, 2009, s.5-6) Dessa annonser är ofta rörliga 

och består av animationer för att ge användaren så mycket information som möjligt. Genom 

dessa annonser kan företag snabbt nå en bred publik, på Facebook kan företag även välja 

utefter exempelvis ålder, kön och intresse vilka Facebookanvändare som annonsen ska visas 

för. (Miletsky, 2010, s.366-368) 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel framför teorierna om konsumentbeteende, sociala nätverk och 

köpprocessmodellen som alla tre sedan ligger till grund för analysen. 

3.1. Konsumentbeteende  

Konsumentbeteende är studien av de processer som är inblandade när individer eller grupper 

väljer, köper, använder eller gör sig av med produkter, tjänster, idéer eller erfarenheter för att 

tillfredställa behov och önskemål. Dagens samhälle har utvecklats till ett konsumentsamhälle 

där människor förmedlar sin identitet och sina relationer genom konsumtion. Detta 

konsumentsamhälle karaktäriseras av konsumentens kultur. Konsumtion och marknadsföring, 

det vill säga annonsering, konsumentbeteende et cetera, har blivit de främsta reflektorerna av 

nuvarande kulturella värderingar, normer och sociala roller. (Solomon et al., 2010, s.7, 32-34) 

Marknadssegmentering innebär att konsumenter blir uppdelade i grupper beroende på olika 

dimensioner; exempelvis produktanvändning, demografi (ålder och kön) och människors 

livsstil (Blackwell et al., 2006, s.26). Med hjälp av databaser och relationsmarknadsföring kan 

marknadsförare anpassa sig efter de olika konsumentgruppernas önskemål och behov. Detta 

påverkar även konsumentens beteende då människor, beroende på bakgrund och andra 

faktorer, beter sig olika. (Solomon et al., 2010, s.27) 

Ett inköp kan påverkas av faktorer som dramatiskt har inflytande på konsumentens 

beslutstagandeprocess.  Utöver kvalitén på en produkt kan dessa faktorer vara till exempel 

garantier, miljö, service et cetera. Själva köpet påverkas av konsumentens inställning, humör, 

tidspress eller köpbenägenhet. Konsumentens humör kan ändras beroende på inköpsmiljön. 

(Solomon et al., 2010, s.92-93) Köpupplevelsen är en viktig del av beslutsfattandet, 

konsumentens utvärdering av säljpersonal, miljön och produkt är faktorer som påverkar 

(Blackwell et al., 2006, s.81-82). På Internet ändras denna upplevelse, istället för att mötas av 

personal i en butik så kan konsumenten själv klicka på det som är intressant och lägga till 

varor i en varukorg för att sedan betala direkt. Det blir viktigare för Internetmarknadsförare att 

skapa en trevlig och tydlig miljö där kunden kan hitta det som söks lätt. Att köpa produkter 

online är numera alltmer frekvent eftersom det är bekvämt för konsumenten och tillgängligt 

24 timmar om dygnet. Konsumenten påverkas av information som ges i samband med köpet 

oavsett tidigare kunskap om produkten. Tydliga bilder och skriftlig information om 

produkten, exempelvis storlek och material, är viktigt när kunden ska genomföra ett köp och 

främjar impulsköp. Innan Internetköp kollar konsumenter ofta efter kommentarer eller 

diskussioner i forum angående produkten eller företaget som säljer den. Detta kan hjälpa eller 

stjälpa en produkt, antingen har produkten bra kritik eller så avråder konsumenter andra 

konsumenter från att köpa produkten. Kundens tillfredställelse beror på huruvida produktens 

prestanda överensstämmer med kundens förväntningar. (Solomon et al., 2010, s.34-38)  

3.1.1. Köpbeslutsprocess  

Blackwell et al., (2006, s.70) har utvecklat en modell (Se Figur 1. s.15) för att förstå hur 

processen ser ut när ett köpbeslut tas. Köpbeslutsprocessen påvisar hur olika externa och 

interna faktorer påverkar konsumentens sätt att tänka, utvärdera och agera. 

Köpbeslutsprocessen undersöker skedena; problemidentifiering, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende. Köpbeslutsprocessen börjar långt 
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innan själva köpet och har konsekvenser efter det att köpet är gjort. (Blackwell et al., 2006, 

s.70) Alla steg är inte alltid nödvändiga i köpprocessen då det är vanligt att en konsument kan 

hoppa över ett eller flera steg, exempelvis när det handlar om ett varumärke som konsumenten 

köper regelbundet (Kotler et al., 2006, s.191). Genom att förstå de olika stadierna i 

köpbeslutprocessen kan marknadsförare ta reda på varför konsumenter inte köper en specifik 

produkt och hur de kan få konsumenter att köpa mer (Blackwell et al., 2006, s.70). 

3.1.1.1. Problemidentifiering  

Köpprocessen börjar när köparen upplever ett behov eller ett problem som kan ha uppstått på 

grund av ett externt eller internt stimuli. Externa stimuli kan förklaras som fysiologiska då 

konsumenten exempelvis känner av hunger, eller så kan de vara psykologiska då 

konsumenten exempelvis vill uppleva nöje. Interna stimuli är det stimuli som produceras av 

konsumentens kropp. (Lange & Dahlén, 2003, s.28, Axelsson & Agndal, 2005, s. 108) 

Konsumentens behov uppkommer när den märker att skillnaden mellan det nuvarande och det 

eftertraktade tillståndet är tillräckligt stort. Det finns vissa trösklar som aktiverar 

konsumentens behov, så länge konsumenten upplever en skillnad mellan upplevt och önskat 

tillstånd så ökar dess behov. (Axelsson & Agndal, 2005, s.108) 

3.1.1.2. Informationssökning 

När en konsument identifierat ett problem uppstår ett behov och informationsökning startas 

för att tillfredsställa behovet (Dahlén & Lange, 2003, s.34). Konsumenten kan då antingen 

öka sin uppmärksamhet och bli mer mottaglig för information om produkter eller göra en 

aktiv informationssökning (Kotler et al., 2006, s.191-192). Informationssökning kan delas in i 

två kategorier, den första kategorin är intern, det vill säga minnesbaserad, och den andra är 

externsökning, det vill säga handlingsbaserad. Konsumenter utgår ofta från interna sökningen 

angående produkter eller varumärken som de sett tidigare eller känner igen, som har potential 

att tillfredställa det aktuella behovet. Om konsumentens behov blir tillfredsställt kommer det 

inte behövas någon extern sökning. När konsumenter använder externsökning beror det på att 

internsökningen inte räckte till för att tillfredsställa behovet eller att en osäkerhet skapades 

gällande den interna sökningen. Externsökning reducerar osäkerhet som finns inför ett nytt 

köp. Detta då sökning efter ny information om produkten eller varumärket genomförs för att 

öka kunskapen och kunna tillfredsställa behovet. (Dahlén & Lange, 2003, s. 34-38) I den 

aktiva sökningen använder sig konsumenten av olika informationskällor för att lära sig mer 

om en produkt. Dessa källor kan vara personliga; vänner, familj eller grannar, kommersiella; 

reklam, webbsidor eller försäljare, offentliga; massmedia eller konsumentorganisationer samt 

erfarenhetsmässiga källor där konsumenten har använt eller undersökt produkten själv. 

Internet har ändrat sättet hur konsumenter kan söka information och köpa produkter. Dagens 

marknad består av den traditionella konsumenten som inte köper produkter online och cyber-

konsumenten som oftast köper produkter online och hybrid-konsumenten som gör både och. 

För att kunna tillfredställa den senare behöver företag finnas båda offline och online. (Kotler 

et al., 2006, s.191-192) 
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3.1.1.3. Utvärdering av alternativ 

Konsumenten gör en utvärdering och bearbetar den samlade informationen innan köpbeslutet 

tas (Blackwell et al., 2006, s.79). Konsumenten försöker tillgodose ett behov och letar därför 

efter vissa fördelar från produktlösningen som bäst passar in. Varje produkt består av 

särskilda attribut som har olika förmågor att leverera de eftersökta fördelarna för att tillgodose 

konsumentens behov. Det alternativ som uppfyller konsumentens krav är det som väljs. 

Utvärderingar reflekteras ofta av konsumentens föreställningar och attityder. Konsumenten 

får dessa genom erfarenhet och lärande och utvecklas sedan faktorer som påverkar 

konsumentbeteendet. (Kotler et al., 2006, s.193-196) När konsumenten ska ta ett köpbeslut 

utvärderas produktens olika utmärkande egenskaper. De egenskaper som evalueras är 

framträdande och avgörande egenskaper. Framträdande egenskaper redogör för vad 

konsumenten tänker om pris, pålitlighet och faktorer som inte skiljer sig från liknande 

produkter. Till exempel om två produkter har samma funktioner och tenderar att vara 

likvärdiga varumärkesmässigt, spelar priset en större roll. Om varumärkena däremot skiljer 

sig åt tenderar konsumenten att se produktens andra specifika egenskaper som en avgörande 

faktor. (Axelsson & Agndal, 2005, s.111) Avgörande egenskaper har att göra med hur 

produkter skiljer sig ifrån varandra i form av detaljer. Exempelvis för en bil kan det innebära 

bilens modell eller vilken typ av mugghållare som finns i bilen. Avgörande attribut 

bestämmer även för vilket varumärke och handelsplats konsumenten väljer. (Blackwell et al., 

2006, s.80-81) 

3.1.1.4. Köpbeslut 

Under utvärderingens gång utvecklar konsumenten preferenser för ett visst varumärke eller 

produkt. Konsumenter kan även ha för avsikt att köpa det mest önskade varumärket (Kotler et 

al., 2006, s.197-199). Sedan tar konsumenten ställning till om köpet ska genomföras eller inte. 

Efter att ha tagit ett beslut går konsumenten igenom i två faser. I första fasen gör konsumenten 

ett val om återförsäljare, det vill säga platsen där köpet ska utföras. Köp kan utföras genom 

olika säljkanaler som till exempel Internet, kataloger eller i butiker. (Blackwell et al., 2006, 

s.81-82) I andra fasen när konsumenten ska ta köpbeslutet så ingår fyra underbeslut som 

övervägs olika mycket beroende på om produkten är hög eller låg-engagemang. Hög-

engagemangsprodukter kräver större övervägning än låg-engagemangsprodukter. 

Underbesluten består av att bestämma varumärke, kvantitet, tidpunkt och betalningssätt. 

Inköp av dagliga produkter så som mjölk innebär färre beslut än inköp av exempelvis en bil. 

(Kotler et al., 2006, s.197-199) 

Konsumentens köpbeslut kan påverkas av två faktorer, först andras attityder som beror på hur 

negativ den andra personen är till konsumentens föredragna alternativ och beror även på 

konsumentens motivation att hålla med den andra personens åsikt. Desto närmare till 

konsumenten och starkare negativ åsikt den andra personen har om en produkt desto mer 

kommer konsumenten att anpassa sig efter denna. Den andra faktorn är oförväntade 

situationella faktorer som kan ändra köpavsikten, exempelvis om konsumenten möts av en 

otrevlig säljare eller att vädret gör det svårt att komma till affären. Konsumentens 

köppreferenser och köpavsikt är inte helt pålitligt för att förutspå konsumentbeteende. Vid 

själva köpmomentet kvarstår en öppenhet som ger konsumenten valmöjligheter. Exempelvis 

genom att konsumenten exponeras för förmånliga erbjudanden kan återförsäljaren ge 
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konsumenten anledning att exempelvis byta varumärke. Konsumenter kan ha för avsikt att 

köpa en viss produkt, men kan vid köpbeslutet ändra sig och göra ett oplanerat köp. 

(Blackwell et al., 2006, s.80-81) Konsumentens omfattning av planering av köp beror på 

konsumentens engagemang och motivation till att handla (Axelsson & Agndal, 2005, s.111).      

3.1.1.5. Efterköpsbeteende 

Efter att konsumenten har köpt en produkt utvärderas köpet om produkten och dess prestanda 

lever upp till förväntningarna. Detta leder till att konsumenten skapar antingen positiva eller 

negativa värderingar om produkten efter köpet. (Wirtz & Chung Lee, 2003) Om produkten 

inte lever upp till förväntningarna blir konsumenten besviken, möter produkten 

förväntningarna så blir kunden nöjd och överträffar produkten förväntningarna så blir kunden 

förtjust. Kundens nöjdhet eller missnöjdhet med produkten påverkar kommande köpbeteende. 

Är konsumenten nöjd är det större chans att samma produkt eller varumärke köps igen och att 

konsumenten berättar om sitt köp för andra. Är konsumenten missnöjd så finns risken att 

produkten blir tillbakalämnad, att konsumenten klagar privat, offentligt eller till företaget. 

Privata åtgärder som kan tas av konsumenten är att göra ett medvetet val att inte köpa 

produkten igen eller varna vänner. (Dahlén & Lange, 2003, s.52-55) 

Nedan visas en egenutformad modell (Se figur 1) på hur denna studie undersöker hur 

köpbeslutsprocessen, sociala nätverk och Facebook kopplas samman. Det sociala nätverket 

utgörs av familj, vänner och kollegor, dessa påverkar genom Facebook konsumenten och dess 

köpbeslutsprocess. Facebook kan agera plattform för sociala nätverkets interaktion, 

konsumentens familj, vänner och kollegor kan påverka konsumenten via Facebook genom att 

exempelvis skriva ett meddelande eller demonstrera nöjdhet med en viss produkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen utformning av köpbeslutsprocessen, sociala nätverk och Facebook, källa: Blackwell et al., 2006, 

s. 70 
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3.1.2. Sociala faktorer och sociala nätverk  

Konsumentbeteende påverkas av sociala faktorer som referensgrupper, familj, sociala roller 

och status. En referensgrupp är alla grupper som har ett direkt eller indirekt inflytande på 

konsumentens attityd eller beteende. Familj är konsumentens mest inflytelserika 

referensgrupp och konsumenten har ofta två olika familjer. Den första innefattar föräldrar och 

syskon som har gett konsumenten värderingar och erfarenheter angående religion, politik, 

självkänsla, kärlek et cetera. Även om konsumenten inte längre umgås frekvent med den 

familjen så påverkar det köpbeteendet. Den andra familjen är konsumentens egenbildade 

familj som består av hustru eller man samt eventuella barn. Denna familj har en mer direkt 

påverkan på det dagliga köpbeteendet. Konsumenter deltar i flera olika grupper där de har en 

roll som kommer med en viss status. Människor väljer ofta produkter som reflekterar och 

kommunicerar denna roll och deras nuvarande eller önskade status i samhället. (Kotler et al., 

2006, s.176-179) Förutom dessa två familjer är subkultur och sociala klasser andra sociala 

aspekter som konsumenten påverkas av.  Subkultur kan till exempel vara religiösa eller 

politiska grupper. Faktorer som kännetecknar en persons sociala klass är inkomst, utbildning, 

familjebakgrund och yrke. (Axelsson & Agndal, 2005, s-114-115)  

 

Konsumentens sociala nätverk påverkar följaktligen denne till en hög grad och spelar därmed 

en stor roll för beslutstagandet. Sociala nätverk fungerar som ett nät som kopplar ihop 

människor och aktörerna i nätet har möjlighet att påverka varandra negativt eller positivt. Till 

ett socialt nätverk hör alla människor som det sker någon form av samverkan med, det som 

förenar alla i detta nätverk är att de är viktiga för den person i vars nätverk de ingår. Med 

socialt nätverk menas i detta sammanhang konsumentens familj, vänner och kollegor som 

påverkar konsumenten. (Forsberg & Wallmark, 2002, s.13-17) Sociala nätverk spelar en stor 

roll för en individs beslutstagande. Sociala nätverk baseras på relationer mellan varandra, 

dessa relationer kan vara bestående eller temporära. (Wirtz & Chew, 2002) Vänner och 

familjer klassas som ett stabilt nätverk, men det krävs alltid en viss mängd engagemang och 

känslor för att hålla en relation vid liv. Även ytligare aktörer i nätverket kan påverka 

konsumenten, exempelvis om det finns någon som konsumenten ser upp till så kan denna 

persons nöjdhet eller missnöjdhet med en produkt starkt påverka konsumentens inställning. 

(Gummesson, 2002, s.22-23) När ”det sociala nätverket” nämns i bestämd form hädanefter så 

menas just konsumentens egna sociala nätverk. 

Ett exempel på hur det sociala nätverket kan påverka köpbeslut kan vara att en familjemedlem 

ger råd till konsumenten om vad som ska köpas. Inflytandet som det sociala nätverket har 

hjälper konsumenten till att ta ett beslut och ger en säkerhet och försäkran om att rätt val görs. 

Genom att konsumenten till exempel får råd om en viss produkt så minskar osäkerheten och 

chansen att just den produkten köps ökar. (Brown & Reingen, 1987) Reklam är också en 

viktig del av konsumentens köpbeslut men spelar en större roll i början av 

köpbeslutsprocessen, exempelvis vid informationssökning. Det sociala nätverkets inflytande 

ökar i betydelse desto närmare konsumenten kommer till ett köpbeslut. (Borell & Johansson, 

1996, s.46-47)  
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Dahlin och Lindh (2005, s.50-51) genomförde en studie där de undersökte om det sociala 

nätverkets påverkar konsumentens syn på Internet. Resultatet av undersökningen visade att 

97,2 % av tillfrågade påstod att deras relation till Internet har blivit påverkad av det sociala 

nätverket. Resultatet visade även att 96,1 % tror sig själva kunna påverka andra aktörer i sitt 

sociala nätverk. Studien visade även vikten av att konsumenten har förtroende för Internet 

som handelsplats och för aktörer i det sociala nätverk som påverkar köpbesluten. Det 

framkom även att av alla aktörer i det sociala nätverket är det kollegor i skolan eller på jobbet 

som har störst inflytande på konsumenten. (Dahlin & Lindh, 2005, s.50-51)                  

Konsumenten baserar sina köpbeslut på inflytande och information från sina sociala 

relationer. Sociala relationer är de relationer som finns i konsumentens nära omgivning; 

familj, vänner, kollegor på jobbet eller i skolan. Då konsumenten blir utsatt av inflytande och 

information från sin omgivning påverkar det även köpbeteendeprocessen. (Borell & 

Johansson, 1996, s.46-47) 

3.1.3. Word of mouth 

Word of mouth är en effektiv metod för att sprida information mellan användarna på 

Facebook men även till andra utomstående. Det är en kostnadseffektiv metod för företag att 

använda sig av eftersom att det är användarna som sprider vidare informationen till andra 

personer som de anser kan ha användning av informationen. På så vis hjälper de till att sprida 

företagets budskap från användare till mottagare. (Dahlén & Lange, 2003, s.378-379) Word of 

mouth är en av den viktigaste, inflytelserika källor för en konsument att få information inför 

ett köp (Cafferky, 1996, s.7). 

Att sprida information genom word of mouth kan ha en positiv eller negativ effekt, eftersom 

att det är avsändarens upplevelse av informationen som spelar roll. Avsändaren har ofta en 

relation till mottagaren och det är svårt för företag att kontrollera vilken information som 

sprids. (Dahlén & Lange, 2003, s.378) För att word of mouth ska var effektivt krävs det att 

talaren och lyssnaren ser ett värde med kommunikationen mellan varandra (Cafferky, 1996, 

s.6). En kund kan till exempel köpa en produkt bara för att en nöjd vän har berättat om 

produkten och rekommenderat den. Företag drar fördel av ett positivt rykte och kan 

uppmuntra mun till mun för att få kunder att dela med sig av sina erfarenheter. (Dahlén & 

Lange, 2003, s.380) Konsumenter som inte är nöjda med en produkt är tio gånger mer 

benägna att tala ut om deras missnöje än någon som har en positiv syn på en produkt 

(Cafferky, 1996, s.3). För att mun till munmarknadsföring ska var effektiv krävs det att 

talaren och lyssnaren ser ett värde med kommunikationen mellan varandra. Företag kan till 

exempel använda sig av kända personer eller experter inom området för produkten som ska 

säljas då de kan ha inflytande på människor. Organisationer som lägger fokus på kundvård 

istället för att bara försöka få kunden att köpa mer får ofta bättre anseende hos kunden. De 

som använder sig av kreativitet, ordlekar och förnyelse i sin marknadsföring kan i många fall 

kommunicera sitt budskap bättre än de som håller sig till traditionella metoder, vilket generar 

bättre word of mouth. (Dahlén & Lange, 2003, s.379-380) 
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4. Metod  
I detta kapitel behandlas uppsatsen metod och de val som gjorts i studien. Det beskrivs vilken 

data som använts för att kunna genomföra undersökningen. Enkäten och dess utformning 

beskrivs sedan och för att säkerställa kvalitén på denna gjordes ett pilottest, följt av det urval 

som valdes. Därefter visas kopplingen mellan teori och enkätfrågor genom en 

operationaliseringstabell och till sist beskrivs hur resultatet har analyserats.  

4.1.  Metodval 
För att svara på uppsatsens syfte och frågeställning valdes en undersökning av kvantitativ 

karaktär. Genom att utföra undersökningen med hjälp av enkät kan respondenterna få 

identiska frågor vilket gör det möjligt att generalisera utfallet (Christensen et al., 2001, s.67). 

Kvantitativ undersökning användes till denna studie för att upptäcka, fastställa och mäta 

samband mellan svaren på de olika frågorna i enkäten. Genom att utforma frågor utifrån de 

framtagna teorierna har frågorna anpassats med mätskalor och svarsalternativ. Sedan har de 

olika variabler som mätts jämförts i analysen. Den kvantitativa metoden tillåter respondenten 

att vara objektiv och de kan inte påverka svarsfrekvensen till den mån som de skulle vid en 

intervju.  Enligt Christensen et al (2001, s.67) har en kvantitativ undersökning som avsikt att 

främst registrera och fokusera på kvantifierbara variabler. En undersökning av kvantitativ 

karaktär undersöker det specifika i ett visst sammanhang eller delarna av en helhet. 

(Christensen et al., 2001, s.67)  

4.2. Teorival 
Efter att ha läst och undersökt litteratur valdes teorier som ansågs kunna vara relevanta för 

studien, dessa skalades sedan ner en efter en för att endast behandla konsumentbeteende, 

köpbeslutsprocessen, word of mouth och sociala nätverk. Dessa teorier valdes för att de 

passade in på studiens syfte och frågeställningar samt för att de var nödvändiga för att kunna 

analysera resultatet från undersökningen. I teorikapitlet och genom hela studien behandlas 

begreppet word of mouth på engelska, detta då det är det vedertagna ordet inom 

marknadsföring. Enligt Ejvegård (2009, s.20) är det av stor vikt att tidigt under arbetets gång 

avgränsa ämnesvalet för att undvika att ämnet blir för brett och oöverskådligt. Teorin 

sammanfördes under avsnittet teoretisk referensram tillsammans med en egenutformad modell 

(se figur 1, s.15) som stöd för undersökningens frågeställning. 

För att tydliggöra begreppen sociala medier och communities utvecklades ett kapitel som 

redogör för dessa. Däri presenteras även Facebook som utgör en viktig del av 

frågeställningen. Då dessa begrepp inte utgör en del av teorin lades det kapitlet innan 

teorikapitlet. 

4.3. Insamling av data 
Först gjordes en sekundärdatainsamling, främst för att se vilken information som fanns om 

berörda ämnen för att öka kännedomen inom området (Rosengren & Arvidsson, 2002, s.377). 

Därefter samlades primärdata in med hjälp av en enkät, som beskrivs vidare senare i detta 

kapitel.   

 



 

 

K
ap

it
e

l: 
M

et
o

d
 

20 

 

4.3.1. Sekundärdata 

En förundersökning genomfördes för att se om problemet studerats i tidigare sammanhang. 

Genom att söka efter vetenskapliga artiklar och litteratur i högskolans databaser, bibliotek och 

genom diverse Internetbaser var det möjligt att få en större inblick över relevant information 

som var kopplat till problemet som skulle undersökas. Enligt Ejvegård (2009, s.17) är en 

omfattande förundersökning är viktig för att granska den fakta som presenteras i arbetet. 

Sekundärdata bestod av litteratur och artiklar för att beskriva de teorier som ligger till grund 

för frågeställningen.  När Facebook beskrivs så kommer en del information från Facebooks 

egna hemsida, denna information överensstämmer emellertid med hur hemsidan fungerar och 

anses inte påverka analysen. De litterära verk och vetenskapliga artiklar som användes i 

studien ansågs vara pålitliga. Då denna studie innehåller flertalet litterära verk berörande 

samma ämnesområde har dessa kunnat jämföras för att undvika felaktig information. Hög 

validitet innebär att studien undersöker exakt det som var menat och att resultatet motsvarar 

verkligheten. Den teoretiska referensramen tillsammans med operationaliseringen och 

genomförandet av enkäten gör att validiteten i denna studie bedöms som god då den mäter det 

som avses mätas. Litteratursökningen visar att teorin är tagen från flertalet olika källor för att 

påvisa studiens tillförlitlighet (Svenning, 2003, s.99). Litteratursökningen skedde genom 

databaser såsom ProQuest, Ebrary, J-store, Google Schoolar, BookIT, ELIN@Mälardalen. 

Sökorden som användes enskilt och i kombination med andra; sociala medier, 

marknadsföring, konsumentbeteende, köpbeslutsprocessen, Facebook, sociala nätverk och 

community. Orden har använts i olika kombinationer på både engelska och svenska. 

4.3.2. Primärdata 

Undersökningen genomfördes med hjälp av insamlad data från respondenter som fick besvara 

en enkät med slutna frågor. Insamlad data har gett möjlighet att testa teorins innehåll och dess 

applicering på studiens frågeställning. Primärdata är ny information som har samlas in för 

första gången genom olika insamlingstekniker som är anpassade för att lösa det aktuella 

problemet (Bell, 2000, s.63).   

4.4. Urval  
Respondenter för denna undersökning begränsades till Facebookanvändare mellan åldrarna 20 

och 30 år då att denna målgrupp är den mest aktiva på Facebook (www.facebook.com). En 

kvantitativ enkätundersökning kan genomföras som en totalundersökning eller en 

urvalsundersökning (Trost, 1994, s.33). På grund av Facebooks stora population av användare 

kunde inte en totalundersökning genomföras utan enkäten genomfördes istället ett 

bekvämlighetsurval. I ett bekvämlighetsurval väljs respondenter ut efter tillgänglighet 

(Christensen et al., 2001, s.132), i detta fall är respondenterna författarnas vänner på 

Facebook. Dessa vänner består av cirka 350 Facebookanvändare med olika bakgrund och 

ålder och urvalet anses därför inte påverka resultatets representativitet. Då alla respondenter är 

Facebookanvändare och har erfarenhet från communityn anses det inte svårt för dessa att 

besvara enkäten. Detta stärker validiteten i studien eftersom risken för slumpmässiga fel hos 

en ovan Facebookanvändare minskar. Enkäten skickades ut till 350 respondenter, kvinnor och 

män mellan 20 och 30 år, som är aktiva Facebookanvändare. Av dessa 350 var det 227 

respondenter som fyllde i enkäten till fullo. Enligt Trost (1994, s.35) bör en enkät ha ett 

http://www.facebook.com/
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minimum på femtio svarande respondenter. Målet för denna undersökning var att ha en 

urvalsstorlek större än 50 respondenter för att lättare kunna analysera och se samband i 

resultatet.   Desto fler respondenter desto bättre är det då det ökar chansen till ett resultat som 

stämmer överens med populationen (Christensen et al., 2010, s.121-122). Enkäten skickades 

ut tillsammans med ett introduktionsbrev för att väcka nyfikenhet hos respondenterna och 

betona vikten av deras medverkan samt att deras svar spelar en stor roll för undersökningen 

(Trost, 1994, s.35). Trots detta så började, utöver de 227 som ingår i analysen, cirka 50 

respondenter att fylla i enkäten men avbröt sedan efter första sidan med frågor. Detta bortfall 

kan bero på att respondenten tappat intresse eller inte varit införstådd med att det fanns fler 

sidor med frågor, även fast det syntes tydligt på slutet av varje sida att respondenten skulle 

klicka vidare ända tills knappen ”Lämna in svar” syntes.  

4.5.  Genomförande av enkät  
Den enkätmetod som valdes för undersökningen var en Internetenkät. Anledningen till detta 

var att en Internetenkät är lättillgänglig, kostnadseffektiv och enkel att genomföra samt att det 

är möjligt att få svar från ett större antal respondenter (Christensen et al., 2001, s. 142). Att 

utföra enkätundersökning genom Internet är relativt nytt tillvägagångssätt för att göra en 

vetenskaplig undersökning på en stor population (Christensen et al., 2001, s. 142). En 

ytterligare fördel med att använda sig av webbenkät är att det underlättar bearbetning av data 

efter insamlingen. Det hjälper även undersökningen att få tillräckligt med respondenter inom 

en kort tidsram. Genom att göra en Internetbaserad undersökning får respondenten möjlighet 

att fylla i enkäten vid ett eget valt tillfälle, dock så kan detta leda till bortfall då det är lättare 

att ignorera en förfrågan på Internet än en personlig förfrågan där det krävs att respondenten 

är fysiskt närvarande. (Christensen et al., 2001, s.142-144) 

Enkäten skapades genom hemsidan www.surveymonkey.com som är en hemsida för 

utformning och insamling av enkäter. Denna metod valdes då det där är enkelt att fylla i en 

mall för enkät, den fullständiga enkäten sedan är tillgänglig på en egen Internetadress och 

insamlingen är enkel och snabb. Användningen av www.surveymonkey.com var till stor hjälp 

för insamlingen av data och funktionerna att kunna göra diagram direkt utefter svar samt att få 

en rapport på undersökningen underlättade analysarbetet. Den teoretiska referensramen låg till 

grund för enkätfrågorna som utformades efter köpbeslutsprocessen med sociala nätverk och 

Facebook som en påverkande faktor. 

 Enkäten utformades med standardiserade slutna frågor för att kunna göra ett stort utskick som 

är enkelt att analysera samt för att underlätta jämförelse mellan vissa svarsalternativ. Med 

standardiserade frågor menas att de står i en viss ordning och är lika utformade till alla 

respondenter (Christensen et al., 2001, s.150-151). Slutna frågor uppmuntrar respondenter 

som har svårt att uttrycka sig att svara på enkäten (Christensen et al., 2001, s.150-151).  

Användningen av enkät i undersökningen underlättade på så sätt att den nådde många 

respondenter på en kort tid. Då det inte går att få komplimenterande primärdata när enkäten 

väl skickats ut lades extra mycket tid på att formulera frågorna för att undvika missförstånd.  

Enkäten hölls även så kort som möjligt (tog cirka 5 minuter att fylla i) för att minska risken 

för bortfall.  Svarsalternativen i enkäten utformades efter nominalskala 1-5, där 1 innebär 

Instämmer inte alls, 2 = tar delvis avstånd ifrån, 3= Tar varken avstånd eller instämmer, 4= 

http://www.surveymonkey.com/
http://www.surveymonkey.com/
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Instämmer delvis och 5 innebär Instämmer helt. På detta sätt måste respondenten göra ett val 

och enkäten är utformad så att det inte går att hoppa över någon fråga, vilket ökar antalet 

användbara formulär. Två av frågorna i enkäten ställdes inte som påståenden och gick ej att 

mäta på nominalskala utan en svarskala med flerval användes istället (fråga 3 och 4). Detta 

gjordes för att respondenterna lätt skulle kunna hitta ett svarsalternativ som passar. Vid en 

enkät med slutna svarsalternativ kan respondenten välja det svarsalternativ som stämmer bäst 

överens med hans eller hennes åsikt (Christensen et al., 2001, s.143, 151). 

Genom www.surveymonkey.com kunde enkäten skickas direkt till Facebookanvändare via 

statusdelning och mejl då varje enkät har en personlig direktlänk till webbsidan där enkäten 

kan fyllas i. Då majoriteten Facebookanvändare skriver in sin ålder vid registrering 

underlättades utskicket till respondenter som var mellan 20 och 30 år. Facebookanvändare 

mottog sedan mejlet på sin Facebookmejl. Genom mejlet kunde respondenten sedan klicka på 

en länk för att komma till en extern hemsida utanför Facebook som endast visade enkäten. På 

denna hemsida kunde respondenten fylla i enkäten genom att klicka på svarsalternativ 

(www.surveymonkey.com). Missades en fråga så uppmanades respondenten att titta igenom 

sina svar och göra eventuella justeringar i enkäten för att få den godkänd. På detta sätt 

säkerhetsställdes enkätens kvalité och att enkätens alla frågor var besvarade (Christenssen et 

al., 2001, s.150-151). Efter att enkäten skickats ut fick respondenterna 7 dagar på sig att 

besvara den och en påminnelse skickades ut på deras Facebookmejl efter 4 dagar. Materialet 

från enkäten sammanställdes till statistik och diagram via www.surveymonkey.com. 

Resultatet sammanställdes sedan och analyserades i form av en deskriptiv analys med 

diagram. Analysen ledde till slutsatser, utefter vilka det framkom vad som var viktigt för 

framtida studier.  

4.6. Pilottest 

Ett pilottest utfördes och enkäten delades ut till tio oberoende personer i rätt åldersgrupp som 

använder sig av Facebook. Dessa intervjuades sedan för att se vad som behöver ändras i 

enkäten.  Pilottestet genomfördes vid två olika tillfällen och på slumpmässigt valda personer. 

Vid första tillfället tillfrågades fem personer i Västerås centrum att besvara enkäten och vid 

andra tillfället frågades 5 personer på Mälardalens högskolas bibliotek. Alla respondenter som 

deltog i pilotenkäten blev först tillfrågade om de använder Facebook och om de var inom 

målgruppen 20- 30 år innan de tilldelades enkäten. Att besvara enkäten på papper tog 3 till 6 

minuter beroende på respondenten och utfallet blev att respondenterna ansåg att enkäten tog 

lite för lång tid. Ytterligare tyckte respondenterna att de kunde besvara frågorna och att de var 

lättförståliga. Utefter resultatet av pilottestet justerades enkäten men längden bestod för att 

enkäten skulle bibehålla sin kvalitet. Kvalitén på enkäten är viktig för att studiens resultat ska 

bli tillräckligt vetenskapligt och kunna svara på frågeställningen (Christensen et al., 2001, 

s.161). Ett ytterligare pilottest gjordes då 2 personer fick testa att fylla i enkäten online på en 

dator och resultatet blev att enkäten inte upplevdes som för lång och tidskrävande. För att se 

om enkätens utformning var hållbar gjordes ett pilottest för att se om frågorna var lätta att 

förstå samt för att se om svarsalternativen var relevanta för frågorna. Ett pilottest ska göras på 

fem till tio personer, som sedan intervjuas för att ge en övergripande bild av enkäten 

http://www.surveymonkey.com/
http://www.surveymonkey.com/
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(Christensen et al., 2001, s.161). Därefter anpassas enkäten efter återkopplingen och skickas 

ut i sin slutgiltiga version (Christensen et al., 2001, s.161). 

4.7. Operationalisering  
Under denna rubrik förankras enkätfrågorna i teorin genom en operationaliseringstabell där 

varje frågas teoretiska utgångspunkt framgår och hur den avses mätas i verkligheten.  

4.7.1. Operationaliseringstabell  
I tabell 1 nedan beskrivs varje fråga för sig, sedan presenteras hur denna är kopplad till 

teorikapitlet samt vad den ämnar mäta i teorin. I sista kolumnen visas även om och i så fall 

vilka frågor som senare kommer att jämföras med i analysen. 

Nr Fråga Koppling till teori Ämnar mäta Jämförs med 
fråga x i 
analysen 

1.  Hur ofta brukar du köpa saker på Internet? Konsumentbeteende om konsumenten har för vana att 
uppmärksamma och köpa saker på Internet 

2 

2.  Hur ofta besöker du Facebook? Konsumentbeteende om konsumenten är en van 
Facebookanvändare, för att se om 
besöksfrekvensen påverkar hur personen tar till 
sig reklam eller inte 

1 

3.  När jag är på Facebook lägger jag märke till 
annonser 

Konsumentbeteende I vilken utsträckning konsumenten lägger märke 
till annonser 

4 

4.  När jag är på Facebook lägger jag märke till 
företagssidor 

Konsumentbeteende I vilken utsträckning konsumenten lägger märke 
till företagssidor 

3 

5.  Facebook medverkar till att jag upplever ett 
större behov av materiella ting såsom 
exempelvis kläder eller tekniska produkter 

Köpbeslutsprocessen; 
Problemidentifiering 

om Facebook bidrar till konsumentens 
problemidentifiering 

- 

6.  Facebook medverkar till att jag upplever ett 
behov av nya produkter jag tidigare inte varit 
intresserad av. 
 

Köpbeslutsprocessen; 
Problemidentifiering 

om Facebook skapar ett behov hos 
konsumenten 

- 

7.  Min familj kan genom Facebook medverka till 
att jag vill ha en viss produkt. 

Köpbeslutsprocessen; 
Problemidentifiering, 
Sociala nätverk 

om det sociala nätverket genom Facebook kan 
påverka konsumentens problemidentifiering 

8, 9 

8.  Mina vänner kan genom Facebook medverka 
till att jag vill ha en viss produkt. 

Köpbeslutsprocessen; 
Problemidentifiering, 
Sociala nätverk 

om det sociala nätverket genom Facebook kan 
påverka konsumentens problemidentifiering 

7, 9 

9.  Mina kollegor kan genom Facebook medverka 
till att jag vill ha en viss produkt.  

Köpbeslutsprocessen; 
Problemidentifiering, 
Sociala nätverk 

om det sociala nätverket genom Facebook kan 
påverka konsumentens problemidentifiering 

7, 8 
 

10.   Jag letar ofta information om företag på 
Facebook 

Köpbeslutsprocessen; 
informationssökning 

om informationssökning av företag på 
Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 

11 

11.  Jag letar ofta information om produkter på 
Facebook 

Köpbeslutsprocessen; 
informationssökning 

om informationssökning av produkter på 
Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 

10 

12.  Jag använder mig hellre av andra medier än 
Facebook när jag söker information om företag  

Köpbeslutsprocessen; 
Informationssökning 

om Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 
vid informationssökning och om det är ett 
intressant alternativ för att hitta företag 
 

13 

13.  Jag använder mig hellre av andra medier än 
Facebook när jag söker information om 
produkter 

Köpbeslutsprocessen; 
Informationssökning 

om Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 
vid informationssökning och om det är ett 
intressant alternativ för att hitta produkter. 
 

12 

14.  Jag tycker att Facebook är ett bra alternativ till 
andra medier när jag söker information om 
produkter 

Köpbeslutsprocessen; 
utvärdering av alternativ 

om Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 
vid utvärdering av alternativ   

15 
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(Tabell 1 Källa: Egen utformning) 

15.  Jag tycker att Facebook är ett bra alternativ till 
andra medier när jag söker information om 
företag 

Köpbeslutsprocessen; 
utvärdering av alternativ 

om Facebook är en del av köpbeslutsprocessen 
vid utvärdering av alternativ   

14 

16.  Jag uppmärksammar annonser på Facebook i 
större utsträckning än på andra 
internetbaserade communities. 

Köpbeslutsprocessen; 
utvärdering av alternativ 

om just Facebook gör att konsumenten lägger 
märke till annonsering mer än på andra 
liknande communities.   

- 

17.  Annonser som jag sett på Facebook har lett till 
att jag köpt en viss produkt  

Köpbeslutsprocessen, 
köpbeslut 

om annonser på Facebook lett till ett positivt 
köpbeslut 

- 

18.  Om min familj är medlem i en Facebook 
Fangrupp påverkar det min inställning till 
företaget  

Sociala nätverk huruvida Facebook Fangrupper genom det 
sociala nätverket har en påverkan på 
konsumentens inställning gentemot företag 

19, 20 

19.  Om min vän är medlem i en Facebook 
Fangrupp påverkar det min inställning till 
företaget 

Sociala nätverk huruvida Facebook Fangrupper genom det 
sociala nätverket har en påverkan på 
konsumentens inställning gentemot företag 

18, 20 

20.  Om min kollega är medlem i en Facebook 
Fangrupp påverkar det min inställning till 
företaget 

Sociala nätverk huruvida Facebook Fangrupper genom det 
sociala nätverket har en påverkan på 
konsumentens inställning gentemot företag 

17, 18 

21.  Min familj påverkar mig när jag ska ta ett 
köpbeslut 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut sociala nätverk 

hur stor påverkan familj har på konsumentens 
köpbeslut 

22, 23 

22.  Mina vänner påverkar mig när jag ska ta 
köpbeslut 
 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut sociala nätverk 

hur stor påverkan vänner har på konsumentens 
köpbeslut  

21, 23 

23.  Mina kollegor påverkar mig när jag ska ta 
köpbeslut 
 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, sociala nätverk 

hur stor påverkan kollegor har på 
konsumentens köpbeslut 

21, 22 

24.  Om min familj skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också negativ 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka synen på en produkt 
negativt.   

28, 32 

25.  Om min familj skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också positiv 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka synen på en produkt 
positivt. 

29, 33 

26.  Om min familj skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag inte 
köper den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet negativt. 

30, 34 

27.  Om min familj skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag vill 
köpa den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet positivt 

31, 35 

28.  Om min vän skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också negativ 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka synen på en produkt 
negativt.   

24, 32 

29.  Om min vän skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också positiv 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

Dessa avser att mäta om konsumentens sociala 
nätverk genom word of mouth kan påverka 
synen på en produkt positivt. 

25, 33 

30.  Om min vän skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag inte 
köper den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet negativt. 

26, 34 

31.  Om min vän skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag vill 
köpa den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet positivt 

27, 35 

32.  Om min kollega skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också negativ 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, sociala nätverk, 
Word of mouth 

Dessa avser att mäta om konsumentens sociala 
nätverk genom word of mouth kan påverka 
synen på en produkt negativt.   

24, 28 

33.  Om min kollega skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook så blir min inställning 
också positiv 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

Dessa avser att mäta om konsumentens sociala 
nätverk genom word of mouth kan påverka 
synen på en produkt positivt. 

25, 29 

34.  Om min kollega skrivit något negativt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag inte 
köper den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet negativt. 

26, 30 

35.  Om min kollega skrivit något positivt om en 
produkt på Facebook leder det till att jag vill 
köpa den produkten 

Köpbeslutsprocessen; 
köpbeslut, Sociala nätverk, 
Word of mouth 

om konsumentens sociala nätverk genom word 
of mouth kan påverka köpbeslutet positivt 

27, 31 

36.  Efter att jag köpt en produkt som jag är nöjd 
med rekommenderar jag den via Facebook till 
min familj 

Köpbeslutsprocessen; 
Efterköpsbeteende, 
Sociala nätverk, Word of 
mouth 

om konsumenten genom word of mouth 
rekommenderar produkter till sitt sociala 
nätverk i slutet av köpbeslutsprocessen. 

37, 38 

37.  Efter att jag köpt en produkt som jag är nöjd 
med rekommenderar jag den via Facebook till 
mina vänner 

Köpbeslutsprocessen; 
Efterköpsbeteende, 
Sociala nätverk, Word of 
mouth 

om konsumenten genom word of mouth 
rekommenderar produkter till sitt sociala 
nätverk i slutet av köpbeslutsprocessen. 

36, 38 

38.  Efter att jag köpt en produkt som jag är nöjd 
med rekommenderar jag den via Facebook till 
mina kollegor 

Köpbeslutsprocessen; 
Efterköpsbeteende, 
Sociala nätverk, Word of 
mouth 

om konsumenten genom word of mouth 
rekommenderar produkter till sitt sociala 
nätverk i slutet av köpbeslutsprocessen. 

36, 37 
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4.8. Svarsfrekvens  
Svarsfrekvensen, det vill säga antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar, blev 

65 procent då utskicket av enkäten generade i 227 svar av 350 möjliga. Bortfallet på 123 

enkäter anses inte påverka resultatet då ingen urskiljning på populationen gjorts. 

Bekvämlighetsurvalet, det vill säga att respondenterna var kända sedan tidigare på något sätt 

kan även ha ökat motivationen till att fylla i enkäten (Christensen et al., 2001, s.111-112).  

 

För att öka svarsfrekvensen lottades det även ut biobiljetter bland respondenter som fyllt i 

enkäten. Möjligheten att få något i utbyte av att fylla i en enkät kan locka respondenter att 

medverka i en enkät (Christensen et al., 2001, s.111-112).  

4.9. Analysmetod  
I följande kapitel presenteras hur undersökningsresultatet har redovisats och analyserats. Med 

hjälp av analysverktyg såsom deskriptivanalys har insamlad data kunnat analyseras. Den 

deskriptiva analysen av resultatet redovisades i form av diagram följt av en beskrivning och 

analys. Syftet med deskriptivanalysen var att framföra och beskriva insamlad data i 

stapeldiagram för att ge en tydlig beskrivning om hur förhållanden ser ut verkligheten 

(Svenning, 2003, s.209). Varje fråga eller grupp med frågor presenteras separat i ett tydligt 

stapeldiagram. Ett stapeldiagram består av y-axel (fördelningsaxel) där variablerna anges i 

punkter och en x-axel(frekvensaxel) som redogör för hur många observationer som finns för 

varje värde på fördelningsaxeln (Svenning, 2003, s.209). Diagrammen visade med hjälp av 

olika färger vilken stapel som refererade till vilken fråga, alla frågor är även utskrivna i 

diagrammen för att underlätta tolkningen av dessa. I varje diagram presenterades en eller flera 

frågor som sedan beskrivs och analyserades i textform under kapitlet Empiri och Analys. Till 

varje fråga användes centralmått som fokuserade på att räkna ut variablernas typvärde 

(Christensen et al., 2010,s.245).  Genom att ta fram typvärdet kunde de mest frekventa 

variabler tas fram och analyseras. Typvärdet presenteras i diagrammen i procenttal på y-axeln 

(Christensen et al., 2010, s.245). Utifrån diagrammen sammanfattandes en text med de mest 

betydande resultaten som därefter analyserades. Resultatet ger en bild av hur det skulle kunna 

se ut i resten av populationen, utefter detta går det att dra allmänna slutsatser då den teoretiska 

grunden bestående av artiklar och litteratur anses vara stark samt att enkäten genererade i ett 

stort antal respondenter. Efter empiri och analys drogs slutsatser vilket ledde till en diskussion 

där det även presenterades vad som var viktigt för framtida studier.  
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5. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av enkäten och hur det är kopplat till den teoretiska 

referensramen och operationaliseringstabellen. Begreppet socialt nätverk innefattar tre olika 

aktörer som nedan benämns familj, vänner och kollegor.  

5.1.  Analys av resultat 
Nedan presenteras en deskriptiv analys av undersökningsresultatet i diagramform. I 

diagrammen visas hur många respondenter i procentenheter som svarat på ett visst sätt på 

varje fråga. Resultatet beskrivs och analyseras majoriteten av respondenternas åsikter i text. 

Resultatet analyseras utifrån varje ämnesområde och görs direkt efter presentationen av 

empirin. Frågorna är indelade i tre kategorier för att göra avsnittet mer överskådligt; 

konsumentbeteende, köpbeslutsprocessens delar samt sociala nätverk, Facebook Fangrupper 

& Annonser.  

5.1.1. Konsumentbeteende 

Diagram 1              Diagram 2 

Frågorna 1 och 2 i diagram 2 och 3 berör konsumentens vana för Internetköp och hur ofta 

denna besöker Facebook. 

Fråga 1 i enkäten ställdes för att utläsa hur ofta respondenten köper varor på Internet. 67 % av 

respondenterna, vilket motsvarade majoriteten, svarade att de handlar på Internet några gånger 

om året. 24,2 % svarade att de handlar på Internet 1-2 gånger i månaden vilket var det näst 

mest frekventa svaret. Fråga 2 ställdes för att utläsa hur ofta respondenten använder 

Facebook. Majoriteten med hela 81,9 % gav svaret dagligen medan 15,4 % svarade 3-4 besök 

i veckan.  

Resultaten i denna enkät visar att majoriteten respondenter svarat att de besöker Facebook om 

inte dagligen, så minst 3-4 gånger i veckan. Ingen respondent svarade att de aldrig besöker 

Facebook, vilket demonstrerar hur pass populärt Facebook faktiskt är. Trots dessa frekventa 

besök på Facebook, och därmed Internet, köper majoriteten av respondenterna sällan varor på 

Internet vilket inte går hand i hand med påståendet gjort av Solomon et al. (2010, s.34-38) 
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18,90%

7,90%

1,30%

3. När jag är på Facebook 
lägger jag märke till 
annonser

4. När jag är på Facebook 
lägger jag märke till 
företagssidor

som säger att konsumenten handlar alltmer på Internet eftersom det är bekvämt att köpa 

produkter online. Då konsumenten utsätts för annonsering på Facebook under hela tiden 

denna är online (Clapperton, 2009, s.72), är det anmärkningsvärt att respondenterna inte 

handlar mer på Internet i jämförelse med hur ofta de besöker Facebook.   

  Diagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3 och 4 i diagram 3 berör konsumenten uppmärksammar annonser och företagssidor 

på Facebook. 

Fråga 3 belyste huruvida respondenten uppmärksammade annonser på Facebook. 42,3 % ”tar 

delvis avstånd” ifrån påståendet, 23,3 % ”instämmer inte alls”. 22, 5 % svarade att de ”varken 

tar avstånd från eller instämmer” med påståendet.  Fråga 4 bekräftade svaren från fråga 3, där 

respondenterna skulle svara på huruvida de uppmärksammar företagssidor på Facebook. 39,2 

% ”tar delvis avstånd” från påståendet och 32,6 % ”instämmer inte alls”.   

Resultatet visar att respondenterna till största del inte håller med påståendena och att de 

därmed inte lägger märke till annonser och företagssidor. Endast ett fåtal respondenter 

instämmer delvis och instämmer helt. Solomon et al. (2010, s.34-38) menar att det är viktigt 

för marknadsförare på Internet att skapa en trevlig och tydlig miljö där kunden lätt kan hitta 

och uppmärksamma olika varor och tjänster. Detta kan då tolkas som att Facebook inte gör 

annonserna och företagssidorna tillräckligt tydliga och att detta kan vara en anledning till att 

konsumenter inte uppmärksammar annonser och företag på Facebook. En jämförelse av 

resultatet visar att fler respondenter håller med att de lägger märke till annonser än till 

företagssidor. Anledningen till detta kan vara att annonser alltid syns i bild när 

Facebookanvändaren är online men att Facebookanvändaren självmant måste gå in på en 

företagssida (Clapperton, 2009, s.5-6). En ytterligare jämförelse går att göra mellan diagram 

1,2 och 3 då den första analysen visade att respondenterna är vana Facebookanvändare men 

sällan handlar på Internet. En anledning till detta kan vara just att respondenterna inte 

uppmärksammar annonser eller företagssidor och leder därmed till att de inte klickar sig 

vidare och gör ett köp. 
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5.1.2. Köpbeslutsprocessen  

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätfrågorna berörande köpbeslutsprocessen utefter 

ordningen tidigare presenterad i figur 1 (s. 16). Sociala nätverk och word of mouth är även 

inkluderat i de delar av processen där det är aktuellt. 

5.1.2.1. Problemidentifiering  

Diagram 4 

 

Frågorna 5 och 6 i diagram 4 berör om konsumentens upplever ett behov på Facebook. 

 

Fråga 5 ställdes för att utläsa om Facebook bidrar till att respondenten upplever ett behov, av 

olika slag, tack vare Facebook. Majoriteten, 62,1 %, svarade ”instämmer inte alls” medan 

29,6 % ”tar delvis avstånd” från påståendet. Fråga 6 ställdes för att se om Facebook gör att 

respondenten upplever ett behov av nya produkter som tidigare inte varit av intresse. Även här 

svarade en majoritet på 63,4 % av respondenterna ”instämmer inte alls” följt av 26,4 % som 

”delvis tar avstånd” från påståendet.  

Majoriteten av respondenterna svarade att Facebook inte medverkar till ökade redan 

existerande eller nya behov.  Nästintill inga respondenter ansåg att Facebook ledde till ett ökat 

behov. Enligt Dahlen et al., (2003, s.28) skapar konsumenter sig ett behov när de upplever ett 

problem som uppstår av externa eller interna faktorer, dessa behov eller problem som 

konsumenten upplever uppkommer i början av köpbeslutsprocessen. Resultatet visade att 

Facebook inte medverkar till ett uppkommet behov av produkter. Facebook är därmed inte en 

del av konsumentens problemidentifiering. 
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5. Facebook medverkar till att 
jag upplever ett större behov 
av materiella ting såsom 
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30,80%
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62,10%

23,30%

11,90%

1,80% 0,90%

7. Min familj kan genom 
Facebook medverka till att jag  
vill ha en viss produkt.

8. Mina vänner kan genom 
Facebook medverka till att jag 
vill ha en viss produkt.

9. Mina kollegor kan genom 
Facebook medverka till att jag 
vill ha en viss produkt.

Diagram 5 

Frågorna 7, 8 och 9 i diagram 5 berör sociala nätverkets medverkan till att konsumenten 

upplever ett behov. 

Fråga 7 ställdes för att se om familj genom Facebook kan påverka huruvida respondenten 

upplever ett behov. Majoriteten, 64,8 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 25,6 % som 

”delvis tar avstånd” från påståendet. Fråga 8 ställdes sedan för att se om vänner genom 

Facebook kan påverka huruvida respondenten upplever ett behov. Till skillnad från 

föregående fråga så svarade 46,7 % ”instämmer inte alls” följt av 30,8 % som ”delvis tar 

avstånd” från påståendet. 15, 4 % ”varken instämde eller tog avstånd” från påståendet. Fråga 

9 ställdes till sist för att se om kollegor genom Facebook kan påverka huruvida respondenten 

upplever ett behov. 62,1 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 23,3 % som ”delvis tar 

avstånd” från påståendet.  

Utifrån resultatet framgår att merparten av respondenterna inte upplever att Facebook 

medverkar till att nya behov uppstår hos dem. Endast ett fåtal har svarat att sociala nätverket 

kan påverka problemidentifieringen. Axelsson och Agndal (2005, s.108) menar att 

konsumentens behov och problemidentifiering uppkommer när denna märker att skillnaden 

mellan det nuvarande och eftertraktade tillståndet är tillräckligt stort, då konsumenten 

upplever en skillnad mellan det upplevda och det önskade tillståndet ökar behovet. Familj och 

kollegor påverkar inte respondentens behovsidentifiering i någon högre grad, däremot kan det 

tolkas att vänner påverkar respondenten mer än familjen och kollegor i respondentens 

problemidentifiering då antalet som instämde med påståendet var flera procentenheter högre. 

Inflytandet som det sociala nätverket har hjälper konsumenten till att ta beslut och ger en 

säkerhet om att rätt val görs (Brown & Reingen, 1987). Konsumentens vänners åsikter 

påverkar mest vid problemidentifieringen. Det kan tolkas som att konsumentens vänner är den 

aktör som framkallar störst känsla av säkerhet när denne påverkar konsumentens upplevda 

behov.   



 

 

K
ap

it
e

l: 
Em

p
ir

i o
ch

 a
n

al
ys

 

30 

 

5.1.2.2. Informationssökning  

Diagram 6 

Frågorna 10, 11, 12 och 13 i diagram 6 berör konsumentens informationssökning på 

Facebook. 

Fråga 10 ställdes för att se om respondenterna använder sig av informationssökning om 

företag på Facebook. Majoriteten på 73,1 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 16,7 % som 

”delvis tar avstånd” från påståendet. Fråga 11 ställdes sedan för att se om respondenterna 

använder sig av informationssökning av produkter på Facebook.  Majoriteten på 82,8 % 

svarade ”instämmer inte alls”, följt av 12,8 % som ”delvis tar avstånd” från påståendet. Fråga 

12 ställdes för att se om respondenterna hellre använder sig av andra medier än Facebook vid 

informationssökning av företag. Majoriteten på 66,5 % svarade ”instämmer helt” följt av 18,5 

% som ”instämmer delvis”. Fråga 13 ställdes sedan för att se om respondenterna hellre 

använder sig av andra medier än Facebook vid informationssökning av produkter. 

Majoriteten, 69,2% av respondenterna, svarade ”instämmer helt” och 16,3 % ”instämmer 

delvis”. 

Resultatet från enkäten visade att respondenterna inte använder sig av Facebook när de letar 

information om företag eller produkter, nästan ingen respondent svarade att de instämde med 

dessa påståenden. Resultatet visade även att majoriteten respondenter hellre använder sig av 

andra medier än Facebook vid informationssökning om både företag och produkter. Dahlén 

och Lange (2003, s.34) menar att när en konsument har identifierat ett problem och ett behov 

uppstått, startas en informationssökning för att tillfredställa det specifika behovet. Detta gör 

konsumenten genom att öka sin uppmärksamhet blir mer mottaglig för information eller gör 

en aktiv informationssökning (Dahlen & Lange, 2003, s.34). Enligt undersökningen blir det 

tydligt att konsumenten inte använder Facebook för att göra en informationssökning för att 

tillfredställa sina behov. Genom frågorna om denna informationssökning gällande företag och 
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information om produkter.

15. Jag tycker att Facebook är 
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utsträckning än på andra 

internetbaserade communities.

produkter via Facebook framgår att majoriteten av respondenterna använder sig av andra 

medier i större utsträckning då de letar information om en specifik produkt eller företag.  

5.1.2.3. Utvärdering av alternativ 

Diagram 7 

Frågorna 14, 15 och 16 i diagram 7 berör om Facebook är aktuellt vid utvärdering av 

alternativ. 

Fråga 14 ställdes för att se om Facebook är med i respondentens utvärdering av alternativ när 

informationssökning om produkter ska genomföras. 42,3 % ”instämmer inte alls” följt av 33,9 

% som ”delvis tar avstånd” från påståendet. Fråga 15 ställdes sedan för att se om Facebook är 

med i respondentens utvärdering av alternativ när informationssökning om företag ska 

genomföras. 48,5 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 31,2 % som ”delvis tar avstånd” 

från påståendet. Fråga 16 ställdes för att se om respondenten uppmärksammar annonser på 

Facebook i större utsträckning än på andra communities. 35,2 % svarade ”instämmer inte 

alls”, följt av 24,2 % som ”delvis tar avstånd” och 22,9 % ”varken instämmer eller tar 

avstånd” från påståendet.  

Resultatet i diagram 7 visar att majoriteten respondenter inte anser att Facebook är ett bra 

alternativ för att göra en informationssökning om både produkter och företag. Detta hänger 

ihop med resultatet från diagram 6 där det framkom att Facebook inte används för 

informationssökning.  Blackwell et al. (2006, s.79) menar att konsumenten efter 

informationssökningen i köpbeslutsprocessen utvärderar och bearbetar sina olika alternativ 

utifrån vilket behov som ska tillgodoses. Utifrån denna väljs den produkt eller företagslösning 

som passar bäst in på konsumentens önskemål. Merparten av respondenterna i denna 

undersökning har svarat att Facebook inte utvärderas som alternativ i köpbeslutsprocessens 

utvärderingsfas. Det kan dock tolkas som en någorlunda positiv inställning då en stor andel 

varken instämmer eller tar avstånd från påståendet att de uppmärksammar annonser mer på 
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Facebook än på andra communities. Följaktligen bör det även noteras att flertalet 

respondenter svarat att de instämmer i samma påstående.   

5.1.2.4. Köpbeslut  

Diagram 8 

Frågorna 17, 21, 22 och 23 i diagram 8 berör sociala nätverkets påverkan på konsumentens 

köpbeslut, där även inkluderat fråga 17 om annonser. 

Fråga 17 ställdes för att se om annonsering på Facebook lett till att respondenten tagit ett 

köpbeslut. 76,7 % svarade ”instämmer inte alls”, följt av 16,7 % som ”delvis tar avstånd” från 

påståendet. Fråga 21 ställdes för att se hur stor påverkan respondentens familj har på dess 

köpbeslut. 30,0 % svarade ”varken instämmer eller tar avstånd” från påståendet, följt av 26,4 

% som delvis tar avstånd. Fråga 22 ställdes sedan för att se hur stor påverkan respondentens 

vänner har på dess köpbeslut. 33,0 % som ”delvis tar avstånd” från påståendet följt av 28,6 % 

som ”varken instämmer eller tar avstånd” från påståendet. Fråga 23 ställdes till sist för att se 

hur stor påverkan respondentens kollegor har på dess köpbeslut. 44,9 % svarade ”instämmer 

inte alls”, följt av 33, 5 % som ”delvis tog avstånd” från påståendet.  

Resultatet från diagram 8 visar att familj är den aktör som påverkar konsumenten mest när ett 

köpbeslut ska tas. Dock visar resultatet att endast fåtalet respondenter svarat att de instämmer 

med påståendena. Blackwell et al (2006, s.81-82) skriver att konsumenten gör en bearbetning 

av den samlade informationen innan ett köpbeslut tas. En sådan bearbetning kan även göras 

av annonser på Facebook. Majoriteten av respondenterna har svarat att annonsering på 

Facebook i större grad inte har lett till ett köpbeslut. Det är ytterst få av respondenterna som 

har köpt en produkt efter att de har sett en annons på Facebook. Anledningen till detta kan 

vara att innehållet i annonserna på Facebook inte lockar konsumenten till att köpa en produkt 

framför en annan. Enligt Blackwell et al (2006, s.81-82) är även miljön där produkten 

presenteras en viktig faktor som påverkar köpbeslutet, resultatet kan då tolkas som att 
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Facebooks hemsida inte är tillräckligt ”annonsvänlig” och att miljön kan vara en anledning till 

att konsumenter inte köper produkter som de sett där. Blackwell et al (2006, s.80-81) skriver 

även att konsumentens sociala nätverk påverkar dess köpbeslut, desto närmare till 

konsumenten och starkare negativ åsikt den andra personen har om en produkt, desto mer 

kommer konsumenten att anpassa sig. Utfallet av enkäten bekräftar detta påstående då 

majoriteten av respondenterna svarade varken instämmer eller tar avstånd från påståendet 

gällande sin familj, men merparten tog delvis avstånd från påståendet gällande vänner och 

merparten instämde inte alls med påståendet gällande sina kollegor. Det bör noteras att 

flertalet, men inte majoriteten, respondenter svarade att de delvis instämde med påståendet 

kring familj och vänner. Dock så var det enbart ett fåtal respondenter som svarade på likadant 

sätt gällande kollegor. Undersökningen visade att familj är den grupp som påverkar 

respondenten mest. Detta påstående kan jämföras med den undersökning som Dahlin och 

Lindh (2005, s.50-51) gjorde om det sociala nätverkets påverkan på konsumentens syn på 

Internet, där det framkom att det är kollegor, och inte familj eller vänner, som har störst 

inflytande på konsumenten. Skillnaden i detta fall är att kollegor är den aktören i det sociala 

nätverket som påverkar minst och familj den som påverkar mest. 

Diagram 9 

Frågorna 24, 28 och 32 i diagram 9 berör negativ word of mouths påverkan på konsumentens 

inställning.  

Fråga 24 ställdes för att se om respondentens familj genom word of mouth kan påverka synen 

på en produkt negativt.  28,6 % svarade att de ”delvis tar avstånd från påståendet”, följt av 27, 

3 % som ”varken instämmer eller tar avstånd”. Fråga 28 ställdes för att se om respondentens 

vänner genom word of mouth kan påverka synen på en produkt negativt.  30 % svarade att de 

”varken instämmer eller tar avstånd” från påståendet, följt av 29,1 % som ”delvis tar avstånd”. 

Fråga 32 ställdes för att se om respondentens kollegor genom word of mouth kan påverka 
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Facebook så blir min inställning 

också negativ.
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synen på en produkt negativt.  34,4 % svarade att de ”delvis tar avstånd” från påståendet följt 

av 30, 8 % som inte ”instämmer alls”.  

Resultatet från fråga 24, 28 och 32 visar att vänner har mer inflytande gällande att få 

respondenterna negativt inställda till en produkt än familj och kollegor. Enligt Cafferky 

(1996, s. 7) är användningen av word of mouth en av den mest essentiella källan för en 

konsument att få information inför ett köp. Cafferky (1996, s.3) menar även att konsumenter 

som inte är nöjda av en produkt är tio gånger mer benägna att tala ut om deras missnöje än 

någon som har en positiv syn på en produkt, negativa åsikter påverkar även konsumenten i 

högre grad än positiva åsikter. Kollegor är den grupp i det sociala nätverket som har minst 

inflytande i att påverka respondenterna negativt. Resultatet att respondenterna tar delvis 

avstånd eller varken instämmer eller tar avstånd från påståenden visar på att vänner och familj 

i viss utsträckning kan påverka respondenten till att bli negativt inställd till en produkt.   

Diagram 10 

Frågorna 25, 29 och 33 i diagram 10 berör positiv word of mouths påverkan på 

konsumentens inställning. 

Fråga 25 ställdes för att se om respondentens familj genom word of mouth kan påverka 

inställningen till en produkt positivt. 40,1 % svarade att de ”varken instämmer eller tar 

avstånd” från påståendet följt av 26,9 % som ”delvis tar avstånd”. Fråga 29 ställdes för att se 

om respondentens vänner genom word of mouth kan påverka inställningen till en produkt 

positivt. 37,9 % svarade att de ”varken instämmer eller tar avstånd” från påståendet, följt av 

27,3 % som ”delvis tar avstånd”. Fråga 33 ställdes för att se om respondentens kollegor 

genom word of mouth kan påverka synen på en produkt positivt. 31,3 % svarade ”instämmer 

inte alls” följt av 30,8 % som ”delvis tar avstånd” från påståendet.  

Resultatet från fråga 25, 29 och 33 visar att familjen påverkar respondentens syn på en 

produkt positivt mer än vänner, som är nästan lika inflytelserika, och kollegor. Majoriteten 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

18,50%
21,10%

40,10%

14,10%

6,20%

17,60%

27,30%

37,90%

13,20%

4,00%

31,30% 30,80% 29,10%

7,50%

1,30%

25. Om min familj skrivit något 
positivt om en produkt på 
Facebook så blir min inställning 

också positiv.

29. Om min vän skrivit något 
positivt om en produkt på 
Facebook så blir min inställning 

också positiv.

33. Om min kollega skrivit något 
positivt om en produkt på 
Facebook så blir min inställning 

också positiv.



 

 

K
ap

it
e

l: 
Em

p
ir

i o
ch

 a
n

al
ys

 

35 

 

respondenter ansåg att kollegor endast i liten grad påverkar respondentens positiva syn på en 

produkt. Genom positiv word of mouth kan respondenterna påverkas så pass mycket att de 

sprider vidare information som de har fått tagit del av till andra personer i sitt sociala nätverk. 

Jämfört med fråga 24, 28 och 32 så kan det utläsas att familj har mer påverkan gällande 

positiva rekommendationer och vänner har större inflytande gällande negativa 

rekommendationer. Cafferky (1996, s.3) menar även att negativa åsikter påverkar 

konsumenten i högre grad än positiva åsikter. Detta påstående stöds endast av resultatet 

gällande kollegor, där respondenterna instämmer i högre grad i att negativa åsikter påverkar 

mer än positiva. Gällande familj och vänner så visar resultatet att respondenterna instämmer 

mer i att positiva åsikter har större påverkan på deras inställning om en produkt än negativa 

åsikter.   

Diagram 11 

Frågorna 26, 30 och 34 i diagram 11 berör negativ word of mouths påverkan på 

konsumentens köpbeslut. 

Fråga 26 ställdes för att se om respondentens familj skrivit något negativt om en produkt på 

Facebook leder det till att respondenten inte köper den produkten. 28,2 % svarade att de 

”varken instämmer eller tar avstånd” från påståendet, följt av 26,9 % som ”delvis tar avstånd”. 

Fråga 30 ställdes för att se om respondentens vänner skrivit något negativt om en produkt på 

Facebook leder det till att respondenten inte köper den produkten. 32,6 % ”tar delvis avstånd” 

från påståendet följt av 27, 8 % som ”varken instämmer eller tar avstånd”. Fråga 34 ställdes 

för att se om respondentens kollegor skrivit något negativt om en produkt på Facebook leder 

det till att respondenten inte köper den produkten. 33,5 % ”tar delvis avstånd” från påståendet, 

följt av 31,7 % som ”inte instämmer alls”.  

Axelsson & Agndal (2005, s.111) säger att konsumentens köpbeslut påverkas av andras 

attityder samt konsumentens motivation att hålla med den andra personens åsikt. Desto 
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närmare till konsumenten och starkare negativ åsikt den andra personen har, desto mer 

kommer konsumenten att anpassa sig (Blackwell et al., 2006, s.80-81). Resultatet från fråga 

26, 30 och 34 visar att majoriteten respondenter anser att familjens negativa åsikter om en viss 

produkt har en större inverkan på om den produkten köps eller inte. Detta går i enlighet med 

Kotler et al., (2006, s.176-179) påstående då familjen ofta är den referensgrupp som står 

respondenten närmast. Därefter kommer vänner som har en viss påverkan på respondentens 

köpbeslut. Kollegor med negativa åsikter har minst inflytande på respondentens köpbeslut. 

Enligt Wirtz & Chew (2002) kan relationer i sociala nätverket vara temporära eller bestående. 

Familj och vänner klassas som stabila men kräver mer engagemang och känslor för att hålla 

en relation vid liv. Därför kan resultatet i fråga 34 tolkas som att de respondenter som inte 

instämmer, inte engagerar sig i relationen till sina kollegor och ser denna relation som stabil.  

Diagram 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna 27, 31 och 35 i diagram 12 berör positiv word of mouths påverkan på 

konsumentens köpbeslut. 

Fråga 27 ställdes för att se om respondentens familj skrivit något positivt om en produkt på 

Facebook leder det till att respondenten vill köpa den produkten. 33,9 % svarade ”tar delvis 

avstånd” från påståendet, följt av 32,2 % som ”varken instämmer eller tar avstånd”. Fråga 31 

ställdes för att se om respondentens vänner skrivit något positivt om en produkt på Facebook 

leder det till att respondenten vill köpa den produkten.  40,1 % svarade ”tar delvis avstånd” 

från påståendet följt av 27,3 % som ”varken instämmer eller tar avstånd”. Fråga 35 ställdes 

för att se om respondentens kollegor skrivit något positivt om en produkt på Facebook leder 

det till att respondenten vill köpa den produkten. 37 % svarade ”tar delvis avstånd” från 

påståendet följt av 33,5 % som ”inte instämmer alls”.  
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Resultatet från frågorna 27, 31 och 35 visar att det även i denna kategori är familjen som har 

störst positiv påverkan på att respondenten köper en produkt, tätt följt av vänner. Kollegor 

påverkar i mindre grad respondenten genom att yttra positiva åsikter om en produkt.  Även 

detta går hand i hand med Blackwell et al’s påstående (2006, s.80-81) att desto närmare till 

konsumenten och starkare åsikt den andra personen har, desto mer kommer konsumenten att 

anpassa sig då familjen är den referensgrupp som oftast står konsumenten närmast och som 

därmed påverkar mest. I detta avseende visar resultatet att det är familjen som påverkar mest 

för ett köpbeslut ska tas genom att någon i konsumentens familj skriver något positivt på 

Facebook om en viss produkt. Cafferky (1996, s.6) och Dahlen & Lange (2003, s.380) menar 

att positiv word of mouth kan påverka köpbeslutet mer om lyssnaren ser ett värde i det talaren 

säger. Resultatet kan då tolkas som att konsumenten tar till sig familjens åsikter mer än 

vänner och kollegors åsikter. 

Som tidigare nämnt menar Cafferky (1996, s.3) att konsumenter som inte är nöjda med en 

produkt är mer benägna att tala ut om deras missnöje än någon som har en positiv syn på en 

produkt, negativa åsikter påverkar ofta även konsumenten i högre grad än positiva åsikter. När 

en jämförelse av resultat mellan frågorna 26, 30 & 34 (positivt) samt 27, 31 & 35 (negativt) 

genomförts framkommer det att påståendet att negativa åsikter påverkar mer stöds av 

majoriteten respondenter gällande familj. Detta gäller dock inte för vänner och kollegor där 

majoriteten av respondenter anser sig påverkas mer om någon skriver något positivt om en 

produkt än något negativt. Gällande frågorna om konsumenten är positivt inställd så är det 

även här familjen som påverkar i högst grad.  

5.1.2.5. Efterköpsbeteende  

Diagram 13 

 Frågorna 36, 37 och 38 i diagram 13 berör om konsumentens efterköpsbeteende och om 

denne genom word of mouths för vidare positiva erfarenheter till sitt sociala nätverk. 
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 Fråga 36 ställdes för att se om respondenten genom word of mouth rekommenderar produkter 

till sin familj efter att ha köpt en produkt. 44,1 % svarade ”instämmer inte alls”, 21,6 % ”tar 

delvis avstånd” från påståendet. Fråga 37 ställdes sedan för att se om respondenten genom 

word of mouth rekommenderar produkter till sina vänner efter att ha köpt en produkt. 37 % 

svarade ”instämmer inte alls”, följt av 22,5 % som ”varken instämmer eller tar avstånd” från 

påståendet. Fråga 38 ställdes för att se om respondenten genom word of mouth 

rekommenderar produkter till sina kollegor efter att ha köpt en produkt. 45,4 % svarade 

”instämmer inte alls”, följt av 24,7 % som ”delvis tar avstånd” från påståendet.  

Dahlén och Lange (2003, s.379) menar att om konsumenten är nöjd med en produkt är det 

större chans att denne berättar om det för personer i sin omgivning genom word of mouth. 

Enligt resultatet så berättar majoriteten av respondenterna hellre för sina vänner än för familj 

och kollegor om de är nöjda med en produkt. Det övergripande resultatet visar dock att 

majoriteten av respondenterna inte instämmer alls i påståenden att de rekommenderar en 

produkt de är nöjda med till varken familj, vänner eller kollegor. Dahlén och Lange (2003, 

s.379) menar även att för att word of mouth ska vara effektiv krävs det att talaren och 

lyssnaren ser ett värde med kommunikationen mellan varandra. Resultatet visar att 

respondenterna inte gärna rekommenderar en produkt de blivit nöjda av. Detta kan vara för att 

de inte anser att kommunikationen med sitt sociala nätverk kring produkter på Facebook är av 

värde.  

Ytterligare så menar Dahlén och Lange (2003, s.379) att respondenter som rekommenderar 

produkter har ofta en relation till mottagaren. Resultatet från enkäten stödjer inte i någon 

betydande bemärkning detta påstående då majoriteten svarat att de inte instämmer alls i att de 

rekommenderar produkter via Facebook till sitt sociala nätverk. Enligt Wirtz & Chew (2002) 

kan relationer i sociala nätverket vara temporära eller bestående. Familj och vänner klassas 

som stabila men kräver mer engagemang och känslor för att hålla en relation vid liv. Därför 

kan resultatet även här tolkas som att de respondenter som inte instämmer alls, inte engagerar 

sig i relationen med familj, vänner eller kollegor. Detta kan vara en anledning till varför 

majoriteten svarat att de inte instämmer alls i att de rekommenderar produkter via Facebook 

till sitt sociala nätverk. 
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18. Om min familj är medlem i en 
Facebook Fangrupp påverkar det 
min inställning till det företaget. 

19. Om min vän är medlem i en 
Facebook Fangrupp påverkar det 
min inställning till det företaget.

20. Om min kollega är medlem i 
en Facebook Fangrupp påverkar 
det min inställning till det 

företaget.

5.1.3. Sociala nätverk och Facebook Fangrupper 

Diagram 14 

 

Frågorna 18, 19 och 20 i diagram 14 berör om sociala nätverks medverkande i Facebook 

Fangrupper påverkar konsumenten. 

Fråga 18 ställdes för att se om respondentens familjs närvaro i Facebook Fangrupper har en 

påverkan på dess inställning gentemot företag. 45,4 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 

27,3 % som ”delvis tar avstånd” från påståendet. Fråga 19 ställdes för att se om respondentens 

vänners närvaro i Facebook Fangrupper har en påverkan på dess inställning gentemot företag. 

36,6 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 27, 3 som ”delvis tar avstånd” från påståendet 

och 26,4 % som ”varken tar avstånd eller instämmer” i påståendet. Fråga 20 ställdes för att se 

om respondentens kollegors närvaro i Facebook Fangrupper har en påverkan på dess 

inställning gentemot företag. 44,9 % svarade ”instämmer inte alls” följt av 26,4 % som 

”delvis tar avstånd” från påståendet.  

Såsom tidigare analyserat under rubriken informationssökning, så menar Kotler et al. (2006, 

s.176-179) att konsumentens egen familj, vänner och kollegor påverkar denne i 

köpbeslutsprocessen. Borell och Johansson (1996, s.46-47) menar även att det sociala 

nätverkets inflytande ökar i betydelse desto närmare konsumenten kommer till ett köpbeslut. 

Kotler et al. (2006, s.176-179) påstår att familjen är konsumentens mest inflytelserika 

referensgrupp, dock framgår det av fråga 18, 19 och 20 att det är respondentens vänner 

framför familj följt av kollegor som genom Facebook Fangrupper påverkar dennes inställning 

mot företag mest. Utefter resultatet kan det utläsas att respondentens sociala nätverks 

medverkan i Facebook Fangrupper inte har, i någon större utsträckning, påverkan på 

konsumentens syn på företag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Köpbeslut Utvärdering 
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mest & kollegor 
påverkar minst 

Facebook anses inte 
som en plattform för 
informationssökning 

Facebook anses 
ej vara ett 

alternativ vid 
utvärdering av 

alternativ 

Vänner påverkar 
mest & kollegor 
påverkar minst 

 

Familj påverkar mest 
och kollegor minst 

gällnade både att få 
konsumenten 

negativt/positivt 
inställd till en produkt 
och själva köpbeslutet. 

 

6. Slutsatser  
Här presenteras de slutsatser som framkommit efter att ha analyserat resultatet av enkäten. 

För att på ett enklare sätt kunna urskilja slutsatserna som hör ihop med köpbeslutsprocessen 

har en figur utformats (se figur 2) med slutsatserna under respektive del. Studien avslutas 

sedan med en diskussion med rekommendationer för framtida studier. 

Hur påverkas en konsuments köpbeslutsprocess av sitt sociala nätverk såsom familj, vänner 

och kollegor via Facebook? 

Det sociala nätverket har svagt inflytande på konsumenten och undersökningen visade att ett 

fåtal respondenter svarat att de blir påverkade, resterande har svarat att de inte påverkas något 

speciellt av sitt sociala nätverk i diverse delar av köpbeslutsprocessen. Detta ledde till 

slutsatsen att konsumenten i viss utsträckning påverkas i de olika delarna i 

köpbeslutsprocessen av sitt sociala nätverk på Facebook, få känner sig påverkade av sitt 

sociala nätverk överhuvudtaget. 

Påverkar aktörer; familj, vänner och kollegor, i sociala nätverk konsumentens 

köpbeslutsprocess på skilda sätt?  

 

Figur 2 (Egen utformning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 2 ovan visas, uppdelat efter köpbeslutsprocessens olika delar, vilka slutsatser som 

undersökningen lett fram till.  

Gällande problemidentifiering i köpbeslutsprocessen kan slutsatsen dras att aktören vänner i 

konsumentens sociala nätverk påverkar problemidentifieringen mest, följt av aktören familj 

och till sist aktören kollegor. Analysen visade även att få respondenter använder sig av 

Facebook vid informationssökning om företag och produkter. Respondenterna använder sig 

istället av andra traditionella medier för att få information om produkter och företag. Detta 

leder till slutsatsen att konsumenter inte ser Facebook som en plattform för 

informationssökning. En slutsats som kan dras är att Facebook inte anses vara ett alternativ 
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bland konsumenterna i sin utvärderingsfas av köpbeslutsprocessen. Då Facebook inte 

övervägs kan heller inte sociala nätverk påverka köpbeslutsprocessen. 

När det kommer till inflytande på konsumentens köpbeslut kunde slutsatsen dras att det är 

familjen i det sociala nätverket som har störst påverkan på konsumentens köpbeslut, följt av 

vänner och till sist kollegor. När det kommer till att få respondenten negativt inställd till en 

produkt i köpbeslutet genom word of mouth är det aktören vänner i det sociala nätverket som 

har mest inflytande och kollegor som påverkar minst. Familjen är det sociala nätverk som 

påverkar respondenten mest genom word of mouth och kollegor minst gällande att bli positivt 

inställd till en produkt. Konsumentens köpbeslut påverkas i störst utsträckning av familjens 

negativa och positiva åsikter då det är denna grupp, som tidigare fastställt, står närmast 

respondenten. Detta leder återigen till slutsatsen att aktören familj är den grupp som i störst 

utsträckning påverkar respondentens köpbeslut.  

Studien visar att word of mouth inte är ett vanligt förekommande rekommendationssätt i 

konsumsentens sociala nätverk på Facebook. I de fall som word of mouth förekommer så 

lyssnar konsumenten mest till familjens åsikter, följt av vänner. Kollegor är den grupp som 

konsumenten lyssnar minst till när word of mouth sprids på Facebook. Konsumenter i 

efterköpsbeteendedelen rekommenderar generellt inte produkter på Facebook till sitt sociala 

nätverk. Om detta skulle göras så sker rekommendationen alltmer till vänner än familj och sist 

till kollegor. Slutsatsen kan dras att konsumenten lyssnar mest till word of mouth från familjen 

och sprider helst word of mouth till sina vänner. 

Sammanfattande för denna frågeställning är att aktörerna familj och vänner påverkar 

konsumenten mest i olika delar av köpbeslutsprocessen och kollegor är den grupp som 

påverkar respondenten minst.  

Hur påverkar sociala nätverkets (familj, vänner och kollegors) medverkande i Facebook 

Fangrupper konsumentens köpbeslutsprocess? 

Efter resultatet från undersökningen kan slutsatsen dras gällande Facebook Fangrupper att 

konsumentens sociala nätverks medverkan i Facebook Fangrupper inte påverkar 

konsumentens köpbeslutsprocess i någon större bemärkelse. Även fast det framkommer 

tydligt på Facebookanvändarens sida när en vän gått med i en Facebook Fangrupp så anser 

konsumenten att inställningen till företaget som gruppen handlar om inte blir påverkad. En 

anledning till det kan vara att konsumenter inte är intresserade av att hitta företag och 

produkter på Facebook utan använder Facebook för exempelvis enbart sociala funktioner. Om 

konsumenten inte vill uppmärksamma annonser, företagssidor och Fangrupper är det möjligt 

att konsumenten därmed blir mindre mottaglig för dessa, även om någon i konsumentens 

sociala nätverk uppmärksammat dem. Då konsumenten inte påverkas av sitt sociala nätverk i 

någon högre utsträckning i köpbeslutsprocessen är det inte överraskande att denne heller inte 

påverkas gällande Facebook Fangrupper.     
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Handlar Facebookanvändare ofta produkter på Internet och uppmärksammar de annonser 

och företagssidor på Facebook? 

Analysen om konsumentbeteende visade att majoriteten av konsumenter sällan köper varor 

på Internet men samtidigt är frekventa Facebookanvändare, vilket kan tolkas som att 

konsumentens vana att befinna sig på Internet inte har att göra med att köpa en fysisk produkt 

eller tjänst. Det framkom även att konsumenter varken uppmärksammar företagssidor eller 

annonser på Facebook i någon högre utsträckning. Då Facebook medför att konsumenten inte 

upplever ett ökat behov så är konsumenten heller inte mottaglig för den information som 

kommuniceras på Facebook som är menat att tala till det behovet. Konsekvensen av detta är 

att konsumenten inte uppmärksammar annonser eller företagssidor. Sambandet som 

tydliggörs i och med detta kan vara att konsumentens oförmåga att uppmärksamma annonser 

och företag är relaterat till dennes vana att handla på Internet. En slutsats är därför att 

Facebookanvändare sällan handlar på Internet och att de varken uppmärksammar annonser 

eller företagssidor till någon högre grad.  

Hur använder konsumenter Facebook i sin köpbeslutsprocess?  

Undersökningen har visat att Facebook inte utvärderas och anses inte vara ett väsentligt 

alternativ för konsumenter när denne ska hitta produkter och ta köpbeslut. Facebook har heller 

inte någon större påverkan på konsumenten i de övriga delarna i köpbeslutsprocessen. Därför 

kan slutsatsen dras att Facebook inte används av konsumenter i någon större utsträckning i 

dennes köpbeslutsprocess.  

6.1. Diskussion 
Trots att allt fler människor tillbringar sin sociala fritid på Internet i form av communities, 

bloggar och hemsidor, verkar det som att företags förmåga att förmedla sitt budskap via 

communities såsom Facebook behöver förbättring. Studien har visat att Facebook inte 

används i någon större utsträckning i konsumentens köpbeslutsprocess och att denne inte tar 

åt sig företags olika försök att uppmuntra till mer Internetköp. Trots att företag spenderar 

miljarder kronor i Sverige varje år på att öka konsumenters intresse för företag och produkter 

är det till synes anmärkningsvärt att detta inte verkar fungera på Facebook. Konsumenterna 

uppmärksammar inte, åtminstone på det medvetna planet, annonser eller företagssidor på 

Facebook. Implikationerna för företag är svåra att mäta men denna undersökning visar att det 

finns utrymme för förbättring.   

Den övergripande röda tråden i denna undersökning har varit att konsumenter inte tagit till 

sig, till någon högre grad, varken företags budskap eller sitt sociala nätverks åsikter. Hur detta 

fenomen ter sig är en gåta, då alla tekniska variabler såsom hemsidor och plattformer finns, 

enligt denna studie berörs inte konsumenten till den grad att ett köpbeslut tas. Genom studien 

framgår även att communities inte övervägs som ett alternativ när konsumenten ska köpa en 

vara. Kanske är detta en generationsfråga och dagens ungdom successivt kommer att ta till sig 

denna form av media ju längre tiden går. Problemet som uppkommer är hur företag ska göra 
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för att attrahera dagens konsumenter, som har vant sig vid de traditionella medierna och som 

har svårt att ta till sig information från nya sociala medier, såsom Facebook. Detta är 

framförallt intressant för företag som satsar på Facebook Fangrupper och företagssidor, 

eftersom Facebooks logotyp ofta syns i samband med företagens reklam. Facebooks logotyp 

är menad till att få konsumenten intresserad och därför letar upp företaget på Facebook. 

Utifrån resultaten av denna studie så fungerar inte företagens försök att bli uppmärksammade 

av konsumenter på Facebook.  

Word of mouth ett av de mest kraftfulla marknadsföringsverktygen som finns, detta eftersom 

konsumenter gärna pratar med sitt sociala nätverk om sina upplevelser och erfarenheter. Word 

of mouth appliceras på konsumentens positiva såväl som negativa upplevelser av en produkt 

eller tjänst. Denna uppsats har påvisat att word of mouth inte fungerar i någon högre 

utsträckning på Facebook. Konsumenten upplever sig inte vilja påverka eller bli påverkad av 

sitt sociala nätverks åsikter på Facebook. Hur detta kommer sig är en svår fråga att besvara 

och kräver ytterligare studier. Det har framkommit att aktören kollegor är den i det sociala 

nätverket som påverkar konsumenten minst i dennes köpbeslutsprocess. Anledningen till detta 

kan bero på att konsumenten inte får välja sina kollegor, och därmed inte förlikar sig med 

dessa. Familjen är heller inte en aktör som konsumenten väljer, å andra sidan uppfostras 

denne ofta till samma kultur och normer som sina föräldrar. Den aktör som konsumenten kan 

välja och ofta förlikar sig med är vänner, som är valda utifrån personliga preferenser och 

egenskaper. Denna aktör är konsumenten inte bunden till på något annat sätt än via sin 

vänskap, vilket kan vara en av orsakerna till varför konsumenten i vissa fall lyssnar mer till 

sina vänner.   

En faktor som kan ha påverkat resultatet är benämningen av aktören kollegor. Vissa i åldern 

20-30 år kan vara studerande eller arbetslösa och har inte någon uppfattning om relationer till 

kollegor och har därmed svårt att uttrycka sig i dessa frågor. Däremot är det möjligt att dessa 

istället valt att benämna exempelvis studiekamrater som kollegor. Resultatet från analysen 

hade även kunnat se annorlunda ut om en bredare svarskala använts (exempelvis 1-7) eller om 

även de minst frekventa resultaten analyserades på ett mer utförligt sätt.  

Förslag till förbättring kan ges för företag som är aktiva på Facebook då de kan arbeta mer 

med att utveckla marknadsföringsstrategier för att få konsumenter att uppmärksamma deras 

annonser och företagssidor i högre grad. Facebook skulle i framtiden kunna satsa på att bli ett 

mer använt media för informationssökning och utvärdering av alternativ för att kunna 

utvecklas efter konsumenternas behov.  

För framtida studier vore det dessutom intressant att mäta ett specifikt företags framgång eller 

misslyckande i att nå ut till konsumenterna genom att använda Facebook för att då djupare 

kunna undersöka vad som gör att en konsument lägger märke till ett specifikt företag men inte 

ett annat. För att bygga vidare på denna studie skulle det vara intressant att undersöka 

sambandet mellan konsumentens oförmåga att uppmärksamma annonser och företag och 

konsumentens vanor att handla på Internet. Det vore även intressant att undersöka hur sociala 

nätverk kan påverka konsumentens köpbeslutsprocess genom andra sociala medier än 

Facebook. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
ila

ga
 

 

 

 

Bilaga 2. Facebookordlista 

 

Profil- Det är en meny som finns längst upp på Facebook. Profilen är en funktion som används för att beskriva 

sig själv tydligare till sina vänner. Profilen består av olika delar som allmän information tillexempel hemstad, 

kön, relationsstatus, om du är ute efter relation eller nätverka, samt religion och politisk åsikter. Personlig 

information där musik intresse samt vad som intresserar en person. Utbildning och arbete går att lyftas fram på 

profilen samt att ha bilder på sig själv. Bilderna går att lägga upp på sig själv eller på andra så att alla vänner kan 

se flera eller enstaka bilder. (www.facebook.com) 

Företagssida- Företagskonton har utformats för dem som bara vill använda webbplatsen för att administrera sina 

sidor och nå ut till så många människor som möjligt genom att integrera konsumenter till sitt varumärke/ 

produkter genom att de får ta del av företagens erbjudande, då kan företagen enklare ta reda på vad 

konsumenterna gillar, som i sin tur leder till att företagen kan förbättra sina produkter om de märker att få gillar 

dem. (www.facebook.com) 

Fan- Att bli fan av något företag eller deras varumärke beror på att konsument gillar deras budskap som 

framförs. Eller att de supportar något utan att direkt vara en dela av den. En konsuments support kan vara för att 

bara stödja ett företag. (www.facebook.com) 

Vägg- Vägg är en slags anslagstavla där meddelanden kommer till som har skickats. Om ett meddelande skickas 

till en vän ser de att ett meddelande har kommit fram. Det går även att skicka elektroniska gåvor på väggen. På 

väggen är det möjligt för andra att läsa vad du har haft för dig. (www.facebook.com) 

Puffa – Genom att gå in på någons annans profil så finns det på deras högra sida en applikation som går att 

trycka på som heter puffa. Att puffa innebär att det knackas på någons axel, för att fånga deras uppmärksamhet 

eller visa att du finns. (www.facebook.com) 

Meddelande – Genom att klicka på en väns profil så finns det på högra sidan uppe i hörnet ett en knapp skicka 

meddelanden, att trycka på denna knapp så går det att skicka ett meddelande som bara den personen som det 

skickades till kan ta del av. Det går även att skicka ett likadant meddelande till 20 vänner samtidigt på Facebook, 

men om ett meddelande ska skickas till en person som inte är med på vänlistan går det bara skicka ett 

meddelande i taget. (www.facebook.com)  

Fangrupp – Att vara med i en fangrupp innerbär att en viss aktivitet till ett speciellt företag/ varumärke finns 

och att det kan vara exempelvis ett varumärke som gillas extra mycket gemfört med andra varumärken. Att vara 

med i en fangrupp innebär att gemensamma intressen. En viss lojalitet finns mellan företaget/ varumärket och 

den som är med gruppen. (www.facebook.com) 

Vänner – Eftersom att Facebook är ett community som är skapad för att ha vänner så är vänner en grund för 

Facebook. Vänner kan bestå av kollegor, familjen, bekanta och ytliga vänner. Kolonen till vänster på profilsidan 

står vännerna. För att få vänner går det att skicka en vänförfrågan till personer. (www.facebook.com) 

Status – På status kan användaren skriva vad han/ hon gör eller uppdatera information som alla ens vänner kan 

ta del av, det kan exempel var en enkätundersökning som ska görs, kan statusen uppdateras så fler blir 

uppmärksammade och att de kan ta del av enkäten. I statusen går det även att lägga upp text, bild eller filmklipp. 

(www.facebook.com) 

Startsida – Startsidan finns längst upp i högra sidan på Facebook. På startsidan syns vänners uppdateringar som 

de har gjort, exempelvis om de ändrar sin status gått med någon grupp eller gillar något. Egna personliga nyheter 

står på vänstra sidan som olika evenemang eller privata meddelanden som har skickats till en själv från andra. 

(www.facebook.com) 

Evenemang - Ett evenemang skapas och inbjudningar kan skickas till vänner eller genom att användaren tillhör 

en Facebook- grupp som skickar ut en förfrågan till sina gruppmedlemmar. (www.facebook.com) 

 

 


