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Abstract 

Our purpose of this study has been to investigate and analyze how communication within 
shopping groups on Facebook affects women's buying behavior in fashionable goods and in 
what part of the purchasing decision-making process that the communication in a shopping 
group seems most effective. We have sought this through questionnaires and interviews. The 
essay also highlights the communicative factors within a shopping group that stimulates the 
purchase of fashionable items. In order to analyze and discuss and then arrive at a conclusion, 
we have used the previous research and purchasing decision process. 

The study shows that shopping groups have a major influence on consumers when it comes to 
buying behavior in fashionable goods. Consumers are influenced by other members through 
pictures, comments and recommendations. In his quest to feel community and participation in 
social interaction. Through comments, discussion and communication, togetherness and 
community are created, which forms the core of these groups. When it comes to consumer 
purchasing behavior, it is apparent from the result that it is the communication within the 
shopping groups that is the guiding factor in all stages of the purchase decision process. 
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Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka och analysera hur kommunikationen inom 
shoppinggrupper på Facebook påverkar kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det gäller 
modevaror samt i vilken del av köpbeslutsprocessen som kommunikationen i en 
shoppinggrupp verkar mest effektivt. Detta har vi sökt svar på genom enkätundersökningar 
samt intervjuer. Uppsatsen belyser även vilka kommunikativa faktorer inom en 
shoppinggrupp som stimulerar till köp av modeplagg. För att kunna analysera och diskutera 
och därefter komma fram till en slutsats har vi använt oss av tidigare forskning och  
köpbeslutsprocessen.  

Studien visar att shoppinggrupper har ett stort inflytande på konsumenter när det kommer till 
att genomföra köp av modeplagg. Konsumenter influeras av andra medlemmar genom bilder, 
kommentarer och rekommendationer i sin strävan efter att känna gemenskap och delaktighet i 
det sociala samspelet. Genom kommentarer, diskussion och kommunikation skapas 
samhörighet och gemenskap, vilket utgör kärnan i dessa grupper. När det kommer till 
konsumenternas köpbeteende framgår det utifrån resultatet att det är kommunikationen inom 
shoppinggrupperna som är den styrande faktorn i alla steg av köpbeslutsprocessen.  

Nyckelord: Shoppinggrupp, Facebook, konsumtion, kommunikation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internet har idag blivit en viktig del för att navigera i vardagen. Internet påverkar många 
aspekter så som det sätt på vilket organisationer fungerar till hur människor handlar och 
tillbringar sin fritid (Whitty, Doodson, Creese & Hodges 2016). Ändå har kanske de största 
omvandlingarna varit på det sätt på vilket vi umgås samt söker och sprider information. Detta 
umgänge och informationsdelning sker genom det som benämns som sociala medier och 
sociala nätverk. Yaacoub och Najjar (2013) beskriver sociala nätverk som online-webbsidor 
som tillåter individer att komma i kontakt med vänner eller att skapa nya kontakter genom 
skapandet av personliga profiler som är tillgängliga för andra användare på dessa sidor. 
Miljontals individer har integrerat sociala nätverkssajter i sin dagliga rutin. 

Vidare visar Yaacoub och Najjar (2013) i sin forskning att det finns en positiv relation mellan 
intensiteten i Facebook-användningen och konsumtionsbeteendet bland användare. Individen 
blir influerad att köpa produkter som visats av andra Facebook-användare, antingen i 
nyhetsflödet, på bilder, check-ins eller att användaren gillat en sida. Det kan med säkerhet  
konstateras att ju mer användaren engagerar sig i Facebook, ju mer blir deras 
konsumtionsbeslut styrda av andra användares beslut. Yaacoub och Najjar (2013) påstår också 
att människor blir mest influerad av andra som liknar en själv och därför blir “konsument till 
konsument” interaktion som möjliggörs av internet en viktigt komponent när det gäller 
köpbeslut. Referensgrupper påverkar medlemmarnas attityder och värderingar samt influerar 
valen av inköp liksom vilka varumärken de väljer.  

Hanna Wittrock (2016) skriver att många tror att mode speglar tidens anda och att modet 
bestäms av vissa trendkänsliga modeauktoriteter. Översatt till det verkliga livet kan det antas  
att det är filmstjärnor, kungligheter, artister eller kända modebloggare. I grupper på Facebook 
kan det vara svårare att se vilka medlemmar som styr modet.  

Enligt Antroperspektiv (2016) är sociala medier över internet en viktigt konsumtionskanal. 
Facebook erbjuder tjänster som bidrar till detta genom att skapa grupper med särskild 
inriktning för nätverkets medlemmar. Grupperna består av medlemmar som säljer, köper och 
byter kläder och andra ting med varandra. Shoppingen på Facebook har på så sätt utvecklats 
till en global massiv trend och så kallade shoppinggrupper har blivit ett allt vanligare inslag i 
de sociala medierna. 

Det har det senaste åren bildats en mängd så kallade köp och säljgrupper på Facebook med 
olika inriktningar (Wittrock 2016). Det är en snabbt växande verksamhet som relaterar till 
konsumtion i den bemärkelsen att man köper en upplevelse och en identitet i samband med 
köpet av plagget.   

Heinonen (2011) menar att konsumenters motiv att engagera sig i social media ger en insikt i 
konsumentbeteende. Konsumenter har tre huvudmål eller motiv för att använda sig av social 
media. Det är information, underhållning och sociala aspekter. Detta har utökats med 
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samhällsutveckling, självförverkligande och självuttryck som motiv. Genom att dela 
upplevelser och kunskap menar Heinonen (2011) att konsumenterna skapar en ny form av 
service som har en viktig roll i att förmedla expertis och nätverkssupport. Detta i sin tur 
guidar konsumenter i deras inköpsbeslut.  

I en studie om konsumenters relation till varumärken inom Facebook menar Hassan och 
Casaló Ariño (2016) att konsument till konsument interaktioner har praktiserats sedan internet 
öppnade upp plattformar för online-communities. Dessa forum används även för att ventilera 
sitt missnöje med ett varumärke. Forskningen visar dock att konsumenter i allt större 
utsträckning använder internet för att lufta sina åsikter och missnöje över en produkt eller 
varumärke. Antagligen då konsumenterna tror att internet har givit dem en möjlighet att göra 
sin röst hörd. Vidare beskriver studien att konsumenternas ökande användning av internet för 
a t t söka och dela informat ion, och kommunicera med varandra har ur 
marknadskommunikations-perspektiv blivit relevant, speciellt när de fokuserar på ett specifikt 
märke, produkt eller företag, så kallade “Brand-communities”. Den typen av varumärkes-
communities stärker konsumentens relation till varumärket, andra kunder och ökar 
kundlojaliteten. Hassan och Casaló Ariño (2016) argumenterar också för att Facebook har ett 
stort antal varumärkesgrupper som styrs utav varumärkena, då det tillåter dem att registrera 
konton. Många utav dessa grupper har miljontals användare som interagerar på en daglig bas 
och delar varumärken och personliga erfarenheter genom dessa sidor. De har inte bara ett 
tilläggsvärde för marknadsförare, de har också definierat värde på ett nytt sätt.      
     
Wittrock (2016) skriver att vid konsumtion i shoppinggrupper är det inte bara själva köpet 
som är lustfyllt, här kan även gilla-markeringar, att ens annons bekräftas och positiva 
kommentarer spela in. Bekräftelsen från andra medlemmar tycks vara lika vanebildande som 
konsumtionen, därför verkar dessa grupper fylla en social funktion.  

Shoppinggrupper som beskrivits ovan och som har blivit en ny konsumtionskanal, är ett 
relativt nytt begrepp. Vi vill titta närmare på kommunikativa mönster i shoppinggrupper på 
nätet samt undersöka om kommunikationen kan vara ett betydelsefullt instrument för 
köpbeslutsprocessen. Det är av intresse att undersöka och analysera kommunikationen i 
shoppinggrupper på nätet, om sättet man kommunicerar leder till köp samt hur dessa grupper 
påverkar oss i våra val av konsumtionsvaror.  
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1.2 Problematisering 

Yaacoub och Najjar (2013) förklarar en community som sociala nätverkssidor och online-
webbsidor som tillåter individer att komma i kontakt med vänner eller att skapa nya kontakter. 
Detta utförs genom skapandet av personliga profiler tillgängliga för andra användare på dessa 
sidor. Taylor och Strutton (2016) ger i sin studie exempel på communitys så som Facebook, 
Instagram, LinkedIn samt Twitter. Dessa sociala medier har transformerat de sociala 
nätverken där användarna tillåts att ge uttryck för sin identitet samt etablera, utöka och 
bibehålla sina sociala nätverk. Enligt Taylor och Strutton (2016) har Facebook mer än 1.2 
miljarder användare. Individer som interagerar varje dag uppgår till 22 % årligen. Facebook 
är den främst använda formen av sociala medier. Termen inkluderar en variation av 
plattformar där även Instagram, Twitter och LinkedIn återfinns. 

Sociala nätverkssajter har blivit ett populärt medium för kommunikation och nätverk för 
personer i alla åldrar (Whitty et al. 2016). Facebook tillåter användare att skapa en profil där 
de kan lägga ut information om sig själva som sträcker sig från dess yrke, deras religiösa och 
politiska åsikter till deras favoritfilmer och musik. På denna profil kan både användaren och 
deras vänner lägga till webblänkar, bilder och videor som är av intresse. Facebook erbjuder 
möjlighet att skicka privata och offentliga meddelanden till andra användare samt 
användandet av snabbmeddelanden. Alla dessa funktioner i kombination med skapandet av 
applikationer, grupper och fansidor gör Facebook till en populär plats för online-umgänge 
(Hughes, Rowe, Batey & Lee 2011).   

Wittrock (2017) säger i Handelsrådet att de så kallade “shoppingrupperna” på Facebook har 
blivit allt mer populära. Som medlem i Facebook finns möjlighet att starta en egen grupp som 
fokuserar på shopping. Här inryms allt från ”bytes och bortskänkes” till vintage, 
heminredning och lyx. I shoppinggrupper är det sociala viktigt, interaktion sker med hjälp av 
emojis vid köp samt försäljning. Ibland verkar den social relationen nästan viktigare än de 
ekonomiska transaktionerna. Shoppingupplevelserna går i dessa grupper att dela med andra 
likasinnade vilket gör dessa grupper så populära (Handelsrådet 2017).   

Referensgrupper påverkar medlemmarnas attityder och värderingar. Yaacoub och Najjar 
(2013) påstår att medlemmarna också influeras vid val av köp samt vilka varumärken de 
väljer. Enligt Forbes och Vespoli (2013) indikerar detta att företag kan influera till framtida 
köp genom att uppmuntra konsumenter att posta sina inköp på sociala medier. Exempelvis 
skulle företag kunna erbjuda rabatter vid en rekommendation som senare leder till  inköp.  

Heinonen (2011) skriver att användningen av social media är exceptionell och det skapar 
enorma utmaningar för både akademisk forskning och företag. Istället för att fokusera på 
tekniska applikationer eller push-marknadsföring, är det lämpligt att satsa på ett konsument-
dominerat tankesätt genom att utgå från konsumentens perspektiv på aktiviteter och praktiker 
i social media. 

Även om shoppingen på Facebook är ett av de mest populära sätten att konsumera just nu när 
det kommer till webbaserad konsumtion Wittrock (2016) så strävas det också efter kunskap, 
gemenskap och sociala relationer. Då drivkraften är tillit, ändras det marknadsekonomiska 
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principerna. Det är därför det sociala samspelet är så viktigt då det verkar påverka människors 
köpbeteende, både när det kommer till val av produkter samt faktiskt konsumtion. Kan det 
påvisas att shoppinggrupper styr medlemmarna i sina inköp? Kan det till och med vara så att 
hur medlemmarna kommunicerar i shoppinggrupper är en avgörande faktor vid valet av 
inköp?  

Denna typ av kommunikativa mönster i shoppinggrupper på nätet har visserligen erkänts som 
viktiga, men är inte tillräckligt undersökta som betydelsefulla kommunikativa instrument i 
köpbeslutsprocessen. Om man undersöker de kommunikativa instrumenten och dess 
betydelse, kan man då på ett effektivare sätt nå ut med sin marknadsföring samt särskilja sig 
från konkurenterna? 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur kommunikationen inom 
shoppinggrupper på Facebook påverkar de kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det 
gäller modevaror.  

1.4 Forskningsfrågor  

-Vilka kommunikativa faktorer i en shoppinggrupp stimulerar till köp av modeplagg? 
-Var i köpprocessen är en shoppinggrupps kommunikation mest effektiv?  
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2. Litteraturöversikt  

Yaacoub och Najjar (2013) skriver att sociala nätverkssidor är online-webbsidor som tillåter 
individer att komma i kontakt med vänner eller att skapa nya kontakter genom att skapa 
personliga profiler tillgängliga för andra användare på dessa sidor. Miljontals individer har 
integrerat sociala nätverkssajter i sin dagliga rutin. Facebook kan användas för åtskilliga 
ändamål.  

I en studie av Taylor och Strutton (2016) säger de att social media har ändrat användningen av 
de sociala nätverken. Användarna tillåts att ge uttryck för sin identitet och etablera, utöka och 
bibehålla sina sociala nätverk. Facebook har mer än 1.2 miljarder användare. Användare som 
interagerar varje dag uppgår till 22 % årligen. Facebook är den främst använda formen av 
social media. Termen inkluderar en variation av plattformar där även Instagram, Twitter och 
LinkedIn återfinns  

Konsumenternas ökande användning av internet för att söka och dela information och 
kommunicera med varandra har ur marknadskommunikations-perspektiv blivit viktigt att 
uppmärksamma, speciellt när de fokuserar på ett specifikt märke, produkt eller företag. Den 
typen av varumärkes-communities stärker konsumentens relation till varumärket, andra 
kunder och ökar kundlojaliteten. Facebook har ett stort antal varumärkesgrupper som styrs av 
varumärkena själva då det tillåter dem att registrera konton. Många av dessa grupper har 
miljontals användare som interagerar på en daglig bas och delar varumärken och personliga 
erfarenheter genom dessa sidor. Hassan och Casaló Ariño (2016) förklarar att de inte bara har 
ett tilläggsvärde för marknadsförare, de har också definierat värdet på ett nytt sätt.  

I en studie av Hughes et al. (2011) visas att nyckelfaktorer till företagens framgång via sociala 
medier är att det tillåter konsumenten att utvärdera produkter, göra rekommendationer till 
kontakter och vänner, samt att länka nyligen gjorda inköp genom statusuppdateringar och 
twitterflöden. Företagen kan dra nytta av det då en nöjd kund sprider detta vidare till andra 
potentiella kunder. Förr gick kunderna till fysiska butiker då de visste att personalen som 
arbetade där var kunnig, för att ställa frågor. Nu ställs många sådana frågor på de sociala 
nätverken istället. Enligt Hughes et al. (2011) visas det att endast 9 % av konsumenterna 
köpte den rekommenderade varan via länken. Istället läste de flesta rekommendationen men 
köpte varan genom en mer familjär webbsida. Den typiska konsumenten hade en “ köp nu” 
mentalitet, inköpet skedde på sin höjd max ett par dagar efter rekommendationen vilket 
stämmer överens med “nu” mentaliteten på sociala medier och internet. Om konsumenten har 
medlen och viljan att köpa väntar man inte. Respondenterna i denna studien var aktiva i 
sociala medier, de flesta på Facebook. Av de under 22, var Twitter den kanal man använde för 
produktrekommendationer, det verkar som att yngre människor söker en annan modell av 
social mediekanal (ibid).  

Konsumenters motiv att engagera sig i social media ger en insikt i konsumentbeteende. 
Forbes och Vespoli (2013) menar att konsumenter har tre huvudmål eller motiv för att 
använda sig av social media. De är information, underhållning och sociala aspekter. Detta har 
utökats med samhällsutveckling, självförverkligande och självuttryck som motiv. 
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Taylor och Strutton (2016) hävdar att även fast människor har format sociala relationer sedan 
tidernas begynnelse är sociala nätverk online fundamentalt annorlunda på flera sätt. För det 
första kan ett online socialt nätverk vara signifikant mycket större. Ett typiskt offline socialt 
nätverk brukar bestå av runt 125 kontakter, jämfört med snittet av vänner på Facebook som 
uppgår till 300, är det en markant skillnad. För det andra har sociala medier färre ledtrådar om 
hur man bildar intryck av andra, vilket resulterar i skeva uppfattningar. Den tredje och kanske 
viktigaste skillnaden är att användare och profiler gärna lyfter fram positiva attribut och 
presenterar ett mer idealiserat själv.  

Vidare beskriver Taylor och Strutton (2016) att ny forskning visar att dessa specifika 
skillnader mellan sociala nätverk har skapat en intressant paradox. Trots Facebooks 
popularitet och de hedonistiska motiven som oftast driver användarna, så gör det människor 
mindre lyckliga. Facebook-användarna har uppvisat en högre grad avundsjuka och en lägre 
livstillfredsställelse. De upplever också frekvent andra vara lyckligare än dem själva, samt att 
andra har ett bättre liv. Utöver det verkar Facebook öka kommunikationen tills det blir en 
överbelastning av kommunikation, samt minska självförtroendet. Det verkar därför som att 
Facebook-användarna ständigt jämför sig med andra. Denna jämförelse skapar både positiva 
och negativa känslor. Dessa känslor driver användarna att framhäva sig själva genom 
iögonfallande konsumtion (ibid). 

Social jämförelse kan appliceras på val som inte har några klara objektiva svar, såsom 
stilbeslut. Social jämförelse verkar öka. Antingen vill användarna likna andra eller så strävar 
dem efter att vara unika. Människor blir motiverade att boosta sin självbild och bli mer 
attraktiva i andras ögon. Detta ökar pressen på människor och influerar valen de gör, speciellt 
de val som är relaterade till inköp och konsumtionsbeslut. Yaacoub och Najjar (2013) skriver 
att även om vetskapen finns att det är på detta sätt verkar människor vara selektiva vid valet 
av vilka de vill imitera, vem det blir verkar vara svårt för forskare att veta.  

Enligt Forbes och Vespoli (2013) har det visat sig att konsumenterna antingen köpte väldigt 
billiga eller väldigt dyra produkter baserat på rekommendationer från människor de inte visste 
något om och som de inte egentligen ansåg som opinionsbildare. Detta indikerar att 
konsumenterna kan hjälpa företag att influera sina kunder till framtida inköp genom att 
uppmuntra konsumenterna att posta sina inköp på sociala medier. Detta argument utvecklas 
av Heinonen (2011) som påstår att konsumenternas sociala media-aktiviteter kan 
konceptualiseras via två dimensioner, motivation och ‘input’. Genom att dela upplevelser och 
kunskap skapar konsumenterna en ny form av service som företagen tidigare har haft och som 
nu får en viktig roll i att förmedla expertis till andra konsumenter. Detta i sin tur guidar 
konsumenterna i deras inköpsbeslut. 

När Facebook-användarnas avundsjuka och/eller önskan att visa upp sig själv intensifieras 
ökar också deras iögonfallande konsumtion. Enligt Taylor och Strutton (2016) ökar behovet 
av att visa upp ägodelar som är dyra, vilka ansågs ha “snobbeffekt” och/eller vara 
prestigevarumärken, liksom att gilla sidor på Facebook av högstatusmärken då användandet 
av Facebook intensifierades. Yaacoub och Najjar (2013) tror även att Facebook är en ny 
plattform som ger användaren en chans att skapa en bättre, förfinad version av dem själva. 
Det har blivit ett medium för att marknadsföra sig själv. Med alla ansträngningar som görs för 
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att polera självbilden, kan människor bli uppriktigt sårade om de inte får någon 
uppmärksamhet eller positiva kommentarer. Deras självbild blir en avbild av vad andra tycker 
om dem. 

Hassan och Casaló Ariño (2016) påstår att produktengagemang är en viktig aspekt för att 
förstå konsumenternas attityder och beteende, då engagemang är en central motivationsfaktor 
som formar inköpsprocessen. Individers försvarsmekanism indikerar att konsumenterna vill 
skydda sitt eget självförtroende och lojala varumärkeskonsumenter anser att varumärket är en 
förlängning av deras självbild, därför tvekar de inte att försvara varumärket för att skydda sin 
egen identitet. Varumärken kan reflektera djupare symboliska, ibland spirituella, meningar 
som kan leda till att konsumenterna har ett utökat engagemang och hängivenhet. De justifierar 
denna hängivenhet utifrån andra lojala och engagerade konsumenter. Det verkar som att 
klagomålshanteringen som tas om hand av andra medlemmar är mer effektiva än 
marknadsförare och reklam. Vidare skriver Hassan och Casaló Ariño (2016) att konsumenter 
verkar använda varumärkesengagemang för att ytterligare involvera dem själva i ett nytt 
beteende, i detta fall att försvara varumärket från negativa kommentarer och klagomål från 
andra konsumenter. Företagsledningen har potentiellt ett väldigt viktigt sätt att stärka 
varumärkeskapitalet om de kan nyttja denna motivationen.  
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3. Teoretisk referensram  

Figur 1. Köpbeslutsprocessen (Norlander 2017).  

3.1 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen är en modell som beskriver fem steg som en konsument går igenom 
före, under och efter att konsumenten köper en vara eller tjänst. Genom att förstå var i 
köpbeslutsprocessen en konsument befinner sig kan ett företag anpassa sin marknadsföring 
och på så sätt öka sannolikheten att kunden köper just deras produkter och tjänster (Solomon, 
Bamossy, Askegaard & Hogg 2016). Denna modell ligger till grund för vår analys.  

Modellen är utvecklad för att förstå hur processen ser ut när ett köpbeslut tas. 
Köpbeslutprocessen påverkar olika externa och interna faktorer hos konsumenten och 
påverkar dess sätt att tänka, utvärdera och agera. Kotler och Armstrong (2012) påstår att 
köpprocessen börjar långt innan det faktiska köpet och fortsätter långt efter. Det kan även 
resultera i ett beslut att inte köpa. Därför måste marknadsförare fokusera på hela 
köpprocessen och inte bara fokusera på ett specifikt beslut.  

3.1.1 Behov 

Solomon et al. (2016) förklarar att steg ett i köpbeslutsprocessen innebär att ett problem 
uppstår när en konsument upplever en betydande skillnad mellan nuvarande situation och ett 
visst önskat tillstånd eller ett idealtillstånd. Konsumenten inser att för att komma från punkt A 
till B måste man lösa ett problem, vilka kan vara stora eller små, enkla eller komplicerade.  

Köpprocessen startar med att konsumenten upptäcker ett behov eller ett problem (Kotler & 
Armstrong 2012). Behovet kan utlösas av inre stimuli när en persons normala behov, till 
exempel hunger eller törst når upp till en nivå som är tillräckligt hög för att agera. Ett behov 
kan också bli igång-triggad av extern stimuli, som exempelvis reklam eller en diskussion med 
en vän som kan få dig att tänka på att köpa en ny bil. Vid detta skede borde marknadsförare 

�12



undersöka konsumenten för att ta reda på vilka typer av behov eller problem som uppkommer, 
varför problemen uppkom och hur det ledde konsumenten till just den här produkten. 

3.1.2 Informationssökning  

Steg två innebär att ett problem har uppmärksammats, konsumenten behöver adekvat 
information för att lösa problemet. Informationssökning är den process genom vilken 
konsumenten undersöker sin omgivning för att samla in lämpliga data för att ta ett resonabelt 
beslut. Många konsumenter, speciellt vana shoppare letar information just för nöjes skull och 
för att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen och trenderna (Solomon et al. 
2016). 

En intresserad konsument kanske eller kanske inte söker efter mer information (Kotler & 
Armstrong 2012). Om konsumentens driv är starkt och om en tillfredsställande produkt är 
nära till hands kommer konsumenten troligtvis köpa produkten direkt. Om inte, kan 
konsumenten lagra sitt behov i minnet eller genomföra en informationssökning relaterad till 
behovet (ibid). Ett exempel på detta kan vara; när du väl har bestämt dig för att du behöver en 
ny jacka kommer du förmodligen att lägga märke till olika typer av reklam för jackor, vad 
dina vänner har för jackor samt vara intresserad av konversationer som handlar om jackor. Du 
kan också aktivt söka information på nätet, prata med vänner och samla ihop information om 
jackor på annat vis. 

Kotler och Armstrong (2012) påstår att konsumenten kan erhålla information från någon eller 
flera olika källor. De personliga källorna inkluderar familj, vänner, grannar och bekanta. 
Kommersiella källor inkluderar reklam, försäljare, återförsäljare på nätet, förpackningar samt 
displayer. Exempel på offentliga källor är  massmedia, konsumentrådgivnings-organisationer 
eller Internet.  

Upplevelsekällor handlar om hantering, granskning eller att prova produkten. Relevansen av 
dessa informationskällor varierar beroende på produkt och konsument. Vanligast är att 
konsumenten får mest information om en produkt från offentliga källor som är kontrollerade 
av marknadsförare. Dock tenderar den mest effektiva källan att vara personlig. Generellt 
brukar de offentliga källorna informera om produkten medan den personliga utvärderar 
produkten åt konsumenten. Exempelvis visar en ny studie att “word of mouth” är den största 
influensen hos konsumenten som ska köpa elektronik eller kläder (Kotler & Armstrong 2012). 

3.1.3 Utvärdering av alternativ  

En stor del av det arbete som konsumenten har lagt ned på sitt köpbeslut sker i steg tre, det 
skede där ett val måste göras utifrån de tillgängliga alternativen (Solomon et al. 2016). Detta 
är inte alltid lätt, dagens moderna konsumtionssamhälle vimlar av alternativ. I vissa fall kan 
det bokstavligen finnas hundratals olika märken eller olika varianter av samma märke, som 
alla skriker efter vår uppmärksamhet. 
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Kotler och Armstrong (2012) beskriver att utvärdering av de olika alternativen innebär att 
konsumenten processar information för att så småningom välja ett varumärke. Tyvärr 
använder inte konsumenten ett enkelt och en enskild process i alla köpsituationer, istället är 
det flera utvärderingsprocesser som spelar in.  

Konsumentens attityd mot olika varumärken genom utvärderingsprocessen handlar om hur 
konsumenten utvärderar köpalternativ utifrån den individuella konsumenten och den specifika 
köpsituationen. I vissa fall använder konsumenten noggranna uträkningar och logiskt 
tänkande, i andra fall använder samma konsument lite eller ingen utvärdering alls, istället 
köper dem enbart på impuls och förlitar sig på sin intuition. Ibland tar konsumenten köpbeslut 
på egen hand och ibland vänder de sig till vänner alternativt läser online recensioner eller 
rådfrågar försäljare inom ämnet för att få råd. Kotler och Armstrong (2012) säger även att 
marknadsförare bör studera konsumenter för att ta reda på hur de faktiskt värderar 
varumärkesalternativen, om marknadsförare vet vilken utvärderingsprocess de ska titta på kan 
de vidta åtgärder för att influera köpbeslutsproccessen. 

3.1.4 Köpbeslut 

När konsumenten väl har samlat ihop och utvärderat de relevanta alternativen i en kategori, 
måste konsumenten välja ett alternativ (Solomon et al. 2016). Att framkalla beslutsregler som 
styr val kan variera från mycket enkla och snabba strategier till att vara alltmer komplicerade 
processer som kräver mycket uppmärksamhet och kognitiv bearbetning. Valet kan påverkas 
genom att integrera information från källor som tidigare erfarenhet av produkten eller 
information som erhölls vid köptillfället, och föreställningar om de varumärken som har 
skapats av reklam. 

Kotler och Armstrong (2012) förklarar att i utvärderingsstadiet rankar konsumenten 
varumärket och formar köpintentioner, konsumentens köpbeslut kommer att vara att köpa det 
varumärke som konsumenten föredrar, men det finnas faktorer som kommer emellan 
köpintentionen och köpbeslutet. Den första faktorn är attityden från andra, om någon du 
tycker är viktig säger att du ska köpa så är chansen större att du köper. Den andra faktorn är 
oförutsägbara situationer, konsumenten kanske formar en köpintention baserat på faktorer 
såsom förväntad inkomst, förväntat pris och förväntade produktfördelar. Dock kan 
oförutsedda händelser ändra köpintentionen, exempelvis kan ekonomin bli sämre, 
konkurrenter kan sänka priset på sin vara eller så kan en vän säga att den är besviken på just 
den varan. Referenser och köpintentioner resulterar inte alltid i ett faktiskt köp (ibid). 
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3.1.5 Utvärdering efter köp  

Det femte och sista steget är det verkliga testet av beslutsprocessen, det handlar om 
kundnöjdhet och om konsumenten är nöjd med valen när konsumenten genomgått alla dessa 
beslutsstegen. Solomon et al. (2016) säger att utvärdera sitt köp i efterhand knyter ihop 
säcken, detta uppstår när konsumenten har upplevt den produkt eller tjänst som den valt och 
beslutat om det uppfyller deras förväntningar. 

Marknadsförarens jobb slutar inte när en produkt är köpt. Efter ett köp kommer konsumenten 
antingen att vara nöjd eller missnöjd och detta kommer att leda till ett efterköpsbeteende som 
är intressant för marknadsförare (Kotler & Armstrong 2012). Vad som bestämmer om 
konsumenten är nöjd eller inte fås svar på genom relationen mellan konsumentens 
förväntningar och produktens utförda prestation. Om produkten inte lever upp till 
förväntningarna blir konsumenten besviken, ifall produkten svarar på förväntningarna blir 
konsumenten tillfredsställd. Ju större gap mellan förväntningar och prestation,  ju större blir 
konsumentens missnöje. Detta föreslår att säljare bara ska lova det som deras varumärke 
faktiskt kan leverera, så att konsumenten blir nöjd. 

Varför är det så viktigt att kunden är tillfredsställd? (Kotler & Armstrong 2012). Kundnöjdhet 
är en nyckelfaktor för att bygga vinstrelationer med konsumenter, nöjda kunder köper en 
produkt igen, pratar väl om varan till andra samt lägger mindre märke till konkurrerande 
varumärken och reklam. De köper heller inga andra produkter från andra företag. En missnöjd 
konsument agerar annorlunda. Dålig “word of mouth” sprids fortare än bra “word of mouth”. 
Detta kan fort skada ryktet som ett varumärke eller en produkt har. Företag kan inte förlita sig 
på att alla missnöjda kunder vänder sig till dem för att klaga. De flesta missnöjda kunder 
berättar aldrig om sitt missnöje till företaget, därför ska företag alltid mäta kundnöjdhet 
regelbundet. De ska skapa system som uppmanar kunder att klaga, på detta sätt kan företag 
lära sig vad de gör bra och vad de kan förbättra. Genom att studera hela köpbeslutsprocessen 
kan marknadsförare hitta vägar för att hjälpa konsumenten att gå igenom processen (ibid). 
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4. Metod  

4.1 Metodval 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera hur kommunikationen inom 
shoppinggrupper på Facebook påverkade de kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det 
gällde modevaror. För att utföra detta användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 
Intervjun samt enkätfrågorna anpassades utifrån syftet och frågeställningarna. Svaren 
analyserades och jämfördes i analysen. Harboe (2013) beskrev att kvalitativa och kvantitativa 
metoder ibland kan uppfattas som varandras motsatser, man skulle kunna säga att den ena 
metodens möjligheter är den andras begränsningar, av just den anledningen kan båda 
metoderna komplettera varandra. Därför är det bra att integrera båda metodtyperna i samma 
forskningsdesign. 

Den kvantitativa metoden utfördes med enkäter som besvarades online. Dessa skickades ut till 
personer som var aktiva i olika shoppinggrupper på Facebook. Kontakt togs med en av 
administratörerna för en av shoppinggrupperna för att fråga om möjlighet fanns att lägga upp 
enkäten i gruppen. Medlemmarna kunde därefter se enkäten och hade möjlighet att delta.                                                                                                    
Respondenterna fick besvara 14 stycken frågor, det ansågs vara tillräckligt många för att 
kunna utröna ett samband och få en bra grund för arbetet, men inte så många att 
respondenterna skulle tröttna.  Tiden blev heller inget hinder för respondenterna när de skulle 
svara.  

Enkäten besvarades av respondenterna utan möjlighet för dem att fråga oss om förtydligande 
av frågor, därför ställdes det krav på att frågorna skulle vara lättförståeliga samt att det inte 
ställdes för många frågor då respondenterna i värsta fall undvek att svara. Enkäten utformades 
i Google docs då det gav en möjlighet att utforma enkäten på ett sätt som var passande samt 
att på ett smidigt sätt kunna sammanställa och få en överblick över svaren. Av de 14 frågor 
som fanns i enkäten var de första tre frågorna flervalsfrågor som handlade om besöksfrekvens 
på Facebook samt i shoppinggrupper. Åtta frågor var graderade 1-5 där 1 stod för instämmer 
inte och 5 för instämmer helt. De tre sista frågorna i enkäten var öppna så respondenterna med 
egna ord kunde beskriva känslor och beteende som kunde vara svåra att besvara via 
standardiserade svarsalternativ. 105 medlemmar i en utvald shoppinggrupp svarade på vår 
enkät. Materialet från enkäten sammanställdes till statistik och diagram via 
www.docs.google.com. Resultaten från enkäterna samt våra intervjuer sammanställdes och  
analyserades sedan med hjälp av teorin och diskuterades sedan i diskussionsavsnittet.  

Ejlertsson (2014) påstod att den som vill ha ett högt deltagande i sin enkätundersökning i 
kombination med bra kvalitet i svaren, bör ägna mycket energi åt att få deltagarna motiverade 
till att både svara och svara ärligt och uppriktigt. När enkäten lades upp i shoppinggruppen 
förklarades det varför det var önskvärt att respondenterna svarade, att vi studerade på 
Textilhögskolan och att det skulle vara till stor hjälp för oss i vårt arbete om de tog sig tid och 
noggrant läste igenom frågorna innan de svarade.  
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Å ena sidan är en grundregel, att inte ha alltför långa enkäter då det kan trötta ut 
respondenterna och de kan tappa koncentrationen. Detta kan i värsta fall leda till försämrad 
kvalitet i svaren. Å andra sidan menar Ejlertsson (2014) att det är önskvärt att undvika alltför 
korta enkätformulär, sådana formulär kan kännas stympade och är de alltför stympade för sitt 
sammanhang kan det slutligen kännas innehållsrikt otillräckliga. Är det så minskar 
meningsfullheten och motivationen. Enkätformulären utformades efter detta i åtanke. Fjorton 
frågor konstruerades då det ansågs tillräckligt många utan att kvaliteten skulle försämras av 
för många alternativt för få frågor.    
        
Vi valde även att genomföra en kvalitativ metod, detta genom att göra ett antal personliga 
intervjuer. Torell och Svensson (2007) hävdade att en kvalitativ undersökning bygger på ord 
snarare än siffror och bidrar till att analysen blir mer djupgående. Vi valde att intervjua fem 
personer som alla var administratörer för två utvalda shoppinggrupper och var därmed aktiva i 
dem. De hade också en större inblick i hur människor kommunicerar i dessa grupper, vilket 
intresserade oss och de bidrog med kunskap och information. Vid den kvalitativa metoden 
hade respondenterna möjlighet att vara objektiva. 

Fem stycken administratörer för två olika shoppinggrupper kontaktades och de ombads svara 
på våra intervjufrågor. Intervjufrågorna skickades ut via internet. Vissa fick frågorna via 
Facebook och vissa via mail. De fick varsitt frågeformulär med 16 frågor som de skulle 
besvara. Frågorna var öppna för att få ett objektivt synsätt, det blev lättare att förstå saker som 
motivation och värderingar om respondenten fick svara med egna ord, frågorna var kopplade 
till användandet av sociala medier. Frågorna utgick ifrån kommunikation, frekvens, samt 
motiv. De var relevanta för undersökningen och gav en annan insyn i hur de kommunicerade 
då respondenterna var aktiva i dessa grupper. Resultatet från administratörenas åsikter 
sammanställdes och analyserade sedan men hjälp av teori och diskuterades i 
diskussionsavsnittet.  

Det genomfördes även en personlig intervju med en etablerad forskare från ett Universitet i 
Sverige. Personen kommer hädanefter benämnas som Sofia. Sofia har sedan länge föreläst om 
mode vid ett Universitet i Sverige. Hon sade själv att hon är intresserad av hur kläder 
kommunicerar olika budskap om dess bärare.  

Intervjun genomfördes över en kaffe på Starbucks på centralstationen i Göteborg. Intention 
var att intervjun skulle ske över Skype då Sofia var bosatt på en annan plats än vi. Intervjun 
bokades men blev inställd. Intervjun bokades om. Då Sofia sedan innan hade en planerad resa 
till Göteborg fick vi möjlighet att träffa henne personligen. Sofia skulle vidare med tåget 
samma dag och hade enbart en lucka på en timma för att träffa oss, därav blev intervjun 
tvungen att utföras på centralstationen. Starbucks valdes som mötesplats då det var väldigt 
lugnt och tomt på folk så att samtalet kunde genomföras ostört. Intervjun spelades in med två 
olika mobiltelefoner, inspelningen gjordes för att intervjun sedan skulle bli enklare att 
transkribera. Intervjun transkriberades ordagrant. Originalinspelningen för intervjun samt 
transkriberingen finns sparad på en dator i privat regi, men ej tillgänglig för allmänheten då 
detta var ett önskemål från respondenten.  
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Innan intervjun påbörjades blev Sofia tillfrågad om det gick bra att spela in samtalet. Sofia 
försåg oss med mycket välarbetad information som presenteras i analysen.  

Kvale (1997) påstår att samtalet är en grundläggande form för mänsklig interaktion. 
Människor talar med varandra, de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 
känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar 
och om den värld de lever i. Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal. En intervju är 
ett samtal som har en struktur och ett syfte, det blir ett sätt för intervjuaren att genom 
omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande få svar på sina frågor. 

4.2 Sekundärdata 

En sekundärdatainsamling utfördes för att öka kunskapen kring ämnet och för att se vilken 
tidigare forskning som fanns tillgänglig. Litteratur och böcker som ansågs vara relevanta för 
studien lästes och undersöktes. Dessa artiklar och litteratur återfanns i Borås Högskolas 
databaser, bibliotek samt över internet. De beskriver de teorier som ligger till grund för våra 
frågeställningar. När shoppinggrupper beskrivs har information hämtats från Sofia som är 
påläst i ämnet. Köpbeslutsprocessen valdes ut då den passade in på arbetet och den kom till 
användning för att analysera resultatet från undersökningen. Facebook, shoppinggrupper och 
sociala medier utgör en viktig del av arbetet och därför tydliggörs dessa begrepp redan i 
bakgrunden för att göra det enklare för läsaren. Det var 105 stycken respondenter som svarade 
på enkäten. Ytterligare fördjupning i ämnet erhölls genom intervjuer med administratörer för 
olika shoppinggrupper. Utöver det utfördes en personlig intervju med Sofia, fastän att 
intervjun med Sofia var anonym bedöms validiteten på dessa svarsresultat som god. Då 
shoppinggrupper är ett relativt nytt område finns det inte så mycket forskning att tillgå på just 
detta område, vilket kan försämra validiteten.  

4.3 Urval   

Undersökningen begränsades till enbart kvinnliga konsumenter som var medlemmar i en 
shoppinggrupp. De medlemmar som svarade på enkäten valde själva att delta i 
undersökningen. Enkäten laddades upp i en shoppinggrupp där det var frivilligt att delta för 
medlemmarna i gruppen.  

4.4 Metodkritik  

Enligt Ejlertsson (2014) är svårigheten med att göra en enkätundersökning att inte göra för 
många frågor då respondenten lätt tröttnar. Dock är det viktigt att ha tillräckligt många frågor 
för att ha material att arbeta med. Detta togs hänsyn till vid utformningen av enkäten men vad 
som uppfattas som många frågor och långa enkäter är väldigt individuellt. Det 
uppmärksammades även att vissa personer hade svårt att förstå vissa frågor och 
missuppfattade frågan. För att skriva en framgångsrik enkät behövs det välformulerade frågor 
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(Torell & Svensson 2007). Detta var något som kunde arbetats med mer då svaren på frågorna 
tolkades på olika sätt.  

En shoppinggrupp nekade till uppladdning av enkäten vilket kan ha påverkat resultatet då 
urvalet av respondenter blev begränsat. Detta då enkäten som besvarades utgjordes av svar 
från en shoppinggrupp istället för önskade två grupper. Då vi i huvudsak arbetat med enkäter 
och numeriska sammanställningar är det av vikt att påpeka att ett borfall förekom, då de 
önskade två grupperna blev reviderade till en. Eftersom att detta utgjorde hälften av våra 
tilltänkta respondenter får det antas att validiteten minskade drastiskt.  

Intervjufrågorna utformades så att respondenterna fick skriva med egna ord om ämnet som 
undersöktes. Ejlertsson (2005) förklarar att ett problem som kan uppstå när man söker svar på 
öppna frågor kan vara att respondenterna undviker att svara då de kan ha svårt att få ner sina 
tankar som text. Detta börs ta i beaktning vid sammanställningen av resultatet. Ett fåtal 
hoppade över enstaka frågor vilket kan ha medverkat till en svaghet i undersökningen. Det  
fanns ingen möjlighet att träffa respondenterna personligen, de fick därför svara utan 
möjlighet att få förklaringar på frågorna. Detta kan även ha begränsat svaren.  

De vetenskapliga artiklar som används i arbetet är alla hämtade från Borås Högskolas databas, 
samtliga är granskade så vi förutsätter att trovärdigheten i dessa är hög. Detsamma gäller 
böckerna som använts för att komponera metodavsnittet, samtliga är lånade från Biblioteket 
på Borås Högskola.  
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5. Analys  

Här presenteras resultatet från enkätundersökningen i diagramform, detta visar i procentform 
hur många respondenter som har svarat på ett visst sätt på varje fråga. Enkätundersökningen 
besvarades av 105 st respondenter. Ihop med det presenteras även resultatet från de personliga 
intervjuerna med fem respondenter som är administratörer för shoppinggrupper. Resultatet 
från enkätrespondenterna samt administratörernas åsikter beskrivs och analyseras i textform. 
Frågorna är indelade i rubriker. Under respektive rubrik förklaras lite kort vad varje del 
handlar om för att lättare få en översikt över avsnittet. Utöver det används en personlig 
intervju med Sofia. Även denna ligger till grund för arbetet och kommer att analyseras nedan.  

5.1 Ett problem/behov uppstår  

Köpbeslutsprocessen startar med att konsumenten upptäcker ett behov eller ett problem 
(Kotler & Armstrong 2012). Solomon et al. (2016) förklarar att steg ett i köpbeslutsprocessen 
innebär att ett problem uppstår när en konsument upplever en betydande skillnad mellan den 
nuvarande situationen och ett visst önskat tillstånd eller ett idealtillstånd. Därför undersöktes 
om huruvida shoppinggrupper medverkade till att uppleva ett större behov av materiella ting. 
25,7% av respondenterna i enkätundersökningen ligger mitt emellan 1 och 5 medan 22,9 % 
svarade 4 på en 5-gradig skala. 

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Jag tror man inspirerar och man blir inspirerad, man liksom väcker ett begär efter de här 
sakerna och speciellt om man har problem i sitt övriga liv så är det lätt att skifta fokus, hålla 
på med det här, för jag tror att man kan få en känsla av att man är, du vet , man kan leva ett 
liv där man har aktivitet dag och natt, man postar, mailar och slår in paket och skickar små 
smileys till varandra. Man blir fysisk, man förflyttar sig utomhus för att man ska möta någon 
eller gå till posten, man har det mentala utbytet, man kan få en känsla av att man har gjort 
jättemycket.  - Sofia  
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 1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Majoriteten med 27,6% upplever att de har fått ett ökat behov.  
4 av 5 administratörerna svarade att de hade handlat en modevara på grund av en 
rekommendation från någon på Facebook. Rekommendationerna yttrade sig av bilder eller 
tips från gruppmedlemmar. En av administratörerna menar att rekommendationen påverkade 
inköpet något enormt, “hade jag inte fått tipset så hade jag inte köpt”. 

I studien av Hughes et al. (2011) visas det att en nyckelfaktor till företagens framgång via 
sociala medier är att det tillåter konsumenten att utvärdera produkter, göra rekommendationer 
till kontakter och vänner, samt att länka nyligen gjorda inköp genom statusuppdateringar och 
twitterflöden. Detta kan företagen dra nytta av då en nöjd kund sprider detta vidare till andra 
potentiella kunder. Med tanke på svaren från enkätrespondenterna i undersökningen stämmer 
detta överens med studien. Enkätrespondenterna har både sagt att de kan ändra uppfattning 
om en produkt samt få ett ökat behov av nya produkter efter att de har besökt en 
shoppinggrupp. Kotler och Armstrong (2012) påvisar i köpbeslutsprocessen att ett behov kan 
bli igång-triggat av extern stimuli, detta kan exempelvis vara en diskussion med en vän.  

Sofia säger i intervjun att hon själv upplevde att hon blev intresserad av saker och fast i 
grupper som hon egentligen inte hade något intresse eller behov utav.  
Vid något tillfälle så skulle jag möta upp någon tjej för att köpa ett halsband och det var inte 
alls i min stil, det var ett choker-halsband med stora guldblommor, nästan till orginalpriset, 
tror det kostade 500kr och det hade kostat 700kr från början. Jag var förkyld, hade en 
deadline på något som var ganska viktigt och när jag hade köpt det här halsbandet så tänkte 
jag när jag cyklade hem, varför håller jag på med det här, vad är det? Det kändes så 
deprimerande. - Sofia  

Sen tror jag hur pass sårbara man är för det där, det beror på var man befinner sig i livet helt 
enkelt, och det kan ju vara både tristess men att man träffar många människor men att man 
saknar, liksom mer hjärtliga kontakter, eller så är det att man har shoppingberoende för att 
man är osäker över vad gäller social status, att det är en svaghet eller ja att det är en flykt... 
anledningen till att det är så pass kraftfullt är att det finns så många olika kanaler, så du kan 
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ha olika typer av problematik eller att det kan vara attraktivt av olika skäl, och du kan också 
bara tycka att det är lite roligt, eller du kan bli helt fast, du kan bli så fast att du riskerar ditt 
äktenskap för att du har blivit så shoppingberoende, att du riskerar familjens ekonomi. Det är 
därför jag tror att det är så svårt i en shoppinggrupp, de vill ju förneka det här hela tiden, 
med dem så får jag lirka jättemycket, det är svårt, därför att de pratar om alla möjliga 
problem i gruppen men de pratar inte om det som dem borde prata om, nämligen att många 
är shoppingberoende. - Sofia 

5.2 Informationssökning  

Steg två innebär att ett problem har uppmärksammats, konsumenten behöver adekvat 
information för att lösa problemet. Informationssökning är den process genom vilken 
konsumenten undersöker sin omgivning för att samla in lämpliga data för att ta ett rationellt  
beslut. Många konsumenter, speciellt vana shoppare letar information just för nöjets skull och 
för att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen och trenderna (Solomon et al. 
2016). Hassan och Casaló Ariño (2016) påstår att konsumenternas ökande användning av 
internet för att söka och dela information samt att kommunicera med varandra har blivit 
relevant ur marknadskommunikations-perspektiv.  
 

86,7% svarade att de besöker Facebook flera gånger dagligen, det näst mest frekventa svaret 
var varje dag, vilket 11,4% svarade. Alla administratörer svarade att de besöker sociala 
medier dagligen och det är Facebook samt Instagram som är mest frekvent besökta.  
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Majoriteten av de tillfrågade svarade att de besöker shoppinggrupper varje dag, vilket 
motsvarar 40% av de tillfrågade, 28,6% svarade att de besöker shoppinggrupper flera gånger 
per dag. Detta stöds även av de fem administratörerna som alla besökte shoppinggrupper 
dagligen.  

Jag tror att det finns en frizon helt enkelt, på nätet är det väldigt mycket hat och aggressivitet, 
och i samhället generellt är det extremt politiserat just nu. Det är också väldigt polariserat 
politiskt, att det kan vara skönt att man kan mötas över politiska gränser. Jag vet att i grupper 
där det finns vissa medlemmar som har helt olika politiska åskådningar, som ändå umgås 
utan problem och skickar pussmunnar till varandra och hjärtan, trots att de har olika politisk 
hållning och de vet om det men de bara liksom inte nämner det för här är det en annan värld. 
- Sofia 

I köp och säljgrupper brukar de jag känner tagga mig i annonser om de tycker att de är min 
stil eller vet att det är något jag söker, en del av de plaggen har jag köpt. -Administratör  
 

35,2% av de tillfrågade svarade att de är väldigt aktiva medan 31,4% svarade att de köper 
kläder via shoppinggrupper. Efter att ha sett resultatet där majoriteten av enkätrespondenterna 
svarat, kan det utrönas att Facebook och shoppinggrupper är väldigt populära samt de flesta är 
väldigt aktiva och besöker dessa sajter flera gånger dagligen. Alla respondenter är 
administratörer i shoppinggrupper och är därmed aktiva dagligen.  

Kotler och Armstrong (2012) påvisar i köpbeslutsprocessen att informationssökning är den 
process genom vilken konsumenten undersöker sin omgivning för att samla in lämplig data 
för att ta ett rationellt beslut. Exempelvis visar en ny studie att “word of mouth” är den största 
influensen hos konsumenter som ska köpa elektronik eller kläder. 

Det är ännu mer extremt i en shoppinggrupp, där är det mer: ja men jag är inne sådär fem 
gånger per dag men här är det fem gånger per timme. - Sofia 

�23



 

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Det blev ett relativt jämnt resultat i denna fråga, dock så svarade majoriteten av de tillfrågade 
att de instämde delvis. 

I vissa fall ligger mänskliga tragedier bakom, det är också svårt att veta, men att de får stöd 
av varandra och de kan öppna upp sig och berätta om de privata problem de har, på något 
sätt, så frågan är om de cementerar sin egen ohälsa eller att de mår dåligt genom att de är 
med i gruppen. Men där tänker jag också det att det finns något med det här beroendet, det 
kanske inte bara har negativa sidor det kan finnas också en känsla av gemenskap i ett 
beroende, det finns meningsskapande aspekter av ett beroende. - Sofia 

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Majoriteten av respondenterna svarade att så var inte fallet.  
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Konsumenters motiv att engagera sig i social media ger en insikt i konsumentbeteende. 
Forbes och Vespoli (2013) menar att konsumenter har tre huvudmål eller motiv för att 
använda sig av social media. De är information, underhållning och sociala aspekter. Detta har 
utökats med samhällsutveckling, självförverkligande och självuttryck som motiv.  
Enligt Solomon et al. (2016) letar många konsumenter, speciellt vana shoppare information 
just för nöjets skull och för att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen samt 
trenderna.   

Man ska nog förstå de sociala relationerna som att det både är en relation med människor 
men också med saker. För det är svårt, med en shoppinggrupp, exempel i den gruppen så har 
de verkligen ett kärleksförhållande med sina koftor på något sätt, det är verkligen så. Det är 
svårt att urskilja men det är verkligen så att de har en relation med de här sakerna, de blir så 
besatta av dem, speciellt i en shoppinggrupp så är det många som blir beroende, det finns en 
beroende problematik. - Sofia 

5.3 Utvärdering av alternativ  

En stor del av det arbete som konsumenten har lagt ned på sitt köpbeslutet sker i steg tre, det 
skede där ett val måste göras från de tillgängliga alternativen (Solomon et al. 2016). Detta är 
inte alltid lätt, dagens moderna konsumtionssamhället vimlar av alternativ. 

Kotler och Armstrong (2012) säger att i vissa fall använder konsumenten noggranna 
uträkningar och logiskt tänkande, i andra fall använder samma konsument lite eller ingen 
utvärdering alls, istället köper dem enbart på impuls och förlitar sig på sin intuition. Ibland tar 
konsumenten egna köpbeslut på egen hand och ibland vänder de sig till vänner alternativt 
läser online recensioner eller rådfrågar försäljare inom ämnet för att få råd. 

Majoriteten av administratörerna svarade att Facebook/shoppinggrupper förenklar jakten på 
plagg som verkar intressanta och Facebook leder till att finna plagg som annars inte hade 
hittats.  
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1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Även här svarade majoriteten att de har ändrat uppfattning på grund av shoppinggrupper. Här 
svarade majoriteten av administratörerna tvärtom, de ansåg inte att de ändrade uppfattning av 
en produkt på grund av Facebook. 
 

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Här kan det utrönas att majoriteten av enkätrespondenterna har fått ett ökande behov av en 
vara/produkt på grund av shoppinggrupper.  

Det omdefinierar mode, alltså senmodernt mode, speciellt kopplat till nätet, vi skriver alltid 
på ett visst sätt, att det är extremt narcissistiskt, eller blir väldigt egocentriskt, det handlar 
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mycket mer om någonting annat än bara de här kläderna utan det kan också vara det 
visuella, det kan vara livsstil och sådär, men i det här fallet så är det så extremt mycket fokus 
på produkterna och materialen och man ska ha kunskap om det och.. det tycker jag också ger 
en annan bild, sen skulle jag vilja säga att det här är ett slags postmodernt uttryck för mode. 
- Sofia 

5.4 Val av produkt/Köpbeslut  

Enligt Kotler och Armstrong (2012) är en faktor oförutsägbara situationer. Konsumenten 
kanske formar en köpintention baserat på faktorer såsom förväntad inkomst, förväntat pris 
och förväntade produktfördelar. Dock kan oförutsedda händelser ändra köpintentionen, 
exempelvis kan ekonomin bli sämre, konkurrenter kan sänka priset på sin vara eller så kan en 
vän säga att den är besviken på just denna varan. 

Det jag också tycker är intressant är hur det här påverkar handeln utanför, det tycker jag är 
spännande, för det man kan säga om en shoppinggrupp, det är för den shoppinggruppen går 
jäkligt bra nu, och gruppen är väldigt stark, men om man tittar på hur de marknadsför sig, 
för de marknadsför sig lite annorlunda nu jämfört med hur de har marknadsfört sig förut, och 
det här gäller alla som jag har pratat med i den här en shoppinggruppen, det är ingen utav 
dem som tar intryck av marknadsföringen, det är ingen som är sugen på det här unga, 
häftiga, vara den här unga häftiga tjejen som går på Coachella musikfestival utan de blir 
”hookade” av att se bilder av varandra. Att se en annan 40- årig eller 30-årig kvinna, som är 
kanske eventuellt är lite överviktig i en klänning, det tycker jag är jätteintressant....- Sofia 
  
I enkätundersökningen och vid intervjun med administratörerna framkom det att de blir 
påverkade av rekommendationer från andra när det gäller klädinköp. Administratörerna 
frågades även om hur köpet utfördes, där svaren var blandade såsom via länk, via 
shoppinggrupper samt i butik. Enligt Kotler och Armstrong (2012) resulterar inte alltid 
referenser och köpintentioner i ett faktiskt köp, vilket visas av att majoriteten av intervju 
respondenterna svarade i en annan fråga att de inte ändrar uppfattning om en produkt som de 
inte tidigare tyckt om.  

Det jag säljer bekostar till stor del det jag köper, plus det är socialt. De flesta jag träffar irl 
nuförtiden har jag lärt känna via säljgrupperna och deras subgrupper- Administratör  
  

5.5 Utvärdering efter köp   

Det femte och sista steget är det verkliga testet av beslutsprocessen, det handlar om 
kundnöjdhet och om konsumenten är nöjd med de val som den gjort när konsumenten 
genomgått alla dessa beslutsstegen. Solomon et al. (2016) säger att utvärdera sitt köp i 
efterhand knyter ihop säcken, detta uppstår när konsumenten har upplevt den produkt eller 
tjänst som den valt och beslutat om det uppfyller deras förväntningar. 
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Enligt Kotler och Armstrong (2012) är kundnöjdhet en nyckelfaktor för att bygga 
vinstrelationer med konsumenter, nöjda kunder köper en produkt igen, pratar väl om varan till 
andra samt lägger mindre märke till konkurrerande varumärken samt reklam. De köper heller 
inga andra produkter från andra företag. En missnöjd konsument agerar annorlunda, dålig 
“word of mouth” sprids fortare än bra “word of mouth”. Detta kan fort skada ryktet som ett 
varumärke eller en produkt har.  
 

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Majoriteten av enkätrespondenterna svarade övervägande ja. Detta stämmer överens med 
Kotler och Armstrongs teori, att dålig “word of mouth” sprids snabbt och kan skada företagets 
rykte.  

1 står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. 

Här var svaren varierande från 1-5, dock svarade majoriteten med 35,2% att de inte 
instämmer medan 23,8% svarade en 4 på en 5-gradig skala. 

�28



Enligt administratörerna så svarade 4 av 5 att de absolut rekommenderar produkter de köpt 
och gillat till andra Facebook-användare. En svarade att det är något personen gör dagligen 
och får stort gehör för. Kotler och Armstrong (2016) påstår att kundnöjdhet är en nyckelfaktor 
för att bygga vinstrelationer med konsumenter, det är av yttersta vikt att kunden är nöjd. 
Nöjda kunder köper en produkt igen och pratar väl om varan till andra vilket 
administratörerna bekräftade. 

Det var ett annat fall med en designerväska, den hade varit utsatt för regn, jag hade haft 
tunga böcker i den, den var skitful verkligen. Men då var det någon kvinna som: men jag har 
alltid drömt om en designerväska så den vill jag ha och då kände jag mig nästan...ja men det 
känns fel att sälja den här, men hon: jag ska bara ha den vid min säng, jag ska ha den där nu 
när jag går och lägger mig, jag ska hänga den vid sängkanten, och jag kände mig som en sån 
tjuv liksom, men hon var jätte nöjd för att det var en designerväska- Sofia 

Jag sålde ett par skor till en kvinna som var för små för henne. Det finns sådana 
retrofantaster och de känner kanske att de vill vara unika i den stad de bor i eller i byn eller 
vart de nu bor, där det verkligen, verkligen är unikt. Man är annorlunda om man har 
secondhand kläder när alla andra har typ såhär vanlig Svenne-banan stil… -Sofia 

De tre sista frågorna var öppna frågor, då önskan var att enkätrespondenterna med egna ord 
skulle uttrycka sina känslor. 

Följande fråga till enkätrespondenterna löd, hur tror du att kommunikationen inom 
shoppinggrupper påverkar ditt köpbeteende? 

-Mer trovärdigt om det kommer från en annan medlem än någon som gör reklam och får 
betalt för det. 
-skapar hype och köpbehov. 
-Det gör att jag tänker efter en gång extra på saker jag funderat över. Men det gör också att 
jag får nya ha-begär när jag märker att en vara hypeas i en grupp. 
-Jag blir mer intresserad av de som andra är intresserade av, flockdjur som man ju är haha. 
-Får upp ögonen för nya saker. 

I nästa fråga undersöktes vad enkätrespondenterna får ut av att vara medlem i en 
shoppinggrupp. 

-Dela intresse m andra 
-Social gemenskap, systerskap, konsumentmakt, en mer hållbar jord. 
-En social gemenskap med samma folk som har samma intresse som mig själv. 
-Möjligheten att hitta produkter som sålt slut till ett billigare pris samt möjligheten att tjäna 
pengar på att sälja kläder jag tröttnat på. 
-Ett trevligt tidsfördriv, bra tips, återbruk. 
-Inspiration och kunskapsutbyte med likasinnade. 
-När jag vill köpa något nytt plagg, tex en kofta eller jeans, kollar jag alltid först efter detta i 
shoppinggrupper för att kunna spara pengar. I vissa grupper där diskussionsfunktionen finns 
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är det bra att själv kunna fråga om produkter jag funderar på att köpa, och läsa vad andra 
rekommenderar! 

Här eftersöktes om enkätrespondenterna hade något övrigt de ville tillägga som inte 
framkommit i enkäten.  

-Enda anledning till att jag har Facebook. 
-Man stöter ofta på samma personer i flera olika grupper och det är alltid kul att märka att 
någon är lite som en själv. 
-Fungerar även lite som en feedback till vad man kan tänkas passa i. 
-Klimatet i "nischade" klädgrupper är oftast väldigt härligt! 

Yaacoub och Najjar (2013) påstår att miljontals individer har integrerat sociala nätverkssajter i 
sin dagliga rutin. Facebook kan användas för åtskilliga ändamål.  
I studien av Taylor och Strutton (2016) skriver de att social media har transformerat de sociala 
nätverken, användarna tillåts att ge uttryck för sin identitet och etablera, utöka och bibehålla 
sina sociala nätverk.  

Enligt resultaten från våra frågor verkar många respondenter vara medlemmar i dessa 
shoppinggrupper just för stämningen och för att människor där är lika dem själva. Vidare 
skriver Yaacoub och Najjar (2013) att social jämförelse kan appliceras på val som inte har 
några klara objektiva svar, såsom stilbeslut. Social jämförelse verkar öka. 

Varför gör vi det här? Konsumerar vi för att vi vill skapa de här sociala banden, de kan ju 
vara flyktiga eller mer varaktiga i de här grupperna. När vi köper måste vi skapa någon sorts 
socialt band, för att kunna lita på folk som vi köper av, eller är det så att vi köper saker för att 
ha de här sociala relationerna, vilket är.. det var ju det där med ”hönan och ägget”, och jag 
tror att det är både. De här två dominanta trenderna, lyxkonsumtion och hållbarhet, som 
oftast betraktas som två motsatta fenomen i vårt samhälle, man kan se hur de går in i 
vartannat i de här grupperna, och det andra fenomenet tycker jag är beroendet,  alltså att hur 
pass beroendeframkallande det är , ja men att jag själv blev beroende, fast i grupper och 
saker som jag inte alls är så intresserad av - Sofia.  
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6. Diskussion 

Enligt Antroperspektiv (2016) är sociala medier över internet en viktigt konsumtionskanal. 
Facebook erbjuder tjänster som bidrar till detta genom att skapa grupper med särskild 
inriktning för nätverkets medlemmar. Grupperna består av medlemmar som säljer, köper och 
byter kläder och andra ting med varandra. Shoppingen på Facebook har på så sätt utvecklats 
till en global massiv trend och så kallade shoppinggrupper har blivit ett allt vanligare inslag i  
sociala medier. 

Resultatet från undersökningen visar att respondenterna lägger mycket tid på Facebook och 
framförallt en stor del av den tiden i shoppinggrupper. En trend som verkar öka. Då arbetet 
främst fokuserade på shoppinggrupper på Facebook, framkom det att intresset för dessa 
grupper ökar, och det ökar fort. En utav shoppinggrupperna som undersöktes hade över 3000 
medlemmar, den andra hade över 2000 medlemmar. Yaacoub och Najjar (2013) visar i sin 
forskning att det finns en positiv relation mellan intensiteten i Facebook-användningen och 
konsumtionsbeteende bland användare. Användarna blir influerade att köpa produkter som 
visats av andra Facebook-användare, antingen i nyhetsflödet, på bilder, check-ins eller att en 
viss sida gillats. Med säkerhet kan det sägas att ju mer personen engagerar sig i Facebook, ju 
mer blir dess konsumtionsbeslut styrda av andra användares beslut. Resultatet från 
undersökningen pekar på att många är aktiva flera gånger dagligen på sociala medier. 

Respondenterna svarade att de var inne flera gånger per dag för att scrolla, kommentera och 
ge tips i gruppen. De sa också att shoppinggrupper medverkar till att de får ett ökat behov av 
materiella ting. Medlemmarna angav i undersökning att de blev påverkade i 
köpbeslutsprocessen av andra medlemmar, så pass mycket att den enda anledningen till att 
köpa en vara eller produkt kunde vara att man blivit tipsad av någon i gruppen. Heinonen 
(2011) menar att konsumenters motiv att engagera sig i social media ger en insikt i 
konsumentbeteede. Konsumenter har tre huvudmål eller motiv för att använda sig av social 
media. Det är information, underhållning och sociala aspekter. Detta har utökats med 
samhällsutveckling, självförverkligande och självuttryck som motiv. Genom att dela 
upplevelser och kunskap menar Heinonen att konsumenterna skapar en ny form av service 
som har en viktig roll i att förmedla expertis och nätverkssupport. Detta i sin tur guidar 
konsumenter i deras inköpsbeslut.  

I en studie om konsumenters relation till varumärken inom Facebook menar Hassan och 
Casaló Ariño (2016) att konsument till konsument interaktioner har praktiserats sedan internet 
öppnade upp plattformar för online-communities. Många konsumenter besöker sociala medier 
för nöjes skull, de vill hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och letar information. 
Våra respondenter uppgav att de får inspiration av andra, att det är ett trevligt tidsfördriv och  
bra tips. Även kunskapsutbyte var en anledning till att besöka shoppinggrupper. Dock verkar 
det inte vara den primära anledningen till medlemmarnas intresse. 

Det är anmärkningsvärt att det inte har forskats mer om hur kommunikationen inom 
shoppinggrupper påverkar köpbeslutet. Vi anser att det hade varit i företagens intresse att 
synas mer i shoppinggrupper, och på så vis påverka konsumenterna i deras köpbeslut.  
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Hassan och Casaló Ariño (2016) skriver att konsumenter verkar använda 
varumärkesengagemang för att ytterligare involvera dem själva i ett nytt beteende, i detta fall 
att försvara varumärket från negativa kommentarer och klagomål från andra konsumenter. 
Företag har ett potentiellt sätt att stärka varumärkeskapitalet om de kan nyttja denna 
motivation.  

I shoppinggrupper är det sociala viktigt, interaktionen sker med hjälp av emojis vid köp och 
sälj av olika saker. Ibland verkar den social relationen nästan viktigare än de ekonomiska 
transaktionerna (Handelsrådet 2017). Denna kommunikation mellan konsumenter skapar 
sociala band. Gemenskap och grupptillhörighet verkar vara en orsak till gruppernas stora 
framgång. Varor verkar vara sekundärt i dessa grupper, även om fokus ligger på produkterna 
och vart dessa hittas, så delas allt från sjukdomar till arbetslöshet. Det verkar fylla ett behov 
hos konsumenterna, en social funktion som att skapa meningsfulla relationer mellan 
medlemmarna. Uppenbarligen används inte informationssökning som ett huvudmål med en 
shoppinggrupp, vilket leder oss till att tro att det är underhållning och sociala aspekter som är 
det drivande i shoppinggrupper. Även detta verkar vara en av framgångsfaktorerna.  

Wittrock (2016) skriver; när man konsumerar i shoppinggrupper är det inte bara själva köpet 
som är lustfyllt. Här kan även gilla-markeringar och att man får positiva kommentarer spela 
in. Bekräftelsen man får från andra medlemmar tycks vara lika vanebildande som 
konsumtionen, därför verkar dessa grupper fylla en social funktion. 

Nästan alla respondenter uppgav att det var gemenskapen och det sociala som var en av de 
största anledningarna till att de var med i dessa grupper. De träffade likasinnade och skapade 
vänskapsband med andra medlemmar. Utifrån denna studie bör företagen försöka satsa på att 
skapa just denna gemenskap i sina varumärkesgrupper på sociala medier då dessa grupper 
skapar ett ökat behov av produkter som inte tidigare har varit intressanta samt ett ökat behov 
av materiella ting.  

Företagen kan dra nytta av “word of mouth”, det har påvisats i undersökningen att nöjda 
kunder sprider detta vidare till andra kunder. Den typen av verktyg inom marknadsföring är 
otroligt effektivt och kraftfullt. Både positiv och negativ “word of mouth” sprids snabbt på 
sociala medier. Hur detta hanteras ur företagsperspektiv kan vara en nyckel till framgång. 
Konsumenternas ökade användning av internet, vid sökning och delning av information samt 
hur kommunikationen med varandra sker, har ur marknadskommunikations-perspektiv blivit 
relevant. Speciellt när de fokuserar på ett specifikt märke, produkt eller företag så kallat 
“brand-communities” (Hassan & Casaló Ariño 2016). Den typen av varumärkesgemenskap 
stärker konsumentens relation till varumärket, andra kunder och ökar kundlojaliteten.  

Skulle företag engagera sig mer i “brand-communities” behöver de inte lägga lika mycket tid 
på att hantera klagomål eller frågor. Konsumenterna sköter själva all form av 
klagomålshantering och rådgivning i dessa grupper. Detta stöds även av vår 
enkätundersökning då respondenterna sade att de både kan ändra uppfattning om en produkt 
samt få ett ökat behov av nya produkter. Dock svarade majoriteten av administratörerna att de 
inte ändrade uppfattning om en produkt genom att vara med i en shoppinggrupp. Detta kan 
bero på att urvalet av intervjurespondenter är förhållandevis lågt, endast fem personer, medan 
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enkäten besvarades av 105 stycken. Det skulle också kunna förklaras av att administratörerna 
mer frekvent besöker dessa grupper och möjligtvis inte blir påverkade i samma utsträckning 
av negativa kommentarer.  

Då referensgrupper påverkar medlemmarnas attityder och värderingar, påstår Yaacoub och 
Najjar (2013) att de också influeras vid val av inköp samt vilka varumärken de väljer. Det 
finns en positiv relation mellan intensiteten i Facebook-användningen och 
konsumtionsbeteendet bland användarna. Användaren blir influerad att köpa produkter som 
visats av andra Facebook-användare, antingen i nyhetsflödet, på bilder, check-ins eller att en 
viss sida gillats. Detta är någonting som stöds av vår undersökning där det framkom att 
informationen om en vara upplevs som mer trovärdig om den kommer från en av gruppens 
medlemmar än från företaget självt. En annan svarade att shoppinggrupper skapade hype och 
köpbehov, respondenten blev mer intresserade av varor som andra var intresserade av samt att 
respondenten fick upp ögonen för nya saker.  

Många människor lägger en ansenlig del av sin tid på sociala nätverkssidor, såsom 
shoppinggrupper på Facebook. Trots det verkar inte företagen lyckas förmedla sina budskap 
genom dessa kanaler. Det finns utrymme för marknadskommunikatörer att bli tydligare i sin 
marknadsföring. De kan dra nytta av människor som använder sig av olika sociala medier och 
därigenom recenserar sitt köp. Vår studie visar att människor är påverkbara av andra 
människor inom shoppinggrupper.  

Word o f mouth ä r e t t k ra f t fu l l t ve rk tyg som in te bör underska t t a s i 
marknadskommunikationen och som studien visar blir man påverkad både av positiva och 
negativa recensioner. Dock söks det inte enbart efter varor och tjänster i dessa 
shoppinggrupper, utan det sociala samspelet verkar vara en nästan viktigare aspekt. Kanske  
kan företag använda sig utav det genom att vara aktiva på sociala medier, uppmana folk att 
dela med sig av sina upplevelser och försöka skapa en gemenskap mellan kunderna. Detta 
verkar vara en nyckel till framgång. Skapandet av en relation mellan säljare och konsument 
kan öka värdet utöver det faktiska produktvärdet, vilket i sin tur ökar kundlojaliteten.  
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7. Slutsats 

Under arbetets gång har vi undersökt och analyserat hur kommunikationen inom 
shoppinggrupper på sociala nätverk påverkar de kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när 
det gäller modevaror. Vi har även undersökt var i köpprocessen en shoppinggrupps 
kommunikation är som mest effektiv samt vilka kommunikativa faktorer i en shoppinggrupp 
som stimulerar till köp av modeplagg. 

Shoppinggrupper har ett stort inflytande på konsumenter när det kommer till att genomföra ett 
köp av modeplagg. Man blir influerad av andra medlemmar genom bilder, kommentarer och 
rekommendationer. Utöver det länkas konsumenterna till hemsidor och webbshoppar av andra 
medlemmar och de tipsar varandra om butiker. En faktor är påverkan av andra, att likna andra 
som anses vara modeauktoriteter. Då den sociala aspekten bevisats vara stark är även det en 
betydande faktor. Att tillhöra gemenskapen och vara delaktig i det sociala samspelet är viktigt.  

Vår studie visar att medlemmar i shoppinggrupper tycker att ett viktigt inslag är det sociala. 
Medlemmarna kommenterar, diskuterar och kommunicerar och det är det som skapar en 
samhörighet och gemenskap, det är kärnan i dessa grupper.  

Kommunikationen som pågår i shoppinggrupperna har en stor påverkan på medlemmarna. 
Våra enkätrespondenter svarade att det finns ett stort samband mellan vad andra medlemmar 
säger och köp av produkter, eller valet att inte köpa. Administratörerna svarade att de 
påverkades av andra i shoppinggruppen när det kom till köp. Undersökningen visar också att 
behovet av materiella ting samt behovet av nya produkter ökar och att uppfattningen om en 
produkt kan ändras. Majoriteten av de tillfrågade svarade även att det medverkade till att de 
ville ha en viss produkt. Utifrån resultatet framgår det att kommunikationen i 
shoppinggrupperna styr konsumenternas köpbeteende i alla steg av köpbeslutsprocessen. 
Denna slutsats har vi kommit fram till genom att studera teori, tidigare forskning samt genom 
kvalitativa och kvantitativa metoder.  

Med detta i åtanke skulle vi vilja uppmana marknadskommunikatörer att försöka nå ut med 
sin marknadsföring på ett lite annorlunda sätt. Det bör fokuseras på att skapa communitys 
som främjar kommunikation och social gemenskap, där konsumenterna tillåts bli delaktiga i 
marknadsföringen och kunna delge varandra adekvat information och kunskap som många 
faktiskt besitter.  
  
Det vore intressant att i framtida studier undersöka shoppinggrupper mer ingående och då 
utifrån ett företagsperspektiv. Förslagsvis skulle det kunna studeras hur stort genomslag 
marknadskommunikationen skulle kunna få genom att mäta ett företags framgångar genom en 
ökad försäljning av produkter, då marknadsföring sker via sociala medier, och då främst i 
shoppinggrupper. En annan intressant fördjupning vore att undersöka det underliggande 
motivet att vara medlem i dessa grupper och hur det faktiskt påverkar medlemmarna där.  
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Bilagor
Intervjuperson 1 2 3 4 5

Hur ofta 
använder du 
sociala medier? 

Varje dag Dagligen Ca 2h/dag Varje dag -

Vilken typ av 
social media 
använder du 
mest?

Facebook & 
Instagram

Facebook & 
Instagram

Enbart 
Facebook & 
Instargram

Facebook & 
Instagram

Facebook

Vilka 
shoppinggruppe
r är du medlem 

Bobo, MR, 
Labels och så 
några lokala, 
och några 
ickemärkesgrup
per som jag 
tycker är kassa  

Barnkläders 
grupper som 
Bobo Choses 
och Mini 
Rodini. Samt 
vuxenkläder 
Labels We love. 
Inredning 
Pandor & 
Pingviner

Endast vår - 
Labels we 
Love, som är 
en mode 
klädgrupp, 
samt en vid 
namn Benhård 
som Chuck 
Norris som är 
mer för unika 
rock-prylar och 
70-talsplagg

oj, flera, men 
mest aktiv i: 
labels we love, 
Bobo choses 
mfl, benhård 
som Chuck 
norris och 
cowabunga

Odd Molly och 
Lyxloppis 

Hur ofta är du 
inne i respektive 
shoppinggrupp?

Varje dag Dagligen. Även 
admin för 
Labels we love

En gång per 
dag

dagligen på de 
flesta.

Nästan hela 
tiden

Hur aktiv är du? 
(kommenterar, 
lägger upp 
bilder, gillar 
sidor osv.)

Mycket Administrerar, 
kommenterar,  
lägger upp 
bilder, 
säljannonser 
osv. 

Då jag är admin 
i gruppen 
Labels we Love 
så blir det 
automatiskt att 
jag är väldigt 
aktiv i den 
gruppen, och 
kommenterar 
och gillar bilder 
varje dag.

ganska aktiv. Är 
administratör i 
labels samt 
Bobo. 

Mycket aktiv, 
Varje dag 

Vad får du ut av 
att vara medlem 
i 
shoppinggruppe
r?

Det jag säljer 
bekostar till stor 
del det jag 
köper, plus det 
är socialt. De 
flesta jag träffar 
irl nuförtiden 
har jag lärt 
känna via 
säljgrupperna 
och deras 
subgrupper

Bra möjlighet 
till att påverka 
både inköp och 
miljö genom 
att tänka 
återvinning. 
Även hittat 
oväntat nog 
vänner. 

Då jag älskar 
loppisar och 
hållbart mode så 
blir jag väldigt 
pepp av att 
kunna "loppis-
fynda" online, 
även på 
vardagar. Så jag 
blir glad helt 
enkelt!

- Socialt

Intervjuperson
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Vilken typ av 
produktegenska
p uppskattar du 
information 
om? Ex. storlek, 
pris, färg eller 
service

Förstår inte 
frågan. Allt ska 
stå med?? 

Märke, storlek, 
pris  

Jag tänker alltid 
främst på 
material. Det är 
viktigast för mig 
att det är så 
snälla material 
som möjligt, 
både för 
kroppen och 
miljön. 

storlek absolut, 
samt 
fraktkostnad. 
Skick är 
jätteviktigt att 
det är beskrivet 
noggrant. 
Termen "bra 
skick" är väldigt 
olika för olika 
personer. 

Storlek

Har du handlat 
en modevara på 
grund av en 
rekommendatio
n från någon på 
Facebook?

Säkert Absolut Nej -i köp och 
säljgrupper 
brukar de jag 
känner tagga 
mig i annonser 
om de tycker att 
de är min stil 
eller vet att det 
är något jag 
söker, en del av 
de plaggen har 
jag köpt.  

Ja

Hur yttrade sig 
rekommendatio
nen?

En bild jag blev 
inspirerad av bla

Tips från någon 
av de grupper 
jag är med i  

- - Att den är snygg

Hur mycket 
påverkade 
rekommendatio
nen ditt inköp?

- Enormt. Hade 
jag inte fått 
tipset så hade 
jag inte köpt

mycket, annars 
kanske jag hade 
missat annonsen 
eller sett den 
försent och 
någon annan 
hade hunnit 
köpa plagget. 

Lite

Var det något du 
hade köpt 
oavsett?

Vet ej Nej - Ja Antagligen

Hur utfördes 
köpet? Ex, via 
länk, nätbutik, 
fysisk butik etc. 

var det tips om 
rea så var det 
via länk 
antagligen 

Har gjort alla 
inköp via dessa 
kanaler efter 
tips.  

- i en köp och 
säljgrupp. 

Oftast i butik 

1 2 3 4 5Intervjuperson
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Tabellen ovan visar intervju med administratörerna (Bilaga 1).  

Medverkar 
Facebook till att 
du upplever ett 
behov av nya 
produkter du 
tidigare inte 
varit intresserad 
av?

Nej, snarare blir 
jag mätt på 
vissa saker och 
köper mindre 

Inte Facebook i 
sig, men 
plattformen

Nja, jag har 
alltid känt ett 
"behov" av 
intressanta 
vintage-plagg, 
men det är klart 
att man hittar 
mer via 
Facebook som 
man kanske inte 
hade köpt 
annars. 

-nja. Jag har 
alltid varit 
intresserad av 
dessa typer av 
plagg att köpa i 
andrahand men 
tycker att det är 
enklare nu med 
Facebook att 
hitta grupper där 
det är mer 
inriktat på en 
viss stil än tex 
Tradera. 

Ja

Medverkar 
Facebook till att 
du kan ändra 
uppfattning om 
en produkt som 
du tidigare inte 
tyckt om?

nej oftast 
stämmer min 
uppfattning 
efter några 
månader med 
min första 
magkänsla 

Inte Facebook, 
men innehållet i 
plattformen 

Nej Nej Ja

Rekommenderar 
du själv 
produkter du 
köpt och gillat 
till andra 
Facebookanvän
dare?

Ja Absolut. 
Dagligen och 
får stort gehör

Ja nja köper bara 
begagnat på fb 
så då är det 
svårt att 
rekommendera 
produkterna. 

Ja

Är dina klädval 
förknippade 
med vad dina 
vänner har 
postat på 
Facebook?

Ibland Nej, inte särskilt 
vad gäller mitt 
eget klädval. 
Däremot 
barnkläder. 
Definitivt skulle 
jag säga då 

Nej Nej Ja

1 2 3 4 5Intervjuperson
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Sofia  

-Kan du berätta vem du är och din bakgrund? 

-Varför finner du ämnet shoppinggrupper intressant?  

-För de som inte vet, hur beskriver man en shoppinggrupp? 

-Hur konsumerar, kommunicerar och interagerar man i shoppinggrupper?  

-Hur viktigt är det sociala samspelet i shoppinggrupper?  

-Hur tror du kommunikationen i shoppinggrupperna påverkar medlemmarnas köpbeteende 
när det kommer till modevaror?  

-Hur styr kommunikationen i shoppinggrupperna konsumenterna?  
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Bilaga 3 - Enkätundersökning om ”Shoppinggrupper" 

Hur ofta besöker du Facebook?  
Välj det alternativ som passar in bäst på dig. 

-En gång per vecka 
-Flera gånger per vecka 
-Varje dag 
-Flera gånger per dag 

Hur ofta besöker du shoppinggrupper som inriktar sig mot mode? (Kläder)  
Vi är intresserade av hur ofta du besöker shoppinggrupper som inriktar sig mot mode, INTE 
om du besöker shoppinggrupper som behandlar inredning, bilar, lägenheter osv. Välj det 
alternativ som passar in bäst på dig. 

-En gång per vecka 
-Flera gånger i veckan 
-Varje dag 
-Flera gånger per dag 

Hur aktiv är du i dessa shoppinggrupper?  
Välj det alternativ som passar in bäst på dig. 

-Inte så aktiv 
-Jag lägger ut kläder till försäljning via shoppinggrupper 
-Jag köper kläder via shoppinggrupper 
-Jag är väldigt aktiv, jag köper, kommenterar och lägger ut saker till försäljning 

Shoppinggrupper medverkar till att jag upplever ett större behov av materiella ting 
såsom modevaror?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Shoppinggrupper medverkar till att jag upplever ett behov av nya produkter jag 
tidigare inte varit intresserad utav?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Shoppinggrupper medverkar till att jag kan ändra uppfattningen om en vara/produkt? 
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Shoppinggrupper på Facebook kan medverka till att jag vill ha en viss vara/produkt?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Jag letar ofta information om produkter inom shoppinggrupper?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 
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Jag använder mig hellre av shoppinggrupper på Facebook än andra medier när jag 
söker information om en vara?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Om det står något negativt om en vara/produkt i en shoppinggrupp, så blir min 
inställning också negativ till denna vara/produkt?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Om jag har köpt en produkt som jag är nöjd med, rekommenderar jag den via 
shoppinggrupper?  
Följande frågor kommer att besvaras från -1 Instämmer inte -5 Instämmer helt. 

Hur tror du att kommunikationen inom shoppinggrupper påverkar ditt köpbeteende?  

Vad får du ut av att vara medlem i en shoppinggrupp?  

Om du har något övrigt du vill tillägga om shoppinggrupper som vi inte tidigare tagit 
upp, får du mer än gärna skriva detta nedan. 

�42



!  

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se

�43

http://www.hb.se

