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Sammanfattning 
Word-of-mouth (WOM) är ett begrepp som länge varit känt inom företagsvärlden och 

syftar till fenomenet där kunder delar med sig muntligt av sina erfarenheter gällande 

produkter eller tjänster som de köpt eller på annat vis tagit del av. Detta begrepp har 

uppmärksammats inom forskning på grund av den inverkan den har hos potentiella 

kunder och på ryktet av den produkt, tjänst eller märke som kunderna pratar om. 

Electronic word-of-mouth (eWOM), som liknas till WOM men är distribuerat över 

internet, har uppkommit i och med utvecklingen av Web 2.0 och förekommer i diverse 

olika skepnader, så som recensionswebbplatser, bloggar och inte minst sociala medier. 

Att skriva WOM på internet ger många nya möjligheter för användarna, bland annat 

större spridning av det budskap som framförs. Det finns olika studier som fokuserar på 

eWOM i förhållande till marknadsföring men få som utforskar eWOM i sociala medier 

från ett designperspektiv. Denna studie syftar därför till att analysera vilka möjligheter 

till eWOM som erbjuds i sociala medier. Detta har gjorts via en internetbaserad 

etnografisk studie där inlägg från Instagram observerats och analyserats utefter ett 

affordance perspektiv. Uppsatsen visar hur eWOM affordance kan ta sig uttryck och 

kontextualiseras. eWOM affordance ger förståelse för vilka verktyg som sociala medier 

erbjuder användaren. Denna förståelse kan nyttjas av såväl gränssnittsdesigners och 

interaktionsdesigners vid utveckling av webbplatser samt att det ger större förståelse 

för begreppet eWOM inom marknadsföring. 

Nyckelord: Electronic word-of-mouth, Sociala medier, Affordance 

 

Abstract 
Word-of-Mouth (WOM) is a phenomenon which describes how individuals orally tell 

each other about their experiences of products and services and has long been known in 

the corporate world because of its vast impact on sales. The phenomenon has also been 

subject to different studies because of the effect it has of the potential customer’s buying 

incentive and the impact it has on the reputation of the product or service that the WOM 

is about. The development of Web 2.0 has afforded individuals to spread their opinions 

of products and services even further with electronic word-of-mouth (eWOM). eWOM 

has a lot in common with WOM but is instead expressed through text over the internet 

and can be found in websites such as review websites, blogs and social media. This 

opens up new opportunities for the users such as greater dissemination of their 

opinions. There are several studies that explore eWOM in conjunction with marketing 

but not as many that study eWOM from a design perspective. This study therefor aims to 

analyze what social media affords regarding expressing eWOM. This has been done 

through an internet-based ethnographic study where posts form the social networking 

site Instagram have been observed and analyzed from an affordance perspective. The 

results of the study show how eWOM affordance can manifest itself and how it can be 

contextualized in social media. eWOM affordance creates an understanding about what 

tools social media afford the user. This understanding can be used by interface designers 

and interaction designers during development of websites as well as give better 

understanding of eWOM for marketers. 
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1 Introduktion 
WOM är ett fenomen som syftar till att beskriva hur konsumenter muntligt delar med sig 

av information kring produkter, tjänster eller köp som de erfarit till någon annan i deras 

närhet. eWOM är en modifierad version av WOM som distribueras över internet. eWOM 

behandlar uttryck av åsikter angående en produkt, tjänst, märke, företag eller livsstil via 

internet och skiljer sig från WOM i några avseenden. eWOM uttryckts bland annat oftast 

i textformat, eWOM kan nå ut till fler individer även sådana som är okända för personen 

som uttrycker eWOM samt att den eWOM som uttryckts ofta är bestående i det mediet 

som den publicerats. Både WOM och eWOM har en betydande roll i näringslivet då de 

har stor påverkan på köparens beslutsprocess (Richins & Root-Shaffer, 1988; Chevalier 

& Mayzlin, 2006). Bland annat visar Mkmarketing (12013) att 10 – 54 % av 

marknadspåverkan på ett märke kommer ifrån WOM och eWOM.  

Sociala medier är en internetbaserad plattform som tillhandahåller verktyg för individer 

att interagera med varandra genom användargenererat innehåll över internet. Några 

exempel på kända sociala medier är Facebook, Youtube och Wikipedia. Sociala medier 

har ett växande antal användare (Pcforalla, 2014; Pew Research Center, 2015), och fler 

än hälften av internetanvändande vuxna nyttjar fler än ett socialt medium (Pew 

Research Center, 2015). Sociala medier har ändrat inflytandet kring hur eWOM uttrycks 

idag från att marknadsförare hade övertaget kring vad som yttrades till att nu vara till 

större delen drivet av konsumenter (Jalilvand, Esfahani & Samiei, 2011).  

På grund av WOM och eWOMs inflytande i näringslivet har det länge varit ett ämne som 

forskats kring (Breazeale, 2009). Tidigare undersökningar har bland annat tagit upp: 

motiv till delandet av eWOM både i allmän kontext samt gällande sociala medier 

(Henning-Thurau et al. 2004; Chu & Kim, 2011; Goldsmith, & Horowitz, 2006), hur 

yttrandet av eWOM kan hanteras av företag (Kietzmann & Canhoto, 2013), varför 

individer väljer att ta till sig eWOM från främlingar (Lis, 2013; Lee & Youn, 2009) samt 

vad det är som påverkar användare till att skriva positiv eWOM (Ha & Im, 2012). Det 

finns dock brist på kunskap ur ett design- och användningsperspektiv för att uttrycka 

eWOM (Gruzd, 2013). Att ha kännedom kring hur sociala mediers gränssnitt influerar 

användarens handlingsmöjligheter gällande sociala medier är av betydelse för dels 

designers och dels marknadsförare. Det skapar förståelse för vilka designattribut som 

kan möjliggöra olika typer av interaktioner gällande eWOM vilket är relevant för 

designers. Det ökar också förståelsen för interaktionen mellan mediet och användaren 

och vad som möjliggör att användaren kan uttrycka eWOM. Detta ger marknadsförare 

kunskap kring hur användaren interagerar med det sociala mediet i en eWOM kontext. 

Kunskapen kan användas för att företag ska kunna hålla sig informerade om hur deras 

produkter och tjänster behandlas i sociala medier.  

Inom informatik har begreppet affordance använts för att förstå sig på relationen mellan 

design och handling. Affordance är de ledtrådar till användningsmöjligheter användaren 

uppfattar ifrån miljön (Norman, 1988), så som att ett bord med sin flata yta inbjuder 

användaren att ställa saker på det. Genom att ha ett affordance-perspektiv är därmed 

fokus för studien på interaktionen mellan användaren och det sociala mediet, istället för 

det ena eller det andra. Ett affordance-perspektiv flyttar forskningen ifrån det sociala 
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mediets egenskaper till interaktionen mellan mediet och användaren. De upptäckter 

som därigenom görs kan då vara bestående längre än det sociala mediet som undersökts 

och lämpar sig därför väl för forskning (Treem & Leonardi, 2012). Denna studie riktar 

sig därmed till att besvara frågeställningen: 

Vilka möjligheter till eWOM erbjuds i sociala medier?  

Det övergripande syftet med studien är att bredda den kunskap som finns kring vilka 

möjligheter till eWOM som erbjuds genom sociala mediers design och hur de tar sig 

uttryck som eWOM handlingar. Syftet med studien är att formulera en förståelse för 

eWOM i sociala medier med det teoretiska begreppet affordance som grund genom att 

skapa en modell för eWOM i sociala medier.  
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2 Litteraturöversikt 
Denna studie behandlar vilka möjligheter till eWOM som erbjuds i sociala medier. Den 

litteraturöversikt som genomförts behandlar därför fenomenen WOM samt eWOM och 

ger en beskrivning av vad som utmärker sociala medier och hur de används för eWOM. 

Avslutningsvis definieras begreppet affordance och de koncept som använts vid analys 

av studiens empiriska material.  

2.1 Word-of-Mouth 

Begreppet WOM syftar till handlingen att förmedla information från person till person, 

vanligtvis muntligt. Det kan exempelvis innebära att beskriva hotellet på semesterresan, 

servicen på lunchrestaurangen eller en webbplats som du ofta besöker. Begreppet WOM 

har funnits länge och är en naturlig del i en persons beslutsprocess kring ett köp 

(Richins & Root-Shaffer, 1988; Duan, Gu & Whinston, 2008). Det som påverkar ett beslut 

starkast är WOM från personer som har ett stort förtroende hos kunden, vilket oftast 

innefattar familj, vänner och sociala kontakter (Ennew, Banerjee & Li, 2000). 

I litteraturen delas WOM ofta in under kategorierna positiv och negativ WOM 

(Daugherty & Hoffman, 2014; Luo, 2009), och ibland även neutral. Med detta syftas det 

alltså på vilket budskap som förmedlats med hjälp av WOM. Det som främst fått ta plats 

inom forskning är negativ WOM och däribland hur den har haft dålig påverkan på 

försäljning samt konsumentlojalitet (Fornell and Westbrook, 1984; Singh, 1988). I 

många fall så skadar denna negativa WOM hela varumärkesvärdet och inte bara den 

produkt eller tjänst som det pratas om (Keller, 2003; Luo and Bhattacharya, 2006). 

Detta leder med andra ord till en långsiktig skada för företaget i fråga (Luo, 2009). 

2.2 Electronic Word-of-Mouth 

Liksom WOM handlar även electronic word-of-mouth (eWOM) om att förmedla åsikter 

om produkt- och tjänsteupplevelser men till skillnad från WOM uttrycks eWOM oftast 

via text (Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 2009). eWOM definieras som positiva eller 

negativa uttalanden från potentiella, nuvarande eller tidigare kunder om en produkt 

eller ett företag, som görs tillgänglig för ett stort antal människor och institutioner via 

Internet (Henning-Thurau et al. 2004). eWOM är med andra ord väldigt brett och alla 

åsikter om produkter, tjänster, företag, varumärken eller till och med livsstilar som 

uttrycks via internet kan ses som eWOM (Svensson, 2011). Denna definition av eWOM är 

det som studien kommer att grunda sig i. 

Genom användningen av internet har möjligheten skapats att nå ut till en större mängd 

människor än tidigare vilket också skiljer eWOM från traditionell WOM. Med den ökade 

Internetanvändningen väljer allt fler personer att dela sina åsikter och upplevelser i 

allmänna forum, däribland sociala medier. Med eWOM blir kommunikationen en många 

till många konversation där vem som helst kan nå ut till främlingar. Detta har medfört 

att även anonyma personer numera kan påverka en främmande individs köpbeslut 

(Dellarocas, 2003; Duan et al., 2008). Det är inte ovanligt att potentiella kunder aktivt 

söker upp andras åsikter gällande exempelvis en produkt via Internet (Pöyry, Parvinen, 

Salo, Blakaj & Tiainen, 2011). En anledning till detta är att eWOM anses vara en opartisk 

källa till information. Användare litar på andra människors omdöme, även om de inte 

känner dessa. Människor söker genom detta att reducera sina risker, försäkra sig om de 
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lägsta priserna samt få lättillgänglig information innan ett köpbeslut görs (Goldsmith & 

Horowitz, 2006). Med andra ord litar användare på fler än bara sina vänner inom 

eWOM. Människor är villiga att ta till sig av helt främmande människors åsikter 

angående produkter och tjänster, vilket tidigare inte varit möjligt i lika stor utsträckning.   

2.2.1 Hur eWOM tar sig uttryck 

I praktiken kan eWOM förekomma i olika kontexter, till exempel genom webbaserade 

opinionsplattformar, diskussionsforum, bojkott-webbsidor, nyhetsgrupper och bloggar 

(Hennig-Thurau et al., 2004). Exempel på eWOM kan vara att en bloggare skriver ett 

inlägg angående produkter som hen precis har testat. Det kan även vara ett inlägg i på 

ett forum som är till för att diskutera ett specifikt område, så som bilbatteri. Det kan 

också vara att användaren valt att göra en recension på en bok som hen precis har läst. 

Förutom dessa olika plattformar skriver även användare sina åsikter på sociala medier. 

eWOM kan kategoriseras utefter kontexten som den nämns i. Beroende på vilken 

plattform som används för att uttrycka eWOM ter den sig olika. Wang och Rodgers 

(2010) förklarar att det finns informationsorienterad eWOM som främst yttras via 

”consumer review forums” och ”product feedback pages”. Denna typ av eWOM är 

detaljerad och fokuserar på produktprestanda. Den andra typen av eWOM som Wang 

och Rodgers (2010) beskriver nämns som känsloorienterad och hittas främst inom 

sociala nätverk. Inom denna typ av eWOM betonas istället en bredare 

produktupplevelse som i sig är mer subjektiv.   

Att uttrycka eWOM kan innebära att användaren skriver om sina åsikter, kommenterar 

på andras, ställer frågor eller diskuterar och argumenterar. Ett av de allra största 

ämnena som skrivs om i eWOM är om produkten eller tjänsten som beskrivs har varit 

tillfredsställande eller inte (Anderson, 1998; Hu et al., 2006). Nguyen och Romaniuk 

(2014) har genomfört en studie där de analyserat vilka ämnen som vanligast diskuteras 

i eWOM. Dessa ämnen har de kategorisera till olika teman. Det som de kom fram till 

skrevs mest om i eWOM var: Produkt- och tjänstegenskaper, personliga åsikter, 

distributions egenskaper, kategoriseringsjämförelse, Beskrivning av Köp-

/Förbrukningsaktivitet, Reklam/Promotion, och In-Market Performance. Det finns dock 

problem med att människor inte kan ta köpbeslut eftersom de läser för mycket eWOM 

och därmed blir paralyserade av överbelastning av information. 

Något som ofta nämns inom litteraturen är motiv till att skapa eWOM vilket flitigt 

härleds till altruism. Med detta menas att personen som skapat eWOM inte har något 

bakomliggande syfte mer än att hjälpa andra (Hennig-Thurau et al., 2004; Mangold et al., 

1999). I kontrast till detta skrivs även eWOM för att förbättra på bilden av sig själv, ofta 

då i situationer där uttryck av den egna åsikten är viktig för status (Hennig-Thurau et al., 

2004; Feick and Price, 1987). Förutom detta är det även vanligt att användare motiveras 

av social interaktion och ekonomiska incitament (Hennig-Thurau et al., 2004). 

eWOM mer tillgängligt för allmänheten än WOM och kan i realiteten nås av vem som 

helst, var som helst, när som helst efter att den blivit uttryckt. Att eWOM allt som oftast 

uttrycks i text, samt att denna text oftast sparas och görs tillgängligt för andra i det 

mediet som den uttrycks i medverkar till att eWOM är mer mätbart än WOM och 

forskning i ämnet lämpar sig därför bättre (Cheung & Thadani, 2010). 



5 
 

2.3 Sociala Medier 

Det finns idag en mängd olika webbplatser och applikationer till mobiltelefoner som gör 

det möjligt för personer att interagera med varandra i en digital miljö, så kallade sociala 

medier. Det är någonting som många använder dagligen och som lätt känns igen. Trots 

detta har såväl praktiker som akademiker svårt att tydligt definiera vad de är (Stenmark 

& Zaffar, 2014). Kaplan och Haenlein (2009) beskriver sociala medier som 

Internetapplikationer med en grund i principerna kring Web 2.0 samt möjligheten att 

dela användargenererat innehåll med andra. Detta innebär att sociala medier tillåter 

människor att interagera med varandra över Internet på ett flertal olika sätt, exempelvis 

genom statusuppdateringar, fotografier eller videor (ibid.). Sociala medier öppnar 

således upp för bland annat diskussioner, samarbeten och sociala interaktioner (Zeiller 

& Schauer, 2011) men även för modifiering och delning av innehåll som användaren inte 

skapat själv (Kietzmann et. al., 2011). 

För att skapa en bättre förståelse för vad sociala medier är har Kaplan och Haenlein 

(2009) delat upp sociala medier i sex olika kategorier utifrån funktion och syfte: Bloggar, 

Collaborative projects, Content communities, virtual social words och Social networking 

sites. I tabell 1 nedan ges exempel på varje kategori.  

Socialt 
media 

Bloggar Collaborative 
projects 

Content 
communities 

Virtual 
game 
worlds 

Virtual 
social 
worlds 

Social 
Networking 
Sites 

Exempel Privata och 
professionella 

Wikisidor YouTube, 
Deviantart 

World of 
Warcraft 

Second 
Life 

Facebook, 
LinkedIn 

Tabell 1 - Kategorisering av sociala medier samt exempel på dessa (Kaplan & Haenlein, 2009) 

Bloggar representerar den äldsta formen av sociala medier där innehållet oftast skapas 

av endast en person (Kaplan & Haenlein, 2009). Collaborative projects tillåter flera 

användare att tillsammans skapa ett innehåll. I content communities ligger fokus på 

användarnas egenhändigt skapade artefakter och flera olika communities beroende på 

typ av artefakt. I virtuella världar presenteras användare i form av avatarer som kan 

interagera med varandra i en tredimensionell virtuell miljö. Skillnaden mellan virtual 

game worlds och virtual social worlds ligger i de regler som förekommer i de båda. 

Social Networking Services även kallat Social Networking Sites (SNS) är den sista 

kategorin av sociala medier som Kaplan & Haenlein (2009) lyfter. I SNS kan användare 

skapa representationer av sig själv i form av profilsidor. Användare kan bjuda in andra 

användare att få tillgång till informationen på dessa sidor, exempelvis vänner, familj och 

kollegor (Gross & Acquisti, 2005; Kaplan & Haenlein, 2009). På så sätt så skapar 

användarna ett socialt nätverk över internet (Chu & Kim, 2011). Vissa användare väljer 

att ha sina profilsidor publika, och därmed låta alla personer ta del av den information 

som användaren lägger upp.  
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2.4 Affordance 

Affordance är ett begrepp som uttrycker relationen mellan design och handling. Det var 

inom psykologi som begreppet affordance först myntades av Gibson (1986). Han 

förklarar att det innebär de möjligheter som miljön erbjuder användaren, vare sig 

användaren kan se detta eller inte och är med andra ord oberoende av kontext. Ett 

exempel är en dörr utan handtag. Dörren innehar affordance för att kunna gå igenom 

den och komma till ett annat rum, men detta behöver inte vara synligt för användaren, 

och är antagligen inte på grund av avsaknaden av handtag. Enligt Gibsons(1986) 

definition innebär det att affordance finns, även om användaren inte tydligt kan se 

objektets användningsområde. Affordance inom psykologi användes som ett perspektiv 

för att analysera världen och var motstridigt de teorier som var vedertagna vid tillfället. 

Ett exempel som skildrar dessa olikheter är hur fokus tidigare låg på ett objekts 

egenskaper, så som att en sten är hård, istället för att se till användaren faktiskt 

uppfattar en mening med att nyttja objektet, exempelvis att användaren kan öppna en 

nöt genom att slå den hårda stenen mot den. Gibsons teori användes främst vid 

observationer som ett verktyg för att bättre förstå sig på verkligheten. 

Norman (1988) såg affordance potential för att bättre förstå sig på världen och dess 

artefakter och är den som förde in begreppet i design och HCI. Genom denna överföring 

har Norman(1988) även modifierat begreppet. Han beskriver affordance som visuella 

ledtrådar till användningsområden vilka användaren uppfattar ifrån artefakten. Ett 

exempel är hur en användare kan se hur en stol kan användas: den är ett stöd, kan sittas 

på samt bäras. Ett annat exempel är hur platta, jämna ytor ger möjligheten att de kan 

användas som underlag för att skriva på (Norman, 2002). I detta fall ligger ledtrådarna i 

utformningen, eller designen, av artefakterna för att de ska uppfattas som 

användningsområden hos användaren. I Normans(1988) tolkning, till skillnad från 

Gibsons (1986), ingår även användarens perception av användningsområdet för att en 

affordance ska uppstå. För att ta samma exempel som tidigare menas då att en dörr utan 

handtag saknar affordance att den kan användas och leder någonstans då detta, mest 

troligen, inte kan tolkas av användaren.  

Norman(2002) frågade även sig hur en människa vet hur hen ska använda en artefakt 

som hen aldrig tidigare haft erfarenhet av, varpå han ansåg svaret vara affordances. Som 

en förklaring kring detta uttryckte han att användaren kan se med en gång hur något 

kan användas utan att hen behöver ha använt artefakten, eller liknande artefakter, 

innan. Bra affordance kan hjälpa användaren att förstå artefakten med en gång och 

använda den på det sätt den är ämnad för, oavsett om hen inte har tidigare erfarenhet av 

liknande artefakter. 

Det är Normans definition av affordance som levt kvar inom HCI och är likaså den som 

många artiklar refererar till inom området informatik, även om definitionen innehåller 

brister som bringat missförstånd vilket Norman själv uppmärksammat (2008). På grund 

av dessa olika tolkningar, främst mellan Gibson(1986) och Norman(1988), samt 

missuppfattningar kring begreppets användning finns det flera andra artiklar som 

bygger på att skapa förståelse och en gemensam definition av affordance (Hartson 2003; 

Gaver 1991, McGrenere & Ho, 2000). En allmän och vedertagen begreppsbestämning är 

dock än idag inte ordnat. I denna litteraturstudie kompletteras den övergripande 
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definitionen av affordance med delbegrepp för olika typer av affordance som är 

relevanta för att förstå relationen mellan sociala mediers design och handlingen att 

uttrycka eWOM. Dessa används som underlag för strukturering och analys av det 

empiriska materialet. 

2.5 Olika typer av affordance 

På grund av de delade meningar som råder angående begreppet affordance samt vidare 

forskning kring dess mening har det uppstått flera olika typer och bestämningar av 

affordance. Under detta avsnitt presenteras de som är relevanta för denna studies analys 

av eWOM i sociala medier, nämligen affordances som syftar till sociala interaktioner, 

visualisering av information samt att synliggöra kontakter. 

2.5.1 Social affordance  

Social affordance har definierats som artefakter i fysiska eller virtuella utrymmen som 

främjar eller underlättar sociala interaktioner mellan personerna i dessa utrymmen 

(Howarth, Pyla, Yost, Haciahmetoglu, Young, Ball & Layneo, 2007). Denna definition kan 

dock ses som begränsande inom Sociala medier, speciellt SNS, då det inom dessa 

medium även förekommer sociala handlingar som inte behöver vara en direkt 

interaktion mellan en eller flera parter (Hanrahan, Ahuja, Perez-Quinones & Kavanaugh, 

2011). Social handling har därför använts av forskare (Hanrahan et. al, 2011; Pols, 2012) 

för att definiera social affordance utifrån socialt kapital och syftar även till sociala 

handlingar som kan ha indirekt påverkan på det sociala kapitalet, så som att uppdatera 

sin profilinformation. Detta kan påverka användarens kommande interaktioner genom 

att hen lättare kan hitta likasinnade. Med andra ord definieras social affordance i denna 

studie som direkta och indirekta handlingar som kan ha påverkan på användarens 

sociala kapital inom mediet. Detta inkluderar exempelvis kommentarer, likes och 

taggningar. 

2.5.2 Visibility 

Visibility syftar till att användarna erbjuds att med sociala medier göra sin information 

synlig för andra. Genom att visa informationen blir den även lättillgänglig och andra 

användare kan ta del av och eventuellt lära sig något av den. Visibility innebär att 

användarna kan göra sina beteenden, kunskaper, åsikter, preferenser och kontaktnät 

synliga för andra (Treem & Leonardi, 2012). Även andra datorstödda 

kommunikationssätt erbjuder Visibility, så som mail, men inte på samma höga nivå som 

sociala medier gör. Alla som har åtkomst till det sociala mediet kan se vad en användare 

har skrivit, medan mail endast är synliga för dem som det skickats till. Funktioner inom 

sociala medier, närmare bestämt SNS, som erbjuder Visibility är statusuppdateringar, 

personliga profilsidor, möjligheten att skriva kommentarer och “gilla”-knappen. 

2.5.3 Association 

Associations inom sociala medier är kopplingar mellan individ och individ eller individ 

och information (Treem & Leonardi, 2012). Den första typen av Association som nämns 

syftar till sociala band som brukar uttryckas som vänner eller följare i SNS. Detta kan 

jämföras med hur personer framställs via e-mail där det inte går att avläsa på samma 

sätt vilka som har sociala band till varandra (ibid.). Associations är en av de mest 

specifika egenskaperna hos just sociala medier. De tillåter inte bara främlingar att träffa 
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varandra utan även möjliggör för dem att artikulera och göra sina sociala nätverk 

synliga. Den andra typen av Association är mellan individ och information där exempel 

på detta är när en person bidrar till en wikisida och hens namn sedan finns kvar. Det 

handlar alltså om bandet mellan en individ och den information som hen antingen 

skapat eller erkänt, som till exempel när en användare av en social bookmarking site 

taggar innehåll på en sida som intressant. Exempel på funktioner inom SNS som har 

association är: relationer till andra visas, användaren kan kommentera sin åsikt och att 

aktiviteter från vänner syns på användarens sida. 

2.6 Sammanfattning av litteraturöversikt 

I litteraturöversikten har begrepp som är relevanta för denna undersökning beskrivits. 

eWOM har förklarats som ett fenomen där positiva eller negativa uttalande kring 

produkter, tjänster, märken, företag och till och med livsstilar uttrycks i digital form via 

Internet och därmed görs tillgänglig för ett stort antal människor. Sociala medier har 

definierats som en plattform där människor inte bara kan interagera, diskutera och 

samarbeta med varandra utan även skapa eget innehåll eller dela alternativt modifiera 

innehåll skapat av andra. Affordances har tagits upp och beskrivits som möjligheter 

miljön erbjuder användaren och är visuella ledtrådar kring hur en artefakt ska 

användas. 

Denna studie undersöker vilka möjligheter till eWOM som erbjuds i sociala medier. En 

definition av eWOM används för att samla in empiriska observationer av eWOM i sociala 

medier. För att genomföra analysen av dessa observationer i syfte att förstå de 

möjligheter till eWOM som ges av sociala medier används begreppet affordance som 

sammanfattas i Tabell 2. 
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Tabell 2 - Sammanställning av affordance 

 

Uttrycken som här har förklarats är alla nödvändiga för att förstå uppsatsens innebörd 

och kommer användas genomgående i uppsatsen. 

  

 Beskrivning Referenser 
Affordance allmänt De möjligheter som 

miljön erbjuder 
användaren, vare sig 
användaren kan se detta 
eller inte och är med 
andra ord oberoende av 
kontext 
 
Visuella ledtrådar till 
användningsområden 
vilka användaren 
uppfattar ifrån artefakten 
 
Hur en människa vet hur 
hen ska använda en 
artefakt som hen aldrig 
tidigare haft erfarenhet 
av 
 

Gibson, 1986 
Norman, 1988 
Norman, 2002 

Social affordance Sociala handlingar eller 
Interaktioner i mediet 
som påverkar aktörens 
sociala kapital 

Howarth, Pyla, Yost, 
Haciahmetoglu, Young, 
Ball & Layneo, 2007. 
Hanrahan, Ahuja, Perez-
Quinones & Kavanaugh, 
2011. 
Hanrahan et. al, 2011; 
Pols, 2012). 
 
 

Visibility Erbjuder användaren att 
göra sin information 
synlig 

Treem & Leonardi, 2012 

Association Kopplingar mellan olika 
individer eller mellan 
individ och information. 

Treem & Leonardi, 2012 
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3 Metod 

3.1 Val av forskningsansats 

Den fråga studien ska besvara är ”Vilka möjligheter till eWOM erbjuds i sociala medier?”. 

En kvalitativ ansats har antagits av flera anledningar: det svar som frågan möjligen kan 

ge och fenomenet som studeras.  Syftet är att förstå relationen mellan sociala mediers 

design och användares handlingar i form av eWOM. Kvalitativa metoder syftar till att 

skapa fördjupad förståelse för det som ligger bakom människors handlingar 

(Denscombe, 2009; Myers & Avison, 2002; Myers, 1997), vilket denna studie syftar att 

bidra med. Vidare är det fenomen som studeras, det vill säga eWOM i sociala medier, av 

en kvalitativ karaktär. Förståelsen för hur designen möjliggör denna handling låter sig 

inte lätt förklaras i kvantifierade termer då de består av uttryck för åsikter om 

produkter, tjänster, företag, varumärken eller till och med livsstilar som uttrycks via 

sociala medier. Därmed lämpar sig en kvalitativ och tolkande ansats för datainsamling 

och analys.  

3.2 Val av Metod 

Studien har behandlat möjligheter till eWOM i sociala medier vilket har undersökts via 

en internetbaserad etnografisk studie. En etnografisk studie fokuserar på att se till en 

grupps kultur, det vill säga de mönster av värderingar och beteenden som finns 

(Svenningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003). Då möjligheter till eWOM i sociala 

medier är studiens fokus är dessa faktorer relevanta eftersom handlingar i denna 

kontext är det som utforskas. Längden på en etnografisk studie har diskuterats forskare 

emellan. Bland annat Denscombe (2009) argumenterar för att en etnografisk studie ska 

pågå under ett flertal år för att alls räknas som etnografi. Andra forskare, såsom 

Svenningsson Elm et al. (2003), skriver dock att det är bättre att genomföra en kort 

studie än ingen alls när det gäller Internetbaserad etnografi. Informatikområdet är 

under ständig förändring vilket gör en långvarig studie svårgenomförd (ibid.). Etnografi 

utforskar beteenden och handlingar i kulturer vilket är förenbart med studiens syfte 

varför en sådan ansats valdes. 

3.3 Val av Datainsamlingsmetod 

För att kunna svara på den valda frågeställningen gjordes ett urval av ett socialt medium 

lämpat för studiens syfte. Det sociala mediet Instagram valdes på grund av sitt SNS 

attribut, möjligheten till att ladda upp både text och bild i inläggen samt att dess 

spridning ökar (Internetstatistik, 2014). 

Att se möjliga användningsområden som erbjuds av Instagram avseende uttryck av 

eWOM förutsätter att mediet studeras. Observationer gör det möjligt för forskaren att 

antingen delta i en kultur eller passivt observera det som händer för att samla in data 

(Denscombe, 2009; Svenningsson Elm et al., 2003). Eftersom det som studeras i denna 

studie är interaktionen mellan mediet och användaren behövs en datainsamlingsmetod 

som tar hänsyn till hela miljön vilket observationer gör (Svenningsson Elm et al., 2003). 

Observationer är även en metod som är välanvänd inom etnografiska undersökningar 

(Denscombe, 2009; Svenningsson Elm et al., 2003) och ansågs därför vara ett bra val för 

denna studie. Observationer ger ett så kallat inifrånperspektiv vilket gör att en situation 

kan studeras så som den faktiskt är, och inte så som användaren beskriver den. Vid en 
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intervju kan en person till exempel säga någonting som lutar åt vad denne tror att 

forskaren vill höra, snarare än vad som faktiskt är sant (ibid.) varav valet av 

datainsamlingsmetod istället gått till observation. Observationer av Instagraminlägg 

som är uttryck för eWOM ger möjlighet att se hela miljön och studera Instagrams design 

och de handlingar som användarna utför inom mediet vilket synliggör olika möjligheter 

till eWOM. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Under följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för denna studie att förklaras. 

Studien har genomfört en inledande litteraturstudie för att beskriva problemområdets 

sammanhang och för att identifiera relevanta begrepp för analysen. Därefter har den 

etnografiska studien genomförts och det empiriska materialet analyserats. Avsnittet 

avslutas med metodetik och metoddiskussion. En illustration över studiens 

forskningsprocess ges i Figur 1. 

3.4.1 Litteraturstudie 

För att få en förståelse för problemområdet utfördes en litteraturstudie där eWOM i 

sociala medier undersöktes. Artiklar samlades in från Google scholar, ACM samt Science 

Direct via sökord så som; ”electronic word of mouth”, ”affordance”, ”social affordance”, 

”social media”, ”eWOM” samt ”eWOM affordance”.  Även artiklar från konferenser som 

CHI har undersökts under materialinsamlingen. Artiklarnas referenslistor samt 

funktioner för framåtcitering i artikeldatabaserna användes därefter för att hitta vidare 

relevant material. Totalt samlades 130 relevanta artiklar in för att sedan ytterligare 

sållas gällande relevans för studien genom fortsatt läsning av inledning samt delar av 

resultat till dryga 70 st. Insamling och bedömning av relevans av artiklarna skedde i en 

iterativ process. 

3.4.2 Datainsamlingsmetod 

Som en första ansats till datainsamling studerades det valda mediet utefter dess 

funktioner i syfte att beskriva det. Detta gjordes genom att använda applikationen och 

hitta dess olika funktioner. Dessa presenteras i början av Resultatet. För att kunna samla 

in empiriskt material i form av observationer av eWOM på sociala medier användes 

definitionen som litteraturstudien gav. Definitionen lyder: Alla åsikter om produkter, 

tjänster, företag, varumärken eller till och med livsstilar som uttrycks via internet. För 

att identifiera inlägg i Instagram innehållandes denna typ av information gjordes 

flertalet sökningar dels via mobilapplikationen och även via Instagrams API på ord och 

sammansättningar av ord som kunde tänkas generera det innehåll som studien krävde, 

exempel på dessa är: #dissatisfiedcustomer, #dagensros samt #unhappycustomer. 120 

observationer med varierande innehåll inhämtades under tre dagars tid och sorterades 

sedan ytterligare ner till 59 stycken (se bilaga A) för att välja de inlägg som tydligast 

visade på eWOM baserat på den definition som tidigare gjorts. 

För att effektivisera datainsamlingen användes Instagrams API. Genom detta kunde 

information gällande eventuella användartaggningar, hashtags, kommentarer, bildtexter 

samt själva bilden granskas. API:et integrerades med en webbplats för att visa på 

informationen från Instagram. Detta flöde uppdaterades i takt med att 

Instagramanvändarna publicerade nya inlägg och för att spara de inlägg som var 
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intressanta gjordes skärmdumpar. Skärmdumparna sparades i mappar relaterade till de 

sökord som använts för att hitta dem och namngavs därefter. Under insamlandet av data 

upptäcktes Iconosquare (http://iconosquare.com/) en webbplats för att visa på statistik 

för sitt eget Instagramkonto men även ett verktyg för att visa Instagraminlägg i 

webbläsaren. Plattform visade Instagraminläggen på ett mer överskådligt vis och även 

denna webbsida användes därför för att spara ner instagramobservationer. 

Observationerna i studien ser därför olika ut. 

Studien genomfördes via observationer av Instagraminlägg. Observationerna 

genomfördes och samlades in för att få en uppfattning om hur användarna av Instagram 

nyttjar mediet för att uttrycka eWOM. Under studien har författaren varit anonym och 

därmed dold från de som har studerats (Svenningsson Elm et al., 2003). 

3.4.3 Analysmetod 

Den valda analysmetoden för denna studie är innehållsanalys (Denscombe, 2009) och 

har genomförts i iterationer. Vid första iterationen gick författaren igenom 

datamaterialet med observationer av eWOM på Instagram för att undersöka vilka 

möjligheter Instagram erbjuder användare gällande eWOM. Denna analys vägleddes av 

frågan “Vad erbjuder mediet användaren gällande eWOM?”. Det som tolkades som 

uttryck för eWOM antecknades i ett dokument för att sedan återupprepa processen för 

varje inlägg. Denna process erbjöd författaren att skapa sig förtrogenhet med 

datamaterialet. I iteration två gick författaren igenom datamaterialet en andra gång med 

samma fråga för att försäkra sig om att det hanterats på ett likvärdigt sätt vilket skapar 

tillförlitlighet. I iteration tre sorterades sedan noteringarna upp efter tre olika 

affordances som tidigare definierats i studien: Visibility, Association samt Social 

affordance. Sorteringen gjordes genom att för varje notering klassificera de erbjudanden 

som vid den tidigare iterationen gjorts åskådliga till en eller fler av de olika kategorierna 

i ett annat dokument. Med andra ord var kategorierna inte ömsesidigt uteslutande utan 

ett erbjudande kunde ingå i flera olika kategorier. På detta sätt sorterades inläggen och 

gjorde det lättare att se samband, likheter och olikheter mellan de olika inläggen och 

förberedde datamaterialet inför en innehållsanalys. I iteration fyra skrevs alla inlägg ut 

för att författaren lättare skulle kunna få en överblick och kunna jämföra de olika 

inläggen inom affordance kategorierna. Olika ord som förekom ofta markerades, och ord 

som kunde tolkas som liknande till dessa identifierades. Genom innehållsanalysen 

kunde teman ses mellan de olika observationer som definierades till tolv begrepp under 

de tre olika affordance som förklarar dem i kontexten eWOM i sociala medier. Under 

Visibility hittades fem nya begrepp: Synliggöra produkter, tjänster och märken; Möjlighet 

till känslouttryck; Uttryck av narrativ; Synliggöra metadata som kontext samt att 

Synliggöra information från annat media. Under kategorien Association definierades tre 

begrepp: Möjlighet att synliggöra kontakt med individ, Tillhörighet och samband mellan 

entiteter samt Kopplingar mellan individ och objekt. Den tredje affordance som 

analyserades utefter var Social affordance och begrepp som funnits under denna 

kategori är: Möjlighet till konversation och kommunikation, Möjlighet att få medhåll och 

bekräftelse, Få och ge tips, råd och uppmaningar samt Möjlighet till upptäckbarhet och 

spridning. 
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Figur 1 - Illustration över studiens forskningsprocess 

3.5 Metodetik 

Vid en studie på Internet är det lätt att glömma bort att det är riktiga människor som 

skapar inläggen, även om de kan vara mer eller mindre anonyma genom alias och 

användarnamn. Inför denna studie lästes Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

riktlinjer för att se vilka ställningstaganden som behövde göras. Enligt Informations- och 

Samtyckeskraven bör forskningsdeltagare informeras och ge sitt samtycke till att delta i 

studien (ibid.). Dock är det en fördel att observera inlägg på Internet, att vara en så 

kallad “lurker”, då forskaren verkligen kan vara en fluga på väggen och kan observera 

utan att påverka användarna (Svenningsson Elm et al., 2003). Faktum kvarstår dock att 

en användare som observerats bör informeras om detta och ge sitt samtycke, någonting 

som inte alltid är enkelt att göra på nätet. Svenningsson Elm et al. (2003) skriver att ett 

alternativ är att be om tillstånd från ägaren, i detta fall Instagram, för att genomföra 

studien. I sina användarvillkor anger Instagram dock att användarna är ägare till det 

som de publicerar. Med detta i åtanke ansåg författarna att Instagram således inte äger 

rätten att bestämma över den materialinsamling som studien innebar. 

Konfidentialitetskravet anger att en person som deltar i forskning ska ha rätt att vara 

anonym (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att posta sina bilder i ett socialt media, med 

taggar för att dra till sig andra användare samt utan att begränsa åtkomsten till bilderna 

upplever författaren att användarna i detta fall redan har gjort ett val gällande huruvida 

de vill vara anonyma eller inte. En övervägning har gjorts vid insamlingen för att inte ta 

med inlägg som lyfter någonting som faller inom ramen för känsliga uppgifter. Det kan 

handla om att användaren inte är medveten om att miljön är offentlig (Svenningsson 

Elm et al., 2003). Studien fokuserar inte på användaren, utan på innehåll och affordance i 

mediet. Därmed har författaren valt att inte kontakta användarna angående deras 

medverkan i studien. 

Litterturstudie

Datainsamling

Analys iteration 1

•Vad erbjuder mediet 
användare gällande eWOM?

• Skapa förtrogenhet med data

Analys iteration2

•Repetition av analys 1

• Skapa tillförlitlighet 

Analys iteration 3

•Kategorisera utefter valda 
affordances

Analys iteration 4

• Innehållsanalys

•Hitta nya kategorier inom 
valda affordances

Resultat

Diskussion

Slutsats
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3.6 Metoddiskussion 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med en etnografisk studie baserat på 

observationer för att svara på den valda frågeställningen. För att svara på frågan har det 

varit lämpligt med en kvalitativ ansats då syftet med uppsatsen varit att skapa bättre 

förståelse för det givna ämnet (Denscombe, 2009; Myers, 1997; Myers & Avison, 2002). 

Därför ser inte författaren att en ren kvantitativ ansats hade kunnat användas då det 

hade varit svårare att förklara Instagram-användarnas handlingar med enbart denna typ 

av data.  

Den valda analysmetoden har varit innehållsanalys med perspektivet affordance. 

Studiens fråga avser att se till de erbjudanden som finns mellan medium och användare 

och affordance-perspektivet är därmed ypperligt för detta. Att studien dessutom 

hanterar text och bild i form av kvalitativ data gör även innehållsanalys till en gynnsam 

analysmetod (Denscombe, 2009).  

Observationer har varit den valda datainsamlingsmetoden för denna studie. 

Observationerna har skett utan att användarna av mediet varit medvetna om det, och de 

har fortfarande inte blivit upplysta. Om observationerna genomförts genom en 

deltagande observation hade detta gått att kringgå. Att göra en direkt observation hade 

dock påverkat datamaterialet och eventuellt lockat fram beteenden som annars inte 

hade existerat.  

Observationer kräver mycket av forskarens perception (Denscombe, 2009) och 

forskning som använder observation som datainsamlingsmetod kan därmed vara svåra 

att replikera. Om en annan datainsamlingsmetod hade använts, förslagsvis 

enkätundersökning, hade detta varit lättare att replikera. För att få fram ännu mer av det 

mediet som analyserats hade det varit optimalt att studera flera faktorer än bara eWOM 

i inlägget. Att se hela kontaktnätet hade varit intressant för att få med hela kulturen och 

kontext, men detta har inte varit möjligt med den satta tidsbegränsningen för studien. 
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4 Resultat och Analys 
För att skapa förståelse för resultatet av denna studie samt för att förklara vilka 

egenskaper det valda sociala mediet innehar kommer först en beskrivning av Instagram 

att presenteras. Därefter kommer resultat och analys av empirin att redovisas. 

4.1 Instagram 

Instagram är en SNS som lanserades 

exklusivt som app för iPhone hösten 2010, 

men har sedan dess migrerat även till 

Android och Windowstelefoner. Instagram 

har idag över 200 miljoner aktiva användare 

världen över (Instagram Blog, 2014) och är 

gratis att använda. Applikationen erbjuder 

sina användare att ta bilder och spela in 

filmer, redigera dem med olika 

manipuleringsverktyg och dela med sig av 

dessa till sina vänner (Instagram, 2015). Det 

går även att koppla sitt Instagramkonto till 

andra sociala medier såsom Facebook och 

Twitter. Sedan 2013 är det även möjligt för 

användare att skicka direktmeddelanden till 

varandra (Instagram Press, 2014).  

4.1.1 Bild- och videouppladdning 

Den mest centrala aktiviteten som Instagram 

erbjuder sina användare är att ladda upp 

bilder eller videos som sina egna 

statusuppdateringar (Se Figur 2). 

Användaren kan välja mellan att ladda upp 

en bild som hen tagit tidigare eller ta en ny 

bild. Om användaren väljer en befintlig bild 

får hen även välja hur bilden ska beskäras för 

att matcha det 1x1-format som alla 

Instagrams bilder har. Därefter kan 

användaren välja att applicera ett filter på 

bilden (se Filter). Användaren kan även 

förändra bildens skärpa, kontrast och 

ljusstyrka. Att lägga till en vinjettering eller 

en effekt för att ge bilden ett annat skärpedjup är också möjligt. 

4.1.2 Text 

När bilden ser ut så som användaren önskar kan hen välja att skriva en bildtext. Texten 

visas upp som en första kommentar till bilden (Se figur 2) och går inte att redigera i 

efterhand. Användaren kan också i detta skede välja att tagga andra användare i bilden 

eller texten samt bestämma vilka andra sociala medier hen eventuellt vill dela bilden i. 

När användaren känner sig nöjd med bild och eventuell text klickar hen på “Dela” för att 

posta bilden. Bilden syns nu på användarens profilsida samt i följarnas nyhetsflöden. 

Figur 2- Exempel på Instgraminlägg 
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4.1.3 Nyhetsflöde 

Nyhetsflödet är den del av Instagram där de senaste inläggen från de personer som 

användaren följer visas vilket kan ses i figur 2. Inläggen listas tillsammans med en enkel 

tidsangivelse och användaren kan navigera i nyhetsflödet genom svepa fingret uppåt 

eller nedåt på skärmen. Användaren kan interagera med uppladdarna genom att skriva 

kommentarer på inläggen. Det går även att visa uppskattning, samtycke eller liknande 

genom att “gilla” inlägget. Detta görs genom att klicka på en hjärtformad symbol 

alternativt en text, beroende på vilket operativsystem telefonen har, eller genom att 

dubbeltrycka på bilden i inlägget. Uppladdaren kan välja att svara på användarnas 

kommentarer, men behöver då tagga deras användarnamn i texten för att skicka en 

notifikation. 

4.1.4 Hashtags 

Hashtags är sökbara ord som användaren 

skriver själv för att exempelvis beskriva en 

bild eller känsla. Hashtagsen gör att 

användare kan hitta andra inlägg och 

personer som intresserar dem. Hashtagsen 

kan vara utformade som enskilda eller 

flera sammansatta ord. Hashtags skrivs 

med i bildtexten när inlägget skapas eller i 

kommentarer och börjar alltid med 

symbolen #. Exempel på hashtags är 

#homemade, #good och #cup (Se Figur 2). 

4.1.5 Filter 

Användare har möjlighet att förändra 

utseendet på sina bilder med så kallade 

filter. Instagram erbjuder 20 olika filter till 

användarna med varierande egenskaper. 

Filter kan exempelvis öka kontrasten, ge 

en förändrad färgton i bilden eller ge 

bilden en vinjettering (Se Figur 3). Det gör 

det lätt för användaren att göra synliga 

förändringar på bilderna samtidigt som de 

andra reglagen (se Bild- och 

videouppladdning) fortfarande finns 

tillgängliga. Det finns även ett filter som 

heter Normalt som inte medför några 

förändringar på bilden. 

4.1.6 Tredjepartsapplikationer 

Instagram tillåter användningen av 

tredjepartsapplikationer hos sina 

användare. Detta innebär att användare kan nyttja funktioner i applikationer som inte 

har utvecklats av Instagram. Applikationerna kan exempelvis ge användaren ytterligare 

möjligheter att redigera sina foton, skapa kollage eller använda olika sorters symboler 

Figur 3 - Val av filter 
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och emoticons (Se Figur 2) i text. Det finns även applikationer för att hitta populära 

hashtags samt för att få fler följare. 

4.2 Visibility 

Som tidigare förklarats i litteraturavsnittet av denna uppsats innebär Visibility i sociala 

medier att information görs synlig. Detta innebär att användare kan uttrycka sina 

känslor, åsikter, tankar och mer därtill. I empirin har flera olika kategorier av Visibility 

affordance upptäckts: synliggöra produkter, tjänster och märken, möjlighet till 

känslouttryck, uttryck av narrativ, synliggöra metadata som kontext samt att synliggöra 

information från annat media. Visibilitys olika kategorier visas i en summering i Figur 5.  

4.2.1 Synliggöra produkter, tjänster och märken 

Instagram erbjuder sina användare att visa på produkter och tjänster som har erfarits av 

användaren. Detta görs vanligen genom den bild som alltid medföljer i ett Instagram-

inlägg. Användarna publicerar då en bild på den produkt hen använt, till exempel en bild 

på en trasig sko användaren endast nyttjat två gånger (Se Bilaga A, id 2.5.2). Att visa på 

en tjänst är till sin natur mer komplicerat och i de fallen har användaren antingen lagt 

upp en bild på en butik där hen exempelvis fått dålig service (Se Bilaga A, id 1.2.2) eller 

en bild på den produkt en tjänst genererat så som en frisyr (Se Bilaga A, 1.2.6). Vissa 

användare har även valt att använda sig av fler bilder än en och kombinerat dessa till ett 

kollage innan dem laddat upp bilden till Instagram (Bilaga A, id 1.6.7, 2.1.9, 2.2.5 ). Detta 

erbjuder användarna att dels visa på fler delar av en produkt, dels att berätta ett 

narrativ med de olika bilderna tillsammans. Ett exempel på detta är en användare som 

fått plast i sin wrap från en snabbmatskedja (Se Bilaga A, id 2.2.8 samt Figur 4). Hen 

väljer då att visa tre bilder på detta i olika inzoomningsgrader. En annan illustration av 

kollage är där användaren genom flera bilder visar på hur läsarna kan nyttja en produkt, 

ungefär som en seriestrip (Bilaga A, id 2.3.7). I andra fall har inläggs-författarna även 

gjort produkters egenskaper mer synliga för läsaren genom att skriva dessa som 

hashtags. Detta kan exemplifieras genom att ett inlägg där ett par byxor visas i bilden 

och har hashtaggats med #mjuka, #högmidjejeans, #väldigtsköna (Se Bilaga A, id 2.1.9). 

Med andra ord finns det många sätt som inläggs-författarna kan visa information om 

produkter och tjänster, men det mesta av denna kommunikation går genom Instagram-
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inläggets tillhörande bild. 

 

Figur 4 - Exempel på Synliggöra produkter, tjänster eller märken. Id 2.2.8 

4.2.2 Möjlighet till känslouttryck 

Erbjudandet att uttrycka tankar, åsikter och inte minst känslor är något som Instagram 

tillhandahåller sina användare. Datamaterialet till denna studie visar på olika typer av 

känslor som är tätt sammankopplade till erfarenheter av produkter, tjänster och 

märken. Främst visas detta genom vad det är inläggs-författarna skriver och hur de 

skriver det. Frustration över att något gått fel, eller att användaren är missnöjd uttrycks 

vanligen med retoriska frågor eller sarkasm (Se Bilaga A, id 1.2.4, 1.5.2, 2.2.4). Andra 

känslor som förekommer i empirin kan ses i form av glädje över ett köp (Se Bilaga A, id 

1.1.1 & 1.1.8) och aggressivitet gentemot företag som behandlat personen illa och kan 

uttryckas i form av påhopp mot företaget (Se Bilaga A, id 1.2.1, 2.5.3, 1.5.8). Ambivalens 

är även det något som uttrycks, att användaren exempelvis är missnöjd med den service 

hen har fått på en restaurang men att maten var väldigt god (Se Bilaga A, id 1.5.10 & 

1.5.3). Förutom detta kan användarna skriva sina känslor i hashtags så som: #somad, 

#pissed, #loath eller #unhappycustomer (Se Bilaga A, id 1.5.8, 2.2.4, 1.2.6 respektive 

2.5.3). Dessa kan då vara kombinerade med text som redan uttrycker en känsla, och 

hashtagen gör det än mer uppenbart och förmedlar känslan tydligare. Att skriva en 

bildtext eller hashtags är med andra ord de sätt som erbjuder användaren att synliggöra 

sina känslor, tankar och åsikter om produkter, tjänster och märken.  

4.2.3 Uttryck av narrativ 

Det är flera gånger som användarna ser att Instagram erbjuder dem att berätta en 

historia förknippat med ett köp. Där kan de förklara hur de gått tillväga (Se Bilaga A, id 
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2.5.2 & 2.5.8), vad som gick fel under köpet (Se Bilaga A, id 1.2.2, 2.2.5, 2.2.3) eller om de 

har bekymmer de behöver hjälp med att lösa med en produkt eller tjänst (Se Bilaga A, id 

1.5.1). Detta narrativ kan fortsätta i kommentarerna till inlägget, dels i respons till frågor 

från andra användare (Se Bilaga A, id 1.2.2, 1.5.8, 2.2.4) eller självmant av inläggs-

författaren om hen känner att hen glömt att beskriva något (Se Bilaga A, id 2.3.10, 2.3.9) 

Narrativet kan också användas för att förklara för läsaren vad inläggs-författaren 

kommer att göra i framtiden, så som att hen aldrig tänker använda sig av företagets 

tjänster igen (Se Bilaga A, id 1.5.8, 2.2.10, 2.2.6 & 2.2.9). Att förklara ett händelseförlopp 

händer ofta tillsammans med negativa upplevelser för att förklara för läsaren vad det är 

som gått fel och varför inläggs-författaren är missnöjd. Vid positiva upplevelser med en 

produkt, tjänst eller märke skippas ofta narrativet för att lämna större utrymme för att 

uttrycka känslor kring det hen är glad över, till exempel ett inlägg som endast uttrycker 

“Jag älskar mina nya örhängen” (Se Bilaga A, id 1.1.1). Att visa på ett narrativ erbjuder 

inläggs-författaren att synliggöra delar av eller hela köpprocessen.  

4.2.4 Synliggöra metadata som kontext 

Instagram beskriver hashtags som sökord som inläggs-författaren själv skriver till sina 

inlägg. Dessa är till för att andra likasinnade ska kunna hitta inlägget och på detta sätt 

sprids innehållet vilket gör hashtags till metadata till inlägget. I empirin kan även ses att 

hashtags inte endast använts som sökord. Hashtags används snarare för att beskriva 

kontexten för inlägget och kan vara sammansättningar av ord så som 

#niggerIneedarefund (Se Bilaga A, id 2.2.4). Att inläggs-författaren vill ha en 

återbetalning framgår inte någon annanstans i inlägget än via denna hashtag. 

Hashtagsen ger då mervärde till inlägget och visar på mer information som skapar 

förståelse från läsarens perspektiv. Andra exempel på detta är hashtags så som 

#notcomingback (Se Bilaga A, id 2.2.6), #whyhavesecuritytagsiftheydontsetofthearlarn 

(Se Bilaga A, id 2.5.4) och #owsmeanapology (Se Bilaga A, id 1.2.1). Hashtagsen erbjuder 

därmed användaren att skriva sammanfattningar till sina inlägg för att bättre förklara 

kontexten och den omliggande informationen angående situationen.  

4.2.5 Synliggöra information från annat media 

Det finns flera olika sätt som empirin visar på hur användarna synliggör information 

från ett annat media. Användarna har bland annat tagit kort på något som skrivits i 

tidningen för att sedan göra detta synlig genom bilden i Instagram-inlägget (Se Bilaga A, 

id 1.4.10, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.6). Andra gånger har användaren valt att ta skärmdump från ett 

socialt nätverk så som Twitter eller Facebook (se bilaga A, id 1.5.8). Då ofta på något 

som hen själv skrivit i det mediet och som hen även vill dela via Instagram. Användarna 

ser även möjligheten att dela en skärmdump på meddelanden som de själva skrivit i 

exempelvis mail för att visa upp för allmänheten att de bland annat skickat ett 

meddelande till ett företag (Se Bilaga A, id 1.5.9). Instagram erbjuder dem med andra 

ord medel för att snabbt dela med sig av information som de själva tidigare skrivit, eller 

dela med sig av ord som andra har skrivit och som de själva vill visa upp.  
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4.3 Association 

Association är en affordance som kopplar samman olika typer av information i det 

sociala mediet. Den erbjuder att visa på olika typer av sociala relationer samt vem som 

är ansvarig för att ha förmedlat en viss typ av information. Ett exempel kan vara vem 

som skrivit ett inlägg då informationen i det är kopplat till den specifika användaren 

genom att hens namn syns tillsammans med det. I denna sektion kommer resultat från 

empirin presenteras som går att koppla till association och finns summerad i Figur 7. 

4.3.1 Möjlighet att synliggöra kontakt med individ 

Instagram erbjuder sina användare att nyttja @-taggar vilka kan användas för att visa på 

att användaren vill skapa en kontakt med någon. Denna någon har setts i empirin vara 

antingen företag/märken eller andra individer. Exempel på detta är hur en person haft 

problem med en tjänst i flera månader och vänder sig till företaget (Se Bilaga A, id 1.5.6) 

eller hur en annan användare ger feedback till ett företag (Se Bilaga A, id 2.2.9 samt 

Figur 6) Dock är det många gånger som det inte sker någon kommunikation, vilket 

endast tyder på att användaren kontaktat denna andra person (Se Bilaga A, id 1.5.6, 

2.2.9, 2.2.5, 2.5.9). Det finns även exempel på användare som utan @-tagg försökt 

kontakta företag genom att skriva dess namn samt ställa en fråga (Se Bilaga A, id 1.2.10). 

Instagram erbjuder därmed användare att kontakta varandra genom att tagga dem i 

inlägg och kommentarer. Med detta visar användarna på att de velat kontakta andra. 

Figur 5 – Summering av Visibility 

Visibility

Synliggöra Produkter, tjänster 
och märken

Möjlighet till Känslouttryck

Uttryck av Narrativ

Synliggöra metadata som 
kontext

Synliggöra information från 
annat medium
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Figur 6 - Exempel på synliggöra kontakt med individ, id 2.2.9 

4.3.2 Tillhörighet och Samband mellan entiteter 

Erbjudandet att visa på tillhörighet till andra personer och företag finns att hitta inom 

Instagram. Det visas exempelvis genom att användare taggar sina inlägg med företagens 

namn (Se Bilaga A, id 1.2.2, 1.2.3, 1.27). På detta vis redogör användarna till att de har en 

relation till det företag som är taggat. Karaktären på det förhållande som redovisas går 

förstås inte att tolka utan den andra medföljande informationen som går att hitta i ett 

inlägg. Det finns med andra ord både positiva och negativa inlägg som alla visar på 

relationer. Användare väljer även ofta att tagga andra användare i sina kommentarer för 

att tydliggöra vem det är hen svarar till. (Se Bilaga A, id 1.2.7, 1.4.10, 1.4.6, 1.5.9) Även 

detta är ett tydligt sett att visa på en relation och ett samband mellan de två parterna. 
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Att tagga andra personer i sina inlägg visar även det på att det finns ett samband och en 

tillhörighet mellan användaren och den person som taggats.  

4.3.3 Kopplingar mellan individ och objekt 

Association syftar även till att visa på relationer mellan användare och information och 

vem som är ansvarig för att ha delat med sig av vad. I Instagram kan en ny vändning på 

detta ses, nämligen att det finns en relation mellan en person och ett objekt. Exempelvis 

att en användare är upprörd och missnöjd över en produkt och uttrycker detta via ett 

inlägg (Se Bilaga A, id 1.5.10, 1.5.3, 2.2.10). Då är användaren kopplad till denna produkt. 

Denna koppling kan uttryckas med hashtags (Se Bilaga A, id 2.3.10, 2.3.4, 1.1.10), men 

även via att användaren beskriver produkten på annat sätt (Se Bilaga A, id 1.5.2 & 1.5.8) 

eller helt enkelt visar den i bilden Instagram erbjuder därmed nya typer av kopplingar 

mellan individer och objekt. 

 

 

4.4 Social affordance 

Under denna rubrik kommer resultat från empirin som kan kopplas till sociala 

interaktioner eller handlingar som kan påverka användarens sociala kapital att 

presenteras. Med andra ord resultat som kan kategoriseras under social affordance. De 

kategorier som presenteras finns även summerade i Figur 9. 

4.4.1 Möjlighet till konversation och kommunikation 

Instagram är ett socialt medium och är därmed till för att användare ska träffas och dela 

med sig av information till varandra. Det är meningen att de ska kunna hålla 

konversationer. Under denna rubrik kommer resultat relaterade till just konversationer 

och eWOM att presenteras. Med tanke på att Instagram är strategiskt utformad för att 

tillhandahålla möjligheter för att kunna föra konversationer så har mycket resultatet 

kring denna studie hamnat under just denna rubrik. Konversation sker främst mellan 

“normala” Instagram-användare, alltså användare som inte är kopplade till ett företag 

eller märke. Dessa konversationer består bland annat av att inläggs-författaren svarar 

på frågor från andra Instagram-användare som ställts i kommentarerna (Se Bilaga A, id 

2.2.4, 2.3.4, 1.1.10). Exempel från empirin är frågor som “Var hittar man dem?”( Se 

Association

Möjlighet att synliggöra 
kontakt med individ

Tillhörighet och samband 
mellan individer

Kopplingar mellan individ 
och objekt

Figur 7 - Sammanfattning av begrepp under 
Association 
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Bilaga A, id 1.1.1) eller “Vad heter den butiken du köpte ljuset?” (Se Bilaga A, id 2.3.4). 

Ofta förekommer även frågor som undrar kring narrativet, till exempel “Hur hände det 

där?” (Se Bilaga A, id 2.2.4). Dessa frågor bidrar till att även andra som inte har undrat 

kan ta del av informationen. Det skapar mervärde även efter att inlägget blivit 

publicerat. Detta producerar i sin tur en diskussion om köpet och hur det gick till. Det 

förekommer även att användare hänvisar till att de har skrivit ett svar i andra medier, så 

som att de skickat ett meddelande till någon på Facebook (Se Bilaga A, id 2.3.4). 

En vanligt förekommande företeelse inom empirin är att andra användare gärna delar 

med sig av sina egna erfarenheter med ett företag när de ser ett inlägg om det (Se Bilaga 

A, id 1.2.2, 1.2.7, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9 samt Figur 8). Det kan vara både negativa och 

positiva erfarenheter, men främst ses detta när inläggsförfattaren delat med sig av en 

negativ händelse. Detta berikar informationen för andra kommande läsare och är eWOM 

i sitt esse. 

 

Figur 8- Exempel på att andra användare gärna delar med sig av sina egna erfarenheter via kommentarer, Id 1.5.8 

Den andra typ av konversation som görs synlig i empirin är den mellan individen och 

företaget. Det syns i många inlägg att de kontaktar företag, vilket i sig är endast är början 
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till en konversation. Det finns även inlägg som visar på att användaren väldigt gärna 

faktiskt vill ha svar genom att hen skriver “Let’s see if they respond” (Se Bilaga A, id 

2.5.9) och syftar då till företaget. Att kontakta företaget görs ofta med syftet att 

inläggsförfattaren vill berätta något till dem. Antingen att de varit missnöjda, eller att de 

vill förklara något som kan göras bättre. Exempel på detta finns i observation 1.5.3 där 

inläggsförfattaren skriver att hen är Apples största beundrare, men att hen är väldigt 

trött på att deras laddare går sönder hela tiden. Hen vill gärna ha en som fungerar. 

I några få fall så har företaget faktiskt även svarat användaren (Se Bilaga A, id 2.2.5, 

1.5.10). Detta har då gjorts i kommentarerna till inlägget, men vissa företag har även 

skrivit att de skickat ett privat meddelande till inläggsförfattaren (Se Bilaga A, id 1.5.10). 

Vissa företag har svarat en gång, och sedan när inläggsförfattaren fortsätter 

konversationen utan ännu ett svar från företaget blir inläggsförfattare om inte ännu mer 

irriterad (Se Bilaga A, id 2.2.5). 

4.4.2 Möjlighet till medhåll och bekräftelse 

Förutom att användare kan diskutera köp inom Instagram erbjuder det även användare 

att visa medhåll och ge varandra bekräftelse genom att antingen gilla varandras bilder 

eller skriva i kommentarerna. Det kan handla om att andra användare förklarar sitt 

medlidande (Se Bilaga A, id 1.2.2) till inläggsförfattaren om att de inte förstår hur något 

så hemskt kunde hända (Se Bilaga A, id 1.2.2, 1.2.4, 1.5.9, 2.2.4, ). Det kan också handla 

om att de gratulerar inläggsförfattaren för de fina ord hen fått i en tidning(Se Bilaga A, id 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.5, 2.4.1, 2.4.10). Även inläggsförfattaren kan visa uppskattning till någon 

annan genom att hen skapat ett inlägg om exempelvis en text som någon annan skrivit 

som är riktad mot dem (Se Bilaga A, id 2.4.3, 2.4.9, 1.4.10, 1.4.2, 1.4.3). 

4.4.3 Få och ge tips, råd och uppmaningar 

Inom Instagram kan det ses att kommentarsfältet erbjuder andra användare att ge tips, 

råd eller uppmaningar till inläggs-författaren. Det kan exempelvis vara att en användare 

ser att inläggsförfattaren blivit illa behandlad av företaget och kommer med råd kring 

hur inläggsförfattaren kan gå vidare med ärendet (Se Bilaga A, id 1.2.2, 2.2.4, 2.5.2). Det 

kan även handla om att andra användare uppmanar inläggsförfattaren om att aldrig 

handla av det nämnda företaget igen (Se Bilaga A, id 2.2.5). Andra användare ser även 

möjligheten att de kan rätta fel som inläggsförfattaren skrivit, de kommer alltså med tips 

för att rätta den information som delats. Ett exempel på detta är att rätta stavfel (Se 

Bilaga A, id 2.3.9). 

Själva inlägget kan även handla om att inläggförfattaren vill ge rekommendationer till de 

som läser. Ett exempel är där inläggsförfattaren beskriver flera produkter som hen köpt 

från en och samma butik, hen taggar sedan butiken i kommentarerna för att andra 

användare lätt ska kunna navigera till butiken och kanske hitta saker som de gillar(Se 

Bilaga A, id 2.3.4). 

4.4.4 Möjlighet till upptäckbarhet och spridning 

Instagram erbjuder sina användare att skriva hashtags så som #newyork (Se Bilaga A, id 

2.2.3), #wtf (Se Bilaga A, id 2.2.4) eller #McDonalds (Se Bilaga A, id 2.2.8) som tidigare 

förklarats fungerar som sökord användaren själv skriver till sina inlägg. Detta bidrar till 
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att inlägget blir upptäckbart av andra personer, även sådana som inläggsförfattaren inte 

känner sedan tidigare. Detta medför att inlägget sprids över mediet.  

 

 

4.5 Sammanställning av Resultat 

I Figur 10 kan en sammanställning av de tre kontextualiserade affordances hittas 

tillsammans med de underliggande 12 begreppen som tagits fram i studien. 

 

Figur 10 – Sammanställning av Resultat 
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5 Diskussion 
Resultatet av studien visar att Instagram erbjuder användaren möjligheter till eWOM 

som kan delas in i tre kategorier: Visibility, Association och Social affordance (se Figur 

10). Detta kan tolkas som att designen av och kontexten för det sociala mediet har 

påverkan kring vilka möjligheter som utläses av användaren angående om och hur hen 

kan uttrycka eWOM. Denna påverkan kommer att vidare diskuteras i förhållande till 

observationer av eWOM från resultatet. 

5.1 Visibility 

Visibility syftar till att användaren ser möjligheten att göra information synlig för andra i 

kontexten sociala medier (Treem & Leonardi, 2012). Detta kan bland annat innebära att 

användaren gör sina beteenden, kunskaper, åsikter, preferenser och kontaktnät synliga 

för de andra i nätverket (ibid.). Definitionen denna studie har av eWOM är ”Alla åsikter 

om produkter, tjänster, företag, varumärken eller till och med livsstilar som uttrycks via 

internet kan ses som eWOM” (Svensson, 2011). Studiens resultat visar på Visibility 

genom fem olika begrepp som kopplar synliggörandet av information till eWOM i 

kontexten sociala medier (se bilaga 7): Synliggöra produkter, tjänster och varumärken; 

Möjlighet till känslouttryck; Uttryck av narrativ; Synliggöra metadata som kontext; 

Synliggöra information från annat media. Nedan följer en mer detaljerad diskussion 

kring de olika begreppen. 

Denna studie visar på Visibility i en eWOM kontext bland annat genom begreppet 

Synliggöra produkter, tjänster och märken. Begreppet innebär att användaren av det 

sociala mediet visar andra medlemmar information om produkter, tjänster eller märken. 

Åsikter är ett av de ord som används för att beskriva den information som kan uttryckas 

med Visibility (Treem & Leonardi, 2012), vilket även stämmer med studiens begrepp 

Synliggöra produkter, tjänster och märken. Dock används även ord som beteenden, 

kunskaper och preferenser för att beskriva Visibility (ibid.) vilket inte kan ses stämma 

överens med detta begrepp. eWOM handlar främst om att förmedla åsikter (Svensson, 

2011; Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 2009) och då angående produkter, tjänster, 

företag och varumärken. Resultatet till studien tydliggör detta genom begreppet. 

Visibility definieras även generellt som att synliggöra information (Treem & Leondari, 

2012). Studien redogör för det genom Synliggöra produkter, tjänster och märken då det 

finns information som synliggörs som inte kan kategoriseras i de tidigare nämnda 

delarna. Nämligen att användaren synliggör bilder på produkter eller nämner 

egenskaper eller erfarenheter hen inte är nöjd med och uttrycker därmed information 

om produktinformation.  

Med eWOM uttrycks ofta hur tillfredsställd användaren har varit av den erfarenhet hen 

haft med en produkt eller tjänst (Anderson, 1998; Hu et al., 2006). eWOM kan även 

definieras antingen som positiv eller negativ eftersom det handlar om uttryck av åsikter 

(Henning-Thurau et al. 2004). Att vara neutral kopplas ofta till att inte ha en åsikt alls. 

Dessa utdrag från litteraturen åskådliggörs i begreppet Möjlighet till känslouttryck då 

studien visar att användare som uttrycker eWOM i sociala medier gör detta antingen 

med en positiv eller negativ attityd. Att synliggöra dessa känslor kopplar till Visibility 

genom att det faktiskt är information om upplevelsen av köpet som uttrycks. eWOM 
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inom sociala medier är känslooriented (Wang & Rodgers, 2010) vilket detta begrepp 

visar på. 

Visibility handlar även om att kunna synliggöra beteenden i sociala medier (Treem & 

Leonardi, 2012). I undersökningens resultat kan detta ses genom begreppet Uttryck av 

narrativ vilket innebär att användaren kan synliggöra ett beteende som är förknippat 

med den eWOM som hen uttryckt. I denna kontext handlar det om ett narrativ 

förknippat med en erfarenhet av produkt, företag, tjänst eller varumärke. Uttryck av 

denna sort, köp- eller förbrukningsaktivet, är även något av de vanligaste ämnena att 

diskutera med eWOM (Nguyen & Romaniuk, 2014). 

Begreppet Synliggöra metadata som kontext kan inte kopplas till något annat substantiv 

än ”information” i som stämmer överens med föregående beskrivning av Visibility 

(Treem & Leonardi, 2012). Metadata är för att vara mer exakt information om 

information. Detta begrepp ses därmed synliggöra bakomliggande information om 

eWOM i inlägget i det sociala nätverket. Detta blottläggs i studien genom bland annat att 

användaren skriver hashtags till sina inlägg. I studien kan ses att dessa taggar innehåller 

information angående kontexten för inlägget. 

Inom definitionen av sociala medier ingår att användaren kan dela och modifiera 

innehåll genererade av andra användare (Kietzmann et. al., 2011). Studien påvisar detta 

genom begreppet Synliggöra information från annat media där användarna ses dela 

information från tidningar, appar i telefonen samt genom skärmdumpar från andra 

sociala medier. Därmed synliggör de andras information vilket kopplar till definitionen 

av Visibility (Treem och Leonardi, 2012). Till skillnad från definitionen att sociala 

medier tillåter användaren att dela och modifiera andras innehåll så tillåter även 

begreppet Synliggöra information från annat media att användaren delar information 

som hen uttryckt tidigare i ett annat media.  

5.2 Association 

Association definieras som kopplingar mellan individer eller mellan individ och 

information inom sociala medier (Treem & Leonardi, 2012). Kopplingen mellan 

individer kan bland annat representeras via ”vänner” eller följare och syftar till att visa 

på sociala band (ibid.). Association mellan individ och information innebär hur viss 

information kan kopplas till den användare som skapat eller erkänt den (ibid.). 

Resultatet i denna studie visar på association i kontexten eWOM i sociala medier på tre 

olika sätt: Möjlighet att synliggöra kontakt till individ; Tillhörighet och samband mellan 

individer samt Kopplingar mellan individer och objekt.  

I studien redogörs för begreppet Möjlighet att synliggöra kontakt till individ som syftar 

till Association genom att detta tolkas som en koppling mellan två individer (Treem & 

Leonardi, 2012). Resultatet visar dock inte att det visualiseras på det typiska sättet 

genom att uttrycka relationen som ”vänner” inom nätverket. Istället antyds inom 

gränssnittet att individerna har eller vill ha en kontakt med varandra. Detta skiljer sig 

från att individerna faktiskt har kommunicerat vilket har en mer uttalad social aspekt. 

Detta begrepp behandlar endast möjligheten till att skapa kopplingar via individer.  
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Ett sätt att visa på sociala band inom sociala medier är genom Association (Treem & 

Leonardi, 2012). Resultatet till studien påvisar att genom att tagga företag eller individer 

i sina inlägg och kommentarer redogör användarna för en relation till dessa vilket har 

benämnts till begreppet Tillhörighet och samband mellan individer. Detta visar på ett 

band mellan två individer, men inte heller här görs det genom att aktivt visa dessa som 

vänner i mediet (Treem & Leonardi, 2012). Ett sätt som studien beskriver detta är i hur 

samband kan ses mellan individer som för en konversation genom @-taggar. eWOM 

syftar bland annat till åsikter och erfarenheter en användare har av ett företag 

(Henning-Thurau et al. 2004; Svensson, 2011). Genom detta begrepp visar studien att 

det finns en tillhörighet och ett samband till företag genom att användaren tar sig tid att 

visa på det genom att generera ett inlägg som kan kopplas till företaget. 

Association syftar även till visa på kopplingar mellan individ och information (Treem & 

Leonardi, 2012) och eWOM handlar om att uttrycka åsikter till produkter, tjänster, 

varumärken eller företag (Henning-Thurau et al. 2004; Svensson, 2011).  I studien kan 

ses att Association då istället för att ta formen av att uttrycka ett förhållande mellan 

individ och information gör detta genom att uttrycka en relation mellan individ och ett 

objekt. Detta kan ses gällande eWOM i sociala medier genom att användaren uttrycker 

åsikter om produkter och märken, som kan tolkas som det objekt åsikten handlar om. 

Därmed är den information som individen kopplas till inte vilken information som helst, 

utan just den om objektet för eWOM.  

5.3 Social affordance 

Social affordance definierats som artefakter i fysiska eller virtuella utrymmen som 

främjar eller underlättar sociala interaktioner mellan personerna i dessa utrymmen 

(Howarth, Pyla, Yost, Haciahmetoglu, Young, Ball & Layneo, 2007).  Inom sociala medier 

kan det även kompletteras med sociala handlingar som indirekt kan påverka det sociala 

kapitalet i nätverket (Hanrahan et. al, 2011; Pols, 2012). Utfallet av denna studie visar på 

fyra begrepp som förklarar Social affordance i en kontext gällande eWOM i sociala 

medier. Dessa fyra begrepp är: Möjlighet till konversation och kommunikation; Möjlighet 

att få medhåll och bekräftelse; Få och ge tips, råd och uppmaningar och Möjlighet till 

upptäckbarhet och spridning.  

Att prata eller berätta om en produkt för andra är en definition som har funnits för 

eWOM redan innan det tog sig en digital form och är fortfarande en bestående definition 

för begreppet (Richins & Root-Shaffer, 1988; Duan, Gu & Whinston, 2008; Jansen, Zhang, 

Sobel & Chowdury, 2009). Detta beteende tillhandahålls i sociala medier då dess syfte är 

att främja och underlätta sociala interaktioner (Howarth et al., 2007). I studien påvisas 

detta delvis genom begreppet Möjlighet till konversation och kommunikation som 

anspelar till att användarna har möjligheter till att prata med varandra angående eWOM 

i det sociala mediet. Detta kan ske genom att publicera inlägg men framför allt genom 

inläggens tillhörande kommentarer. Forskning tar upp att eWOM, till skillnad från WOM, 

erbjuder en många-till-många konversation (Dellarocas, 2003; Duan et al., 2008). 

Begreppet Möjlighet till konversation och kommunikation visar på detta genom att 

användaren dels kan kommunicera med sitt inlägg och sedan hålla en konversation med 

läsarna i kommentarerna. 
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Motiven till att dela med sig av eWOM i sociala medier är många och ett av dem är status 

och självförverkligande (Hennig-Thurau et al., 2004; Feick and Price, 1987). Detta 

tydliggörs i studien genom begreppet Möjlighet att få medhåll och bekräftelse. Detta hade 

inte varit möjligt om plattformen eWOM uttrycktes på inte var social då interaktionen 

att visa på medhåll och bekräftelse kräver ett samspel mellan individer (Howarth et al., 

2007). Social affordance syftar just till denna sociala interaktion (ibid.). 

eWOM handlar om åsikter av produkter, tjänster, företag och varumärken (Svensson, 

2011; Henning-Thurau et al. 2004) vilka kan ha påverkan på andra individers 

beslutsprocess (Dellarocas, 2003; Duan et al., 2008). Begreppet Få och ge tips, råd och 

uppmaningar är också ett sätt där individer kan påverka varandras handlingar och 

beteenden som tar sig uttryck i studien. Begreppet kan påverka kommande beslut hos 

andra individer genom att det i studien ses att användare kan både rekommendera 

produkter eller hänvisa användare till att aldrig köpa något från ett nämnt företag. Detta 

både genom hela inlägg eller via kommentarer. Social affordance är möjligheter som 

främjar social interaktion (Howarth et al., 2007) vilket tillhandahålls inom sociala 

medier som är plattformen för begreppet i studien. 

En aspekt som lyfts inom eWOM är hur spridningen av åsikterna kan bli större jämfört 

med traditionell WOM (Dellarocas, 2003). I studien kan spridning av eWOM ses genom 

begreppet Möjlighet till upptäckbarhet och spridning. Genom detta begrepp ser 

användaren att hen kan göra sin eWOM upptäckbar och sprida den via hashtags. Detta 

kopplar till Social affordance genom att det är en social handling som har indirekt 

påverkan på det sociala kapitalet (Hanrahan et. al, 2011; Pols, 2012) eftersom spridning 

av inlägget kan generera upptäckbarhet från andra individer, men det behöver inte göra 

det. Att aktivt söka efter eWOM har visats inom forskning (Pöyry et al., 2011) vilket inte 

kan ses i studien då det går utanför dess ramar. Men genom att det sociala mediet 

tillhandahåller en sökfunktion så går detta att genomföra, vilket stämmer för denna 

studie. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att formulera en förståelse för eWOM i sociala medier med det 

teoretiska begreppet affordance som utgångspunkt. Den fråga som studien grundat sig i 

är: ”Vilka möjligheter till eWOM erbjuder sociala medier?” vilket har utforskats med en 

internetbaserad etnografisk studie med observationer av eWOM i ett socialt media. 

Observationerna har analyserats genom en innehållsanalys utefter begreppet affordance 

som syftar till möjliga användningsområden som en design erbjuder användaren. De tre 

affordances som använts för analysen är Visibility, Association samt Social affordance. 

Genom dessa har tolv begrepp angående eWOM i sociala medier genererats vilket 

kontextualiserar de valda affordances till det utforskade sammanhanget eWOM i sociala 

medier.  

Slutsatsen som kan dras av studien är att sociala medier erbjuder eWOM via eWOM 
affordance. Möjligheterna för användare att uttrycka eWOM påverkas av designen av det 
media som används, i detta fall sociala medier. Därmed är uttryck av eWOM i sociala 
medier tätt kopplat till både användaren och det media där den uttrycks. De begrepp 
som framkommit i studien kontextualiserar tre affordances: Visibility, Association och 
Social affordance. Visibility inom eWOM i sociala medier innebär att användaren 
erbjuds: att synliggöra produkter, tjänster och märken; Möjlighet till känslouttryck; 
Uttryck av narrativ; Synliggöra metadata som kontext och Synliggöra information från 
annat medium. Den kontextualiserade versionen av Association innebär att användare i 

sociala medier erbjuds: Möjlighet att synliggöra kontakt med individ; Tillhörighet och 
samband mellan individer samt Kopplingar mellan individ och objekt. Social affordance i 
sin tur betyder i kontexten eWOM i sociala medier att användarna erbjuds: Möjlighet till 
konversation och kommunikation; Möjlighet att få medhåll och bekräftelse; Få och ge 
tips, råd och uppmaningar och Möjlighet till upptäckbarhet och spridning. Dessa 
kontextualiseringar skapar förståelse för interaktionen mellan användare och det 

eWOM affordance

Visibility

• Synliggöra Produkter, tjänster 
och märken

• Möjlighet till Känslouttryck

• Uttryck av Narrativ

• Synliggöra metadata som kontext

• Synliggöra information från 
annat medium

Association

• Möjlighet att synliggöra kontakt 
med individ

• Tillhörighet och samband mellan 
individer

• Kopplingar mellan individ och 
objekt

Social affordance

• Möjlighet till konversation och 
kommunikation

• Möjlighet att få medhåll och 
bekräfelse

• Få och ge tips, råd och 
uppmaningar

• Möjlighet till upptäckbarhet och 
spridning

Figur 11 - eWOM affordance 
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sociala mediet gällande eWOM. Denna kontextualisering har författaren valt att kalla 
eWOM affordance och summeras i Figur 11. 

Relevansen för eWOM affordance finns för interaktionsdesigner och user-experience 

designers genom att förståelsen för vilka möjligheter en användare behöver uppfatta för 

att kunna uttrycka eWOM i sociala medier görs synlig vilket kan användas vid 

kommande utveckling och skapande av webbplatser. Det finns också 

användningsområden inom marknadsföring då eWOM affordance kan underlätta 

marknadsförares arbete med att hålla sig uppdaterade kring hur deras tjänster och 

produkter behandlas i sociala medier. 

6.1 Vidare forskning 

Denna studie har genomförts genom en internetbaserad etnografiskstudie på ett socialt 

media. För att stärka relevansen av eWOM affordance föreslås det att mer forskning 

utförs kring begreppet. Detta skulle kunna göras genom att upprepa studien på andra 

sociala medier som faller både inom och utanför kategorin SNS.  

eWOM affordance kan även föra med sig problematik om det används på ett felaktigt 

sätt. Det kan exempelvis användas för att förvilla användare till att uttrycka eWOM de 

inte nödvändigtvis annars skulle gjort. De kan även användas för att bättre konstruera 

förledande eWOM för att utnyttja användare och locka dem till att köpa mer. Forskning 

kring eWOM affordance bör därför även utforska dessa eventuella effekter. 
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8 Bilagor 
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