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Sammanfattning 

Användaracceptans av mobila tjänster och besöksvärdet av sociala 

nätverkstjänster kan användas för att ta reda på vad användare tycker är 

viktigt för att de ska vilja besöka företagssidor på mobila sociala 

nätverkstjänster och få ut ett högt besöksvärde av besöket så att de vill 

återbesöka företagets sida och bli lojala kunder. På så sätt kan företagen få 

återvändande besökare och öka sina konkurrensfördelar jämför med sina 

konkurrenter. I denna uppsats har jag som syfte att undersöka 

användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av mobila sociala 

nätverkstjänster och användare tycker är viktigt för att de ska vilja ta i bruk 

mobila sociala nätverkstjänster och vad det tycker är viktigt för 

besöksvärdet de får ut av besöket och kopplingen däremellan. Jag 

undersöker detta i en enkätundersökning med hjälp av en webbenkät. 

Resultatet visar i vilken utsträckning teorin om Användaracceptans av 

mobila tjänster och besöksvärdet av sociala nätverkstjänster stämmer med 

vad användarna verkligen tycker om dessa i verkligheten gällande mobila 

sociala nätverkstjänster och vilka kriterier de tycker är viktigast. 
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 1  Inledning  

I detta kapitel kommer jag att precisera, bakgrunden, problemställningen 

och syftet med studien. 

 1.1  Bakgrund och problemdiskussion 

Mobil kommunikationsteknik är onekligen en väldigt betydande utveckling 

inom telekommunikationsområdet under de senaste åren. Alla delar av 

mobil kommunikation växer snabbt. Tydligen har tillväxten av 

röstapplikationer gynnat oss mycket. Dock har dataapplikationer släpat 

efter. Numera gör systemoperatörerna överföring av data över de mobila 

systemen som i första hand var avsedda för röst. (Goyal et al. 2003). 

Enligt Zong et al (2003) är sociala nätverkstjänster (SNS), även kända som 

virtuella gemenskaper något som bygger på Webb 2.0 teknologier såsom 

bloggar, podcasts, professionella vertikala online gemenskaper och så 

vidare.  

Sociala nätverkstjänster flyttar enligt enligt Zong et al (2003) människors 

sociala umgängeskrets till cybervärlden. Användare kan bygga upp sin egen 

sociala umgängeskrets enligt olika villkor. Otvivelaktigt är, Facebook och 

Myspace de sociala nätverkstjänster som är mest populära.  

Vad är utvecklingsriktningen för sociala nätverkstjänster i framtiden? Å ena 

sidan baserat på användarnas krav har Sociala nätverkstjänster börja ta fram 

specifikt vertikala gemenskaper för att möta behoven hos särskilda grupper 

som professionella användare. Å andra sidan är nya plattformar också en 

huvudriktning, i synnerhet den mobila plattformen. Eftersom 

Internetplattformen har blivit mer robust, har online gemenskaper utvecklats 

från att bara vara mötesplatser till att tjäna många olika funktioner. (Zong et 

al. 2003). 

Sociala nätverkstjänster på Internet växer i hög takt och i synnerhet sociala 

gemenskaps tjänster såsom Facebook och Myspace är ledande inom detta 

område för Internet-tillämpningar och tjänster. Hittills har de främst 

använda gränssnitt anordningarna för dessa tjänster och tillämpningar varit 
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Internet anslutna persondatorer med moderna webbläsare. Under de senaste 

två till tre åren har smarta telefonenheter dykt upp på marknaden för 

hemelektronik. Nu är de i stånd att komma åt toppmoderna 

webbapplikationer, så de ger användarna möjlighet att använda sin sociala 

nätverkstjänst på språng. Under den senaste tiden har också 

applikationsutvecklare för sociala nätverkstjänster insett trenden att 

användarna vill använda sina sociala nätverkstjänster medan de är på 

resande fot, så de flesta stora sociala nätverkstjänster utvecklar någon typ av 

mobil anknytningar för sina applikationer och tjänster. (Iwata et al. 2010). 

Den mobila sociala nätverkstjänst arenan är fortfarande en spirande en och 

mer forskning bör göras på detta område. Med utvecklingen av den mobila 

industrin kommer begäran om att mobila sociala nätverkstjänster fortsätter 

att förbättras. (Zong et al. 2003). 

Forskning på mobila tjänster har i huvudsak koncentrat sig på 

användbarhetsdesign. Små mobila enheter utgör  en signifikant utmaning ur 

användbarhetsperspektiv och användbarheten hos tjänsten är fortfarande 

värd att studera. Emellertid bör det läggas mer uppmärksamhet på 

användaracceptansen hos den planerade tjänsten eftersom orsaken till 

många kommersiella misslyckanden är att slutsatsen angående det värde 

användaren har trots få ut av tjänsten har varit felaktigt så den har inte 

tillgodosett användarens behov. (Kaassinen. 2008) 

Kund lojalitet har blivit allt viktigt för sociala nätverkstjänster eftersom 

antalet besökare anger deras marknadsvärde. Ihållande lojalitet hos 

onlinekunder kommer att låta den sociala nätverkstjänsten växa i storlek och 

popularitet. Folk gillar att gå med i  stora gemenskaper och besöka de mest 

lönsamma webbplatserna som MySpace och Xiaonei. De antar att dessa 

platser är mer populära därför att de kan ger fler fördelar på grund av fler 

bra kommunikationsmöjligheter, och kontakter med fler människor. 

Ihållande lojalitet hos onlinekunder leder också till ekonomiska fördelar för 

sociala nätverkstjänster. Kundlojalitet är en kritisk framgångsfaktor för 

sociala nätverkstjänster. Således, är det nödvändigt att tillhandahålla 

riktlinjer för sociala nätverkstjänster via en studie om komponenter för 

kundnytta och relationen mellan kund värde och kundlojalitet. 

Återbesöksavsikten antas vara relaterad till kundlojalitet och används för att 
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mäta kundlojaliteten. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) 

 

 1.2  Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna undersökning är att ta reda vilken betydelse 

användaracceptansen har för besöksvärdet av  mobila sociala 

nätverkstjänster. 

FF1:  Vad tycker användare är viktigt för att  vilja ta i bruk och få ut ett högt 

besöksvärde av mobila sociala nätverkstjänster? 

 

 1.3  Avgränsningar 

Jag kommer att avgränsa min enkät till studenter på Luleå Tekniska 

Universitet som är mellan 18 och 65 år.  

Undersökningen kommer att fokusera på användarens perspektiv samtidigt 

som jag vill ge en bra och upplysande bild av var de största svårigheterna 

ligger för att skapa ett högt besöksvärde när man vill använda ett mobil 

social nätverksapplikation för kommunikation.  

 

 1.4  Definitioner 

Villighet:  Jag definierar villighet som användarens vilja att ta i bruk och 

använda en tjänst. 

Användaracceptans: Hur villig en användare är att ta i bruk och använda 

en tjänst. Villighet och användaracceptans är med andra ord samma sak. 

besöksvärde: Hur stor värde en användare anser sig få ut av en tjänst vilket 

påverkar villigheten att återbesöka tjänsten. 

Mobil tjänst:  Med mobil tjänst avser jag en tjänst som används på en 

smartphone som använder operativsystemet IOS eller Android och använder 
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en särskilt avsedd mobil plattformsapplikation för för användning av 

tjänsten och inte en tjänst som används via ett webbgränssnitt. 

SNS: Social nätverkstjänst. 

 



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 10 
 

 2  Teori  

I detta kapitel presenteras teoretiska referensramen som ligger till grund för 

undersökningen. De teorier som presenteras rör vad som påverkar 

användares användaracceptans av mobila tjänster, samt vad de tycker är 

viktigt för att få ut ett högt besöksvärde av sociala nätverkstjänster. 

 

 2.1  Användaracceptans av mobila tjänster  

För att kunna mäta hur villiga användare är att vilja använda och ta i bruk en 

mobil tjänst på ett visst sätt som till exempel för att kommunicera med 

företag på Facebook via mobiltelefonen så är det bra att använda sig av en 

etablerad modell och dess kriterier för användaracceptans eftersom 

modellen och dess kriterier redan är vetenskapligt undersökta och 

bekräftade. I min undersökning har jag valt att använda  modellen 

Användaracceptans av mobila tjänster(Kaassinen, 2008). eftersom den på ett 

bra sätt mäter användarnas villighet att ta i bruk en mobil tjänst för ett 

specifikt syfte första gången. 
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Figur 1. Technology acceptance model for mobile services (Kaassinen, 

2008). 

Jag använder i min undersökning alla delar av TAMM och dess 4 

huvudfaktorer för att mäta användaracceptans. Nedan redogörs för vilka de 

4 huvudfaktorerna är och deras innebörd. 

Technology Acceptance Model for Mobile Services (TAMM) definierar fyra 

huvudfaktorer för användaracceptans från användarens perspektiv 

(Kaassinen, 2008).:  

1. Användarens upplevda värde.  

2. Användarens upplevda användarvänlighet.  

3. Användarens upplevda pålitlighet. 

4. Användarens upplevda enkelhet att anpassa tjänsten. 

Hur dessa faktorer bör beaktas vid utformningen av enskilda mobila tjänster 
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beror på den aktuella tjänsten.  

I det följande summeras TAMM's användaracceptansfaktorer (Kaassinen, 

2008). 

 2.1.1  Användarens upplevda värde 

Upplevda värdet av mobila tjänster bygger inte på finesser, att ha mer och 

fler funktioner i tjänsten. Istället ska de nyckelvärden tjänsten är tänkt för 

till slutanvändare, tjänsteleverantörer eller andra intressenter identifierats. 

Följande lista ger några idéer där värdet återfinns (Kaassinen, 2008): 

Mobila enheter är framför allt personliga kommunikationsenheter. Viktiga 

värden är personligen relevant och intressant innehåll och kommunikation. 

Kommunikationens värde kan vara kopplade till kommunikationsbaserade 

tjänster såsom diskussionsgrupper, men det kan också vara relaterade till 

möjligheten att krydda tjänsten med användargenererat innehåll. 

Mobila tjänster måste ge användarna aktuell information. Om informationen 

inte är aktuell, kan användaren få det någon annanstans och vid andra 

tillfällen. 

Mobila tjänster måste förse användaren med tillräcklig information. Om 

informationen inte är heltäckande måste användaren få resten av 

informationen någon annanstans, och snart han lär sig att gå någon 

annanstans i första hand. 

Sömlösa tjänsteenheter stöder användaren genom en aktivitet, även från en 

tjänst till en annan och från en enhet till en annan. 

Användningsbehoven är ofta tillfällig, även om tjänsten skulle vara mycket 

användbart i de tillfälliga användningssituationerna. 

 
 2.1.2  Användarens upplevda användarvänlighet  

Upplevd användarvänlighet av mobila tjänster har studerats en hel del, och 

några av de konsekvenser för användbarhetsdesign som presenteras i 

TAMM är redan är bekant från andra studier. Men personlig anpassning, 

kontext-medvetenhet och användning under förflyttning utgör fortfarande 



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 13 
 

nya användbarhetsutmaningar. Viktiga frågor om användarvänlighet hos 

mobila tjänster omfattar (Kaassinen, 2008): 

En tydlig överblick av tjänsten och dess innehåll är viktig. Flytande 

navigering på en liten skärm och smidig interaktion med tjänsten är 

avgörande, och deras betydelse betonas av enstaka användningsbehov och 

användning under förflyttning. 

 Användarna uppskattar personlig anpassad information och tjänster som är 

kontextuellt relevant, men de vill inte anstränga sig för att sätta upp 

personlig anpassning så helst ska tjänsten automatiskt anpassa sig till 

användarens sätt att använda den. Positionsmedvetenhet kan utnyttjas för att 

ge användarna enkel tillgång till platsrelevant information och tjänster utan 

att de behöver göra egna inställningar för att få den. 

Tjänsterna bör vara utformade för att underlätta tillfälliga 

användningssessioner under rörelse då en mobil enhet kan användas nästan 

var och när som helst som helst så det får inte vara för komplicerat 

 Tjänsterna ska stödja och anpassa sig till den växande mängden av olika 

enheter, nätverk och teknisk infrastruktur som finns för mobil 

kommunikation.  

 
 2.1.3  Användarens upplevda pålitlighet 

Pålitlighet blir allt viktigare då mobila tjänster blir mer och mer involverade 

i det personliga livet för folk och eftersom dessa tjänster samlar in, 

analyserar och lagrar personliga data (Kaassinen, 2008): 

Det bör säkerställas att användaren känner sig ha och verkligen har 

kontrollen över hur tjänsten använda och vilken information den tillåts 

samla in om användaren. Detta kräver att användaren har en klar 

uppfattning av funktionaliteten hos tjänsten, även om denne inte behöver 

veta alla detaljer. 

Användaren behöver information om tillförlitligheten och exaktheten hos 

tjänsten för att kunna bedöma i vilket användningssammanhang han kan lita 

tjänsten. Till exempel en tjänst som via GPS presenterar information om 
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fartkontroller i användarens närhet för att kunna bedöma om informationen 

är korrekt och uppdateras ofta. 

Utformningen bör innehålla strategier för att förebygga, förutse och 

identifiera fel situationer, informerar användaren om dem och ge 

honom/henne råd om hur man löser problemen. Om något går fel bör 

användaren få all hjälp denne behöver för att lösa problemet och fortsätta 

använda tjänsten. 

Tjänsten bör skydda användarens privatliv även om användaren inte skulle 

kräva det. Användaren bör få tydlig återkoppling om vilka personuppgifter 

som samlas in, när det lagras och vem som använder dem och för vilka 

ändamål. 

 
 2.1.4  Användarens upplevda enkelhet att anpassa t jänsten 

Upplevd enkelhet att anpassa blir allt viktigare eftersom mobila tjänster 

endast kan finnas tillgängliga lokalt eller i vissa sammanhang. Användaren 

ska enkelt kunna identifiera, förstå och ta i bruk mobila tjänster även på 

resande fot (Kaassinen, 2008): 

Användaren bör få en tydlig beskrivning av de möjligheter som tjänsten ger 

som kan underlätta i hans/hennes vardag. Om tjänsten till exempel ger 

användaren möjlighet att prenumerera på uppdateringar om aktiekurser så 

ska detta tydligt beskrivas så användaren lätt kan använda sig av detta. 

Om program behövs installeras för att använda tjänsten ska installationen  

vara enkel att göra för användaren även om denne är på resande fot. Tjänster 

bör tillhandahållas som engångsförpackningar: Vara lätt att hitta, ta i bruk, 

använda och ta bort när de inte längre behövs. 

Tjänsterna bör passa in i befintliga användningskulturer så att de passar 

användarnas normala sätt att använda tjänster på, men de bör också ge en 

grund för användningsinnovationer och nya användningskulturer som till 

exempel sökning via röststyrning i stället för genom inmatning av text som 

är det normala sättet att söka på. 
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 2.2  Besöksvärden av sociala 
nätverkstjänster 

För att kunna mäta hur stor värde kunder upplever att en social 

nätverkstjänst ger dem när de väl besöker dem och har tagit dem i bruk 

första gången och hur villiga användare är att återbesöka en social 

nätverkstjänst, till exempel ett företags sida på Facebook så är det bra att 

använda sig av en etablerad modell och dess kriterier för att mäta det 

verkliga besöksvärdet användaren fick ut av besöket och villigheten att 

återbesöka en social nätverkstjänst som ett komplement till och en naturlig 

fortsättning på viljan att ta i bruk en tjänst för första gången.  

I min undersökning har jag valt  även att använda  modellen  besöksvärden 

av sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). eftersom 

den på ett bra sätt mäter användarnas verkliga besöksvärde och villighet att 

återbesöka en social nätverkstjänst vilket kompletterar Kaassinens (2008) 

användaracceptansmodell för mobila tjänster som mäter viljan att ta i bruk 

första gången för mobila tjänster i allmänhet då min avsikt är att undersöka 

privatpersoners åsikter om besök på företagssidor via mobila sociala 

nätverkstjänster. 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har undersökt besöksvärdet av 

sociala nätverkstjänster och vilka kriterier som påverkar den och har genom 

att testa 5 hypoteser kommit fram till  att nedanstående kriterier är viktiga 

för att får besökare att vilja återvända till en social nätverkstjänst. 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010)  definierar besöksvärde som de 

förmåner som kunder upplever sig få vid besök på en sociala nätverkstjänst. 

Eftersom sociala nätverkstjänster inte säljer varor till människor, så är 

ekonomiskt värde och snabb service är inte nödvändigt att försöka uppnå. 

besöksvärde som härrör från personlig anpassning och gemenskapstjänster 

och underhållning som spel är kännetecknande för sociala nätverkstjänster. 

Personliga tjänster som möjliggörs av funktioner för personlig anpassning 

som till exempel innehållsbaserade rekommendationer och filtrering av 

informationen som visas baserat på gemenskapens intressen tillfredsställer 

kundernas behov i de skräddarsydda miljöer som är omöjligt för  

traditionella offline företag att uppnå. Virtuella gemenskaper underlättar 
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kommunikationen mellan kunder, ger kunderna möjlighet att dela med sig 

av och få kunskaper och erfarenheter. Underhållningsspel är också en bra 

anledning för kunden att stanna på en sociala nätverkstjänst. 

besöksvärdesfaktorer såsom bekvämlighet, hastighet, anpassning, 

gemenskap och förtroende har direkt inverkan på besöksvärdet och avsikten 

att återbesöka enligt Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010). 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) säger att resultaten av deras 

empiriska studie visar på flera konsekvenser.  

Förtroendet har en mycket stor inverkan på samspelet mellan  kunder och 

företag på en social nätverkstjänst eftersom det finns så många bedrägerier 

på internet. För det andra har underhållningsvärdet effekter på kundernas 

återbesöksavsikt till en sociala nätverkstjänst eftersom många människor 

tillbringar mycket tid på en sociala nätverkstjänst med att spela spel som 

"Happy Farmer". Gemenskapen och bekvämlighet är också mycket viktigt 

eftersom de är grundläggande funktion hos en sociala nätverkstjänst. 

(Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

Deras undersökning visar även att personlig anpassning inte har någon 

signifikant inverkan på återbesöksavsikten (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 

2010). 
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Figur 2. besöksvärdet och avsikt att återbesöka en social nätverkstjänst. 

(Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har identifierat följande 4 faktorer 

som viktigast och som mest påverkar kundens upplevda värde av att 

använda  en social nätverkstjänst och viljan att återbesöka ett företags sida 

på en social nätverkstjänst. 

1. Tjänstens bekvämlighet att använda 

2. Tjänstens gemenskap 

3. Tjänstens pålitlighet 

4. Tjänstens underhållningsvärde 

Möjligheten till personlig anpassning har dock  inte någon större betydelse 

för det upplevda besöksvärdet eller viljan att återbesöka ett företags sidan på 



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 18 
 

en social nätverkstjänst enligt Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010). 

Jag kommer dock att även använda kriteriet för personlig anpassning i 

modellen för besöksvärdet och avsikt att återbesöka en social nätverkstjänst. 

av Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) för att se om det har större 

betydelse för besök på företagssidor via mobila sociala nätverkstjänster än 

vid generella besök på sociala nätverkstjänster via en vanligt dator med 

fullstor skärm. 

5. Tjänstens möjlighet till personlig anpassning 

Nedan redogörs för vad Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) menar med 

sina 5 kriterier i sin besöksvärdesmodell och deras innebörd.  

 

 2.2.1  Tjänstens bekvämlighet att använda 

Med bekvämlighetsvärdet menas hur lättanvänt användargränssnittet är, hur 

lättanvända spårningsförfaranden är och i hur stor utsträckning den 

möjliggör online kommunikation. De är är avsedda att mäta hur lättanvänd 

tjänsten är. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

 

 2.2.2  Tjänstens gemenskap 

Med gemenskapsvärdet för kunden menas nivån av utbyte av information 

och kunskap, Antalet värdefulla upplysningar som erbjuds och hur aktivt 

deltagandet är.  De är avsedda att mäta hur stark gemenskapen hos tjänsten 

är. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

 

 2.2.3  Tjänstens pålitlighet 

Med pålitlighetsvärdet för kunden menas hur stort förtroendet för 

kommunikationen är, hur säker tjänsten är, hur betrott varumärket är, hur 

pålitliga villkor och policy för tjänsten är, hur tillförlitligt tillförlitligt 

gensvaret man får är och hur tillförlitliga lösningarna är. De är avsedda att 

mäta hur pålitlig tjänsten är. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 
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 2.2.4  Tjänstens underhållningsvärde 

Med underhållningsvärdet för kunden menas om spelet är roligt i fall ett 

sådant erbjuds, hur interaktion med andra spelare är och om det erbjuds 

Uppdaterad information om spelet och spelarna. De är avsedda att mäta hur 

underhållande tjänsten är. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

 

 2.2.5  Tjänstens möjlighet till personlig anpassni ng 

Med anpassningsvärdet menas hur anpassningsbar kommunikationsmiljön 

är för användarens behov, och om möjlighet till skräddarsydd service 

erbjuds. De är avsedda att mäta hur anpassningsbar tjänsten är för 

personliga behov. (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 
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 2.3  Undersökningsmodell 

Modellen TAMM (Kaasinen, 2008) och modellen för besöksvärde av 

sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) kompletterar 

varandra vad gäller syftet för min undersökning då den ena mäter villigheten 

att ta i bruk en mobil tjänst första gången  och den andra mäter besöksvärdet 

av sociala nätverkstjänster och villigheten att återbesöka en social 

nätverkstjänst i synnerhet. 

Jag kommer därför att undersöka användaracceptansen och villigheten att ta 

i bruk en mobil social nätverkstjänst genom att använda modellen TAMM 

(Kaasinen, 2008) och använda dess 4 huvudfaktorer i min undersökning för 

att undersöka vilken betydelse användaracceptansen har för besöksvärdet av 

mobila sociala nätverkstjänster. 

Jag använder modellen för för besöksvärde av sociala nätverkstjänster 

(Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) för att specifikt mäta  besöksvärdet  

för mobila sociala nätverkstjänster och villigheten att återbesöka en mobil 

social nätverkstjänst. Sedan kan jag korsreferera svaren för 

användaracceptansen och besöksvärdet med varandra för att se om dom är 

likartade eller skiljer sig mycket från varandra. 

Technology Acceptance Model for Mobile Services (TAMM) definierar fyra 

huvudfaktorer för användaracceptans från användarens perspektiv:  

1. Användarens upplevda värde.  

2. Användarens upplevda användarvänlighet.  

3. Användarens upplevda pålitlighet. 

4. Användarens upplevda enkelhet att anpassa tjänsten. 

 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har identifierat följande 4 faktorer 

som viktigast och som mest påverkar kundens upplevda värde av att 

använda  en social nätverkstjänst och viljan att återbesöka ett företags sida 

på en social nätverkstjänst. 
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1. Tjänstens bekvämlighet att använda 

2. Tjänstens gemenskap 

3. Tjänstens pålitlighet 

4. Tjänstens underhållningsvärde 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har även undersökt nedanstående 

kriteriums viktighet och kom fram till att det inte var så viktigt för 

besöksvärdet av sociala nätverkstjänster för användare som använder 

vanliga datorer. Jag kommer dock undersöka även detta kriterium efter som 

TAMM (Kaasinen, 2008) anser att det är viktigt för just mobila tjänster. 

5. Tjänstens möjlighet till personlig anpassning 

Möjligheten till personlig anpassning har dock  inte någon större betydelse 

för det upplevda besöksvärdet eller viljan att återbesöka ett företags sidan på 

en social nätverkstjänst enligt Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010). 

För att mäta besöksvärdet av mobila sociala nätverkstjänster som kopplar 

jag dimensionerna i TAMM (Kaasinen, 2008) som är avsedd att specifikt 

mätta användaracceptansen av mobila tjänster till dimensionerna i modellen 

för besöksvärde av sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 

2010) som är avsedd att mäta besöksvärdet av sociala nätverkstjänster 

generell. Detta för att kunna mäta besöksvärdet av mobila sociala 

nätverkstjänster specifik och se hur användaracceptansen av mobila tjänster 

påverkar besöksvärdet av sociala nätverkstjänster i synnerhet. 

Det första kriteriet för  besöksvärdet (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) 

är tjänstens bekvämlighet att använda och detta besvaras av TAMM's 

(Kaasinen, 2008) kriterium Användarens upplevda användarvänlighet, 

Det andra kriteriet för besöksvärdet (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) 

är Tjänstens gemenskap  och detta besvaras av TAMM's (Kaasinen, 2008) 

kriterium Användarens upplevda värde eftersom ett av det värden använder 

vill få ut av sociala nätverkstjänster är just gemenskap. 

Det tredje kriteriet för besöksvärdet (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) 
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är Tjänstens pålitlighet  och detta besvaras av TAMM's (Kaasinen, 2008) 

kriterium Användarens upplevda pålitlighet. 

Det fjärde kriteriet för besöksvärdet (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) 

är Tjänstens underhållningsvärde  och även detta besvaras av TAMM's 

(Kaasinen, 2008) kriterium Användarens upplevda värde. 

TAMM's kriterium Användarens upplevda enkelhet att anpassa tjänsten kan 

kopplas till  kriteriet Tjänstens möjlighet till personlig anpassning för 

besöksvärdet (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). Detta anser dock 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y (2010) ej påverkar besöksvärdet men jag 

kommer ändå ta med det eftersom TAMM's modell anser att det är viktigt 

dör just mobila tjänster då Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y (2010) 

undersökning är gjort på användare som besöker sociala nätverkstjänster via 

en vanligt eller bärbar dator. 

 2.3.1  Enkätutformning 

Baserat på ovanstående koppling mellan TAMM och modellen för 

besöksvärdet av sociala nätverkstjänster har jag konstruerat en  enkät som 

undersöker användaracceptansens av mobila tjänster och för besöksvärdet 

av mobila sociala nätverkstjänster. Svaren kan jag sedan använda för att 

undersöka om kriterierna i TAMM har betydelse för det likartade kriterierna 

i modellen för besöksvärdet av sociala nätverkstjänster jag kopplat dem till. 

Enkäten finns inlagd i bilaga 1. 

 



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 23 
 

 3  Metod  

Kapitlet behandlar det praktiska tillvägagångssättet för undersökningen. 

Här beskrivs hur litteraturinsamlingen gått till, samt hur det empiriska 

materialet samlats in. Jag diskuterar även de metodproblem jag anser finns 

med mitt val. 

 3.1  Litteratursökning 

För att läsa in mig på forskningsområdet jag valde och få en ordentlig 

teoretisk bakgrund så startade jag med en litteraturstudie. Jag använde Luleå 

Tekniska Universitets biblioteksdatabas LUCIA för att hitta lämplig 

litteratur. Utöver det så sökte jag efter lämpliga vetenskapliga artiklar 

genom att använda databaserna ACM Digital Library, IEEE Xplore Articles, 

ScienceDirect (Elsevier), SCOPUS (Elsevier), SPIE Digital Library och 

Web of Science (ISI). De sökord jag använde mig av var följande, ” mobile 

user acceptance”, ”user acceptance mobile services”, ”mobile social 

network interface”, ”user acceptance mobile services”, ”mobile kaasinen”, 

”mobile bertini”, ”social customer”. 

Vid läsning av litteraturen granskades de olika författarnas källförteckningar 

för att finna ytterligare litteratur på området. Den valda litteraturen 

behandlar användaracceptans och användbarhetsutvärderingar. 

 3.2  Forskningsstrategi 

Enligt Denscombe (2000) är målsättningen med en surveyundersökning att 

åskådliggöra det generella genom att få en bred och omfattande täckning. 

Denscombe menar att surveyundersökningar passa utmärkt för småskalig 

forskning som den vi valde att utföra.  

Jag valde surveyundersökning som forskningsstrategi eftersom jag ville 

göra en kvantitativ undersökning och studera kommunikation med företag 

via sociala nätverks mobila applikation på bredden.  

Min undersökning har utgått från befintliga teorier om sociala gemenskaper 

och användaracceptans och besöksvärdesutvärderingar för sociala 
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nätverkstjänster, jag har inte försökt skapa någon ny teori om hur man ska 

använda användaracceptans och besöksvärdesutvärderingar för sociala 

nätverkstjänster för mobila applikationer.  

Jag har försökt dra slutsatser om de kriterier som är viktigast respektive 

oviktiga för en framgångsrik social gemenskap för mobila användare på en 

social nätverkstjänst. 

 3.3  Undersökningsobjekt 

Jag valde att utföra en surveyundersökning på studenter vid Luleå Tekniska 

Universitet för att få ett svar på mina frågor om vilka kriterier inom 

byggandet av en framgångsrik social gemenskap för företag för mobila 

användare.  

Jag valde användning av mobila Facebook applikationer eftersom Facebook  

är  en av de mest använda mobila sociala nätverkstjänsterna. Detta innebär 

att det är lättare att få tag på respondenter som använder applikationen för 

att besöka  företagssidor och har åsikter om vad som är viktigt avseende 

olika kriterierna för användaracceptans och besöksvärdesutvärderingar för 

mobila sociala nätverkstjänster.  

Utifrån dessa svar kommer jag sedan att försöka dra slutsatser om vilka 

kriterier hos mobila applikationer som är viktigast för ett högt besöksvärde.

  

 3.4  Datainsamlingsmetod 

Jag ville få mer generaliserar information och därför valde jag att använda 

webbenkät som datainsamlingsmetod. 

Jag kommer att använda Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) kriterier 

och faktorer för besöksvärdet av sociala nätverkstjänster tillsammans med 

Kaasinens (2008) kriterier för användaracceptans av mobila tjänster som 

grund för att konstruera frågorna i den webbenkät jag kommer att skicka ut 

till presumtiva respondenter.  

Jag kommer sedan att analyserar enkätsvaren för att försöka dra slutsatser 
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om hur företag, myndigheter och organisationer ska använda sociala 

nätverkstjänster för framgångsrik kundkommunikation. 

Jag använde en enkät som var utformad utifrån befintliga teorier inom 

områdena användaracceptans av mobila tjänster och besöksvärdet av sociala 

nätverkstjänster och konstruerad enligt riktlinjerna för frågeformulär  enligt 

Denscombe (2000) och i enlighet med Denscombe (2000) riktlinjer för 

planering och förberedelse av frågeformulär. (se bilaga 1, Frågeformulär). 

Webbenkäten består av 16 stycken slutna frågor där första delen består av 

allmänna och demografiska frågor och andra delen baseras på Kaasinens 

(2008) 4 kriterier för användaracceptans av mobila tjänster och den tredje 

delen baseras på de 5 kriterierna för utvärdering av besöksvärdet av sociala 

nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010). 

Jag valde medvetet att endast använda en fråga per kriterium i min 

webbenkät eftersom det är så lätt för respondenter att låta bli att svara om de 

tycker det verkar för jobbigt och är för många frågor. Detta innebär att min 

undersökning blir ganska övergripande och inte går ner i enskilda detaljer 

för de olika kriterierna.  

Min enkät är uppdelad i 3 olika delar där den första delen handla om 

demografiska och allmänna frågor om respondenten, den andra delen 

innehåller frågor om användaracceptans av mobila sociala nätverkstjänster 

och den tredje delen innehåller frågor om besöksvärdet av  mobila sociala 

nätverkstjänster. 

För frågorna om  användaracceptans av mobila sociala nätverkstjänster och 

frågorna om  besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster visar X axeln 

en 5 graders skalan där respondenterna får ange hur viktigt det kriteriet är, 1 

betyder Inte viktigt alls och 5 betyder Extremt viktigt. 

Enkätutskicket gjordes till 499 stycken slumpvis utvalda studenter vid Luleå 

tekniska Universitet. Jag gjorde ett slumpmässigt bekvämlighetsurval då jag 

hade möjlighet att skicka ut min webbenkät till tillgång till studenter vid 

Luleå Tekniska Universitet för och det var ett säkert sätt att få tillgång till 

respondenter som kunde svara på min webbenkät. 
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 3.5  Analysmetod 

Enligt Denscombe (2000) innebär analysmetod hur undersökaren 

sammanställer och bedömer de vetenskapliga teorierna med materialet från 

datainsamlingen. Undersökaren sammanställer sedan materialet utifrån 

dessa bedömningar och för att sedan komma med en slutsats av 

undersökning. För att nå undersökningens syfte jämförde jag teorin med det 

data som vi fick fram av enkätsvaren. Utifrån detta material drog jag sedan 

mina slutsatser. 

Jag började med att skapa en frekvenstabell för det insamlade materialet i ett 

Excel-ark. Excel var mitt verktyg för att sortera, analysera och kategorisera 

mina svar. Jag valde att sammanställa svaren i en frekvenstabell eftersom 

detta enligt Denscombe (2000) ger en tydligare bild av de vanligaste 

frekvenserna och gör det mycket lättare att läsa data. Man får enligt 

Denscombe (2000) omedelbart en antydan om vissa saker i datamaterialet 

och det inbjuder till frågor om varför vissa frekvenser är vanligare än andra, 

om det är en ren slump eller om det finns någon bakomliggande orsak? Jag 

valde även att organisera mitt data i en grupperad frekvensfördelning enligt 

den femgradiga ordinalskalan som varje fråga kunde besvaras på. Enligt 

Denscombe (2000) är en sådan grupperad frekvensfördelning en mycket 

värdefull och vanlig strategi att gruppera rådata på. 

När svaren var i ordning (se bilaga 2, enkätresultat) startade arbetet med att 

sammanställa resultatet och bestämma hur detta skulle presenteras. Jag 

valde att presentera hur många av mina respondenter som valde ett specifikt 

svarsalternativ i form av ett stapeldiagram per fråga med en stapel per 

svarsalternativ enligt ordinalskalan för frågan. Detta ger ingen statistisk 

analys utan är endast en sammanställning utav de resultat jag fick, som jag 

sedan baserar min diskussion och slutsats på. Jag valde stapeldiagram 

eftersom de enligt Denscombe (2000) är ett lämpligt sätt att presentera 

frekvenser på. 

 



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 27 
 

 3.6  Metodproblem 

 3.6.1  Validitet 

Denscombe (2000) säger att validitet handlar om i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoderna för att erhålla data är exakta, riktiga och 

träffsäkra. Thurén (1991) säger att validitet innebär att man verkligen 

undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. Validitet handlar om 

hur väl en undersökning stämmer överens med det som faktiskt ska 

undersökas. 

 3.6.2  Reliabilitet 

Denscombe (Ibid) säger att reliabilitet innebär att mätinstrumentet ger 

samma data gång på gång, och att eventuella variationer helt och hållet 

beror på mätobjektet och inte den som genomför undersökningen eller de 

mätmetoder som används. Thurén (Ibid) säger att reliabilitet innebär att 

mätningarna är korrekt gjorda. Om flera undersökare som använder samma 

metod kommer till samma resultat så har undersökningen hög reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om i  hur hög utsträckning en undersökning är 

upprepningsbar och om resultaten kommer vara desamma som i den 

ursprungliga undersökningen. 

 

 3.7  Validitet 

För att säkerställa validiteten i min undersökning valde jag att genomföra en 

enkätundersökning i form av en webbenkät via Google Docs enkätverktyg.  

Enkätundersökningen bestod av noga diskuterade och analyserade frågor för 

att kunna säkerställa att studien skulle lyckas uppnå och bibehålla en god 

validitet. Enkätundersökning frågorna är utformade utifrån befintliga teorier 

i ämnet för att vara så relevanta som möjligt. 

Detta har bidragit till att jag hållit mig till undersökningens syfte, undersökt 

det som avsetts undersökas och skapat en hög validitet kring studiens 

ändamål. 
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 3.8  Reliabilitet 

För att säkerställa reliabiliteten i min undersökning valde jag att genomföra 

en enkätundersökning i form av en webbenkät via Google Docs 

enkätverktyg.   

Jag inte haft någon personlig kontakt med respondenterna vilket innebär att 

jag inte har kunna påverka deras svar.  

Genom att använda mig att detta verktyg som automatiskt samlar in svaren 

på frågorna för varje respondent och sammanställer dem i ett kalkylblad så 

elimineras risken för dataförlust eller felaktigt registrerade svar.  

Vidare innebär webbenkätundersökningen att mina respondenter frivilligt 

har deltagit i undersökningen och besvarat på frågorna i sin egen takt och på 

i en miljö de själva har valt.  

Detta anser jag medför att respondentens svar inte är framtvingande eller 

påverkade vilket gör att undersökningen stödjer reliabiliteten och är 

upprepningsbar där variationer endast beror på olikheter hos 

respondenterna. 
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 4  Empiri  

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen av 

vad användare tycker är viktigt angående användaracceptans av mobila 

sociala nätverkstjänster och vad som är viktigt för att dessa ska få ut ett 

högt besöksvärde av att besöka företagssidor på mobila sociala 

nätverkstjänster 

 4.1  Introduktion 

Jag fick totalt 21 svar på min enkätundersökning som skickades ut till 499 

slumpvis utvalda studenter på Luleå Tekniska Universitet.  

Alla diagrammen har det gemensamt att Y axeln visar antalet respondenter 

och X axeln visar de olika svarsalternativen för frågan. 

Jag redovisar här endast frågorna som handlar om användaracceptans av 

mobila sociala nätverkstjänster och frågorna om besöksvärdet av mobila 

sociala nätverkstjänster. Avsikten med  detta är att jag vill se hur 

respondenterna svara inom dessa två områden. Resultatet för de allmänna 

och demografiska frågorna finns i bilaga 2, enkätresultat. 
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 4.2  Användaracceptans av mobila sociala 
nätverkstjänster  

I detta avsnitt presenteras svaren på frågorna om användaracceptans av 

mobila sociala nätverkstjänster. 

 4.2.1  Användarens upplevda värde av tjänstens bet ydelse för 
viljan att ta i bruk 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att värdet de tror 

sig få av innehållet på ett företags sida på Facebook via den mobila sociala 

nätverkstjänsten Facebook har för deras vilja att besöka en företagssida via 

Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 8. Antal respondenter per nivå av upplevda värdets viktighet. 
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 4.2.2  Användarens upplevda lätthet att använda tj änstens 
betydelse för viljan att ta i bruk 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att ett 

företags sida på Facebook är lättanvänd och lättöverskådlig via Facebooks 

mobila sociala nätverkstjänst för deras vilja att besöka en företagssida på via 

Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 9. Antal respondenter per nivå av upplevd lätthet att användas 

viktighet. 
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 4.2.3  Användarens syn på tjänstens pålitlighets b etydelse för 
viljan att ta i bruk 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att pålitligheten 

hos ett företags sidan via Facebooks mobila tjänst är avseende innehållets 

tillförlitlighet, att sidan fungerar som den ska, inte kraschar hela tiden och 

att de inte missbrukar deras personliga information för deras vilja att besöka 

en företagssida via Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 10. Antal respondenter per nivå av sidans pålitlighets viktighet. 
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 4.2.4  Användarens upplevda lätthet att anpassa tj änstens 
betydelse för viljan att ta i bruk 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att de 

får bra information om de möjligheter ett företags sida på Facebook ger dem 

för att underlätta användningen, att installationen är enkelt om det krävs 

installation av plug-ins och att sidan passar deras invanda sätt att använda 

Facebook på för deras vilja att besöka en företagssida via Facebooks mobila 

tjänst. 

Diagram 11. Antal respondenter per nivå av upplevd lätthet att anpassas 

viktighet. 
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 4.3  besöksvärdet av mobila sociala 
nätverkstjänster  

I detta avsnitt presenteras svaren på frågorna om besöksvärdet av mobila 

sociala nätverkstjänster. 

 4.3.1  Tjänstens bekvämlighet att användas betydel se för 
besöksvärdet 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att ett 

företags sida på Facebook är lättanvänd, på ett enkelt sätt kan spåra 

användningen (t.ex. en diskussion med någon) och möjliggör online 

kommunikation med företaget och andra besökare till sidan för deras vilja 

att besöka en företagssida via Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 12. Antal respondenter per nivå av sidans bekvämlighet att 

användas viktighet. 
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 4.3.2  Tjänstens möjligheter till personlig anpass nings 
betydelse för besöksvärdet 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att ett 

företags sida på Facebook kan anpassas till deras personliga behov gällande 

vilken information de ser och hur de kommunicerar på den och även att de 

kan skräddarsy servicen så den passa deras personliga behov för deras vilja 

att besöka en företagssida via Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 13. Antal respondenter per nivå av personlig anpassnings 

viktighet. 
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 4.3.3  Tjänstens gemenskaps betydelse för besöksvä rdet 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att ett 

företags sida på Facebook har en bra gemenskap med utbyte av information, 

värdefulla upplysningar och aktivt deltagande via till exempel grupper för 

deras vilja att besöka en företagssida via Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 14. Antal respondenter per nivå av gemenskapens viktighet. 
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 4.3.4  Tjänstens pålitlighets betydelse för besöks värdet 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att de 

på ett företags sida på Facebook kan ha förtroende för kommunikationen 

med andra där, att tjänsten är säker, att varumärket är pålitligt, att villkoren 

och policyn företaget har är pålitliga, att gensvaret de får på inlägg är 

tillförlitliga och att det lösningar sidan erbjuder är tillförlitliga så de inte 

behöver oroa sig för att bli lurad för deras vilja att besöka en företagssida 

via Facebooks mobila tjänst. 

Diagram 15. Antal respondenter per nivå av sidan pålitlighets viktighet för 

återbesök. 

 

 

Totalt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 4 5

Totalt

Antal / Viktighet

Tjänstens pålitlighet



Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av  mobila sociala nätverkstjänster   

 
 
 

 38 
 

 4.3.5  Tjänstens underhållnings betydelse för besö ksvärdet 

I detta avsnitt presenteras hur viktigt respondenterna anser att det är att ett 

företags sida på Facebook är underhållande och erbjuder roliga spel där man 

till exempel kan vinna en av deras produkter eller tjänster, presentkort, 

rabatter och dylikt, att man kan interagera med andra spelare och att det 

alltid finns uppdaterad information relaterad till spelet och spelarna så man 

kan se hur det går för deras vilja att besöka en företagssida via Facebooks 

mobila tjänst. 

Diagram 16. Antal respondenter per nivå av underhållningsvärdets 

viktighet. 
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 5  Analys  

I detta avsnitt presenteras analysen av min empiri och hur väl den 

överensstämmer med mitt teoretiska ramverk. 

 5.1  Demografiska och allmänna frågor 

Jag tog med frågan om åldersgrupp i min enkät eftersom det kunde vara 

intressant att se vilken åldersgrupp som dominerade bland respondenterna 

och det visade sig att 18 av 21 respondenter tillhör åldersgruppen 18-30 år.  

I detta avsnitt presenteras svaren på frågorna om användaracceptans av 

mobila sociala nätverkstjänster. 

På frågan om kan kan man se att 16 av 21 respondenter är av manligt kön 

och alltså i övervägande majoritet.  

På frågan om utbildningsnivå kan vi se att drygt hälften av respondenterna 

(12 av 21) har kandidat eller magisterexamen från högskola/universitet. 

På frågan om datorvana kan man se att alla respondenterna anser att dom 

har god till extrem god datorvana. 

På frågan om respondenterna kände till att man kan besöka företagssidor på 

Facebook vi mobiltelefonen så kände hela 19 av 21 respondenter till det . 

På frågan om hur många företags Facebooksidor de besökt via sin 

mobiltelefons mobila Facebookapplikation så var det endast 5 st som 

svarade att de inte besökt ett enda företags sida vilket innebär att majoriteten 

som svarade på undersökningen har erfarenhet av att besöka företags 

Facebook sidor via sin mobila Facebook applikation. Det som ej besökt ett 

enda företags Facebooksida har kanske lite mindre relevans för svaren på 

frågorna om vad det tycker är viktigt för besöksvärdet men dom tas ändå 

med i sammanställningen där med då de kan göra en egen uppskattning av 

vad det tycker är viktigt för besöksvärdet vid besök på företagssidor. 

På frågan om användarvana kan vi se att hela 19 av 21 respondenter har 

använda Facebook i mobiltelefon i 1 år eller mer vilket gör dem till vana 
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användare så de ovana användarna är i minoritet i min undersökning.  

 5.2  Användaracceptans av mobila sociala 
nätverkstjänster 

På frågan om det upplevda värdet så kan man se att 7 av 21 respondenter 

anser att det inte är så viktigt (grad 1 eller 2) och att 8 stycken tycker det är 

medelviktigt (grad 3) och att 9 stycken tycker det är mycket viktigt eller 

extremt viktigt (grad 4 eller 5). Detta ger stöd för kriterier Upplevda värdet i 

TAMM (Kaasinen, 2008) då det är en majoritet tycker det är viktigt till 

extremt viktigt att värdet det tror sig få ut av att använda tjänsten påverkar  

deras vilja att ta den i bruk. 

När det gäller frågan om upplevd lätthet att använda så tycke ren 

överväldigande majoritet att det är mycket viktigt (grad 4) eller extrem 

viktigt (grad 5). Detta ger ett starkt stöd för kriteriet Upplevda lätthet att 

använda i TAMM (Kaasinen, 2008) som hävdar att upplevd lätthet att 

använda  tjänsten påverkar  användarnas vilja att ta den i bruk.  

För frågan om sidans pålitlighet så tycker alla respondenter att det är viktigt 

till extremt viktigt. Detta ger ett starkt stöd för kriteriet Pålitlighet i TAMM 

(Kaasinen, 2008) som hävdar att tjänstens pålitlighet påverkar  användarnas 

vilja att ta den i bruk.  

På frågan om upplevd lätthet att anpassa så tycker alla respondenter att det 

är viktigt till extremt viktigt. Detta ger ett starkt stöd för kriteriet upplevd 

lätthet att anpassa tjänsten i TAMM (Kaasinen, 2008). som hävdar att 

upplevd lätthet att anpassa  tjänsten påverkar  användarnas vilja att ta den i 

bruk.  

Vad gäller det upplevda värdets vikt för att de ska vilja besöka en 

företagssida på Facebook via mobilen så tycker majoriteten att det är viktigt 

till extremt viktigt att innehållet är värdefullt för dem för att de ska vilja 

besöka den.  

Vad gäller upplevd lätthet att använda sidan så tycker en överväldigande 

majoritet att det är viktigt till extremt viktigt att sidan är lättanvänd. Till och 

med de som bara besökt en företags sida på Facebook någon enstaka gång 
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vill att sidan ska vara lättanvänd. 

Vad gäller pålitlighet så tycker alla respondenter att det är viktigt till  

mycket viktigt att sidan fungerar som den ska och inte missbrukar 

besökarnas personliga information.  Alla vill med andra ord att sidan ska  

fungera som dem ska och att den inte missbrukar deras personliga 

information. 

För lätthet att anpassa så vill alla att sidan ska vara lätt att anpassa till deras 

personliga intressen och smak. Till och med de som bara besökt en företags 

sida på Facebook någon enstaka gång vill alltså att sidan ska vara 

lättanvänd. 

 

 5.3  Besöksvärdet av mobila sociala 
nätverkstjänster 

Vad gäller frågan om bekvämlighet vid besök på företags sidor på mobila 

sociala nätverkstjänster så anser en förkrossande majoritet på 19 av 21 

respondenter att det är viktigt till extremt viktigt att den är bekväm att 

använda till sitt syfte. Detta ger ett starkt stöd för kriteriet Bekvämlighet i 

modellen besöksvärdet av sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & 

Lan, Y. 2010) där det hävdas att tjänstens bekvämlighet att använda har stor 

betydelse för besöksvärdet, 

På frågan om personlig anpassning för viljan att återanvända så svara något 

8 respondenter att det inte är viktigt alls (grad 1) eller mindre viktigt (grad 

2), 8 respondenter att det är viktigt (grad3) och 7 respondenter svarade att 

det är mycket viktigt (grad 4) eller extremt viktigt (grad 5). Detta ger svagt 

stöd för påståendet att kriteriet Personlig anpassning inte har någon större 

betydelse för besöksvärdet  i modellen besöksvärdet av sociala 

nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010) . 

För frågan om Gemenskapens relevans vid besök  på företags sidor på 

mobila sociala nätverkstjänster så anser en förkrossande majoritet på 17 av 

21 respondenter att det är viktigt till extremt viktigt. Detta ger ett starkt stöd 

för kriteriet Gemenskap i modellen besöksvärdet av sociala nätverkstjänster 
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(Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010)  där det hävdas att tjänstens 

gemenskap har stor betydelse för besöksvärdet,. 

När det gäller frågan om pålitlighet så anser 18 av 21 respondenter att det är 

viktigt till extremt viktigt och ingen anser att det är oviktigt. Detta ger ett 

starkt mycket starkt stöd för kriteriet Pålitlighet  i modellen besöksvärdet av 

sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. 2010)  där det 

hävdas att tjänstens pålitlighet har stor betydelse för besöksvärdet,.  

På frågan om underhållningen för svarar 11 respondenter att det inte är 

viktigt alls (grad 1) eller mindre viktigt (grad 2). 10 respondenter tyckte att 

det är viktigt (grad3) eller mycket viktigt (grad 4). Ingen tyckte att det var 

extremt viktigt (grad 5). Detta ger ett  visst stöd för  kriteriet Underhållning i 

modellen besöksvärdet av sociala nätverkstjänster (Zhang, G. , Zhou, F. , & 

Lan, Y. 2010)  där det hävdas att tjänstens underhållningsvärde har stor 

betydelse för besöksvärdet. 

Så gott som alla respondenterna tycker det är viktigt att sidan är lättanvänd, 

använder enkla spårningsprocedurer och möjliggör online kommunikation 

med företaget och andra besökare till sidan för att det ska få ut ett högt 

besöksvärde av sidan och vilja återbesöka ett företags sida på ett mobilt 

socialt nätverk.  

2/3 delar av respondenterna tycker det är viktigt till extremt viktigt med 

personlig anpassning för att de ska få ut ett högt besöksvärde av att besöka 

ett företags sida på ett mobilt socialt nätverk. De vill kunna anpassa 

innehållet på företagssidan så att den passar deras intressen och användning. 

Nästan alla respondenterna tycker det är viktigt till extremt viktigt med att 

sidan erbjuder en social gemenskap i form att grupper för utbyte av 

information och aktivt deltagande för att de ska få ut ett högt besöksvärde av 

att besöka ett företags sida på ett mobilt socialt nätverk. 

Nästan alla respondenterna tycker det är viktigt till extremt viktigt med 

pålitlighet avseende förtroende för kommunikationen med andra där, att 

tjänsten är säker, att varumärket är pålitligt, att villkoren och policyn 

företaget har är pålitliga, att gensvaret de får på inlägg är tillförlitliga och att 

det lösningar sidan erbjuder är tillförlitliga så de inte behöver oroa sig för att 
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bli lurad för att de ska få ut ett högt besöksvärde av att besöka ett företags 

sida på ett mobilt socialt nätverk.   

Vad gäller underhållning i forma till exempel spel och tävlingar så har det en 

måttlig betydelse för besöksvärdet av att besöka ett företags sida på ett 

mobilt socialt nätverk. Nästan hälften tycker det är viktigt eller mycket 

viktigt så även detta kriterium är lönt att ta hänsyn till på företagssidor på 

Facebook. 
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 5.4  Graden av betydelse för varje kriterium  

Nedan presenteras ett diagram och en tabell som visar den genomsnittliga 

graden av betydelse för varje kriterium för min undersökning. 

 

Diagram 17. Medelvärdet av kriterierna för användaracceptans och 

besöksvärde. 
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 6  Diskussion 

 6.1  Teoridiskussion 

Technology Acceptance Model for Mobile Services (TAMM) definierar fyra 

huvudfaktorer för användaracceptans från användarens perspektiv:  

1. Användarens upplevda värde.  

2. Användarens upplevda användarvänlighet.  

3. Användarens upplevda pålitlighet. 

4. Användarens upplevda enkelhet att anpassa tjänsten. 

Hur dessa faktorer bör beaktas vid utformningen av enskilda mobila tjänster 

beror på den aktuella tjänsten. (Kaassinen, 2008).  

Man kan se att för användaracceptansen är pålitligheten det viktigaste 

kriteriet, följt av upplevd lätthet att anpassa, upplevd lätthet att använda och 

till sist minst viktigt för viljan att ta i bruk en företagssida på ett mobilt 

social nätverkstjänst är det upplevda värdet av tjänsten. 

För besöksvärde av att använda en  företagssida på ett mobilt social 

nätverkstjänst är pålitlighet det viktigaste kriteriet, följt av bekvämlighet, 

sedan gemenskap, därefter personlig anpassning och till sist 

underhållningsvärdet som anses vara minst viktigt för besöksvärdet och 

viljan att återbesöka en  företagssida på ett mobilt social nätverkstjänst.  

Vad gäller undersökningens syfte som varit att undersöka 

användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av mobila sociala 

nätverkstjänster och kopplingen mellan kriterierna för användaracceptans i 

TAMM och kriterierna för besöksvärdet av sociala nätverkstjänster så  

redogör jag för dessa nedan. 

Vad gäller TAMM's kriterium upplevt värde och dess koppling till tjänstens 

gemenskap och underhållningsvärde så kan man se att den påvisar ett 

samband mellan användaracceptans av mobila tjänster och besöksvärdet 
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användaren får ut av en mobil social nätverkstjänst. 

Vad gäller TAMM's kriterium Upplevd lätthet att använda och dess koppling 

till tjänstens bekvämlighet så kan man se att dessa bägge anses vara lika 

viktiga. Även här anser jag att detta påvisar ett samband mellan 

användaracceptans av mobila tjänster och besöksvärdet användaren får ut av 

en mobil social nätverkstjänst. 

Vad gäller TAMM's kriterium Pålitlighet och dess koppling till 

besöksvärdesmodellens kriterium Pålitlighet så anser jag att även  detta 

påvisar ett samband mellan användaracceptans av mobila tjänster och 

besöksvärdet användaren får ut av en mobil social nätverkstjänst. 

Vad gäller TAMM's kriterium Upplevd lätthet att anpassa så anses det vara 

betydligt viktigare än kriteriet Personlig anpassning. Här anser jag inte att 

något direkt samband mellan användaracceptans och besöksvärde kan 

påvisas och kan ej heller förklara det stora skillnaden i viktighet mellan 

dessa till synes likartade kriterier. 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har identifierat följande 4 faktorer 

som viktigast och som mest påverkar kundens upplevda värde av att 

använda  en social nätverkstjänst och viljan att återbesöka ett företags sida 

på en social nätverkstjänst. 

1. Tjänstens bekvämlighet att använda 

2. Tjänstens gemenskap 

3. Tjänstens pålitlighet 

4. Tjänstens underhållningsvärde 

Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010) har även undersökt nedanstående 

kriteriums viktighet och kom fram till att det inte var så viktigt för 

besöksvärdet av sociala nätverkstjänster för användare som använder 

vanliga datorer. Jag kommer dock undersöka även detta kriterium efter som 

TAMM (Kaasinen, 2008) anser att det är viktigt för just mobila tjänster. 

5. Tjänstens möjlighet till personlig anpassning 
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Möjligheten till personlig anpassning har dock  inte någon större betydelse 

för det upplevda besöksvärdet eller viljan att återbesöka ett företags sidan på 

en social nätverkstjänst enligt Zhang, G. , Zhou, F. , & Lan, Y. (2010). 

 

 6.2  Metodkritik 

En viktig fråga är om resultaten som presenteras här är relevanta är viktigt 

att diskutera så vi förhåller oss kritiska till vårt eget arbete.  

Vid genomförandet av en enkätundersökning ska man tänka på om 

respondenter kan förstå frågorna, svarat 100 % ärligt eller kanske vinklat 

frågorna för att ställa sig i bättre dager, man ska även tänka på om urvalet är 

representativ för ett genomsnitt av användarna eller om det är förskjutet.  

Vid jämförelsen mellan teorin och respondenterna svar så hittades många 

likheter vad gäller användaracceptans av mobila tjänster och vad gäller 

besöksvärde av sociala nätverkstjänster teorierna men även vissa olikheter, 

detta kan man försiktigt tolka som att respondenterna  inte försökt vinkla 

svaren till sin egen fördel  utan försökt svar så ärligt som möjligt på 

frågorna.  

Urvalet är nog inte representativt för genomsnittsanvändaren då det till 

största delen består av åldersgruppen 18 till 30 år och de flesta har en 

kandidat eller magisterexamen och är högutbildade. 

När jag konstruerade enkäten så valde jag medvetet att ha en bred fråga för 

varje kriterium eftersom jag ville hålla nere antalet frågor till ett minimum 

för att få en bättre svarsfrekvens då webbenkäter är lätta att låta bli att svara 

på. Detta leder dock till att man ej kan bryta ner de olika kriterierna i mindre 

beståndsdelar utan att dom behandlas övergripande med en fråga per 

kriterium där flera olika underkriterier ingår. 
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 7  Slutsatser  

I detta avsnitt presenteras mina slutsatser och min diskussion angående 

användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av mobila sociala 

nätverkstjänster. 

 7.1  Inledning  

Forskningsfrågan jag använt för min undersökning är: Vad tycker användare 

är viktigt för att  vilja ta i bruk och få ut ett högt besöksvärde av mobila 

sociala nätverkstjänster? 

De slutsatser jag dragit i min undersökning om användaracceptansen 

betydelse för besöksvärdet av mobila sociala nätverkstjänster och som 

svarar på min forskningsfråga presenteras som följer i ett avsnitt som 

behandlar mina slutsatser för vad användarna tycker är viktigt gällande 

användaracceptans och viljan att ta i bruk en sida på en mobil social 

nätverkstjänst och ett annat avsnitt som behandlar  mina slutsatser för vad 

användarna tycker är viktigt för besöksvärdet av en sida på en mobil social 

nätverkstjänst. 

 

 7.2  Återkoppling till syftet 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda vilken betydelse 

användaracceptansen har för besöksvärdet av  mobila sociala 

nätverkstjänster. Jag har gjort detta genom att använda befintliga teorier om 

vad som är viktigt för  användaracceptans av mobila tjänster och teorier om 

hur man skapar besöksvärde hos sociala nätverkstjänster.  

Respondenternas svar överensstämmer till stor del med kriterierna för 

användaracceptans så TAMM's teorier om användaracceptans av mobila 

tjänster är i hög grad tillämplig på mobila sociala nätverkstjänster. 

Respondenternas svar överensstämmer till stor del även när det gäller 

teorierna om besöksvärde av sociala nätverkstjänster för mobila sociala 

nätverkstjänster så även de är i hög grad tillämplig på mobila sociala 
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nätverkstjänster. 

 

 7.3  Slutsats 

Nedan presenteras mina slutsatser utifrån min undersökning som svarar på 

min forskningsfråga:  Vad tycker användare är viktigt för att  vilja ta i bruk 

och få ut ett högt besöksvärde av mobila sociala nätverkstjänster? 

I min enkätundersökning kunde jag se att alla TAMM's kriterier för 

användaracceptans hade betydelse för viljan att ta i bruk en mobil social 

nätverkstjänst och är relevanta även för mobila sociala nätverkstjänster. 

Pålitligheten, upplevda  användarvänligheten och den upplevda lättheten att 

anpassa tjänsten till användarna behov var det två överlägset viktigaste 

kriterierna enligt respondenterna medans det värde användaren upplever sig 

få ut av besöket inte var lika viktigt för viljan att ta i bruk en företagssida på 

en mobil social nätverkstjänst. 

I min enkätundersökning kunde jag se att alla  kriterier för besöksvärdet av 

sociala nätverkstjänster har viss betydelse och även dessa är relevanta för 

besöksvärdet och viljan att återbesöka mobila sociala nätverkstjänster. 

Bekvämligheten att använda tjänsten samt dess pålitligheten var överlägset 

viktigast. Gemenskapen den mobila sociala nätverkstjänsten erbjuder var 

något över medel i betydelse medan både underhållningsvärdet och 

möjligheten till personlig anpassning var under medel i betydelse för det 

upplevda värde användaren upplever sig få ut av besöket och deras vilja att 

återbesöka en företagssida på en mobil social nätverkstjänst. 

 

 7.4  Förslag till fortsatt forskning 

Mitt förslag till fortsatt forskning är att man undersöker mina resultat med 

hjälp av intervjuer för att se om det finns ytterligare faktorer och kriterier 

som användarna tycker är viktiga vid kundkommunikation via mobila 

sociala nätverkstjänster. Ett annat förslag är att genomföra undersökningen 

på respondenter som skiljer sig från mitt urval gällande till exempel  
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användarvana, åldersgrupp eller utbildningsnivå och jämföra detta med 

mina resultat. Ett tredje förslag är ytterligare forskning på djupet förde 

kriterier som min undersökning har pekat ut som viktigast. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågeformulär 

 

Demografiska frågor 

Åldersgrupp 

18 – 30 

31 – 45 

46+ 

Kön 

Man 

Kvinna 

Utbildningsnivå 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/universitet (Kandidatexamen) 

Högskola/universitet (Magisterexamen) 

Högskola/universitet (Doktorsexamen) 

Datorvana 

1 – 5 (Mycket liten van – Mycket stor vana) 
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Känner ni till att många företag, myndigheter och o rganisationer 
har egna sidor på Facebook som ni kan besöka via er  
mobiltelefon? 

Ja 

Nej 

*Om ni svarar nej så kan ni hoppa äver frågorna om kundkommunikation på 

sociala nätverk då ni ej gjort det. 

 

Antal företag myndigheter el. organisationers sidor  ni besökt på 
Facebook? 

0 

1 – 10 

11 – 30 

31 - 60 

61- 100 

Mer än 100 

 

Hur länge har ni använt Facebook 

Mindre än 3 månader 

3 – 6 månader 

7- 12 månader 

Mer än 1 år 
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Vad avgör er villighet att besöka ett företags 
sida på Facebook första gången? 

I detta avsnitt får ni besvara ett par frågor om hur viktiga nedanstående 

saker är för att ni ska vilja besöka ett företags sida på Facebook första 

gången. (Samtliga frågor ges på en 5 gradig skala: 1 betyder   Inte viktigt 

alls, och 5 betyder  Extremt viktigt) 

 

1. Hur viktigt är värdet ni tror er få av innehållet på ett företags sida på 

Facebook? 

2. Hur viktigt är det att ett företags sida på Facebook är lättanvänd och 

lättöverskådlig? 

3. Hur viktigt är det att  ett företags sida på Facebook är pålitlig 

avseende innehållets tillförlitlighet, att sidan fungerar som den ska, 

inte kraschar hela tiden och att de inte missbrukar din personliga 

information? 

4. Hur viktigt är det att ni får bra information om de möjligheter ett 

företags sida på Facebook ger er för att underlätta användningen, att 

installationen är enkelt om det krävs installation av plug-ins och att 

sidan passar ditt invanda sätt att använda Facebook på? 
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Vad avgör er villighet att återbesöka ett företags 
sida på Facebook flera gånger? 

I detta avsnitt får ni besvara ett par frågor om hur viktiga nedanstående 

saker är för att ni ska vilja återbesöka ett företags sida på Facebook fler 

gånger. (Samtliga frågor ges på en 5 gradig skala: 1 betyder :  Inte viktigt 

alls, och 5 betyder : Extremt viktigt) 

 

1. Hur viktigt är det att ett företags sida på Facebook är lättanvänd, på 

ett enkelt sätt kan spåra användningen (t.e.x en diskussion med 

någon) och möjliggör online kommunikation med företaget och 

andra besökare till sidan? 

2. Hur viktigt är det att ett företags sida på Facebook kan anpassas till 

era personliga behov gällande vilken information ni ser och hur ni 

kommunicerar på den och även att ni kan skräddarsy servicen så den 

passa era personliga behov? 

3. Hur viktigt är det att ett företags sida på Facebook har en bra 

gemenskap med utbyte av information, värdefulla upplysningar och 

aktivt deltagande via till exempel grupper? 

4. Hur viktigt är det att ni på ett företags sida på Facebook kan ha 

förtroende för kommunikationen med andra där, att tjänsten är säker, 

att varumärket är pålitligt, att villkoren och policyn företaget har är 

pålitliga, att gensvaret ni får på inlägg är tillförlitliga och att det 

lösningar sidan erbjuder är tillförlitliga så ni inte behöver oroa er för 

att bli lurad? 

5. Hur viktigt är det att ett företags sida på Facebook är underhållande 

och erbjuder roliga spel där man till exempel kan vinna en av deras 

produkter eller tjänster, presentkort, rabatter o.dylikt, att man kan 

interagera med andra spelare och att det alltid finns uppdaterad 

information relaterad till spelet och spelarna så man kan se hur det 

går? 
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Bilaga 2 – Enkätresultat 

Allmänna och demografiska frågor. 

Ålder Kön Utb. Datorvana 
Kännedom
? 

Antal 
besökta 
företag 

Användningstid 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Magisterexamen
) 

3 Nej 1 till 10 3 – 6 månader 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 5 Ja 
61 till 
100 

Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Kvinna Gymnasium 4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Kvinna 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

4 Ja 11 till 30 
Mindre än 3 
månader 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 4 Ja 11 till 30 Mer än 1 år 

31 – 45 
år 

Kvinna 

Högskola/univers
itet 
(Magisterexamen
) 

5 Ja 0 
Mindre än 3 
månader 
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18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Magisterexamen
) 

5 Ja 31 till 60 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Magisterexamen
) 

3 Ja 0 
Mindre än 3 
månader 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 5 Ja 11 till 30 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Kvinna Gymnasium 4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

4 Ja 
Fler än 
100 

Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Magisterexamen
) 

5 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

5 Ja 1 till 10 
Mindre än 3 
månader 
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18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

5 Ja 0 
Mindre än 3 
månader 

31 – 45 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 

46+ år Man Grundskola 3 Nej 0 
Mindre än 3 
månader 

18 – 30 
år 

Man Gymnasium 4 Ja 0 
Mindre än 3 
månader 

18 – 30 
år 

Man 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

4 Ja 1 till 10 7- 12 månader 

18 – 30 
år 

Kvinna 

Högskola/univers
itet 
(Kandidatexamen
) 

4 Ja 1 till 10 Mer än 1 år 
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Användaracceptans av mobila tjänster. 

Upplevt 
värde 

Upplevd 
användarvänlighet 

Pålitlighet 

Upplevd 
lätthet 
att 
anpassa 

2 4 4 3 

4 1 5 4 

2 5 4 4 

4 5 5 4 

2 4 3 3 

1 5 5 5 
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5 5 5 4 

3 4 4 4 

5 5 5 5 

3 3 5 5 

3 2 4 4 

5 4 5 4 

2 4 5 5 

3 3 5 5 
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5 5 5 5 

2 4 3 3 

3 4 5 3 

1 1 4 4 

3 5 5 5 

3 5 5 4 

3 4 5 5 
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besöksvärdet av sociala nätverkstjänster. 

Bekvämnlighet 
Personlig 
anpassning 

Gemenskap Pålitlighet Underhållning 

3 4 2 3 1 

4 1 2 4 3 

2 3 4 5 4 

4 4 2 5 2 

1 2 1 2 2 

5 1 3 2 2 
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5 4 3 5 2 

4 3 4 4 4 

5 1 3 4 2 

4 4 5 5 2 

4 3 3 3 4 

3 2 3 5 4 

5 3 5 4 4 

3 4 4 4 3 
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5 1 5 5 1 

4 2 4 2 4 

4 3 4 5 2 

3 3 3 4 2 

5 5 5 5 2 

5 2 3 4 3 

4 4 4 5 3 

 

 


