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Sammanfattning 
Titel: Köpbeteende på sociala medier. Hur olika faktorer påverkar köpprocessen 
 
Nivå: C-uppsats 
 
Författare: Lisette Hagberg och Maja Wångnell 
 
Handledare: Ossi Pesämaa 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Att förklara hur köpbeteendet i Sverige påverkas av sociala medier samt hur det skiljer 
sig mellan demografiska faktorer.  
 
Metod: En enkätundersökning genomfördes på svenska konsumenter, vilken publicerades på 
olika på sociala medier.  
 
Slutsats: De demografiska faktorerna har mycket liten påverkan på köpprocessen på sociala 
medier för svenska konsumenter. Vad som hade mer inverkan var beroende hur konsumenten 
använde sociala medier.  
 
Nyckelord: Sociala medier, köpprocessen, Sverige, demografi  

Abstract  
Title: Consumer purchase behavior on social media. How different factors affect their buying 
process 
 
Authors: Lisette Hagberg och Maja Wångnell  
 
Supervisor: Ossi Pesämaa 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor´s thesis in business administration, 15 credits 
 
Purpose: To explain how the consumer buying behavior in Sweden is affected of social 
media and how it differs between different demographic factors.  
 
Method: A survey was conducted on Swedish consumers which was published on different 
social media channels.  
 
Results: The demographic factors have none to very little effect on the social media purchase 
process in Sweden. The more affective factors were dependent on the consumer´s social 
media usage.  
 
Key words: Social media, consumer purchase process, Sweden, demographic 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Facebook startades år 2006 för allmänheten och sociala medier har sedan dess ökat kraftigt. 
År 2013 hade cirka var sjunde person i världen ett konto på Facebook, trots att åldersgränsen 
är 13 år och att det är förbjudet i Kina. Den dramatiska ökningen av sociala medier har 
påverkat verksamhetsprocesser och modeller, då det är ett nytt sätt för organisationer att 
marknadsföra deras produkter. (Henning-Thurau, Hofacker & Bloching, 2013). Bronner och 
de Hoog (2013) redogör att sociala medier även har påverkat konsumenters beteenden och 
menar att de inte längre är beroende av den information som företagen tillhandahåller. 
Konsumenter kan hämta information från till exempel olika recensionssidor, bloggar, 
Facebook och Twitter meddelanden. Vidare tar de upp att tidigare studier har visat att 
köpbeteenden påverkas avsevärt av informationen från dessa källor. De framför även att 
informationen från sociala medier blir viktigare när en produkt har fler egenskaper, jämför till 
exempel en bil och en läsk.   
 
Det finns många faktorer som kan påverka konsumenters beteende online, vilket i stor 
utsträckning har undersökts i tidigare studier. Heinonen (2011) har undersökt de 
bakomliggande motiven för användandet av sociala medier. Hon har sammanfattat att vanliga 
motiv är informationssökning, underhållning, sociala interaktioner, samhällsutveckling, 
självbekräftelse och för att uttrycka åsikter. Bianchi och Andrews (2012) har undersökt hur 
tillit, attityder och risk påverkar konsumenter att fortsätta köpa produkter online, ur ett 
chilenskt perspektiv. De påpekar att tidigare studier visat att tillit är en viktig faktor i 
köpprocessen vid internetköp och har en positiv inverkan vid köpprocessen (se till exempel 
McCole, Ramsey & Williams, 2010; McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002; Tan & 
Sutherland, 2004). Risker förknippat med finansiell osäkerhet, kvalitetsbrister, tidsåtgång och 
bekvämlighet påverkar köpprocessen negativt (Forsythe m.fl., 2006). Det är främst 
konsumenter under 60, välutbildade (Stranahan & Kosiel, 2007) och män (Garbarino & 
Strahilevitz, 2004) som visat intresse att handla hos okända återförsäljare på Internet. 
 
Daugherty och Hoffman (2013) framför att word-of-mouth är en av de faktorer som mest har 
påverkat konsumentbeteenden. Elektronisk word-of-mouth betraktas vara motsvarigheten som 
sker över Internet. Det definieras som positiva eller negativa uttalanden som görs tillgängliga 
av potentiella-, nuvarande- eller tidigare kunder. Vidare framför de att konsumenter i åldrarna 
15-24 år har visat sig vara mer mottagliga för elektronisk word-of-mouth. Andersson m.fl. 
(2012) menar också att konsumenter tenderar att lita på informationen på sociala medier, även 
om den kommer från okända. Vidare hävdar de att konsumenter däremot är passiva vad gäller 
aktiviteter från företag, såsom tävlingar och klick-uppmaningar. Smedescu (2013) framhäver 
att det finns en hel del tillgängliga verktyg för marknadsföring över sociala medier, varav en 
del är gratis. Han poängterar att en undersökning genomförd på 3000 företag visar att mindre 
än hälften (43 procent) upplever ökad försäljning som följd av marknadsföring över sociala 
medier.  

1.2 Problemdiskussion 
En del studier jämför skillnader mellan olika kulturer och sociala medier. Goodrich och de 
Mooij (2013) studerar hur kultur påverkar köpprocessen i 50 olika länder. De menar bland 
annat att användningen av sociala medier skiljer sig internationellt. Det gäller exempelvis hur 
ofta konsumenter använder och låter sig influeras av sociala medier för kommersiella 
syften.  Det finns även skillnader i antal kontakter och vilka de låter sig dela innehållet med. 
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De använder sig av Hofstedes (2001) modell som mäter fem kulturella dimensioner, vari den 
ena är individualistiskt/kollektivism. De konstaterar att sociala medier och elektronisk word-
of-mouth skiljer sig åt mellan kulturerna och att det påverkar köpbesluten olika mycket. 
Sverige klassificerar de som ett individualistiskt land, vilket innebär att konsumenter är 
självständigare, varav cirka 25 procent använder sociala medier som stöd i köpprocessen. Det 
är en relativt låg procent jämfört med motsvarande siffror för kollektivism länderna, där 
konsumenter förlitar sig mer på sin omgivning. Detta är en av orsakerna till att vi har valt att 
avgränsa oss och att ytterligare utforska köpbeteenden i Sverige. Vi har inte heller hittat 
någon studie som enbart fokuserar på hur sociala medier influerar köpbeteendet i Sverige. 
Enligt Goodrich och de Mooijs (2013) studie finns det stöd för att köpprocessen med 
influenser av sociala medier skiljer sig i Sverige jämfört med andra länder. Då sociala medier 
är något som används av många dagligen är det viktigt för företag att förstå konsumenterna 
för att kunna använda sociala medier på bästa sätt. Det på grund av att konsumenter kan dela 
med sig av åsikter, vilka kan spridas snabbt och till många. Oavsett om företagen väljer att 
finnas på sociala medier eller inte, är sannolikheten stor att de ändå pratas om.  
 
Det finns även en studie som är genomförd i en finsk stad som undersöker hur sociala medier 
påverkar köpprocessen. Ethel (2013) genomför studien utifrån ålder och kön, men drar många 
generella slutsatser från stickprovet. I den här uppsatsen vill vi veta om det är fler faktorer 
som påverkar köpprocessen, varför vi även kommer att undersöka om boende och utbildning 
påverkar köpprocessen. I den finska studien framkommer vilka steg i köpprocessen som 
påverkas mest respektive minst utifrån sociala medier. Däremot har inte statistiska analyser 
gjorts för att påvisa om slutsatserna är korrekta eller inte. För att kunna dra slutsatser om 
köpprocessen i Sverige kommer vi göra det utifrån statistiska metoder. Då försäljningen i 
många fall inte ökar, trots tillgängliga verktyg, är det av särskilt intresse att undersöka 
köpprocessen på sociala medier. Det för att skapa en bättre förståelse för hur konsumenter 
fungerar på sociala medier, ur ett perspektiv där konsumenterna själva får reflektera runt deras 
beteenden. 
 
Det leder oss till följande frågeställning: 
Vilka faktorer har inflytande på köpbeteendet och hur påverkas beteendet av sociala medier i 
Sverige?  

1.3 Syfte 
Vi kommer att beskriva hur köpprocessen påverkas av aktiviteter genererat från konsumenter 
själva och från företagssidan. Syftet med vår forskning är således att förklara hur 
köpbeteendet i Sverige påverkas av sociala medier samt hur det skiljer sig mellan 
demografiska faktorer. Att besvara frågeställningarna kommer bidra med större förståelse för 
studenter och företag av sociala mediers roll för köpbeteendet. Resultaten av studien kan 
användas som grund till vidare forskning och företag kan använda resultaten som stöd i sin 
marknadsföring. 
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2. Metod 
2.1 Kunskapsansats 
För att kunna vinna uppsatsens syfte använder vi ett deduktivt arbetssätt som utgångspunkt 
med induktiva inslag. Ett deduktivt arbetssätt innebär att vi utgår från teorin genom att skapa 
förväntningar om verkligheten för att sedan samla empiri och se om det överensstämmer. 
Induktiva inslag innebär att vi från vår undersökning drar egna slutsatser och påvisar teorier 
därefter (Jacobsen, 2002). Orsakerna till valet av ett deduktivt arbetssätt är flera. Det existerar 
redan en del forskning inom området sociala medier och konsumentbeteende; uppsatsen är 
även deduktiv då den tar fram hypoteser som vi sedan har testat i vår studie (Saunders, Lewis 
& Thorndall, 2008). Denna typ av ansats hjälper till i strävan mot att hitta samband, som 
förhoppningsvis kan generaliseras. 

2.2 Artikelsökning 
Vi har valt att främst använda oss av artiklar i uppsatsen och det har således haft en central 
roll under arbetets process. Det har använts i inledningen för att kunna definiera 
problemformuleringen och för att hitta lämpliga teorier att analysera insamlingsdata med. 
Anledningen till varför vi valt att främst använda artiklar är på grund av att de är mer 
uppdaterade än exempelvis böcker (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). För att öka 
trovärdigheten på artiklarna och således vår uppsats har vi i första hand använt artiklar som är 
förhandsgranskade innan de publicerades på diverse databaser. Även e-böcker har använts. E-
böcker har framför allt används för att presentera grundläggande teorier som till exempel 
konsumentens karaktär och köpprocessen.  

2.2.1 Sökmetoder   
Intresset för ämnet väcktes i en tidigare marknadsföringskurs. Därefter började vi söka på fler 
artiklar inom konsumentbeteende och sociala medier för att kunna ringa in ett 
problemområde. Det gjorde vi genom att söka på BTHs bibliotek och olika databaser som 
Business source complete och Emerald. Vi har även använt oss av kedjesökning. Det innebär 
att vi har hittat referenser från artiklar som behandlar det ämnesområde vi varit intresserade 
av. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) påstår att fördelen med denna metod är att det 
möjliggör att hitta bra referenser från en annan bra artikel, och att det underlättar att följa 
argumentets utveckling. Svagheten är dock att det är lätt att gå miste om andra referenser som 
har en annan utgångspunkt. Det är anledningen till varför vi har använt denna metod som ett 
komplement och inte uteslutande. 

2.3 Metod för insamling av data 
Vår litteraturstudie visade att det fanns brist på studier om konsumentbeteendet i Sverige, 
varför vi behövde samla in data själva. Vi avgjorde att enkätinsamling lämpar sig bäst. Det på 
grund av att vi behövde nå många respondenter. Intervjuer hade därför inte lämpat sig, dels på 
grund av resursbrist och dels eftersom syftet är att undersöka sambandet mellan olika 
variabler vid en viss tidpunkt. Vi behövde nå många respondenter då vi vill visa vilka faktorer 
och hur dessa faktorer påverkar köpprocessen genom sociala medier. För att kunna visa på 
eventuella skillnader och likheter mellan faktorerna krävs det en stor andel svarande som 
dessutom varierar i demografin. Enkäter, vilket ofta ses som en kvantitativ metod, ökar 
dessutom möjligheterna att generalisera resultatet och kunna jämföra det med tidigare studier 
menar Saunders, Lewis och Thornhill (2008). De framför också att enkäter är lätta att förstå 
och förklara samt att det är en accepterad metod av många.  
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Enkäten har utformats efter problemformuleringen och de teorier vi har använt. Det för att 
generera den data som behövs för att analysera materialet. Enkäten bygger på de olika stegen i 
köpprocessen och utifrån de faktorer vi undersöker. Nackdelar förknippade med enkäter är 
enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att svarssituationen är okontrollerad. De 
svarande är dessutom anonyma i vårt fall, varför vi inte vet vilka det är som har svarat. Vi har 
därför bedömt varje svar för att upptäcka ifall något av svaren verkar vara oseriöst och 
orealistiskt. Dessutom menar de att det är svårt att följa upp frågor, och även att förtydliga 
oförstådda frågor. Det har vi motverkat i största mån genom att testa enkäten på en testgrupp 
och därefter korrigerat den efter testgruppens återkoppling. Det gjordes också för att göra 
enkäten förståelig och relevant. Enkäten bygger på kryssalternativ där respondenten endast 
behöver kryssa i sina svar. Det gör att enkäten går snabbare att genomföra och att den är 
enklare att analysera. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) hävdar att enkäter med fasta 
svarsalternativ inte bör innehålla mer än 60 frågor. Vår enkät består av 45 frågor, inklusive 
frågor om demografin. Se enkäten i appendix 1. 

2.3.1 Urval 
Det indirekta kriteriet vi hade för respondenterna var att de använder sig av sociala medier 
eftersom att undersökningen bygger på det. För att säkerställa detta kriterium valde vi att 
publicera enkäten på olika sociala nätverk. Vi hade dessutom ingen tillgång till någon 
heltäckande mejl-lista, varför det alternativet inte fanns. Enkäten publicerades på Facebook, 
med inställning offentlig för att även andra utöver våra vänner och bekanta skulle kunna se 
den. Svarsfrekvensen genererat från Facebook var låg, varför vi var tvungna att dela på övriga 
nätverk. Enkäten delades därför på olika forum, via storbloggares kommentarsfält och 
Instagram. Enkäten var öppen i cirka tre veckor. Urvalet valdes med andra ord av 
bekvämlighet och med hänsyn till de knappa resurser vi haft i form av tid och pengar. 
Fördelar med denna metod är att vi kunde nå ut till många respondenter till en låg kostnad. 
Nackdelarna är att vi förmodligen nådde en viss typ av människor mer än andra. Exempelvis 
har fler kvinnor än män besvarat enkäten. 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) argumenterar att svarsandelen ofta är låg vid utskick 
av enkäter, särskilt eftersom att svarande part sällan får ut något av att genomföra enkäter. 
Risken finns därför att stickprovet är för litet, vilket kan leda till slumpfel. Andra risker är 
också att stickprovet inte representerar den bakomliggande populationen.  Under avsnitt 4.2 
Beskrivande statistik diskuterar vi hur väl vårt stickprov representerar svenska konsumenter 
på sociala medier. För att öka genomförda enkäter har vi valt att skänka en krona till stiftelsen 
Friends för varje enkät. Friends arbetar bland annat mot nätmobbning. Trots vårt försök att 
öka svaren, visade det sig svårt. En förklaring kan vara att enkäten är helt frivillig och inte 
heller har riktats till en viss person då den har varit öppen för alla. 

2.3.2 Bearbetning av enkätsvaren 
Enkäten utformades och publicerades i Google-doc, vilket är ett enkätprogram framtaget av 
Google. Svaren från enkäten analyserades därefter i statistikprogrammet SPSS. Vi har valt att 
analysera resultatet i ett statistikprogram för att kunna dra korrekta slutsatser och även för att 
öka trovärdigheten i vår studie. Studien omfattar 126 stycken besvarade enkäter, vari alla 
frågor besvarades för samtliga enkäter. En presentation om vilka det var som besvarade 
enkäten utifrån de demografiska faktorerna finns under avsnittet 4.2 Beskrivande statistik.  
 
Eftersom vi använder oss av ett stickprov måste vi kunna visa om våra påståenden är 
signifikanta (kan anses korrekta) eller inte för att kunna dra slutsatser om den bakomliggande 
populationen (svenska konsumenter). Vi valde att utgå från en signifikansnivå på 0.05. En 
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signifikansnivå på 0.05 betyder att vi kan dra slutsatser med 95 procent säkerhet. Det innebär 
att vi kan använda och jämföra p-värdet med signifikansnivån för att avgöra om skattningen 
är trovärdig eller inte. Understiger p-värdet signifikansnivån anses skattningen vara 
signifikant (korrekt), med 95 procent sannolikhet. (Corthinas & Black, 2012). Oavsett om 
sambanden och skillnaderna är signifikanta eller ej så kunde vi med 95 procent säkerhet se 
mellan vilka intervall medelvärdet för svenska konsumenter låg. Vi kodade om enkätsvaren 
och skapade olika variabler för att kunna analysera på bästa sätt. Kodningen och 
operationaliseringen förklaras närmre i resultatdelen.  

2.4 Validitet och Reliabilitet 

En hög reliabilitet innebär att samma undersökning ska kunna genomföras igen av någon 
annan och frambringa samma resultat. Ett sätt att stärka reliabiliteten är att hämta 
informationen från säkra källor framför Saunders, Lewis och Thorndall (2008). I denna studie 
har vi samlat data från konsumenterna själva genom en enkätundersökning. Det kan ändå 
skilja sig i resultaten om data samlats in från människor på grund av att de ändrar uppfattning 
och kan göra det på kort tid. Att människor, som respondenter, oftast hänför sitt svar till den 
tidpunkt som ligger närmast före undersökningen kan också spela in. 
 
Hög validitet innebär att det som var avsett att mätas också är det som har mätts (Saunders, 
Lewis & Thorndall, 2008). Det innebär att frågeställningarna i enkäten samlar in det som var 
tänkt att få svar på. Varken forskarnas frågor eller respondenternas svar ska gå att misstolkas. 
För att öka validiteten började vi läsa befintlig litteratur för att sätta oss in i ämnet. Det gör att 
variablerna som ska mätas blir mer relevanta.  
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3. Teori 
3.1 Sociala medier 
Taprial och Kanwar (2012) framför att cirka 90 procent av alla som använder Internet även 
använder någon form av sociala medier. Vi har valt att utgå från Kaplan och Haenleins (2010) 
presentation av sociala medier då de refereras mycket och är stora inom sociala medier. De 
framhåller att sociala medier bygger på den nya generationens Internet (web 2.0) och har det 
som plattform. Genom sociala medier utbyts socialt genererat innehåll. De har klassificerat 
sociala medier enligt figuren nedan. Indelningen har skett efter hur mediarik, hur socialt 
närvarande nätverket tillåter, hur självavslöjande det är och efter hur presenterande 
användaren kan vara.  
 
Figur 1. Klassificering – Sociala medier  

 
Källa: Översatt och återskapad från Hainlein och Kaplan (2010). 
 
Kane m.fl. (2014) har definierat sociala nätverk genom att de uppfyller fyra egenskaper. Den 
första är att användare av plattformen har en unik användarprofil. Användarprofilen skapas av 
användaren själv, av andra medlemmar på samma nätverk och av plattformen. Den andra 
egenskapen är att användaren kan komma åt innehåll genom, och skydda det från, olika 
sökmekanismer försedd av plattformen. Nästa egenskap innebär att användaren kan skapa en 
lista av andra användare, vilka användaren delar en förbindelse med. Det sista kännetecknet är 
att användaren kan granska och kontrollera dess anslutningar samt dessa gjorda av andra 
användare på samma plattform. 
 
Andzulis, Panagopoulos och Rapp (2012) har visat när olika typer av sociala medier stödjer 
olika steg i försäljningsprocessen. De har utgått från de sex kategorierna som Haenlein och 
Kaplan (2010) presenterade i figuren ovan, varför vi valt att redogöra deras syn på sociala 
medier. Det är enligt dem alla utom två av kategorierna som lämpar sig till åtminstone något 
av de olika stegen i försäljningsprocessen. De två typer av sociala medier som inte lämpar sig 
att användas i de olika stegen är virtuella sociala världar och virtuella spelvärldar. 
Beskrivning av de olika stegen kommer i nästa avsnitt.   
 
Taprial och Kanwar (2012) definierar sociala medier som applikationer som tillåter användare 
att skapa och/eller utbyta information samt att interaktionerna med varandra. De ger förslag 
som sociala nätverkssidor (Facebook, Friendster & Google plus), bloggar, internetforum, 
bokmärkessidor, gemenskapssidor (“online community sites”) samt frågor- och svarssidor. 
 
Det vi menar med sociala medier och det enkäten bygger på är: bloggar, microbloggar (ex. 
Twitter), Wikis (ex. Wikipedia), sociala nätverkssidor (ex. Facebook, LinkedIn), video-och 
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fotodelningssidor (ex. Youtube & Instagram), internetforum (ex. Flashback) och 
bokmärkessidor/sociala nyheter (ex. Delicious). Virtuella spelvärldar och virtuella sociala 
världar faller således utanför denna undersökning. 

3.2 Konsumentbeteende 
Kotler m.fl. (2008) menar att konsumenters köpbeteende är en komplicerad process som har 
undersökts av flera forskare i många år. Chaffey m.fl. (2009) framför att köpbeteendet är 
baserat på olika stimuli och menar att konsumenten tolkar marknadsföringsstimuli och 
omvärldsstimuli utifrån personliga karaktärsdrag. Konsumentens personliga karaktärsdrag 
kan påverkas av både kultur och social behörighet. Även Kotler m.fl. (2008) hävdar att 
köpbeteendet baseras på dessa stimuli, vilka utgörs av inre och yttre faktorer. Figuren nedan 
visar hur marknaden kan stimulera konsumenterna till ett visst beteende, genom exempelvis 
marknadsmixen (de fyra P:na). Figuren visar också hur omvärlden kan påverka konsumentens 
köpbeteende. 
 
Figur 2. Konsumenters köpbeteende   

 

K lla: Översatt och återskapad från Kotler m.fl. (2008). 

3.2.1 Konsumentens karaktär 

Kotler m.fl. (2008) påpekar att marknaden inte kan påverka omvärlden eller konsumentens 
karakteristiska drag men menar ändå att företag kan ha stor nytta av att känna igen dessa 
faktorer. Särskilt när det gäller att identifiera potentiella kunder eller utveckla 
marknadsföringsstrategier. Dessa faktorer, speciellt de personliga i modifierad form, ligger 
som grund till de demografiska faktorernas påverkan på köpprocessen som vi senare kommer 
att undersöka. 
 
Figur 3. Karaktäriserande faktorer 

 

K lla: Översatt och återskapad från Kotler m.fl. (2008). 

Kotler m.fl. (2008) framför att kulturella faktorer har den starkaste påverkan på 
konsumentbeteende och är den största orsaken till en persons önskemål och beteende. Dessa 
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faktorer skapar konsumentens grundvärderingar, uppfattningar och behov som skiljer sig 
mellan personer. Företag försöker alltid se kulturella skiften för att kunna förstå vad 
konsumenterna efterfrågar och för att kunna skapa känslan av tillfredsställelse. Vidare framför 
de att sociala faktorer innebär att grupperingar påverkar konsumentens beteende. Grupper 
som har en direkt påverkande effekt kallas för medlemskapsgrupper, till exempel familjen 
eller vännerna. De sekundära grupperna är mer formella, vari referensgruppen verkar som 
referens utan att konsumenten behöver tillhöra gruppen. Aspirantgrupper är grupper som 
konsumenten vill tillhöra och jämföra sig med. Exempel på dessa är religiösa grupper, 
professionella föreningar och fackföreningar. De framför även att personliga faktorer 
påverkar konsumentens köpbeteende, vilket kan vara ålder, livscykelsstadie, yrke, ekonomisk 
situation och livsstil. Daugherty och Hoffman (2013) menar att de under 25 år har visat sig 
mottagligare för bland annat elektronisk word-of-mouth. Slutligen menar Kotler m.fl. (2008) 
att de psykologiska faktorerna kan delas upp i fyra olika aspekter: motivation, perception, 
inlärning och uppfattning. Motivation är viljan att tillfredsställa behoven, perception är hur 
konsumenten handlar i en viss situation, inlärning är tidigare lärdomar och uppfattning är den 
känsla som konsumenten har om något respektive en persons utvärdering, känslor och 
tendenser i förhållande till ett föremål eller en idé. 

3.2.2 Köpprocessen  
Chaffey m.fl. (2009) menar att köpprocessen är något en konsument går igenom inför varje 
köpbeslut. En felfri process innebär att en konsument alltid skulle vara en hängiven, lojal, 
entusiastisk och återkommande kund. Idag har informationen blivit mer lättillgänglig och 
transparent, vilket därför har fått viss inverkan på köpprocessen. Detta är en av anledningarna 
till att vi måste fortsätta undersöka vilka hinder och faktorer som finns mellan konsumenten 
och det säljande företaget. Puccinelli m.fl. (2009) hävdar också att det är mycket viktigt att 
förstå konsumentbeteendet och att det är något företag lägger mycket pengar på. Enkäten 
analyseras utifrån köpprocessen nedan.   
 
Figur 4. Den ultimata köpprocessen  

 
Källa: Översatt och återskapad från Kotler m.fl. (2008). 
 
Kumra (2007) framför att första fasen är problemerkännande. Konsumenten inser i 
problemerkännandefasen att den har ett konsumtionsrelaterat problem. Det är så köpprocessen 
triggas, och även det företagens fortlevnad är beroende av. Även Kotler m.fl. (2008) 
instämmer att detta steg är grunden för försäljning. Vidare skriver Kumra (2007) att ett behov 
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uppstår då skillnaden mellan önskat tillstånd och faktiskt tillstånd är tillräckligt stort. Det 
behöver inte per automatik leda till ett köp. Det på grund av att konsumentens motivation och 
möjligheter spelar in. Det är ofta tidigare erfarenheter, kultur och hur nya produkter skulle 
tillfredsställa behovet som bestämmer det önskade tillståndet. Behovet kan också uppstå 
genom att kunden är missnöjd med nuvarande produkter, vilket även marknadsföring kan få 
konsumenter att känna. Marknadsföring kan även skapa ett nytt idealt tillstånd för 
konsumenter. Andra faktorer som spelar in är konsumentens inkomst, i vilken takt 
konsumentens åsikter och preferenser ändras. Steget därefter är informationssökning. 
 
Kumra (2007) fastslår att konsumenten söker information om produkter som uppfyller 
behovet i informationssökningen. Här finns det två olika informationssökningar: intern och 
extern. Den interna är kopplat till minnet och kan vara tidigare erfarenheter och känslor 
kopplat till produkterna. Den interna informationssökningen kan sträcka sig från återkallning 
av märket till en mer omfattande sökning. Vad som mer kan influera informationen är typen 
av produkt och även vilket humör konsumenten är på. Den externa sökningen däremot består 
av två typer: informationssökning innan köp och pågående informationssökning. 
Informationssökning innan köp görs för att ta ett bättre köpbeslut rörande varan/tjänsten. 
Pågående informationssökning sker när konsumenten inte har ett särskilt behov av någon 
produkt. Det kan vara att konsumenten kollar i skyltfönster och i affärer efter till exempel 
information om produkten och priset. Han poängterar att många konsumenter tycker om den 
pågående informationssökningen. Olika faktorer avgör graden av informationssökning som 
behövs inför ett köp. Den ena är beroende av situationen, till exempel om konsumenten har 
köpt produkten förut eller om det är första gången. Är det första gången behövs mer 
informationssökning. Den andra faktorn är beroende av produkten; ju mer differentierad och 
dyrare produkten är, desto mer information behövs. Vidare menar han att andra faktorer är 
relaterade till konsumenten själv. De som är högre utbildade, har högre lön och är under 35 år 
söker mer information innan köp. Detta leder oss till vår första hypotes: 
 
H1: Konsumentens karaktär och kännetecken påverkar dennes köpprocess 
 
Steget därefter är alternativsökning, vilket Kumra (2007) motiverar genom att det nästan 
alltid finns fler varor och tjänster tillgängliga, varför konsumenten ställs inför ett val. 
Konsumenten kan därför välja den produkt som bäst passar behovet. Det handlar om att göra 
avvägningar av positiva och negativa aspekter mellan olika märken. I det här steget är det två 
typer av information som används: en lista över märken och utvärdering efter uppställda 
kriterier. Vanligtvis utvärderas mellan tre till åtta olika märken. Efter konsumenten har valt 
märkena och uppsatt kriterier (till exempel pris, valuta för pengarna, egenskaper och kvalitet) 
utvärderar konsumenten alternativen för att sedan besluta sig för det bästa alternativet. Det är 
inte möjligt för konsumenter att minnas alla märken, varför marknadsförare försöker göra 
deras produkter minnesvärda genom reklam. 
 
Nästa steg är köpbeslutet. Kumra (2007) hävdar att beslutet om det bästa alternativet i förra 
steget inte behöver innebära att det är det som köps. Faktorer som kan ändra beslutet kan vara 
förändrad budget, tips av en vän eller nedsatt pris på ett annat alternativ, vilket även Kotler 
m.fl. (2008) håller med om. Det kan även innebära att inget köp görs överhuvudtaget. 
 
Det sista steget är post-köpbeslutet, vilket innebär konsumentens beteende efter köpet. Kumra 
(2007) skriver att konsumenten kan inse att hans uppfattning om produkten var korrekt eller 
felaktig och om han är nöjd eller missnöjd med produkten. Konsumenten kan känna sig 
missnöjd med produkten av olika anledningar. Det kan vara egenskaper som konsumenten 



Hagberg, L. & Wångnell, M. Köpbeteende på sociala medier 
 

  14 

inte kunde känna till innan användning av produkten eller att konsumentens vänner talar 
dåligt om produkten. Kotler m.fl. (2008) invänder också att konsumenten kan vara nöjd med 
köpet men samtidigt känna sig missnöjd på grund av de missade egenskaperna med en annan 
produkt. Kumra (2007) framför att det är viktigt för marknadsförare att konsumenter är nöjda 
för att de ska återkomma. Är konsumenten missnöjd finns även risk att den berättar om det för 
andra. Vidare menar han att vissa konsumenter inte genomför några åtgärder förutom att sluta 
köpa produkten i framtiden fastän de är missnöjda. Andra åtgärder vid missnöje förutom att 
berätta för andra kan vara att klaga direkt till företaget eller via en utomstående institution 

3.2.3 Konsumentbeteende på sociala medier  
Konsumentens köpprocess stimuleras som tidigare nämnt av olika faktorer som exempelvis 
marknadsmixen eller andra miljöfaktorer som passar ihop med konsumentens karakteristiska 
drag. Dessa drag influerar hur konsumenter tar emot och påverkas av företags olika 
marknadsmeddelande. Power och Phillips-Wren (2011) hävdar även att sociala medier har 
ändrat konsumentbeteendet; det ändrar åsikter och påverkar val. Chaffey m.fl (2009) påvisar 
därför att företag bör identifiera konsumenten för att skapa lyckade 
marknadsföringssatsningar. Genom att förstå beteendet går det att påverka dem att ändra 
beteende, exempelvis få dem att prova nya eller andra produkter. Detta förklarar varför det är 
viktigt att undersöka köpprocessen och svenska konsumenter med influenser av sociala 
medier.  
 
Wang, Yu och Wei (2012) framför att konsumenter idag tycker om att tillföra, skapa och delta 
i olika nätverk. Detta på grund av att känna tillhörighet, vara socialt tillgänglig eller för att 
kunna kommunicera med liknande konsumenter. Power och Phillips-Wren (2011) påstår att 
sociala medier skapar en annan typ av grupptryck som ter sig på de olika nätverken. 
Grupptrycket uppmuntrar individen att ändra värderingar, beteende eller attityder. Informell 
överensstämmelse kan påverka konsumentens beslut genom att den söker sig till dess sociala 
nätverk för att hämta information. Normativ överensstämmelse kan också påverka 
konsumenten genom att den strävar att bli accepterad eller omtyckt av användarna på ett eller 
flera sociala nätverk.  
 
Wang, Yu och Wei (2012) förklarar att externa faktorer påverkar konsumenten. På sociala 
medier finns personer som överför motivation, beteende samt normer och attityder till andra, 
vilka författarna kallar för ”socialiseringsagenter” (peers). Även Kotler m.fl. (2008) menar att 
marknadsförare ofta försöker hitta sina kunders referensgrupp för att skapa intresse. Detta 
eftersom referensgruppen påverkar kunderna på tre sätt: den får konsumenten till nya 
beteenden och ändrad livsstil, den påverkar konsumentens attityder och skapar slutligen en 
form av grupptryck som kan påverka konsumentens val. Wang, Yu och Wei (2012) förklarar 
vidare att detta perspektiv mestadels används hos icke- familjemedlemmar eftersom dessa 
ofta saknar influenscirkel, vilket annars brukar motsvaras av familj. Istället har dessa 
konsumenter vänner, bekanta och kommunikationen med ”peers” att influeras av. Sociala 
medier skapar lättillgängliga medel för socialisering och gör det enkelt/bekvämt att använda 
till exempel “communities”/forum eller Facebook som substitut för familjen. 
 
Pandey och Dixit (2011) hävdar att konsumenters köpbeslut även påverkas av kulturella 
faktorer: sociala-, personliga- och fysiska faktorer. Köpprocessen påverkas likaså av det stora 
utbudet av sociala medier. Genom exempelvis forum skapas konsumenternas egna röster samt 
en plats för dem att fånga upp viss produktinformation inför köpbeslut. Sociala medier blir en 
form av konsumentsocialisering, vilket har fått stor inverkan på köpprocessen och därmed 
också något företagen måste beakta vid skapandet av deras marknadsföringsstrategier (Wang, 
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Yu & Wei, 2012). Jarra, Parra och Skarmeta (2013) beskriver att sociala medier bygger på 
deltagande och osjälviskhet. Det på grund av att användare frivilligt skapar ett gemensamt 
värdeskapande utan att erhålla ekonomisk ersättning. Författarna framställer även begreppet 
“prosumer”, vilket de förklarar som en kombination av producent och konsument. Prosumers 
är proaktiva som har ett stort intresse att vara anslutna, informerade och delta i exempelvis 
forum och där förmedla åsikter, känslor och information kring produkter som de har använt. 
Detta leder oss till vår andra hypotes: 
 
H2: Konsumenter som jämför produkter och pris innan köp är mer benägna att lita på 
informationen från sociala medier och själva lämna kommentarer efter sitt köp. 

3.3 Elektronisk information 

3.3.1 Marknadsföring på sociala medier 
Andzulis, Panagopoulos och Rapp (2012) har förklarat vilka typer av sociala medier som kan 
stödja de olika stegen i försäljningsprocessen. Det är för vår studie intressant att kunna 
jämföra företagens försäljningsprocess mot konsumenters köpprocess för att se likheter och 
skillnader. Det första steget i säljprocessen är att förstå konsumenterna. Det handlar om att 
samla information, fastställa typen av kommunikation och identifiera risker och 
köpsituationer. Det kan främst göras genom samarbetsprojekt (“collaborative projects”), 
bloggar och sociala nätverkssidor. Nästa steg är att knyta an till konsumenterna. Det görs 
genom att skapa trovärdighet, öka uppmärksamheten och skapa förbindelse med 
konsumenterna. Sociala medier som passar till det ändamålet är främst sociala nätverk, 
framförallt Facebook, LinkedIn och Twitter. Det tredje steget handlar om att upptäcka 
konsumenternas behov. Det sker genom att lyssna, fråga och förstå konsumenternas motiv. 
Passande sociala medier för detta är samarbetsprojekt, bloggar och sociala nätverkssidor. 
Steget därefter innebär att samarbeta med konsumenterna genom kampanjer. Målen är att visa 
på värdefulla förslag, visa på lösning och använda synliga hjälpmedel/demonstrationer. I det 
här steget kan samtliga fyra kategorier användas: samarbetsprojekt, bloggar, bild-och 
videodelningssidor samt sociala nätverkssidor. Det femte steget innebär att få konsumenter att 
köpa. I det steget är det främst sociala nätverkssidor som passar. Det sista steget i 
försäljningsprocessen handlar om att följa upp och ge konsumenterna service. Här lämpar sig 
samtliga fyra kategorier. Power och Phillips-Wren (2011) framför dessutom att sociala 
nätverk, bloggar och microbloggar är de sociala medier som mest påverkar köpprocessen. De 
menar också att konsumenter tenderar att lita på informationen på de nätverk de själva valt att 
delta i. Följande hypotes kommer därför prövas: 
 
H3: De som använder sociala nätverk och bloggar som informationskälla innan köp tenderar 
att lita mer på informationen på sociala medier och informationssökningen är därför det som 
påverkas mest i köpprocessen 
 
Jara, Parra och Skarmetas (2013) syn är intressant för vår studie då de förklarar hur sociala 
medier har förändrat den traditionella marknadsföringen. Det eftersom vi även undersöker hur 
trovärdigheten på sociala medier ser ut jämfört med den på traditionella massmedier. De 
påpekar att sociala medier inneburit social integration. Det har för konsumenter inneburit nya 
funktioner att hämta information om produkter. Detta nya sätt att integrera har ändrat 
konsumenternas intresse, värderingar och behov. Till följd av förändringen har 
marknadsföringen behövt ändras för att kunna tillgodose dessa. Författarna menar att sociala 
medier fått en mycket viktig roll, vilket lämnar typiska marknadsföringsmedier i bakgrunden 
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med lägre trovärdighet, mindre uppmärksamhet från konsumenterna och således även mindre 
påverkan. En ny generation av marknadsföring har uppkommit och definieras som social 
marknadsföring. Författarna menar att konsumenter frivilligt integrerar med andra 
konsumenter på sociala medier. Menon och Soman (2012) menar dessutom att företag bör 
göra sin reklam intressant över Internet. Det då de menar att det finns ett samband mellan 
konsumenters nyfikenhet samt motivation och viljan att lära. Detta samband i modifierad 
form kommer senare att användas för att undersöka sambandet mellan aktiva konsumenter 
och deras vana att jämföra produkter innan ett köp.  

3.3.2 Elektronisk word-of-mouth 
Begreppet word-of-mouth (härefter WOM) omtalas i artiklar som ett utbyte av 
konsumentinformation. Detta utbyte kan i sin tur påverka en konsuments beteende. Att 
utnyttja utbytet i marknadsföringssyfte är positivt för företag eftersom WOM är 
självgenererad, självförsörjande och kan ses som gratis. WOM har av Brown, Broderick och 
Lee (2007) brutits ner i tre engelska nyckelbegrepp: “tie strength”, “homophily” och “source 
credibility”. “Social tie” beskrivs vidare av Steffes och Burgee (2009) som styrkan i 
relationen mellan de två som delar informationen. Det representerar närhet, intimitet och stöd 
mellan parterna. Har de två som delar informationen en stark relation så är “social tie” starkt. 
Författarna påstår att tidigare studier visat att ett starkare band är bättre för WOM. De 
förklarar “homophily” som gruppdynamiken i nivån av likheter mellan medlemmarna. 
Exempelvis kan två främlingar som bor på olika platser vara lika gamla, gilla samma saker 
eller ha samma sociala status. “Source credability” förklaras som källans trovärdighet och att 
denna ökar då informationsspridaren anses vara trovärdig. Om mottagaren anser att 
informationen är oriktig kommer den inte spridas vidare (Brown, Broderick & Lee, 2007).  
 
Vilpponen, Winter och Sundqvist (2006) anser att konsumenters sätt att kommunicera har 
förändrats som följd av den tekniska utvecklingen. Författarna påvisar även sätt där den 
traditionella WOM skiljer sig från elektronisk WOM. De påstår att sociala medier innebär att 
informationen gått från envägskommunikation till flervägskommunikation. Steffes och 
Burgee (2009) anser därför att samtliga faktorer måste undersökas för elektronisk WOM 
(härefter eWOM) för att skapa en rättvisande bild.  
 
eWOM definieras vidare av Henning-Thurau m.fl. (2004, s. 39, via Daugherty & Hoffman, 
2013) som ”ett positivt eller negativt uttalande från en potentiell, nuvarande eller tidigare 
kund om en produkt eller ett företag, vilket har blivit tillgängligt till en hög grad av människor 
och/eller institut via Internet”. Daugherty och Hoffman (2013) framför att sociala medier har 
skapat mångfaldig kommunikation och stärkt konsumenternas position när det kommer till att 
skapa, producera och dela medieinnehåll. Även Keller (2007) framför att nästan 50 procent 
delar vidare information om varor/tjänster och att 50 procent påstår att WOM påverkar deras 
köpbeslut. Den nya versionen av Internet har gjort att konsumenterna har gått från att vara 
passiva till aktiva kunder och därmed har det traditionella WOM utvecklats (Daugherty & 
Hoffman, 2013). 
 
Det finns också forskare som menar att incitamenten inom traditionell WOM skiljer mellan 
positiv och negativ WOM. Dock är det få som kunnat förklara de faktiska incitamenten för 
denna form av kommunikation mellan konsumenter. Zhang, Craciun och Shim (2010) har 
studerat hur konsumenters utvärdering av produktrecensioner relaterar till recensionernas 
påverkningsförmåga. I deras studie fann de att konsumenten inte ger lika mycket vikt åt 
positiva som negativa recensioner. Det var förutfattade meningarna kopplade till 
recensionerna som påverkar mest. 



Hagberg, L. & Wångnell, M. Köpbeteende på sociala medier 
 

  17 

Vid traditionell WOM är avsändaren känd för mottagaren, det vill säga att konsumenterna har 
en stark “social tie”. Detta är inte fallet när informationen kommer elektroniskt, varav 
trovärdigheten på informationen ifrågasätts menar Steffes och Burgee (2009). Vid elektronisk 
kommunikation har mottagarens förmåga att bedöma trovärdigheten på informationen 
eliminerats. Vidare förklarar de att forskning visat att konsumenter tenderar att lita mer på 
informationen om den kommer från någon de känner istället för marknaden. Det teoretiska 
ramverket för en fungerande WOM-kommunikation är dessutom att informationen är 
oberoende. Det ifrågasätts därför hur oberoende informationen är om källan eller avsändaren 
är okänd. Detta gör det intressant för oss att undersöka om personer som litar mycket på den 
de känner och har stark socialt band till litar mindre på informationen från sociala medier eller 
är benägen att ändra åsikt efter att ha läst information på sociala medier. Detta leder oss till 
vår sista hypotes: 
 
H4: Personer som litar mer på någon de känner litar mindre på information på sociala medier. 

3.4 Hypotessammanfattning 
Nedan följer en hypotessammanfattning som beskriver hypoteserna i stora drag och figuren 
illustrerar vilka faktorer vi analyserat som potentiellt har någon påverkan på 
konsumentbeteendet på sociala medier och köpprocessen 
 
Figur 5. Hypotesbeskrivning 

 
Källa: Egenskapad i syfte att visa faktorer som enligt vår studie kan influera köpprocessen. 
 
H1: Konsumentens karaktär och kännetecken påverkar dennes köpprocess 
Pandey och Dixit (2011) samt Kotler m.fl (2008) har i sina studier funnit att kulturella och 
andra faktorer som exempel ålder och yrke påverkat konsumenternas beteende. 
 
H2: Konsumenter som jämför produkter och pris innan köp är mer benägna att lita på 
informationen från sociala medier och själva lämna kommentarer efter sitt köp 
Konsumentsocialisering och osjälviskhet har utmynnats i begreppet prosumer som av Jara, 
Parra och Skarmeta (2013) förklaras som proaktiva konsumenter. Dessa personer gillar att 
vara anslutna, informerade och att dela sina egna åsikter och information kring produkter.   
 
H3: De som använder sociala nätverk och bloggar som informationskälla innan köp tenderar 
att lita mer på informationen på sociala medier och informationssökningen är därför det som 
påverkas mest i köpprocessen  
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Konsumenters värderingar, uppfattningar och behov kan skilja sig från person till person och 
Power och Phillips-Wren (2011) menar sociala nätverk och bloggar är det sociala medier som 
mest används av konsumenter innan ett köp. Sociala nätverk och bloggar kan därför anses 
vara det som påverkar köpprocessen mest. 
 
H4: Personer som litar mer på någon de känner litar mindre på information på sociala 
medier 
Trots att många författare menar att den traditionella word-of-mouth funktionen har blivit 
något föråldrad (Daugherty & Hoffman, 2013; Keller, 2007), varnar Steffes och Burgee 
(2009) för att den elektroniska motsvarigheten ifrågasätts eftersom avsändaren inte alltid är 
känd. Författarna förklarar också att forskning visat att konsumenter tenderar att lita mer på 
informationen om den kommer från någon de känner 
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4. Resultatredovisning  
4.1 Operationalisering 
Vi har genom SPSS skapat nya variabler för att använda i vår statistiska undersökning. 
Variablerna är skapade genom sammanslagning av medelvärdena utifrån de olika 
svarsalternativen i enkäten, vilket förklaras närmare nedan. 
 
Demografi – Utbildning, Ålder, Boende, och Kön 
Pandey och Dixit (2011) samt Kotler m.fl. (2008) påstår att konsumenters köpprocess 
påverkas av olika faktorer. De har gett exempel på faktorer som yrke, ålder, livsstil och 
personlighet. Därför har vi dragit paralleller och valt att undersöka hur ålder, boende, 
utbildning och kön påverkar köpprocessen. Till ”högskoleutbildade” räknas de som har 
påbörjat eller avslutat en treårig/högre utbildning medan resterande utbildningar anses som 
”icke högskoleutbildade”. Till ”storstad” räknas de som bor i Stockholm, Göteborg eller 
Malmö medan resterande räknas till ”inte storstad”.  
 
Användning  
Det påstås av Power och Phillips-Wren (2011) att sociala nätverk, bloggar och microbloggar 
är de sociala medier som mest påverkar köpprocessen. Därför har vi valt skapa en variabel 
som visar hur köpprocessen påverkas av de som använder sig av dessa sociala medier jämfört 
med de som inte gör det innan ett köp. ”Använder inte” avser de personer som varken 
använder sociala nätverk och/eller bloggar/microbloggar medan ”använder” avser de personer 
som använder sig av sociala nätverk och/eller bloggar/microbloggar. För enkelhetens skull 
kommer microbloggar att vara inräknat i bloggar hädanefter. 
 
Social tie  
Steffes och Burgee (2009) beskriver detta uttryck som styrkan i relationen mellan de två som 
delar informationen och att det tidigare bevisats att ett starkt band innebär bättre trovärdighet 
och informationsförmedling. Vår variabel är grupperad efter vilka personer konsumenterna 
litar på. “Känner” innebär att de endast litar på personer de känner, vilket också kan beskrivas 
som starkt “social tie”. Vänner/familj och bekanta är inräknat som personer konsumenten 
känner medan resterande räknas som okända och ingår i “känner inte”. Dock fanns 
respondenter som i enkäten ansåg att de litar både på personer de känner och personer de inte 
känner, dessa ingår därför i gruppen “litar på alla”. 
 
Aktiv konsument  
Vi har valt att skapa en variabel efter en konsument som av oss anses vara aktiv på sociala 
medier. I gruppen “aktiv” ingår de personer som har svarat att den ibland till alltid jämför 
produkter och information på sociala medier innan köp, alternativ 3-5 på fråga 27. Från 
undersökningen framgår att 25 respondenter svarat på alternativen mellan 1-2 och anses då 
vara “icke aktiva konsumenter”. 
 
Interaktiv konsument  
Variabeln inkluderar personer som av oss anses vara interaktiva på sociala medier. Vi har 
inkluderat de personer som svarat att den ibland till alltid lämnar kommentarer på sociala 
medier efter ett köp, alternativ 3-5 på fråga 44, till “interaktiv”. Från undersökningen kan vi 
se att 75 respondenter svarat på alternativen mellan 1-2 och anses då vara “icke interaktiva 
konsumenter” 
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4.2 Beskrivande statistik 
Tabell 1. Respondenter - Stickprov 

 
Källa: Sammanställt från svarsöversikt av enkätundersökningen. 
 
Respondenterna som genomförde enkäten ser ut enligt ovanstående tabell. Gapet mellan män 
och kvinnor kan anses vara den mest missvisande speglingen av svenska konsumenter. 
Skillnaden kan vara en orsak av de sociala nätverken enkäten publicerades på då fler kvinnor 
än män kan använda sig av dessa, till exempel bloggar. Det kan möjligtvis även förklaras av 
att kvinnor är villigare att genomföra enkäter än män. För övrigt anser vi att respondenterna 
presenterar de svenska konsumenterna väl utifrån sociala medier. Det då till exempel fler 
respondenter var under 35 än över 35, vilket var väntat.  
 
Figur 6. Tid spenderat på sociala medier per vecka  

 
Källa: Hämtat från svarsöversikt av enkätundersökningen. 
 
Figur 7. Sociala nätverk som används mest dagligen 
 

 
Källa: Hämtat från svarsöversikt av enkätundersökningen. 
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Tabell 2. Stickprovsmedelvärde - Opåverkad köpprocess 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Medelvärdet för respondenterna är att de har upptäckt produkter genom sociala medier och att 
de är osäkra ifall sociala medier har fått dem att köpa produkter. Respondenterna söker upp 
information innan köp samt jämför produkter på sociala medier ibland. Medelvärdet för 
respondenterna att dela åsikter efter ett köp är att de aldrig gör det. Skedet som påverkas mest 
i köpprocessen är alternativsökning.  

4.3 Statistiska tester 

F r att kunna besvara v ra hypoteser har vi anv nt oss av olika statistiska metoder. En 
korrelationsanalys visar samband (korrelation) mellan två variabler. Detta samband ger 
uttryck rent statistiskt i hur stark korrelationen mellan två variabler är, det vill säga 
korrelationskoefficienten. Korrelation mäts mellan -1 och 1 där -1 innebär fullständig negativ 
korrelation och 1 dess positiva motsvarighet. 0 innebär att inget samband går att påvisa. Om 
ett korrelationssamband är statistiskt signifikant innebär det att forskaren kan uppvisa att det 
är osannolikt att resultatet beror på slumpen (SPSS Version 22, 2013). 
 
Hypoteserna testas också genom variansanalysen ANOVA (Analaysis of Variance). Det då vi 
behöver undersöka om medelvärdena på en variabel skiljer sig mellan olika grupper, 
exempelvis mellan man och kvinna. Om variansanalysen visar ett signifikant resultat kan vi 
vara 95 procent säkra på att minst ett av medelvärdena skiljer sig från de andra på ett sätt som 
inte beror på slumpen (SPSS Version 22, 2013). 
 
Vi har även räknat ut vilka "gränser" som finns för att veta vilket medelvärde som tillhör en 
viss kategori. På en skala 1-5 är stegen 1-1.8, 1.8-2.6, 2.6-3.4, 3.4-4.2 och 4.2-5. På en skala 
1-3 är stegen 1-1.67, 1.67-2.34 och 2.34-3. 
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4.4 Hypotesprövning 

4.4.1 Konsumentens karaktär och kännetecken 
Tabell 3. Processpåverkan - Utbildning 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Vi hade i hypotesen (H1) förväntat oss skillnader i köpprocessen mellan högskoleutbildade 
och icke högskoleutbildade. Vi kunde däremot inte finna signifikanta skillnader då F-värdet 
var lågt och p-värdet >0.05. Därför får vi inget stöd från enkätundersökningen att det skiljer 
sig i köpprocessen mellan högskoleutbildade och icke högskoleutbildade.  
 
Tabell 4. Processpåverkan - Ålder 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
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Hypotesen (H1) medger att vi hade förväntat oss skillnader i köpprocessen för de som är 
under 25 år respektive de över 25 år. F-värdet är lågt, vilket indikerar på små skillnader, samt 
att p-värdet >0.05. Således får vi inget stöd från undersökningen att det finns signifikanta 
skillnader vad gäller ålders påverkan på köpprocessen.  
 
Tabell 5. Processpåverkan - Boende 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Vi hade förväntat oss skillnader i hypotesen (H1) mellan de som bor i storstad respektive de 
som bor i mindre städer och dess inverkan på köpprocessen. För steg ett till två och steg fyra 
till fem är F-värdet lågt samt att p-värdet >0.05. Det innebär att det inte finns stöd för en 
signifikant skillnad mellan storstadsbor och småstadsbor. F-värdet är högre i steg tre i 
köpprocessen samt att p-värdet <0.05, varför stöd finns för en signifikant skillnad. På det 
stora hela stöds inte hypotesen att det finns skillnader på köpprocessen mellan 
högskoleutbildade och icke högskoleutbildade. 
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Tabell 6. Processpåverkan - Kön 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
I hypotesen (H1) för män och kvinnor hade vi förväntat oss en skillnad i köpprocessen. En 
signifikant skillnad kunde visas mellan män och kvinnor, vilket var i steg fyra. Det då F-
värdet var högt och p-värdet <0.05.  Ingen annan signifikant skillnad kunde påvisas i steg ett 
till tre och i steg fem. Det eftersom att F-värdet är lägre och p-värdet >0.05. Således får vi 
inget stöd för att köpprocessen i helhet skiljer sig mellan män och kvinnor.  

4.4.2 Användande av sociala medier 
Tabell 7. Aktiva konsumenter 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Vi förväntade oss i denna hypotesprövning (H2) att personer som ofta jämför information på 
sociala medier, de vi anser vara aktiva konsumenter, också har hög tillit till sociala medier 
som informationskälla och är mer benägna att själva dela sina åsikter. Vi kan även hitta en 
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signifikant skillnad i tillit mellan aktiva och icke aktiva konsumenter, visat i tabellen ovan. I 
korrelationsanalysen nedan fann vi ett signifikant samband mellan en aktiv konsument och en 
konsument som lämnar kommentarer efter ett köp, vilket vi kallar för interaktiv konsument. 
Det fanns även en signifikant korrelation mellan en aktiv konsument och en persons tillit till 
sociala medier. Dessa korrelationer är signifikanta med en säkerhet på 99 procent. 
 
Tabell 8. Korrelationer - Aktiv konsument 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Tabell 9. Interaktiva konsumenter  

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Tabellen ovan visar att skillnader mellan en aktiv konsument och en icke aktiv konsument är 
signifikanta då p-värdet <0.01, vad gäller att uttrycka sin åsikt och att lämna kommentarer 
efter sitt köp. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan aktiva och icke aktiva konsumenter 
rörande att återkopplingar påverkar ens köp då F-värdet var lågt och p-värdet >0.05. 
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Hypotesen (H2) medger att vi hade förväntat oss skillnader för de aktiva respektive icke 
aktiva. Skillnaden stödjs då beteendet efter ett köp är signifikanta.  

4.4.3 Sociala nätverk och bloggar 
Tabell 10. Sociala nätverk/Bloggar 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Vi hade förväntat oss att se skillnader rörande trovärdighet på sociala medier mellan de som 
använder sociala nätverk/bloggar innan ett köp respektive de som inte gör det i 
hypotesprövningen (H3). F-värdet är högt och p-värdet <0.05, varför en signifikant skillnad 
visats på båda kategorier. Således stöds vår hypotes att det finns skillnader vad gäller tillit till 
informationen på sociala medier mellan de som använder sociala nätverk/bloggar innan köp 
respektive de som inte gör det. Sambanden visas även i korrelationstabellen nedan, där 
samtliga samband är signifikanta för de som använder sociala nätverk/bloggar mest innan ett 
köp.  
 
Tabell 11. Korrelationer - Sociala nätverk/Bloggar 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Tabell 12. Påverkat skede – Sociala Nätverk/Bloggar 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
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Vi hade förväntat oss en skillnad i hypotesen (H3) för skedet som påverkas mest för de som 
använder sociala nätverk/bloggar mest innan ett köp och de som inte gör det. Det finns en 
signifikant skillnad mellan de som använder sociala nätverk/bloggar mest innan ett köp och 
för de som inte gör det vad gäller vilket skede som påverkas mest.  Det då F-värdet är högt 
och p-värdet <0.01. Vår studie stödjer därför denna skillnad. Vi hade även förväntat oss att 
informationssökningen skulle vara det steg som påverkades mest för de som använder sociala 
nätverk/bloggar innan ett köp. Tabellen visar att det är problemerkännande och 
alternativsökning som påverkas mest för de som använder sociala nätverk/bloggar innan ett 
köp. Eftersom att alternativsökning är en form av informationssökning så stödjs vår hypotes 
till viss del.  

4.4.4 Social ties 
Tabell 13. Social ties 

 
Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Med tidigare teorier som utgångspunkt hade vi i denna hypotes (H4) förväntat oss att personer 
som medgett att de litar mest på personer de känner, det vill säga har starkt ”social tie” till, 
inte skulle ha lika stor tillit till informationen på sociala medier som andra. Vi fann 
signifikanta skillnader då F-värdet är högt samt att p-värdet <0.05 för variabeln hur ofta de 
litar på informationen på sociala medier och hur ofta de ändrar åsikt därefter. Tabellen ovan 
visar däremot inte mellan vilka grupper skillnaden finns, varför ett Ad-hoc test behövs för att 
ta reda på vilka grupper som skiljer sig.  
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Tabell 14. Skillnader mellan grupper 

Källa: Sammanställt från SPSS-test av enkätundersökningen. 
 
Det finns endast en signifikant skillnad för de som bara litar på sådana de känner och de som 
litar på sådana de inte känner. Det är angående hur ofta de litar på sociala medier. Tabellen 
ovan visar dock att personer som litar mest på sådana de känner, litar mer på sociala medier 
än de som litar mest på okända personer. Därför stödjs inte vår hypotes att personer som litar 
på sådana de känner har lägre tillit till informationen på sociala medier.  
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5. Analys 
5.1 Konsumentens kännetecken och karaktär  
Köpprocessen som analyseras är den som Kumra (2007) presenterade: problemerkännande, 
informationssökning, alternativsökning, köpbeslutet och post-köpbeslut. Frågor som 
analyserades från enkäten representerade varje steg i köpprocessen. De handlade om ifall 
konsumenten upptäckt en produkt på sociala medier, om de söker upp information om 
produkter innan köp på sociala medier, hur ofta de jämför produkter, om sociala medier fått 
konsumenten att köpa en produkt samt hur ofta de delar åsikter på sociala medier.  

5.1.1 Demografisk inverkan på köpprocessen 
Överlag hade vi förväntat oss att köpprocessen skulle påverkas olika utifrån de demografiska 
faktorerna: kön, ålder, boende och utbildning. Det då både Pandey och Dixit (2011) samt 
Kotler m.fl. (2008) funnit att kulturella faktorer och andra faktorer såsom ålder och yrke 
påverkar konsumenters beteende. I vår studie kunde vi inte finna dessa skillnader. Det kan 
dels bero på att det är testat på ett nytt land (svenska konsumenter) och dels på att 
köpprocessen inte är utformad efter sociala medier. Nedan kommer det ändå att presenteras 
hur de demografiska faktorerna påverkar köpprocessen. Där det inte kan visas signifikanta 
skillnader mellan de demografiska faktorerna kommer istället medelvärdet för den svenska 
populationen att presenteras.  
 
I problemerkännandefasen finns det ingen signifikant skillnad mellan någon av de 
demografiska faktorerna. Medelvärdet för svenska konsumenter är att sociala medier har fått 
de att upptäcka en produkt vilken de har blivit intresserade av. Det kan jämföras med vad 
Kumra (2007) menar att konsumenten inser att den har ett konsumtionsrelaterat behov. Det 
kan också jämföras med steg tre i modellen som Andzulis, Panagopoulos och Rapp (2012) 
presenterar. Steget handlar om att upptäcka konsumenternas behov. Överlag kan därmed 
företag anses ha hittat svenska konsumenters behov väl på sociala medier.    
 
I informationssökningsfasen finns det inte heller någon signifikant skillnad mellan de 
demografiska faktorerna. Medelvärdet för svenska konsumenter är att de uppsöker 
information på sociala medier ibland innan ett köp. Informationssökningen som sker på 
sociala medier är vad Kumra (2007) klassificerar som den externa sökningen. Vidare påstod 
han även att män och högutbildade i regel söker mer information, vilket inte kunde bekräftas i 
vår studie. En bidragande faktor till att män inte visade sig söka mer information kan vara att 
för få män ingick i studien och således att inga skillnader kunde påvisas. 
Försäljningsprocessen, enligt Andzulis, Panagopoulos och Rapps (2012) modell handlar 
första steget om att förse konsumenter med information och det andra steget handlar om att 
driva konsumenter till deras sida. Det kan jämföras med att svenska konsumenter söker 
information ibland. Kumra (2007) menar att det krävs olika mycket informationssökning 
beroende på vad för typ av produkt det är. Vår studie tog inte hänsyn till typ av produkt, 
varför det kan påverka att svenska konsumenter endast söker information ibland innan ett köp.  
 
I alternativsökningsfasen kunde endast en signifikant skillnad mellan storstadsbor/icke 
storstadsbor påvisas. Medelvärdet för de som jämför produkter på sociala medier innan köp 
ibland är icke högskoleutbildade och kvinnor. Medelvärdet för resterande demografiska 
faktorer ligger mellan att jämföra produkter på sociala medier sällan till ibland. Kumra (2007) 
menar att konsumenter ställs inför ett val av olika märken vid köp av en produkt, varför 
konsumenten jämför olika alternativ. Precis som i informationssökningen beror likaså graden 
av jämförande som krävs på vilken typ av produkt det rör sig om.  
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I köpbeslutet påvisades bara en signifikant skillnad mellan de demografiska faktorerna, vilken 
var för män/kvinnor. Medelvärdet för svenska kvinnor är att de har påverkats att köpa en 
produkt till följd av sociala medier. För män är motsvarande intervall att de är osäkra om de 
har påverkats till att de har påverkats att köpa en produkt. För resterande faktorer ligger 
medelvärdet för svenskar mellan att de är osäkra till att de har påverkats att köpa en produkt. 
Det kan jämföras med att medelvärdet för svenskar är att de har upptäckt produkter som de 
blivit intresserade av via sociala medier. Kumra (2007) menar att det nödvändigtvis inte 
behöver genomföras ett köp till följd av olika anledningar, till exempel förändrad budget, 
vilket kan vara en möjlig förklaring till skillnaden i dessa steg.  
 
I post-köpbeslut kunde inte heller någon signifikant skillnad påvisas mellan de demografiska 
faktorerna. Populationsmedelvärdet för svenska konsumenter låg därför mellan att de aldrig 
delar med sig av åsikter rörande en produkt efter ett köp till att de gör det sällan. Kumra 
(2007) påstod att konsumenter vid missnöje kan klaga direkt till företaget, berätta för andra 
konsumenter eller inte vidta någon åtgärd alls. Undersökningen avser endast eWOM, varför 
möjligheten finns att konsumenter i större grad deltar i WOM än de gör i eWOM. Keller 
(2007) framförde att nästan 50 procent delar vidare information om produkter, vilket inte 
kunde stödjas för svenska konsumenter.  

5.2 Interaktiva konsumenter 
Ur enkätundersökningen har vi funnit signifikanta korrelationer i en konsuments beteende på 
sociala medier. Nästan hälften instämmer i att sociala medier är en effektiv plattform att 
kommunicera med andra på. Vi har dragit slutsatsen att en aktiv konsument på sociala medier 
är en person som ofta jämför produkter och information på sociala medier. Menon och Soman 
(2012) har visat ett samband mellan konsumenters nyfikenhet samt motivation och vilja att 
lära. Vår studie stödjer dessa och tidigare teorier (Jara, Parra och Skarmetas, 2013) att sociala 
medier inneburit social integration. 
 
Vår studie stödjer även tidigare studier som menar att sociala medier lämnat traditionella 
marknadsföringsmedier i bakgrunden med lägre trovärdighet, uppmärksamhet från kunderna 
och därmed också inverkan (Jara, Parra och Skarmeta, 2013). Vi fann i vår studie signifikans 
att konsumenterna tycker att informationen är mer trovärdig på sociala medier än på 
massmedier och att de ofta litar på informationen på sociala medier. Detta stödjer också 
Power och Phillips-Wren (2011), som påstår att sociala medier skapar en form av grupptryck, 
vilket uppmuntrar individen att ändra sina värderingar, beteende eller attityder. Även 
Daugherty och Hoffman (2013) stödjer detta och framför att sociala medier har skapat 
mångfaldig kommunikation och stärkt konsumenternas position när det kommer till att skapa, 
producera och dela medieinnehåll.  
 
Förklaringar till sambanden kan som Jara, Parra och Skarmeta (2013) beskrivit innebära att 
konsumenter frivilligt integrerar med andra konsumenter på sociala medier. De beskriver att 
sociala medier även bygger på osjälviskhet. Prosumers är proaktiva konsumenter som har ett 
stort intresse att vara anslutna, informerade och delta i exempelvis forum och där förmedla 
åsikter, känslor och information kring produkter som de har använt. Även Kellers (2007) 
undersökning flera år tillbaka indikerar på att nästan 50 procent delar vidare information om 
varor/tjänster, dock är det i vårt fall endast 20 procent. Samtidigt påstår 50 procent av våra 
respondenter att andras åsikter (eWOM) är en påverkande faktor i deras köpbeslut precis som 
i Kellers studie (2007).   
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5.3 Sociala nätverk och bloggar som informationskälla  
Då Power och Phillips-Wren (2011) framfört att konsumenter litar mest på de nätverk de 
själva valt att delta i, drog vi paralleller till att de som använder sociala nätverk/bloggar mest 
innan ett köp även litar mer på informationen på sociala medier. Det på grund av att sociala 
nätverk och bloggar enligt stickprovet var de medier som användes mest dagligen. Vi hade 
därför förväntat oss skillnader mellan de som använder sociala nätverk/bloggar och de som 
inte gör det rörande tillit. Vår studie stödjer denna skillnad. Medelvärdet för användare av 
sociala nätverk/bloggar innan ett köp ligger mellan att lita på informationen på sociala medier 
ibland till ganska ofta. Medelvärdet för användare av andra sociala medier innan ett köp 
ligger mellan att lita på informationen sällan till ibland. Därför stödjs skillnaden att användare 
av sociala nätverk/bloggar innan ett köp även litar på informationen på sociala medier oftare.  
 
Vi hade också förväntat oss att de som använder sociala nätverk/bloggar innan ett köp även 
skulle finna informationen mer trovärdig på sociala medier jämfört med informationen på 
traditionella medier. Vår studie stödjer inte påståendet. Medelvärdet för de som använder 
nätverk/bloggar mest innan ett köp är att de är neutrala till om informationen är mer trovärdig 
på sociala medier än på traditionella medier. Motsvarande för de som använder andra sociala 
medier innan ett köp är att de instämmer mycket lite till att de är neutrala. Jara, Parra och 
Skarmeta (2013) uttryckte att sociala medier har lett till att traditionell marknadsföring har 
fått lägre trovärdighet, vilket inte vår studie visade. Det kan förklaras av att traditionella 
medier fortfarande har ett stort inflytande och hög tillit i Sverige.  
 
Vi hade slutligen förväntat oss att informationssökningen skulle vara det steg i köpprocessen 
som påverkades mest för de som använder sociala nätverk/bloggar mest innan ett köp. Vi 
hade även förväntat oss skillnader för de som använder sociala nätverk/bloggar innan ett köp 
och för de som inte gör det. Det eftersom att Brown, Broderick och Lee (2007) visat att 
informationssökning och informationsutvärdering påverkas mest av WOM. Vår studie visade 
att detta samband stämmer till viss del. Medelvärdet för de som använder sociala 
nätverk/bloggar mest innan ett köp ligger mellan problemerkännande och alternativsökning 
som påverkas mest. Problemerkännandet skiljer sig däremot från vad Brown, Broderick och 
Lee (2007) menat. Motsvarande för de som använder andra sociala medier mest innan ett köp 
ligger mellan alternativsökning och informationsutvärdering, vilket överensstämmer med vad 
Brown, Broderick och Lee (2007) påstod. Det eftersom att alternativssökning är en form av 
informationssökning. Att medelvärdet ligger mellan problemerkännande och 
alternativsökning för de som använder sociala nätverk/bloggar kan förklaras av skillnaden 
mellan WOM och eWOM. Det kan tolkas som att det är lättare att upptäcka produkter via 
sociala medier, vilket även är en plats konsumenter spenderar mycket tid på (se figur 7).  

5.4 Konsumenter och styrkan av social tie  
Från undersökningen fann vi att det finns skillnader mellan grupperingarna av styrkan i 
”social tie”, det vill säga vem konsumenterna litar mest på. Angående att ändra åsikt efter 
informationen på sociala medier finns en signifikant skillnad mellan de som endast litar på 
dem de inte känner och de som litar på alla.  
 
Vi förväntade oss att dessa variabler skulle indikera på skillnader då tidigare studier 
(Daugherty och Hoffman, 2013) påpekat att andras påverkan (WOM) anses vara en av de 
faktorer som påverkar en konsuments beteende mest och att tillit är en viktig faktor i 
köpprocessen (Bianchi och Andrews, 2012). Variablerna har analyserats för att det också 
argumenterats att mottagarens förmåga att bedöma trovärdigheten på informationen 
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eliminerats vid elektronisk kommunikation eftersom att informationen ifrågasätts (Steffes och 
Burgee, 2009). 
 
Vi har dragit paralleller från dessa uttryck och har från vår enkät analyserat frågor som rör 
tilliten till sociala medier och vår studie kunde inte stödja detta resonemang fullt ut. Vår 
studie indikerar istället att konsumenter som litar både på personer de känner och personer de 
inte känner också har högre tillit till informationen på sociala medier och ändrar oftare åsikt 
därefter. Personer som begränsat sig till att bara lita på personer de känner, som de har stark 
”social tie” till, har något mindre tillit till informationen på sociala medier och ändrar inte lika 
ofta åsikt därefter. 
 
Avvikelserna från tidigare teorier kan möjligen förklaras av att vi nu provat det i en ny 
kontext, ett nytt land och/eller att den övervägande delen av våra respondenter är kvinnor. 
Dessutom är majoriteten också yngre, vilka har visats vara mer mottagliga för den 
teknologiska utvecklingen i form av sociala medier (Daugherty & Hoffman, 2013). 
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6. Slutsats 

Vi var särskilt intresserade av att ta reda på hur köpbeteendet är i Sverige. Det utmynnade i 
följande frågeställning: Vilka faktorer har inflytande på köpbeteendet och hur påverkas 
beteendet av sociala medier i Sverige? Denna fråga är mycket viktig att undersöka eftersom 
att social medienärvaro är något företag lägger mycket pengar på (Puccinelli m.fl., 2009). Har 
företagen inte vetenskaplig grund för sina antaganden innan de närmar sig 
konsumentgrupperna kan detta medföra stora förluster. Att anta att det finns skillnader mellan 
demografiska faktorer vad gäller köpprocessen kan var riskabelt på samma sätt. Vår studie 
visar nämligen att det överlag inte finns några skillnader på köpprocessen sett från de 
demografiska faktorerna, vilket tidigare studier (Kotler m.fl., 2008; Pandey & Dixit, 2011) 
har påstått. Att det inte var så för svenska konsumenter kan dels bero på att köpprocessen inte 
var utformad efter sociala medier men även att det testats i ett nytt land.  
 
De faktorer som hade inflytande på konsumentens beteende var om konsumenten var aktiv, 
interaktiv och använde sig av sociala nätverk/bloggar, vilket har undersökts i 
korrelationsanalyser. Vi fann att ett signifikant samband finns mellan en aktiv konsument och 
en interaktiv konsument, vilket innebär att personer som själva väljer att använda sociala 
medier också är mer villiga att hjälpa andra genom att dela deras egna åsikter via sociala 
medier. Detta stärks också då det finns ett signifikant samband mellan en aktiv konsument 
och en konsuments tillit till sociala medier. Signifikanta samband finns även mellan de som 
använder sociala nätverk/bloggar innan ett köp och deras tillit till informationen på sociala 
medier. Det tyder på en starkare tillit hos de som använder sociala nätverk/bloggar än de som 
inte använder dessa former av sociala medier. Dessa typer av konsumenter har således större 
inverkan på köpbeteendet än vad de demografiska faktorerna har.  Företag bör således 
fokusera på att identifiera vilka konsumenter som är aktiva och/eller interaktiva på sociala 
nätverk/bloggar för att öka chanserna att lyckas med sina marknadsföringsstrategier på sociala 
medier. 
 
Vad vi ytterligare var intresserade av var på vilket sätt faktorerna påverkar köpprocessen. 
Från undersökningen har vi skapat en bättre förståelse för hur konsumenter fungerar på 
sociala medier, från konsumenternas eget perspektiv och reflektioner. Vi kommer därför 
presentera hur dessa faktorer påverkar köpprocessen steg för steg nedan. Genom att belysa 
varje steg i processen kan företag finna sina styrkor och svagheter i sin befintliga 
marknadsföring över sociala medier. Det kan hjälpa dem att kartlägga vad de kan göra för att 
undvika monetära fallgropar men även för att utnyttja möjligheter.   
 
Vad gäller problemerkännandet upptäcker svenska konsumenter överlag produkter på sociala 
medier. Företag borde därför fokusera på att exponera produkter på sociala medier. De sociala 
medier som används mest dagligen enligt stickprovet var sociala nätverk och bloggar, varför 
dessa medier lämpar sig för exponering av produkter. De som använder sig av sociala 
nätverk/bloggar mest innan ett köp ansåg dessutom att det var problemerkännandefasen och 
alternativsökningen som påverkades mest. 
 
Svenska konsumenter genomför överlag bara informationssökning ibland på sociala medier 
samt jämför produkter och information i låg grad. En signifikant skillnad mellan boendetyp 
visade att de som inte bor i storstad jämför produkter oftare än de som bor i storstad. Aktiva 
konsumenter har även högre tillit till informationen från sociala medier, vilket skiljer sig 
signifikant från de vi kallar icke aktiva. Traditionella massmedier har generellt fortfarande 
hög tillit men trots detta tycks konsumenter lita på informationen som finns på sociala medier. 
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De som använder sociala nätverk/bloggar innan ett köp litar mer på informationen från sociala 
medier jämfört med de som använder andra sociala medier.  Det kan därför vara bra för det 
marknadsförande företaget att i detta steg vara mer synliga för de svenska konsumenterna. 
Det måste skapas ett högt värderat informationsinnehåll på sociala medier för att konsumenter 
ska öka sin tillit och därmed använda sociala medier oftare som stöd i köpprocessen. 
Alternativt skulle en kombination av traditionell marknadsföring och information på sociala 
medier vara lyckad. Konsumenter som inte använder sig av sociala nätverk/bloggar innan ett 
köp anser att alternativsökning samt informationsutvärdering har påverkats mest i 
köpprocessen. 
 
Vad gäller köpbeslutet är det fler som har upptäckt en produkt av intresse jämfört med de som 
har köpt produkter på grund av sociala medier. Möjlig förklaring kan vara precis som 
Smedescu (2013) påstod: att inte ens hälften av företagen på sociala medier upplevde ökad 
försäljning. Det innebär att företags reklam och eWOM fungerar väl för att fånga 
konsumenters intresse på sociala medier medan förbättring kan ske vad gäller 
försäljningstidpunkt. Aktiva konsumenter använder sociala medier för att jämföra produkter 
och information innan ett köp och anser även att andras åsikter och kommentarer influerar 
deras köpbeslut, tillskillnad från icke aktiva konsumenter. 
 
Post-köpbeslutet visar hur konsumenterna beter sig efter köp i form av delning av åsikter på 
sociala medier. Det är tidigare konstaterat att sociala medier skapar ytterligare dimension för 
word-of-mouth spridningen. I Sverige kan vi däremot inte finna något statistiskt bevis på det. 
Även om vi funnit ett signifikant samband i korrelationen mellan aktiva konsumenter och 
interaktiva konsumenter, så delar en större del av svenska konsumenter aldrig till nästan 
aldrig information om produkter efter köp. Över tid finns risk att effekten av eWOM kommer 
plana ut, trots att många idag ansett att just kommentarer är en påverkande faktor i deras eget 
köpbeslut. 
 
Vår studie har således bidragit till kunskapsluckan som fanns rörande hur svenskars 
köpbeteenden influeras av sociala medier. Studien har bidragit genom att visa vilka faktorer 
som påverkar beteendet respektive vilka faktorer som inte gör det. Vi har även bidragit med 
att visa hur dessa faktorer påverkar köpprocessen.  Studien går med hjälp av de statistiska 
metoder vi använt oss av att generalisera.  Då studien bättre representerar de svenska 
kvinnliga konsumenterna än de manliga, i och med att majoriteten av respondenterna var 
kvinnor, bör detta finnas i åtanke. 

6.1 Fortsatt forskning 
Vi har med vår kvantitativa undersökning inom en ny kontext lagt en grund för fortsatt 
forskning. Sociala mediers påverkan utifrån konsumenternas perspektiv kan och behöver 
utforskas mer. Vi anser att undersökningar som har för avsikt att genomföra en studie med 
motsvarande innehåll som vår, förslagsvis med bättre variation i kön, kan bedrivas för att se 
om likartade resultat påvisas. På grund av tidsbrist lyckades vi inte utforska alla svar vår 
enkätundersökning genererade. För att lättare kunna kartlägga precis hur, var, när och varför 
sociala medier har påverkan på köpbeteendet och köpprocessen hade en explorativ typ av 
undersökning varit intressant. Det skulle också vara intressant att undersöka ytterligare hur 
andra faktorer, som sociala eller psykologiska faktorer, influerar sociala mediers påverkan på 
köpbeteendet i Sverige.  
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En annan intressant aspekt av forskningen är att skapa närmre insyn i de olika kanalerna, 
vilket skulle ge en djupare uppfattning om sociala medier och således vara mer 
användbart.  Det skulle även vara användbart att analysera olika företag på marknaden och 
deras användning av sociala medier. 
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Appendix 1 
Hej 
Vi skriver just nu vår kandidatuppsats på ekonomprogrammet med inriktning på 
marknadsföring. 
Vi hade verkligen uppskattat om du ville hjälpa oss kartlägga hur vårt köpbeteende påverkas 
av sociala medier genom att svara på vår enkät 

Enkäten tar ungefär fem minuter att svara på och du är helt anonym 
För varje inskickat svar skänker vi 1 krona till Stiftelsen Friends som bland annat kämpar mot 
elektronisk mobbing 
Vill du hjälpa oss lite mer, dela enkäten till dina vänner 

Tack för hjälpen! 
//Maja & Lisette 

 

Bakgrund 
 

 Kön 
Man  
Kvinna 

 
 Ålder 

Under 20 
20-25 
26-35 
36-45 
Över 45 

 
 Boendeort 

Storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö) 
Mindre stad 
Förort 
Landsbygd 
Utomlands 

 
 Sysselsättning: 

Arbetande 
Arbetssökande 
Student 
Pensionär 
Sjukskriven 
Övrigt: 
 

 Utbildning Pågående eller avslutad 
 Grundskola  

Gymnasieutbildning 
Yrkesutbildning 
Högskole-/universitetsutbildning 3-4 år 
Högskole-/universitetsutbildning 5 år eller mer 

 

Konsumentbeteende 
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Konsumenter har olika sätt att genomföra sina köp, vilket har ändrats mycket i takt med sociala 
mediers framgång, i och med att konsumenter har fått mer kontroll. Vi vill undersöka hur olika 
faktorer som ålder, kön, utbildning och boende påverkar konsumentbeteendet. 

 Vad identifierar dig som konsument 
Köper varor/märken av vana 
Provar gärna nya märken utan att jämföra 
Jämför alla varor/märken innan köp 
Köper varierande varor/märken 
Köper det som är på extrapris 

 
 

 Vilken av följande faktorer påverkar dig mest att välja samma märke på en vara/tjänst 
igen? 

Pris 
Kvalitet 
Utseende 
Status 
 

 Vilken av följande faktorer påverkar din konsumtion mest? 
Plats (Tillgänglighet) 
Pris 
Kvalitet 
Påverkan av andra 

 
Sociala Medier 
 
Sociala medier är webbplatser/mobila appar där människor kan integrera med varandra och bidra med 
användargenererat innehåll. Exempel på sociala medier kan vara bloggar och mikrobloggar (ex. 
Twitter), wikis (ex. Wikipedia), sociala nätverkssidor (ex. Facebook, Imdb, Linkedin), foto-och 
videodelningssidor (ex. Youtube och Instagram), internetforum (ex. Flashback), 
bokmärkessidor/sociala nyheter (ex. Delicious, Google News) samt RSS. 
 

 Vilka av följande sociala medier använder du mest varje dag ? (Välj upp till fyra 
alternativ) 

Webbplatser för sociala nätverk (ex. Facebook)  
Bloggar/Microbloggning (ex Twitter)  
Forum  
Sociala bokmärkestjänster/ Sociala Nyheter (ex Delicious)  
Foto- & videodelningar (ex Instagram , Youtube) 
Övrigt 

 
 Tid (ca) spenderat på sociala medier i veckan 

1 timme eller mindre 
2-5 timmar  
6-9 timmar  
10-14 timmar  
15 timmar eller mer 

 
 Med sociala medier kan man söka upp information om produkter/tjänster initiativ 

(aktivt). Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

 1    5 
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 Reklam/blogginlägg/FB sidor/användarrecensioner m.m. på sociala medier påverkar 
prövning av nya märken/produkter/tjänster? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är 
neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 
 Har sociala medier fått dig som konsument att köpa en vara/tjänst?  

Ja  
Nej  
Osäker 

 

 Har påverkats att köpa varor/tjänster genom andra personer på sociala medier. Välj 1-5 
där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 Är det troligt att du ändrar inställning till ett visst märke eller en vara/tjänst efter att ha 
läst positiva kommentarer/recensioner/online artiklar etc. om det 

Ja  
Nej  
Osäker 
 

 Återkopplingar (recensioner/kommentarer/inlägg och så vidare) på sociala medier 
påverkar dina köp? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer 
helt. 

1    5 

 
 Sociala medier ger dig en effektiv och kraftfull plattform som konsument att 

kommunicera med andra konsumenter och med företag? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte 
alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 Sociala medier har skapat effektiva plattformar för nya varor/tjänster/varumärken som 
fångar din uppmärksamhet som konsument mer än massmediekanaler har gjort? Välj 1-
5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

Köpprocessen 
 
Innan du erhåller en vara/tjänst pågår en process. Processen innebär att du först inser att du har ett 
behov, för att sedan söka information, jämföra alternativ och därefter köpa produkten för att till sist 
utvärdera produkten. Vad som avses i detta sammanhang är både köp i butik och internetköp. 
 

 Du har förhandsdömt (positivt eller negativt) en viss vara och/eller tjänst innan ett 
faktiskt köp? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 Vilka av följande faktorer blir orsaken till din förhandsdömning? Du kan välja flera 
alternativ 

Tidigare erfarenhet 
Kunskap och medvetenhet om varumärket 
Information från sociala medier (ex. användarrecensioner, bloggar, forum, Facebook) 
Information från massmedier (ex TV, radio, tidskrifter) 
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Information från kollegor, vänner eller familjemedlemmar 
 

 Du finner information på sociala medier som stämmer överens med din ursprungliga 
åsikt/preferens inför ett köp? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är 
instämmer helt. 

1    5 

 Du anser att informationssökning är lättare via sociala medier jämfört med massmedier 
(ex TV, radio, tidningar och så vidare)? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral 
och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 Söker du upp relevant information på sociala medier inför ett köp? Välj 1-5 där 1 är 
aldrig och 5 är alltid 

1    5 

 Vilken av följande informationskällor bland sociala medier använder du dig mest av 
innan ett köp? 

Sociala nätverkssidor 
Bloggar/microbloggar 
Forum 
Sociala bokmärkessidor/Sociala nyheter 
Foto-och videodelningssidor 
Övrigt 

 
 Vilken av följande informationskällor bland sociala medier använder du dig minst av 

innan ett köp? 
Sociala nätverkssidor 
Bloggar/microbloggar 
Forum 
Sociala bokmärkessidor/Sociala nyheter 
Foto-och videodelningssidor 
Övrigt 

 
 Hur ofta jämför du olika produkter (ex. avseende pris, kvalitet, status) på sociala medier 

innan ett köp? Välj 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid 
1    5 

 
 Hur ofta ändrar du dina ursprungliga inköpspreferenser efter uppsökt relevant 

information via sociala medier? Välj 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid 
1    5 

 
 Hur ofta litar du på informationen på sociala medier om du känner dig osäker inför ett 

köp? Välj 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid 
1    5 

 Reklam/recensioner/blogginlägg etc. har en högre trovärdighet än reklam/ledare/annan 
marknadsföring som massmedia? Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är 
instämmer helt. 

1    5 

 Vilka av följande litar du mest på rörande produkter (ex kvalitet) på sociala medier? 
Välj upp till två alternativ 

Vänner och familj 
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Bekanta 
Ökända personer (ex. via recensioner, delningar på Facebook) 
Förebilder (ex bloggare, kändisar etc.) 
Information direkt från företaget 

 
 Vilka av följande litar du minst på rörande produkter (ex kvalitet) på sociala medier?  

Välj upp till två alternativ 
Vänner och familj 
Bekanta 
Ökända personer (ex. via recensioner, delningar på Facebook) 
Förebilder (ex bloggare, kändisar etc.) 
Information direkt från företaget 

 
 Du anser att information om varor/tjänster har en högre trovärdighet på sociala medier 

än på massmediekanaler eftersom informationen ligger utanför bolagets kontroll? Välj 
1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 
 Vad tycker du om reklam från företag på sociala medier? Du kan välja flera alternativ 

Informativ 
Irriterande 
Tråkig 
Intressant 
Oberörd av reklam 

 
 Följer du företag på sociala medier? 

Nej, inte alls 
Ja, enstaka 
Ja, en del 
Ja, många 

 
 Enligt din åsikt, vilket skede av ditt köpbeslut har påverkats mest på grund av sociala 

medier? 
Produkt-/tjänsteinformation 
Problemerkännande 
Alternativsökning 
Informationsutvärdering innan köp 
Utvärdering efter köp 

 
 Enligt din åsikt, vilket skede av ditt köpbeslut har påverkats minst på grund av sociala 

medier? 
Produkt-/tjänsteinformation 
Problemerkännande 
Alternativsökning 
Informationsutvärdering innan köp 
Utvärdering efter köp 

 
 

 Har sociala medier fått dig att upptäcka nya produkter som du har blivit intresserad av 
Ja 
Nej 
Vet inte 
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 Sociala medier gör besluten mer komplext. Välj 1-5 där 1 är instämmer inte alls, 3 är 
neutral och 5 är instämmer helt. 

1    5 

 Vilken av faktorerna påverkar längden på din köpprocess vid ett köp mest  
Resurser (ex. tid, ekonomi) 
Mängd tillgänglig information 
Personliga faktorer (ex. påtryckningar) 
Osäkerhet 
Risk 

 
 Vilken av faktorerna påverkar längden på din köpprocess vid ett köp minst  

Resurser (ex. tid, ekonomi) 
Mängd tillgänglig information 
Personliga faktorer (ex. påtryckningar) 
Osäkerhet 
Risk 

 
 Det känns uppmuntrande att uttrycka din åsikt efter ett köp via sociala medier? Välj 1-5 

där 1 är instämmer inte alls, 3 är neutral och 5 är instämmer helt. 
1    5 

 Om du delar kommentarer/recensioner/blogginlägg/relaterade artiklar etc. via sociala 
medier, vad är anledningen till detta 

Missnöje med produkt 
Nöjd med produkt 
Både och 
Jag gör det inte 
Övrigt 

 
 

 Hur ofta delar du kommentarer/recensioner/blogginlägg/relaterade artiklar etc. till 
andra via sociala medier efter ett köp? Välj 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid 

1    5 

 
 Om du har övriga kommentarer angående sociala medier och köpprocessen, 

kommentera nedan 

 


