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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie handlar hur konsumenter söker information om produkter via internet. Det 
talas om att konsumenter genomgår en process, kallad beslutsfattandeprocessen, då 
konsumenten avser att genomföra ett köp. Den mest citerade beslutsfattandeprocessen 
består av fem steg, där det andra steget i processen utgörs av informationssökning. I 
informationssökningen söker konsumenten information om olika alternativ som 
konsumenten sedan överväger för ett potentiellt köp. En typ av informationskälla som 
konsumenter kan använda sig av i sin informationssökning är Word-of-Mouth (WOM), 
vilket är den informella kommunikationen som sker mellan två parter gällande information 
om produkter. WOM har ofta blivit förklarad som den mest effektiva kommunikationsform 
när det kommer till att påverka konsumenter. Genom internet kan konsumenter på nya sätt 
ta del av opartisk produktinformation genom elektronisk Word-of-Mouth (eWOM), vilket 
är alla, positiva eller negativa, uttalanden av potentiella, nuvarande, eller före detta kunder 
om en produkt eller ett företag, som är tillgängligt för en mängd människor eller 
institutioner via internet.  
 
Syftet med denna studie är att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 
individen och eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. 
Faktorer kopplade till produkten är typ av produkt, vilket utgörs av sökprodukter eller 
erfarenhetsprodukter, produktinvolvering, vilket utgörs av låg-involverande och hög-
involverande produkter samt olika sorters risk. Faktorer kopplade till individen är sociala 
band och en informationskällas trovärdighet och slutligen är faktorer kopplade till eWOM 
ett meddelandes volym, antal meddelanden, och valens, meddelandes natur. Studien är en 
kvantitativ studie som är genomförd på studenter vid Umeå universitet via en fysiskt 
distribuerad enkät. Enkäten är konstruerad i fyra olika delar där vi ställt upp scenarion med 
tillhörande påståenden för att kunna förklara studiens syfte. 
 
Studien visar att det existerar samband mellan faktorer kopplade till produkten, individen 
och eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. För 
samband mellan produktfaktorer och individfaktorer visade det sig att konsumenter i störst 
utsträckning kommer att använda sig av och förlita sig på konsumentgenererad information 
gällande erfarenhetsprodukter vilket gör det viktigt för företag att finnas och vara aktiva på 
olika typer av forum dit konsumenter vänder sig i sin informationssökning. För samband 
mellan produktfaktorer och eWOM-faktorer visade det sig att konsumenter tänker på både 
volym och valens i större utsträckning när det gäller erfarenhetsprodukter än vid 
informationssökning av sökprodukter. Detta ger då indikationer att företag bör vara aktiva 
och synas på forum där konsumenter söker information om erfarenhetsprodukter. Slutligen 
gällande samband mellan individfaktorer och eWOM-faktorer visade det sig konsumenter i 
sin informationssökning kommer att vända sig till andra konsumenter, eWOM, och förlita 
sig på denna information när de söker information om erfarenhetsprodukter samt att 
konsumenter tänker på både volym och valens när de söker information. Det blir därför 
återigen viktigt för företag att vara aktiva på olika internetsidor där konsumenter diskuterar 
olika produkter, speciellt då det i denna studie visade sig att konsumenter förlitar sig mer på 
information från andra konsumenter.  
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en inblick i det ämnesområde, 

konsumentbeteende och informationssökning, vi har valt att fördjupa oss i och genomföra 

vår studie inom, samt varför vi har valt detta specifika område. Vi kommer att visa på 

vilken kunskapslucka vi ser, som vi även avser att fylla genom vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
När en konsument står inför ett val av produkter måste denne fatta ett beslut. Vi ser detta 
beslut som extra intressant ur ett företags perspektiv då företag på ett eller annat sätt, 
genom såväl produkterbjudanden som produktinformation, kan påverka de beslut 
konsumenter slutligen fattar. Tidigare forskning av Payne (1976), Lussier & Olshavsky 
(1979), Bettman & Park (1980) Biehal & Chakravarti (1986), samt Russo and Leclerc 

(1994) inom marknadsföring och konsumentbeteende visar på att när konsumenten avser att 
genomföra ett köp av en produkt genomgår denne en process kallad decision making 

process (hädanefter beslutsfattandeprocessen), bestående av olika steg som tillsammans 
leder konsumenten genom potentiella köp (Babutsidze, 2012, s. 754). 

Beslutsfattandeprocessen har exempelvis delats in i olika steg eller faser. Lussier och 
Olshavsky (1979, s. 164) beskrev en beslutsprocess, bestående av två steg; (1) Allmän 
screening (informationssökning) och (2) beslut. Den allmänna screeningen, eller 
informationssökningen, innebär att konsumenter söker efter information om samtliga, eller 
de flesta, tillgängliga produkter som stämmer överens med konsumentens behov och väljer 
sedan de alternativ som verkar mest lämpliga för vidare övervägande. Det andra steget, 
beslutet, är då konsumenten väljer ut ett alternativ bland de alternativen som konsumenten 
samlat information om i det tidigare steget. (Lussier & Olshavsky, 1979, s. 164) 

Den mest refererade beslutsfattandeprocessen är den av Engel et al., (1968, s. 47-48) som 
ser konsumenters beslutsfattande som en komplicerad process, vilken följer fem olika steg; 
(1) problemupptäckt, (2) informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) köp och (5) 

INLEDNING  VETENSKAPLIGA 
UTGÅNGSPUNKTER  TEORI  PRAKTISK 

METOD  EMPIRI  ANALYS  SLUTSATSER & 
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utvärdering av köp. Enligt Engel et al. (1968, s. 46) startar hela processen genom att 
konsumenten upptäcker ett problem och konsumenten bestämmer sig då för att lösa 
problemet och således agerar därefter. När konsumenten väl bestämt sig för att agera och 
lösa det problem som uppstått kommer denne att gå vidare till informationssökning där 
konsumenten söker intern och/eller extern information. Den interna informationssökning 
sker när en konsument söker efter befintlig information tillgänglig hos sig själv och den 
externa informationssökning sker när konsumenten inte själv har någon tidigare erfarenhet 
eller information som kan användas för att lösa det problem som uppstått och får då söka 
information från någon extern källa. När konsumenten samlat på sig tillräckligt med 
information kommer denne att gå vidare till utvärderingsprocessen vilken i slutändan 
kommer att resultera i att konsumenten bestämmer sig antingen för att inte gå vidare till ett 
köp, eller hittar konsumenten en produkt som bäst passar dennes preferenser och således 
går vidare till ett köp. Beslutsprocessen tar inte slut när ett köpbeslut är taget, istället rör sig 
konsumenten in i det sista steget, vilket är det steg där konsumenter utvärderar sitt köp. 
(Engel et al., 1968, s. 48-49) 
 
Gemensamt för de två ovan nämnda beslutsprocesserna är att båda innefattar 
informationssökning. Vi ser detta steg, informationssökningen, som en intressant del av 
beslutsfattandeprocessen då vi menar att det är i informationssökningen som företag i stor 
utsträckning kan komma in och påverka konsumenter i beslutsfattandeprocessen. Jacoby et 
al. (1994, s. 292) menar att varje steg i beslutsfattandeprocessen kan förklaras som en egen 
dynamisk process, vilket betyder att informationssökning kan förklaras som en helt egen 
process. Vidare menar Jacoby et al. (1994, s. 292) att när mycket information finns 
tillgänglig för konsumenten, vänder sig konsumenten till vissa informationskällor före 
andra och att hela sekvensen av informationssökning därför kan ha stor inverkan på det 
slutgiltiga beslutet som konsumenten fattar. 
 
Tidigare forskning (Bettman et al., 1980, s. 244) visar att konsumenter med mindre 
kunskap om en specifik produkt tenderar att söka mer extern information i sitt 
informationssökande, än att endast förlita sig på sin interna information. Detta medan 
konsumenter med mer kunskap om en specifik produkt anser sig kunna förlita sig på sina 
egna förmågor och erfarenheter, deras interna information, utan att behöva söka extern 
information i sin informationssökning. Den externa informationssökningen kan ske på olika 
sätt med olika typer av informationskällor och vi menar att användandet av olika typer av 
externa informationskällor och förtroendet för dessa kan komma att skilja sig åt mellan 
konsumenter vilket kan vara av intresse för företag att förstå sig på. 
 
En typ av extern informationskälla som konsumenter använder sig av är Word-of-Mouth 
(hädanefter WOM). Enligt Yang et al. (2012, s. 954) förklaras WOM, inom 
marknadsföring, som den informella kommunikation som sker mellan två parter gällande 
information om produkter. Vidare har WOM ofta blivit förklarad som den 
kommunikationsform som är mest effektiv när det kommer till att påverka konsumenter 
(Yang et al., 2012, s. 952). Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) menar att internet har gett 
konsumenter nya sätt att ta del av opartisk produktinformation från andra konsumenter och 
möjligheter för konsumenter att dela med sig av sina egna erfarenheter genom att delta i 
elektronisk Word-of-Mouth (hädanefter eWOM). Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) 
definierar eWOM som alla, positiva eller negativa, uttalanden av potentiella, nuvarande, 
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eller före detta kunder om en produkt eller ett företag, som är tillgängliga för en mängd 
människor eller institutioner via internet. 
 
Internet erbjuder en mängd olika sätt för konsumenter att ta del av produktrelaterad 
information från andra konsumenter (Henning-Thurau & Walsh, 2003, s. 52). Ett sätt att ta 
del av produktrelaterad information via internet är via olika typer av forum där 
konsumenter lämnar sina åsikter om produkter. Henning-Thurau & Walsh (2003, s. 52) 
menar att olika typer av virtuella åsiktsforum skiljer sig åt, men de delar samma 
basfunktion, på dessa åsiktsforum är det möjligt för konsumenter att läsa om andra 
konsumenters åsikter, tankar och erfarenheter gällande olika produkter. Vidare menar 
Cheung & Thadani (2012, s. 462) att internet har skapat möjligheter för konsumenter att 
påverka varandra genom att skriva konsumentgenererat innehåll, med andra ord 
information från en konsument till en annan och på så sätt dela med sig av information 
genom via olika typer eWOM-kanaler, så som bloggar, mikrobloggar, forum, chatsidor och 
sociala medier. Majoriteten av studier gjorda på eWOM har fokuserat på websidor för e-
handel, forum och betygsidor (Cheung & Thadani, 2012, s. 462), vilket öppnar upp för 
möjligheter att undersöka andra typer av websidor som källor för eWOM. Detta skulle vara 
intressant för att skapa en förståelse för vilka typer av websidor som företag bör vara aktiva 
på för att kunna påverka den information som konsumenter tar del av via eWOM, speciellt 
då människor spenderar mer tid till att kommunicera med andra människor online. 
 
Huang et al., menar att framväxten av internet och populariteten av virtuella samhällen 
innebär att människor spenderar mer av sin tid till interagera (kommunicera) med grupper 
online. Som en konsekvens av detta utvecklar individer en känsla av samhörighet och 
sammanhållning med dessa grupper, skapar normer för hur människor ska bete sig, 
identifierar sig med och litar på de problemlösande egenskaperna som online samhället har, 
samt att individer utvecklar emotionella band med andra individer i online-samhället 
(gruppen). (Huang et al., 2012, s. 2330) 
  
Internetkommunikation och eWOM skiljer sig från äldre former av kommunikation och 
WOM då de är tillgängliga för en större mängd konsumenter, är helt oberoende av tid och 
kan vara helt anonyma (Dellarocas, 2003, s. 1407). Vidare menar Gupta & Harris (2010, s. 
1041) att traditionell WOM och eWOM skiljer sig på så sätt att vid traditionell WOM 
känner oftast de kommunicerande parterna varandra, medan vid eWOM finns oftast ingen 
relation eller bekantskap mellan de kommunicerande parterna. Av den anledningen kan det 
komma att skilja sig i huruvida konsumenter tar till sig information som kommer från 
traditionell WOM kontra eWOM på grund av de sociala band mellan konsumenter som 
skiljer sig mellan traditionell WOM och eWOM. Internet har alltså gett den starka 
kommunikationsformen WOM en ny betydelse och vi menar att den nya formen, eWOM 
bör vara minst lika effektiv som traditionell WOM när det kommer till att påverka 
konsumenter. Vi anser därför att eWOM är ett ämne, eller kontext, som förtjänar att 
undersökas mer för att på så sätt skapa en större förståelse för den effektivitet och inverkan 
den kan ha när det kommer till att påverka konsumenters informationssökning. Vi ser det 
andra steget i beslutsfattandeprocessen, informationssökningen, som en intressant del av 
konsumentbeteendet och vi ser här en koppling mellan informationssökning och eWOM på 
så sätt att konsumenter med hjälp av eWOM kan ta del av andra konsumenters uttalanden 
om produkter (information) som finns tillgängliga på internet via sin dator, mobiltelefon 
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eller surfplatta när de engagerar sig i sin informationssökning. Detta leder oss till följande 
problemformulering: 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Hur söker konsumenter extern information om olika produkter i en eWOM-kontext? 

1.3 FAKTORER & SAMBAND 
Tidigare forskning inom informationssökning och eWOM har till stor del har fokuserat på 
enskilda produkter, till exempel Amblee & Bui (2012, s. 95) som undersökte e-böcker, eller 
specifika websidor, till exempel Sparks & Browning (2011, s. 1313) som använde sig av 
experimentella reseforum. För att skapa en förståelse för hur konsumenter söker extern 
information om olika produkter i en eWOM-kontext har vi även, i tidigare forskning, sett 
att konsumenters beteende gällande informationssökning i en eWOM-kontext påverkas av 
ett antal faktorer som kan kategoriseras och kopplas till antingen produkten, individen eller 
eWOM.  
 
En faktor som är kopplad till produkten är typ av produkt. Nelson (1970, s. 312-313, 1974, 
s. 730) menar att produkter kan klassificeras i två kategorier, sökprodukter och 
erfarenhetsprodukter. Sökprodukter är produkter där konsumenter kan ta reda på all 
information om produktens attribut innan ett köp. Erfarenhetsprodukter är produkter där all 
information om produktens attribut kan erhållas först efter att konsumenten köpt och använt 
produkten eller om informationssökningen är mer kostsam eller svårare än direkt 
produkterfarenhet. (Klein, 1998, s. 196) Tidigare forskning har visat att konsumenter i 
större utsträckning vänder sig till websidor där innehållet är skapat av konsumenter, så 
kallade konsumentgenererade websidor, exempelvis produktforum när det gäller 
erfarenhetsprodukter. När det gäller sökprodukter vänder konsumenter sig istället till 
websidor där innehållet är skapat av ett företag, så kallade marknadsgenererade websidor, 
exempelvis produkthemsidor. (Bronner & de Hoog, 2010, s. 244) Vi är dock av tron att 
konsumenter vänder sig till eWOM i sin informationssökning för både 
erfarenhetsprodukter, så som resor, och sökprodukter, så som datorer, men att det kan 
komma att skilja beroende på vilken typ av erfarenhets- och sökprodukter som gäller inom 
de två olika produktklasserna. Vi har inte funnit någon forskning som undersöker om 
användandet av eWOM som informationskälla skiljer sig för olika typer av erfarenhets- och 
sökprodukter, så som hög- och låg-involverande produkter, och vi menar således att det 
finns utrymme att undersöka detta. 
 
Ytterligare en faktor kopplad till produkten är till vilken grad konsumenter är involverade i 
produkter. Enligt Traylor (1981, s. 51) kan konsumenter vara involverade i produkter till 
olika grad, något han kallade för produktinvolvering. Hupfner & Gardner påtalar att 
produkter kan delas in i high-involvement products (från nu benämnd hög-involverande 
produkter) och low-involvement products (från nu benämnd låg-involverande produkter) 
(Traylor, 1981, s. 51). Dessa två kategorier kan klassificeras, baserat på den upplevda 
risken som konsumenter associerar med olika produkter (Gu et al., 2012, s. 183) och 
konsumenter kommer att engagera sig i en mer omfattande informationssökning när det 
kommer till hög-involverande produkter (Gu et al. 2012, s. 190-191). Bauer (1960, 
refererad i Jacoby et al., 1994, s. 294) menar att konsumenters beteende är en reaktion av 
den risk som de associerar med ett köp och vidare menar Kerin et al. (2006, refererad i Gu 
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et al., 2012, s. 186), att den upplevda risken som konsumenter associerar med ett köp som 
en av största drivkrafterna för en konsuments produktinvolvering och 
informationssökningsbeteende.  
 
En annan faktor som är kopplad till produkten är risk. Tidigare forskning inom 
informationssökning och eWOM har funnit att risk är en drivkraft för 
informationssökningsbeteende (Gu et al., 2012, s. 186) och att hög-involverande och låg-
involverande produkter kan delas in baserat på den upplevda risken som konsumenter 
associerar med olika produkter (Gu et al., 2012, s. 183). Denna tidigare forskning visar på 
sex olika typer av upplevd risk som konsumenter kan uppleva vid ett köp av en produkt: 
finansiell risk, funktionsrisk, fysisk risk, social risk, psykologisk risk och tidsrisk (Peter & 
Tarpey, 1975, s. 30). Upplevd tidsrisk är den tid som är associerat med köp och service av 
en produkt (Roselius, 1971, s. 58). Finansiell risk är den monetära risken associerad med ett 
köp, funktionsrisk handlar om den risk som associeras med en produkts prestanda och 
funktion, fysisk risk handlar om huruvida en produkt kan vara eller komma att bli 
farlig/skadlig för hälsan, psykologisk risk handlar om huruvida en produkt kommer att 
passa in med en konsuments självbild och slutligen handlar social risk om huruvida en 
produkt kan skada och/eller påverka vad andra tycker om användaren av produkten. 
(Jacoby & Kaplan, 1972) Vidare menar Jacoby et al. (1994, s. 292-293) att konsumenter 
använder sig av extern information om tillgängliga produkter för att reducera osäkerheter 
kring resultatet av ett köp. Konsumenter vill således se till att de har tillräckligt med 
information om en produkt för att kunna ta ett välinformerat och korrekt beslut och på så 
sätt kunna reducera den risk de associerar med beslutet. 
 
Vidare har vi även identifierat vissa faktorer som är kopplade till individen. En faktor som 
är kopplad till individen är bland annat styrkan av sociala band, som varit inkluderad i 
tidigare studier. Chu & Kim (2011, s. 65) menar att konsumenter litar mer på information 
som kommer från någon som de delar ett starkt socialt band med. Steffes & Burgee (2009, 
s. 56) menar däremot att konsumenter förlitar sig mer på information som kommer från 
icke existerande sociala band. Denna tvetydighet i resultaten ger implikationer på att mer 
forskning krävs inom området. 
 
Ytterligare en faktor som är kopplad till individen är den Bickart & Schindler (2001, s. 32) 
fann i sin studie om informationskällors trovärdighet, att konsumentgenererad information 
upplevs som mer trovärdig än marknadsgenererad information. Detta öppnar upp för 
ytterligare forskning inom området för att undersöka huruvida konsumenter upplever olika 
trovärdighet i olika typer av konsumentgenererad information. 
 
Slutligen har vi även i tidigare forskning identifierat faktorer som är kopplade till eWOM. 
Tidigare forskning har identifierat faktorer som ett meddelandes volym (antal 
meddelanden) och valens (meddelandets natur). En stor del av den forskning som gjorts 
inom eWOM har påvisat att ett meddelandes valens inte är ett bra sätt för att förutspå 
försäljning, men att ett meddelandes volym är ett bra sätt (Amblee & Bui, 2012, s. 96). 
Bland annat fann Chevalier & Mayzlin (2006, s. 349) att ett meddelandes valens påverkar 
försäljningen av böcker och Duan et al. (2008, s. 1015) menar att ett meddelandes valens 
inte påverkar försäljning av biobiljetter men att volym (antal meddelanden) gör det. Vi 
menar att denna tvetydighet tyder på att mer forskning behövs inom området och vi vill 
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därför se hur konsumenters informationssökningsbeteende skiljer sig åt mellan olika 
produktklasser. 
 
Vi anser att de gap som identifierats i tidigare forskning öppnar upp möjligheter för att 
vidare undersöka hur individ-, produkt- och eWOM-faktorer påverkar konsumenters 
beteende gällande informationssökning i en eWOM-kontext, vilket leder oss till följande 
syfte 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att förklara hur konsumenter söker extern information i en 
eWOM-kontext genom att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 
individen och eWOM. 
  
Vi vill därför, med hjälp av resultaten från denna studie kunna besvara detta syfte och vi 
anser att det skulle vara av intresse för företag att förstå sig på detta samband och därmed 
kunna ta emot implikationer för hur de ska kunna använda sig av denna kunskap.   
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en inblick i de vetenskapliga utgångspunkterna för 

denna studie. Vi vill med detta kapitel hjälpa läsaren att förstå de kopplingar vi väljer att 

göra mellan tidigare forskning och vår studie samt ge en inblick i varför vi valt att 

genomföra studien på det sätt vi gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
“Alla människor har en överordnad föreställningsram som innehåller ett antal, medvetna 

eller omedvetna, antaganden om hur verkligheten är beskaffad” - Lundahl & Skärvad 
(1999, s. 60) förklarar att en individs föreställningsram påverkar vad individen anser vara 
viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt, rätt eller fel, etc. Vidare menar Lundahl & Skärvad att 
föreställningsramen kommer att påverkas av uppfostran, erfarenheter, utbildning och 
yrkesroller samt att föreställningsramen ligger till grund för hur en individ agerar. 
 
Vi som författare har under våra år på Handelshögskolan vid Umeå universitet (2009-2013) 
och genom våra studier på Civilekonomprogrammet tillgodogjort oss en grundläggande 
kunskapsbas inom marknadsföring. Vi har läst ett flertal kurser inom marknadsföring som 
vi anser varit relevanta för denna studie. Vidare har båda spenderat en termin utanför 
Europa för utlandsstudier där vi även har läst ett flertal relevanta kurser inom 
marknadsföring utöver de vi läst på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Med hjälp av 
dessa studier har vi skapat oss en god förståelse för bland annat konsumentbeteende, 
beslutsfattande samt innebörden och effekterna av Word-of-Mouth-kommunikation. Dessa 
studier har även legat till grund för oss i vårt val av relevanta och applicerbara teorier. 
 
Vidare har båda författare arbetat inom olika service- och försäljningsyrken vilket gett oss 
inblick, kunskap samt erfarenhet kring konsumentbeteende. Detta gäller framförallt yrken 
där vi haft direkt kontakt med kund, vid företag som; Oscars Teatern, Team Sportia och 
Coop Konsum. Genom att observera konsumenternas beteenden och konsumtionsmönster i 
deras val av produkt har vi utvecklat ett intresse för konsumentbeteende, beslutsfattande 
och informationssökning som vi har intresse av att undersöka vidare.  
 

INLEDNING  VETENSKAPLIGA 
UTGÅNGSPUNKTER  TEORI  PRAKTISK 

METOD  EMPIRI  ANALYS  SLUTSATSER & 
REKOMMENDATIONER  SANNINGSKRITERIER 
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Vi är inte främmande för att söka information online då vi själva är konsumenter som 
genom egna erfarenheter skapat oss en bild av hur informationssökning via eWOM 
fungerar och hur konsumenter, i detta fall vi själva, förlitar sig på denna information när de 
står inför ett köpbeslut. Förståelsen för vid vilka typer av produkter som konsumenter 
använder sig av eWOM som informationskälla och till vilken grad de förlitar sig på denna 
information är däremot ett område vi saknar kunskap om och vill därför undersöka detta 
vidare. Vi menar att våra förkunskaper inom marknadsföring samt våra praktiska 
erfarenheter från tidigare yrkesroller skapar ett bra utgångsläge för att genomföra och förstå 
denna studie. 

2.2 VERKLIGHETSSYN 
”För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste man göra vissa 

antaganden om hur den är beskaffad och ser ut. Dessa antaganden fungerar som en 

vägledning för kunskaparen.”. Arbnor & Bjerke (1994, s. 21) förklarar en kunskapare som 
en person som bedriver kunskapsutveckling, hur vi i vår vardag ständigt lär oss nya saker 
och hur vi inom ett ämne alltid kan producera och utveckla ny kunskap. Som författare av 
denna studie blir vi således kunskapare och vår syn på verkligheten kommer att påverka 
utformningen och slutresultatet av studien. Vi menar, i enlighet med det analytiska 
synsättet, att det finns en given och oberoende verklighet där en given sanning existerar, 
och där det handlar om att förklara samband i en objektiv verklighet. (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 97-100). 
  
Vi avser med denna studie att förklara samband mellan produktfaktorer, individfaktorer och 
eWOM-faktorer samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext, 
vilket stämmer överens med Arbnor & Bjerkes definition på det analytiska synsättet 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 72). Därför menar vi att det analytiska synsättet passar väl in 
med syftet för denna studie. 
  
Arbnor & Bjerke (1994, s. 268) menar att en kunskapare, enligt det analytiska synsättet, bör 
förhålla sig så objektiv som möjligt. Att förhålla sig helt objektivt är praktiskt taget 
omöjligt, men en kunskapare bör, enligt det analytiska synsättet, arbeta utefter metoder som 
minimerar utrymmet för personliga värderingar. Vi menar därför att det är viktigt att i 
största möjliga mån kunna förhålla sig objektivt för att studien ska kunna visa på ett så icke 
vinklat och opartiskt resultat som möjligt och därmed bidra med trovärdig forskning. 
  
Inom det analytiska synsättet används även ofta kvantitativa metoder (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 98). I och med att vi väljer att genomföra en kvantitativ enkätstudie kan vi som 
författare och kunskapare förhålla oss objektiva, i och med att vi inte påverkar 
respondenternas svar mer än via formuleringen av enkätfrågorna. Detta anser vi rättfärdigar 
en analytisk verklighetssyn som passar väl in med det vetenskapliga förhållningssätt vi 
förklarar nedan. 
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2.3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Vår avsikt med denna studie är att med hjälp av empirisk data förklara den verklighet 
(informationssökning via eWOM) som existerar. Syftet med studien är att förklara samband 
mellan produktfaktorer, individfaktorer och eWOM-faktorer samt extern 
informationssökning i en eWOM-kontext, vilket påvisar en positivistisk kunskapssyn 
(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39-40). Enligt det positivistiska synsättet ska resultatet av 
forskningen kunna ge en förklaring och forskaren vill finna samband (Johansson Lindfors, 
1993, s. 46-47). Då vi avser att förklara samband mellan produktfaktorer, individfaktorer 
och eWOM-faktorer samt extern informationssökning i en eWOM-kontext, anser vi att den 
positivistiska kunskapsteorin lämpar sig bäst för vår studie. 
 
Inom positivismen är det viktigt att forskaren har en objektiv relation till sitt 
forskningsobjekt och att det ska vara fritt från forskarens egna värderingar, på så sätt ska 
forskaren inte kunna påverka forskningsresultatet (Johansson Lindfors, 1993, s. 45; Patel & 
Davidson, 2011, s. 27), vilket stämmer väl överens med den objektiva verklighetssyn vi 
tidigare argumenterat för.  
 
Den positivistiska kunskapsteorin ser på kunskap som en process, inom vilket ny och 
gammal kunskap läggs samman. Forskare uppnår kunskap genom att bekräfta eller förkasta 
teorier, där resultatet kommer att betyda en objektiv och sann kunskap. (Björklund & 
Paulsson, 2012, s. 66) Vidare vill den positivistiska kunskapssynen “förmedla information 
om olika samband” (Johansson Lindfors, 1993, s. 40). Då vi avser att förklara samband 
anser vi att det analytiska synsättet och positivistiska förhållningssättet är det som passar 
bäst för att besvara studiens syfte. 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
För att förklara det samband vi lyfter i vårt syfte kommer vår studie baseras på befintliga 
teorier för att skapa en vetenskaplig tyngd, vilket tyder på en deduktiv ansats. Den 
deduktiva ansatsen går från teori till empiri och resultat, till skillnad från den induktiva 
ansatsen som går i motsatt riktning (Bryman & Bell, 2003, s. 23). Vi har tidigare 
argumenterat för en positivistisk kunskapssyn, vilket är en förutsättning för det deduktiva 
angreppssättet (Johansson Lindfors, 1993, s. 56). 
 
Med bakgrund för att basen i vår studie utgörs av befintliga teorier samt våra tidigare 
argumentationer för objektivitet och ett positivistiskt synsätt kommer vi använda oss av ett 
angreppssätt i form av en deduktiv ansats där vi via en enkätstudie vill testa befintliga 
teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vår teoretiska bas kommer från 
marknadsföringsteorier och speciellt från konsumentbeteende då vi anser att de är mest 
väsentliga för vårt ämnesområde och problem. Utifrån dessa befintliga teorier avser vi att, 
genom vår enkätundersökning, kunna förklara samband mellan produktfaktorer, 
individfaktorer och eWOM-faktorer samt extern informationssökning i en eWOM-kontext. 
 
Johansson Lindfors (1993, s. 56) menar att problem med en deduktiv ansats kan uppstå då 
det kan bli allt för teoretiskt inriktat vilket kommer att resultera i att teorin inte går att 
applicera på den verklighet som avses att förklara. Detta är en risk vi väljer att ta i 
beaktning under arbetets gång och vi anser ändå att det deduktiva angreppssättet är det mest 
relevanta och lämpade angreppssättet för denna studie. 
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2.5 METODVAL 
Vi kommer i denna studie att utgå ifrån teorier kring informationssökning och 
beslutsfattande för att sedan förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 
individen och eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. 
Vi menar att detta bäst kan förklaras genom att genomföra en kvantitativ studie, som enligt 
Bryman (1997, s. 29) kan sägas följa en logisk struktur samt att det är teorin som ligger till 
grund för vilka problem och frågeställningar som ska besvaras, ofta framtagna utifrån 
teorier. En kvantitativ forskningsstrategi bygger oftast på en deduktiv ansats med 
positivistisk och objektiv inriktning (Bryman & Bell, 2003, s. 40). 
 
Ytterligare en fördel är att generella slutsatser angående den undersökta populationen kan 
dras om datainsamlingen är utförd på ett korrekt sätt (Shiu et al., 2009, s. 226; Bryman & 
Bell, 2003, s. 100). Huvudsyftet med denna studie är att förklara samband mellan faktorer 
kopplade till produkten, individen och eWOM samt hur konsumenter söker extern 
information i en eWOM-kontext. Lindblad (1998, s. 24) menar att om metod och 
datainsamling är tillräckligt utförliga ska en kvantitativ studie kunna genomföras och 
samma resultat ska kunna uppnås om studien genomförs en annan forskare. Detta är varför 
vi valt att genomföra en kvantitativ studie då vi vill att vår studie ska kunna generaliseras 
och användas i andra sammanhang och kontexter med samma resultat.  
 
En nackdel med den kvantitativa forskningen och dess objektiva natur är att den inte tar 
hänsyn till att människor på ett subjektivt sätt tolkar den verklighet som de lever i (Bryman 
& Bell, 2003, s. 105). Detta är någonting vi inte behöver oroa oss för då en forskare som 
antar en kvantitativ studie har endast ytlig eller till och med ingen kontakt med sina 
respondenter (Bryman, 1997, s. 114), vilket passar väl in med det objektiva förhållningssätt 
och den analytiska verklighetssynen vi tidigare argumenterat för. Vidare menar Bryman 
(1997, s. 115-116) att en forskare som arbetar kvantitativt arbetar utifrån en förbestämd 
referensram och dennes roll är att iaktta den sociala verkligheten utifrån på ett objektivt 
sätt. Den kvantitativa forskningen innefattar en rad olika metoder för att samla in data, där 
en av de mest centrala typerna av kvantitativ forskning innefattar surveyundersökningar 
(enkätstudier) (Bryman, 1997, s. 20-21), vilket är den metod vi kommer att använda oss av. 

2.6 STUDIENS PERSPEKTIV 
Då syftet med studien är att förklara samband mellan produktfaktorer, individfaktorer och 
eWOM-faktorer samt extern informationssökning i en eWOM-kontext, vill vi kunna ge 
företag implikationer för hur de ska kunna använda sig av denna kunskap. Således är 
studien genomförd ur ett företagsperspektiv. Vi anser att ett företagsperspektiv är 
nödvändigt för att kunna besvara vår frågeställning och kunna förklara hur konsumenter 
använder sig av eWOM i sin informationssökning samt hur företag ska kunna använda sig 
av denna kunskap. 

2.7 TEORETISK REFERENSRAM, LITTERATURSÖKNING & KÄLLKRITIK 
Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar att teorisökning innefattar både själva sökningen av 
litteratur och andra källor samt om förmågan att kunna bedöma när sökningen kan avbrytas. 
Vi har under litteratursökningen spenderat tid på att söka artiklar som berör beslutsfattande 
och informationssökning. Vi har använt oss av Business Source Premier inom Umeå 
Universitetsbiblioteks databas och vi har haft som mål att läsa artiklar som är Peer reviewed 
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för att vara säkra på att den forskning vi tagit del av och baserat vår studie på är granskad 
och därmed tillförlitlig. Vi har i största möjliga mån försökt använda oss av grundkällor för 
att undvika andrahandsreferering och på så sätt undvika andra forskares tolkningar av 
grundkällan. I de få fall där andrahandsreferering uppstår beror det på att vi inte kunnat 
hitta grundkällan. 
 
Tidigt i vår litteratursökning såg vi att många olika forskare inom beslutsfattande refererade 
tillbaka till Engel et al. (1968) Consumer Behaviour, en lärobok inom konsumentbeteende, 
när de talade om beslutsprocessen. Då de flesta forskarna refererade tillbaka till denna bok 
ansåg vi att denna var relevant och vi bestämde vi oss för att låna denna bok från Umeå 
Universitetsbibliotek för att använda den som teoretisk grund för beslutsprocessen. 
 
För att fördjupa oss i vårt ämne har vi valt att söka artiklar som berör både beslutsfattande 
och informationssökning. I de artiklar som berör beslutsfattande har vi explicit tittat på den 
del som berör informationssökning för att på så sätt skapa en större förståelse för denna 
process. Då vi avser att titta på informationssökning i kontexten av eWOM har vi även 
inkluderat artiklar som berör eWOM i vår litteratursökning. I vår litteratursökning har vi 
således använt oss av följande sökord; Consumer behaviour, Consumer decision-making, 
Decision-making process, eWOM, electronic Word-of-Mouth, information gathering, 
information process, purchase process, pre purchase information, and social media. 
 
När vi hittat artiklar som vi ansett relevanta för vår studie har vi även tittat i dess 
referenslistor för att hitta fler relevanta artiklar och även för att se om det fanns några 
artiklar som kontinuerligt refererades till. Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar att 
beslutet att avbryta teorisökningen är ett svårt val, men att en bra punkt är då 
teorisökningen leder till litteratur eller andra källor som redan hittats. 
 
Den här studien handlar om hur konsumenter använder sig av eWOM när de söker 
information om produkter. Informationssökning i sig är ingen teori utan det är ett steg i en 
beslutsprocess, vilket är varför mycket av den teoretiska grunden ligger i beslutsprocessen. 
Tidigt i vår litteratursökning såg vi att majoriteten av forskningen inom beslutsprocessen 
och informationssökning utgick ifrån en och samma modell, vilken består av fem steg; (1) 
problemupptäckt, (2) informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) köp och (5) 
utvärdering av köp. Vi såg även en tendens att de flesta forskarna inom beslutsfattande 
refererade till Engel, Blackwell & Kollat (1968), vilka kan ses som pionjärerna för denna 
modell, vilket är varför vi valt att använda den som grund för vår beskrivning av 
beslutsprocessen. 
 
Forskare bör alltid eftersträva att utgå ifrån den senaste forskningen inom ett område men 
att denna strävan inte får underminera gammal och värdefull forskning. Vidare behöver 
forskningen inte behöver vara inaktuell bara för att den har ett gammalt datum. (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 89-90) Aktualiteten i att använda en modell från en lärobok från 60-talet 
kan ifrågasättas, men i och med att den kan anses vara originalkällan samt att majoriteten 
av den aktuella forskningen inom beslutsfattande refererar tillbaka till denna bok menar vi 
att det även rättfärdigar vårt val att använda den som grund för beslutsfattandeprocessen. 
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Vi har i största möjliga mån försökt undvika sekundärkällor, då dessa kan ge en förvriden 
och tolkad bild av vad som originalkällan anger (Johansson Lindfors, 1993. s. 89). Det har i 
vissa fall inte varit möjligt att hitta originalkällan, varpå vi använt oss utan sekundärkällan. 
Johansson Lindfors menar att sekundärkällor i vissa fall kan användas om dessa kan 
bedömas vara baserade på originalkällan (Johansson Lindfors, 1993. s. 89). 
 
I vårt metodkapitel har vi till största del använt oss av referenslitteratur från 90-talet. Då 
denna litteratur är närmare 20 år gammal, kan den ses om inaktuell och omodern. Vi anser 
dock att detta kan motiveras genom att väga in det faktum att det i huvudsak gäller litteratur 
som är väl använd inom uppsatsarbeten samt att vi även vi även ville utgå ifrån svensk 
litteratur.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel avser vi att visa på vilka teorier vi relaterar till vår tidigare nämnda 

problembakgrund, problemformulering och syfte. Genom utförlig argumentation visar vi på 

varför våra valde teorier är aktuella och relevanta för vår studie, då detta anser vi bidrar 

till att bygga en stabil vetenskaplig grund för studiens totala trovärdighet och kvalitet. 

 

 

 

 

 

 
 

Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

3.1 SOCIAL KOMMUNIKATION 
En av pionjärerna inom social kommunikation, Carl I. Hovland, definierar social 
kommunikation som ”den process genom vilken en person (kommunikatören) överför 
stimuli (oftast i form av verbala symboler) för att ändra beteendet hos andra individer 
(mottagarna)” (Cheung & Thadani, 2012, s. 463) Vidare kan social kommunikation sägas 
ha fyra huvudkomponenter: (1) kommunikatören (meddelandekällan), vilken är personen 
som sänder ett meddelande, (2) stimuli (innehållet), vilket är meddelandet som sänds av 
kommunikatören, (3) mottagaren (publiken), vilken är den individ som svarar/tar emot 
kommunikationen/meddelandet och (4) svaret (huvudeffekten) som görs till 
kommunikatören från mottagaren.  
 
Vi avser med denna studie att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 
individen och eWOM samt hur konsumenter beter sig i sin externa informationssökning när 
de söker information om produkter i en eWOM-kontext. I detta arbete fungerar den sociala 
kommunikationen som så att konsumenten har två roller, konsumentens första roll är som 
mottagare av information, konsumentens beteende är svaret/huvudeffekten, informationen 
som konsumenter tar del av är stimuli, konsumentens andra roll är den där de deltar och 
kommunicerar via de olika eWOM-kanalerna och de blir således även kommunikatörer.  

3.2 BESLUTSFATTANDEPROCESSEN  
Konsumenters beslutsfattande har förklarats på en rad olika sätt. Lussier och Olshavsky 
(1979, s. 164) beskriver en beslutsprocess bestående av två steg. Det första steget utgörs av 
allmän screening, där konsumenten söker igenom tillgänglig information kring samtliga, 
alternativt ett antal, produkter för att sedan välja ut några för vidare övervägande. Det andra 
steget innebär att konsumenten väljer ut ett slutgiltigt alternativ bland de alternativen som 

INLEDNING  VETENSKAPLIGA 
UTGÅNGSPUNKTER  TEORI  PRAKTISK 

METOD  EMPIRI  ANALYS  SLUTSATSER & 
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valdes i processens första steg. 
  
I likhet med Lussier & Olshavsky beskriver Häubl & Trifts (2000) beslutsfattande som en 
process bestående av två steg. De menar att konsumenter ofta saknar möjligheten att noga 
utvärdera alla tillgängliga alternativ i beslutsfattandet och att konsumenter istället använder 
sig av en process bestående av två steg för att komma till ett beslut. I det första steget 
screenar konsumenten och söker information om tillgängliga produkter för att sedan 
identifiera en undergrupp av de mest lovande alternativen. I det andra steget utvärderas de 
utvalda produkterna mer noga och relativa jämförelser mellan produkterna sker på viktiga 
attribut för att slutligen komma till ett köpbeslut. Författarna menar att med tanke på de 
olika uppgifterna som ska utföras i denna tvåstegsprocess finns vissa verktyg som ger 
konsumenten stöd i beslutet: (1) den inledande granskningen av tillgängliga produkter för 
att avgöra vilka som är värda att överväga ytterligare och (2) den fördjupade jämförelser av 
valda produkter innan själva köpbeslutet. (Häubl & Trift, 2000, s. 4) 
 
Istället för en process bestående av två steg menar Gabbot & Hogg (1994, s. 314) att 
beslutsfattande kan förklaras med hjälp av informationsprocessperspektivet. Hawkins et al. 
(1995, refererad i Sirakaya & Woodside, 2005, s. 817) förklarar att beslutsfattandet enligt 
informationsprocessperspektivet innefattar fem steg: (1) problemupptäckt, (2) 
informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) köp och (5) utvärdering av köp. 
Synen på beslutsfattandeprocessen, enligt informationsprocessperspektivet, som bestående 
av dessa fem steg grundas i de tidiga och banbrytande modellerna som föreslagits av 
Howard och Sheth (1969), Nicosia (1966) och Engel et al. (1968). Dessa tre modeller anses 
vara de stora modellerna för konsumentbeteende (Sirakaya & Woodside, 2005, s. 817). 
  
Den mest refererade beslutsfattandeprocessen är den av Engel et al. (1968, s. 47) som 
menar att konsumenters beslutsfattande är en komplicerad process, vilken följer fem steg: 
(1) problemupptäckt, (2) informationssökning, (3) utvärdering av alternativ, (4) köp och (5) 
utvärdering av köp. Vidare menar Engel et al. att beslutsfattandet kan variera från 
rutinmässiga beslut till mer avancerad problemlösning för konsumenten. När 
beslutsfattandet berör rutinmässiga beslut kommer konsumenten i stort sett att ignorera 
informationssökning och utvärdering av alternativ och direkt till köp. När det istället 
kommer till beslut som, för konsumenten, handlar om att lösa ett mer avancerat beslut 
kommer konsumenten att engagera sig betydligt mer i informationssökning och utvärdering 
av alternativ. (Engel et al., 1968, s. 48) 
 
Gemensamt för dessa olika sätt att se på beslutsfattandet är att de alla på ett eller annat sätt 
belyser informationssökning som en del av beslutsfattandet. Då vi genomgående sett att den 
mest refererade beslutsfattandeprocess är den av Engel et al. avser vi att använda denna 
som bas för att skapa en förståelse för beslutsfattandeprocessen och dess olika steg (se 
Figur 1). För att skapa en övergripande förståelse över hur beslutsfattandeprocessen 
fungerar kommer varje steg i modellen att förklaras var för sig, men då huvudfokus i denna 
studie kommer att ligga på beslutsfattandeprocessens andra steg, informationssökning, 
ligger huvudfokus på just denna del av processen.  
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3.2.1 PROBLEMUPPTÄCKT 
Enligt Engel et al., (1968, s. 46) startar hela processen genom att konsumenten upptäcker 
ett problem eller att ett problem uppstår och bestämmer sig för att lösa problemet och 
således agerar därefter. Till exempel kan en konsument komma på att han/hon behöver nya 
sportskor, ett problem har uppstått, och för att lösa detta problem bestämmer sig 
konsumenten för att lösa problemet genom att bestämma sig för att köpa nya skor, 
konsumenten agerar, och på så sätt är beslutsfattandeprocessen igång. 

3.2.2 INFORMATIONSSÖKNING 
När människor, konsumenter, är medvetna om ett problem behöver de information för att 
kunna lösa det specifika problemet. För att kunna finna en bra lösning till problemet och ta 
förnuftiga beslut undersöker konsumenter sin omgivning genom en process, vilken 
namnges som informationssökning. Denna process kan delas in i olika typer av 
informationssökning, där den ena är att konsumenten först känner ett behov för att sedan 
söka information i mån om att mätta detta behov, konsumenten söker med andra ord 
information för ett specifikt köp. Den andra typen är att konsumenten inte känner ett visst 
behov som denne vill mätta omgående utan söker och samlar på sig information, av rent 
intresse, som kan vara användbart längre fram, något som kallas för pågående 
informationssökning. (Solomon et al., 2010, p. 321) 
 
Enligt Beatty & Smith (1987, s. 83) är informationssökning en central del av de flesta 
modellerna för konsumentbeteenden. I vissa situationer kan konsumenten känna till 
produkten och de alternativ som finns tillgängliga, och således kommer ingen 
informationssökning att ske. När det gäller rutinmässiga köp kommer detta steg i processen 
att kringgås utan vidare eftertanke eller övervägande, allt sker istället automatiskt. Istället 
sker informationssökning mest troligt när det gäller icke-rutinmässiga beslut eller förlängd 
problemlösning. (Engel et al., 1968, s. 49) 
  
  

Problemupptäckt 

Informationssökning 

Utvärdering av 
alternativ 

Köp 

Utvärdering av köp 

Figur 1 – Beslutsfattandeprocessen (Översatt 
modell, Engel et al., 1968, s. 47) 
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Engel et al. (1968, s. 48) menar att när konsumenten väl bestämt sig för att agera och lösa 
det problem som uppstått kommer denne att gå vidare till informationssökning, eller 
sökning av alternativ. Vidare menar Engel et al. att en del konsumenter är väldigt försiktiga 
av natur och därför kommer de inte ta ett beslut utan att utöka den information de redan har 
sparat i sitt minne, de kommer således att komplettera sin interna informationssökning med 
extern informationssökning. Dessa konsumenter kommer därför vara mer motiverade att 
söka information för att lösa sitt problem. I andra fall kan ett alternativ (en produkt) ses 
som tillfredställande, men konsumenten kan uppleva att risken med att ta fel beslut är allt 
för stor för att motivera ett beslut utan tillräcklig information. Denna upplevda brist på 
information kommer att utlösa informationssökningsprocessen. (Engel et al., 1968, s. 49) 
  
Den utsträckning som konsumenter engagerar sig i informationssökning före ett köp beror 
enligt Sepstrup (1979, s. 218-219) på osäkerhet, hur mycket konsumenten vet, och i vilken 
utsträckning konsumenten kommer att agera med grund i denna osäkerhet. Mowen (1993, 
refererad i Crozier & McLean, 1997, s. 281) menar att informationssökning kan delas in i 
två kategorier; intern informationssökning och extern informationssökning. Konsumenter 
med mindre kunskap om en specifik produkt tenderar att söka mer extern information i sitt 
informationssökande, än att endast förlita sig på sin interna information. Detta medan 
konsumenter med mer kunskap om en specifik produkt anser sig kunna förlita sig på sina 
egna förmågor och erfarenheter, även kallat deras interna information, utan att behöva ta 
emot extern information i sin informationssökning. (Bettman et al., 1980, s. 244) Den 
externa informationssökningen kan ske på olika sätt med olika typer av informationskällor. 
Vilken typ av extern informationskälla som används skiljer sig mellan konsumenter och det 
förtroende som konsumenter har för den information de samlar på sig beror på vilken 
extern informationskälla konsumenten använder sig av. (Babutsidze, 2012, s. 756) 
  
Engel et al. (1968, s. 48) menar att om en konsument saknar eller endast har lite kunskap 
om en produkt är det troligt att denne kommer att vända sig till familj och/eller vänner, läsa 
annonser, ta hjälp av en produktexpert, eller vända sig till någon annan extern 
informationskälla i sin informationssökning. När en konsument inte kan hitta information 
internt eller om den interna informationen anses vara otillräcklig kan konsumenten 
motiveras att söka information externt. När en konsument engagerar sig i extern 
informationssökning har denne insett att mer information behövs för att ett beslut ska kunna 
fattas. Hur omfattande den externa informationssökningen är beror på ett antal faktorer, så 
som erfarenhet av produktkategori, hur komplex produkten är, eller konsumentens 
osäkerhet. (Gabbot & Hogg, 1994, s. 315) Konsumenten kommer att fortsätta sin 
informationssökning tills denne har tillräckligt med information för att kunna gå vidare. 
(Engel et al., 1968, s. 48) Denna externa del av informationssökningen, som konsumenter 
engagerar sig i, blir extra intressant när konsumenter kan ta del av extern information via 
internet och eWOM. Vi menar här att företag kan dra nytta av att ha en förståelse för hur 
konsumenter tar del av och påverkas information i en eWOM-kontext när de befinner sig i 
det andra steget, informationssökningen, av beslutsfattandeprocessen. För att skapa denna 
förståelse för är det specifikt detta som vår studie fokuserar på, extern informationssökning 
via internet i en eWOM-kontext. 
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3.2.3 UTVÄRDERING AV ALTERNATIV 
Gabbot & Hogg (1994, s. 316) menar att informationssökningen kommer att leda till att en 
konsument har en uppsättning av tillgängliga alternativ som kommer att utvärderas. 
Resultaten av utvärderingsprocessen resulterar antingen i att konsumenten bestämmer sig 
antingen för att inte gå vidare till ett köp, eller så hittar konsumenten en produkt som bäst 
passar dennes preferenser och således går konsumenten vidare till ett köp. När 
konsumenten har tillräckligt med information eller när kostnaden för att söka mer 
information överstiger de positiva effekterna av att söka mer information, kommer 
konsumenten att gå vidare. (Engel et al., 1968, s. 49) 

3.2.4 KÖP 
Enligt Gabbot & Hogg (1994, s. 316) kommer utvärderingen av alternativ att leda till att 
konsumenten har en uppsättning av alternativ som ligger till grund för det slutgiltiga 
beslutet. När en konsument har matchat sina behov med de tillgängliga alternativen och när 
dessa alternativ har jämförts med varandra så kommer konsumenten att välja bort 
oattraktiva alternativ för att sedan välja det alternativ som passar bäst (Crozier & McLean, 
s. 283). Alla de föregående stegen i beslutsprocessen kan leda till att konsumenten beslutar 
sig för ett köp eller så kan konsumenten även besluta sig för att inte genomföra ett köp i 
detta stadie (Engel et al., 1968, s. 49) 

3.2.5 UTVÄRDERING AV KÖPET 
Beslutsfattandeprocessen slutar inte när ett köpbeslut är taget, istället kan ytterligare två 
saker ske; (1) konsumenten kan uppleva tvivel angående beslutet vilket kan leda till vidare 
sökning efter information för att motivera beslutet, och (2) resultatet av beslutet kan 
förändra omständigheterna tillräckligt mycket att det i framtiden kan komma att fungera 
som incitament för framtida beslut och beteende (Engel et al., 1968, s. 49). Vidare menar 
Gabbot & Hogg (1994, s. 317) att ett kritiskt steg i beslutsfattandet är utvärderingen av en 
produkt efter att ett beslut är taget och konsumenten har använt produkten, speciellt då detta 
kommer att konsumenten får erfarenhet och kunskap samt lära sig om produktklassen. Det 
är mer troligt att konsumenter utvärderar sitt beslut efter att det skett när det icke-
rutinmässiga beslut och det sker ytterst sällan vid rutinmässiga beslut (Engel et al., 1968, s. 
49). Resultatet av ett beslut kan även förändra konsumenters omständigheter och på så sätt 
utlösa ytterligare beslutssituationer (Engel et al., 1968, s. 51). 
 
Vi menar att den intressanta delen i beslutsfattandeprocessen är det andra steget, 
informationssökning, då vi anser att det är här företag kan påverka konsumenters 
beslutsfattande i allra största utsträckning. Vi anser även att konsumenters användande av 
internet gör informationssökningen ännu intressantare då det ger konsumenter fler externa 
informationskällor att vända sig till. I en undersökning utförd av svensk distanshandel 
(Svensk distanshandel, 2011) visade det sig att nio av tio respondenter ansåg sig använda 
internet som informationskälla innan de skulle köpa en produkt i butik. Samma studie 
visade att yngre konsumenter i större utsträckning även vänder sig till bloggar och andra 
sociala medier i sin informationssökning. Vi anser att detta ger informationssökandet 
ytterligare en dimension i form av informationssökning via internet och vi avser därför att 
vidare i denna studie undersöka detta andra steg, informationssökningen (se Figur 2), i en 
eWOM-kontext för att på ett bättre sätt kunna förstå hur konsumenters informationssökning 
yttrar sig när internet används som informationskälla i beslutsfattandeprocessen.  
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3.3 eWOM 

3.3.1 eWOM vs TRADITIONELL WOM 
Även om elektronisk Word-of-Mouth och traditionell Word-of-Mouth har en del likheter 
skiljer de sig åt på många sätt. WOM har inom marknadsföring ofta förklaras som den 
informella kommunikation som sker mellan två parter angående produkter. Kommunikation 
i form av WOM ofta blivit förklarad som den kommunikationsform som är mest effektiv 
när det kommer till att påverka konsumenter (Yang et al., 2012, s. 952). WOM är speciellt 
effektiv i och med att WOM kommunikation skiljer sig från traditionell reklam på så sätt att 
den är mer personlig och WOM kommunikationen ofta uppstår mellan konsumenter som 
ofta har en existerande social relation (Jun et al., 2001, s. 264). eWOM definieras som alla, 
positiva eller negativa, uttalanden av potentiella, nuvarande, eller före detta kunder om en 
produkt eller ett företag, som är tillgängligt för en mängd människor eller institutioner via 
internet (Henning-Thurau et al., 2004, s. 39). 
  
Gupta & Harris (2010, s. 1041) menar att en av skillnaderna mellan traditionell WOM och 
eWOM är att vid traditionell WOM känner oftast de kommunicerande parterna varandra, 
medan vid eWOM finns oftast ingen relation eller bekantskap mellan de kommunicerande 
parterna. Därmed kan det vara en skillnad i hur konsumenter tar till sig information via 
traditionell WOM eller eWOM. Detta på grund av de sociala band mellan konsumenter som 
skiljer sig från traditionell WOM och eWOM. 
  
Dellarocas (2003, s. 1410) menar att det som skiljer traditionell WOM och WOM online 
(online feedback mechanism) är en kombination av tre faktorer. (1) Den extrema 
storskaligheten som kan uppnås med hjälp av de låga kostnaderna som existerar för WOM 
online samt möjligheten till tvåvägs kommunikation. (2) Möjligheten för den som 
”designar” online WOM att kontrollera och övervaka verksamheten genom att införa 
funktioner som övervakar och återkopplar vad som sker. (3) De nya utmaningarna som 
uppstått på grund av det unika med interaktion online, till exempel möjligheten att ha olika 
identiteter på internet samt avsaknaden av kontextuella faktorer som kan vara till hjälp för 
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Figur 2 ‐ Beslutsfattandeprocessen, (Översatt 
modell, Engel et al., 1968, s. 47) 
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att tolka information och avgöra vad som är subjektivt eller objektivt. Vi menar att dessa tre 
faktorer bidrar till att konsumenter på ett helt nytt sätt kan ta del av produktrelaterad 
information från andra konsumenter via internet och att detta kan bidra till helt nya sätt för 
konsumenters externa informationssökning.  
  
Jämfört med äldre former av masskommunikationsteknologier erbjuder internet en ny 
dimension till kommunikationen, nämligen möjligheten till dubbelriktad (tvåvägs) 
kommunikation (Dellarocas, 2003, s. 1407). Internet har skapat nya möjligheter för 
organisationer i form av möjligheten att nå ut till en större skala av konsumenter (publik) 
till låga kostnader. Samtidigt har internet öppnat upp möjligheterna för den enskilda 
individen att göra sina personliga tankar, reaktioner och åsikter hörda (lästa) och 
lättåtkomliga för hela den virala världen. Internet har med andra ord gett WOM en helt ny 
betydelse, eWOM, där konsumenter numera kan ta del av WOM-nätverk där individer delar 
sina åsikter och erfarenheter gällande företag, produkter, service och även världshändelser. 
(Dellarocas, 2003, s. 1407). Uppkomsten och spridningen av WOM på internet har skapat 
förändringar av människors beteenden genom att de idag förlitar sig mer och mer på åsikter 
som de läser på internet när de ska ta beslut gällande allt från vilken film de ska se till vilka 
aktier att investera i (Guersney, 2000). Beslut som konsumenter för bara ett par år sedan 
hade tagit med hjälp av reklam, annonser, och experter. (Dellarocas, 2003, s. 1408) Därmed 
är eWOM en aktuell informationskälla och en version av WOM som har fått och i vår tro 
kommer att få en allt mer ökad påverkan på konsumenterna och deras beteende i takt med 
internets framgångar. 
 
Huang et al. (2012, s. 2330) menar att på grund av framväxten av internet och populariteten 
av virtuella samhällen (communities) spenderar människor mer av deras tid till interagera 
(kommunicera) med grupper av människor online. Som en konsekvens av detta utvecklar 
individer en känsla av samhörighet och sammanhållning med dessa grupper, skapar normer 
för hur människor ska bete sig, identifierar sig med och litar på de problemlösande 
egenskaperna som online samhället har, samt att individer utvecklar emotionella band med 
andra individer i online samhället (gruppen).  
 
Vi menar att framväxten av internet och eWOM har gett konsumenter ytterligare ett 
alternativ i informationssökningen. Konsumenter kan i sin informationssökning ta del av 
antingen konsumentgenererad information eller marknadsgenererad information på olika 
typer av websidor. Vi menar att detta även öppnar upp möjligheter för företag att via 
internet och eWOM att kunna påverka vilken typ av information som konsumenter tar del 
av och således även deras beslutsfattande. De grupper som konsumenter kommunicerar och 
identifierar sig med online har en indirekt inverkan på konsumenters informationssökning 
via internet i en eWOM kontext påverkas vilket leder oss in på faktorer av olika slag som 
har en påverkan på konsumenters informationssökning. 

3.4 PRODUKTFAKTORER 
När  vi  tittat  på  tidigare  studier  inom konsumenters externa informationssökning i en 
eWOM-kontext har vi sett att det finns samband mellan produktfaktorer och 
informationssökning i en eWOM-kontext. De produktfaktorer som vi identifierat och som 
har samband med informationssökning i en eWOM kontext har visat sig vara typer av 
produkter, produktinvolvering och risk. 
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3.4.1. TYPER AV PRODUKTER 
Nelson (1970, s. 312-313, 1974, s. 730) menar att produkter kan klassificeras i två 
kategorier, sökprodukter och erfarenhetsprodukter. Klein (1998, s. 196) definierar 
sökprodukter som de produkter där konsumenter kan ta reda på all information om 
produktens attribut innan ett köp, så som en dator. Vidare definierar Klein (1998, s. 196) 
erfarenhetsprodukter som de produkter där all information om produktens attribut inte 
erhållas innan ett köp, istället kan konsumenter ta del av all information först efter att 
produkten är köpt och använd, så som ett restaurangbesök. 
 
Bei et al. (2004, s. 452) menar att när konsumenter söker information om sökprodukter kan 
de förlita sig mer på marknadsgenererad ”hård data”, exempelvis information om 
produktens attribut och egenskaper, och när de söker information om erfarenhetsprodukter 
förlitar konsumenter sig mer på konsumentgenererad ”mjuk data”, exempelvis andra 
konsumenters recensioner. Vid genomförande av denna studie använde sig författarna av en 
förstudie för att kunna selektera passande sök- och erfarenhetsprodukter, vilka resulterade i 
att bli sportskor, mobiltelefoner, respaket och restaurangbesök på nya restauranger. 
Studiens huvudsakliga undersökning bestod av en elektronisk enkätstudie som delades ut 
till potentiella respondenter via mail, vid ett stort universitet i Taipei, (Bei et al., 2004, s. 
456) där undersökningen avsåg att testa studiens sju valda hypoteser gällande konsumenters 
informationssökningsbeteende via internet gentemot olika typer av produkter (Bei et al., 
2004, s. 453-456). Bei et al. (2004, s. 459) kom bland annat till slutsatsen att konsumenter 
använder sig mer av konsumentgenererad ”mjuk data” när de söker information om 
erfarenhetsprodukter än vid informationssökning om sökprodukter, då respondenterna fick 
ge svar angående deras åsikter kring den upplevda betydelsen av olika informationskällor 
beroende på typ av produkt. 
 
Bronner och Hoog (2010, s. 244) fann i sin studie att konsumenter använder sig av 
konsumentgenererade websidor i större utsträckning när det kommer till produkter där all 
information inte kan erhållas innan köpet, alltså gällande erfarenhetsprodukter (Bronner & 
Hoog, 2010, s. 244). Deras studie bestod av en enkätundersökning som var tillgänglig 
online där respondenterna huvudsakligen var människor boende i Nederländerna från 18 år 
och uppåt (Bronner & Hoog, 2010, s. 237). Bland annat fick respondenterna frågan “Skiljer 
det sig i nivå av förtroende och andra kriterier för båda typer av websidor?” där det syftas 
till konsumentgenerade och marknadsgenererade websidor. Resultatet visar och ger således 
implikationer att konsumenter vänder sig till andra konsumenter genom 
konsumentgenererade websidor och således eWOM i större utsträckning när det kommer 
till erfarenhetsprodukter än vid informationssökning av sökprodukter. (Bronner & Hoog, 
2010, s. 237, 239-240) 
 
Vi är dock av tron att det kan komma att skilja mer inom de två olika produktklasserna på 
så sätt att eWOM används som informationskälla i olika utsträckning gällande olika typer 
av sökprodukter och erfarenhetsprodukter. Detta är något vi vill undersöka vidare, varpå vi 
kommer att inkludera olika typer av sökprodukter och erfarenhetsprodukter i vår 
undersökning för att se om det finns någon skillnad i användandet av eWOM inom 
produktklasserna istället för att bara söka skillnader mellan produktklasserna. 
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3.4.2 PRODUKTINVOLVERING & RISK 
Konceptet produktinvolvering innebär att vissa produktklasser är mer eller mindre viktiga 
för vissa individer, individens attityder om sig själv, individens känsla av identitet och 
relation till resten av världen (Traylor, 1981, s. 51). Produktinvolvering skiljer sig mellan 
individer men produktens karaktäristiska spelar också en stor roll när det kommer till 
involvering (Gu et al., 2012, s. 183). Hupfner & Gardner menar att vissa typer av 
produktklasser, så som bilar, innebär hög involvering för konsumenten. Dessa produkter 
kallas för hög-involverande produkter och kännetecknas av att produkten väljs med 
omsorg, är viktiga köp och i vissa fall reflekterar ägarens personlighet. Vidare menar 
Hupfner & Gardner att andra produktklasser, så som läsk eller papper, inte alls innebär lika 
hög involvering från konsumentens sida. Dessa produkter kallas för låg-involverande 
produkter. (Hupfner & Gardner, refererad i Traylor, 1981, s. 51) 
 
Traylor undersökte produktinvolvering genom att genomföra åtta kvalitativa djupintervjuer 
med intention att identifiera dessa hög-involverande produkter för resterande del av studien. 
I intervjuerna fick respondenterna rangordna tolv olika produkter från lägst involvering till 
högst involvering. (Traylor, 1981, s. 52) Som uppföljning på dessa djupintervjuer 
genomfördes en enkätundersökning för att verka som ett komplement, där 4 hushåll i ett 
storstadsområde blev slumpmässigt utvalda ur telefonkatalogen. Även här fick 
respondenterna, tre gånger om, rangordna tolv olika produkter, då med hjälp av en tiogradig 
skala från 0 till 10 gällande betydelsen av att köpa de olika produkterna. Studien resulterade 
i den fördelningen av hög- och låg-involvering av de produkter vi tidigare nämner. 
(Traylor, 1981, s. 53-54) 
 
Enligt Hoyer och MacInnis (refererad i Gu et al., 2012, s. 183) kan även hög-involverande 
produkter och låg-involverande produkter klassificeras baserat på den upplevda risk som 
konsumenter associerar med olika produkter. Vidare menar Kerin et al. (refererad i Gu et 
al., 2012, s. 186) att en av de största drivkrafterna för en konsuments involvering och 
informationssökningsbeteende den upplevda risken som konsumenter associerar med ett 
köp. Den risk som konsumenter upplever kan vara av olika slag, där tidigare forskning har 
identifierat sex olika typer av upplevd risk som konsumenter kan uppleva vid ett köp: 
funktionsrisk, finansiell risk, fysisk risk, social risk, psykologisk risk och tidsrisker (Peter 
& Tarpey, 1975, s. 30). 
 
Upplevd tidsrisk är den tid och bekvämlighet som är associerat med köpet av en produkt, 
att få en produkt justerad, reparerad eller utbytt (Roselius, 1971, s. 58). Finansiell risk är 
den monetära risken associerad med ett köp, med andra ord huruvida det finns en risk att 
konsumenten förlorar pengar på grund av att produkten inte fungerar eller på grund av att 
underhållskostnaderna är dyrare än de borde vara. Funktionsrisk handlar om den risk som 
associeras med en produkt om något fel uppstår eller om den inte fungerar som den ska. 
Fysisk risk handlar om huruvida en produkt kan vara eller kan komma att bli farlig eller 
skadlig för hälsan. Psykologisk risk handlar om huruvida en produkt kommer att passa in 
med en konsuments självbild eller självkoncept. Vidare innefattar social risk huruvida en 
produkt kommer att skada och påverka vad andra tycker om användaren av produkten. 
(Jacoby & Kaplan, 1972) 
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Enligt Schiffman & Kanuk (2004, refererad i Gu et al., 2012, s. 186) innebär involvement 

theory (hädanefter teorin om involvering) att konsumenter som befinner sig i situationer av 
låg involvering endast kommer att engagera sig i begränsad informationssökning, medan 
konsumenter som befinner sig i situationer av hög involvering kommer att engagera sig i en 
mer omfattande informationssökning. Detta stämmer väl överens med Gu et al. (2012, s. 
190-191) som kom fram till att konsumenter kommer att engagera sig i en mer omfattande 
informationssökning när det kommer till hög-involverande produkter. 
 
Vi är av tron att konsumenters externa informationssökning i en eWOM kontext kan 
komma att skilja sig beroende på om det gäller låg-involverande produkter eller hög-
involverande produkter. Vi vill därför undersöka detta och kommer således att inkludera 
såväl låg-involverande som hög-involverande produkter i vår undersökning för att kunna 
undersöka huruvida det finns några skillnader i användandet av eWOM mellan låg-
involverande och hög-involverande produkter. 

3.5 INDIVIDFAKTORER 
Förutom  produktfaktorer  har  vi  även  i  tidigare  studier  inom konsumenters externa 
informationssökning i en eWOM-kontext identifierat samband mellan individfaktorer och 
informationssökning i en eWOM-kontext. De individfaktorer som vi identifierat och som 
har samband med informationssökning i en eWOM kontext har visat sig vara sociala band 
och en informationskällas trovärdighet. 

3.5.1 SOCIALA BAND 
Relationerna till olika personer, starka eller svaga sociala band, inom konsumenters sociala 
nätverk är inte alls detsamma för samtliga personer utan skiljer sig markant. Vissa personer 
har starka sociala band till konsumenten, som familj och nära vänner, medan andra har 
svagare sociala band, som bekanta personer som personen sällan träffar, slutligen kan även 
finns även de personer som inte har något socialt band alls till konsumenten. 
 
Granovetter (1973, s. 1361) definierar styrkan av ett socialt band som en kombination av 
tid, emotionell intensitet, intimitet (ömsesidig förtroendefull), och ömsesidiga tjänster som 
kännetecknar det sociala bandet. Mittal et al. (2008, s. 196) tolkar Granovetters definition 
som styrkan av bandet mellan medlemmarna i ett socialt nätverk. Vidare menar Granovetter 
(1973, s. 1362) att sociala band kan klassificeras som starka eller svaga. Pigg & Crank 
(2004, refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53) menar att starka band, exempelvis familj och 
vänner, består av starka och nära relationer och tillhör en individs personliga nätverk och 
kan erbjuda verkligt och känslomässigt stöd och att svaga band består svagare och mindre 
personliga sociala relationer, till exempel bekanta och kollegor, vilka underlättar 
informationssökning gällande olika ämnen.  
 
I sin studie föreslår Chu & Kim (2011, s. 53) en modell för eWOM på Social Networking 
Sites (hädanefter sociala medier). Modellen förklarar relationerna mellan variablerna, så 
som sociala band, och eWOM på sociala medier. För att undersöka de hypoteser de ställt 
för relationerna mellan modellens variabler och eWOM utförde Chu & Kim en online 
undersökning på collegestudenter (Chu & Kim, 2011, s. 57). Chu & Kim menar att styrkan 
av det sociala band som användare av sociala medier har med sina kontakter är positivt 
relaterad till deras engagemang i eWOM-beteenden på sociala medier. Respondenterna i 
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studien fick ange hur många familjemedlemmar, släktingar, och nära vänner som ingick i 
sin vän-lista vilka senare användes som starka social band. Respondenterna fick även ange 
hur många bekanta, klasskamrater, grannar och övriga som ingick i vän-listan, vilka senare 
användes som svaga sociala band. (Chu & Kim, 2011, s. 61)  
 
I studien fann Chu & Kim (2011, s. 65) att den upplevda styrkan av ett socialt band som 
konsumenter känner är positivt relaterat till konsumenters vilja och intentioner att söka och 
dela med sig av produktrelaterad information på sociala medier. Detta ger implikationer att 
konsumenter är mer villiga att söka information från personer som de har starka social band 
med när de söker information via sociala nätverk. 
 
I en annan studie använde sig Steffes & Burgee (2009, s. 48) av en enkätundersökning 
riktade till collegestudenter. För att undersöka studenternas informationssökningsbeteende 
använde sig Steffes & Burgee av val av professor då de menar att eleverna uppfattar val av 
professor att vara ett beslut associerat med hög risk och därför ett hög-involverande beslut. 
Steffes & Burgee menar att valet av professor på ett rättvisande sätt representerar hög-
involverande beslut och därför kommer studenterna sannolikt att engagera sig i utökad 
informationssökning och använda sig av flera olika informationskällor, varpå detta beslut 
skulle vara idealisk för att undersöka sociala band och WOM beteende i online kontext. 
(Steffes & Burgee, 2009, s. 51). Steffes & Burgee menar att om studenter ställs inför ett val 
mellan starka sociala band och svaga eller icke existerande sociala band som 
informationskälla så kommer starka social band att användas som primär informationskälla. 
Vidare menar Steffes & Burgee att information som kommer från starka sociala band 
uppfattas som mer inflytelserik i konsumentens beslutsprocess än information som kommer 
från svaga social band eller icke existerande social band som informationskällor. 
 
Steffes & Burgee använde sig av olika informationskällor vid val av professor, så som att 
prata med vänner personligen, på telefon eller via e-post, rekommendation från akademisk 
rådgivare, RateMyProfessor.com, samt haft professorn i en annan klass samt. Dessa 
faktorer hade tidigare identifierats i fokusgrupper som vanliga informationskällor för val av 
professor. Steffes & Burgee (2009, s. 52) klassificerade relationer med starka sociala band 
som de sociala band som studenterna hade med vänner, relationer med svaga sociala band 
som de med akademiska rådgivare och relationer med icke-existerande sociala band med 
RateMyProfessor användare. Steffes & Burgee fann i studien att starka och svaga sociala 
band inte har större inverkan på konsumenten då eWOM används som informationskälla i 
konsumentens beslutsfattande. Istället förlitar sig konsumenter mer på information som 
erhålls från icke existerande social band. (Steffes & Burgee, 2009, s. 56) 
  
I och med att resultaten av Chu & Kim och Steffes & Burgee skiljer sig markant och säger 
två helt olika saker anser vi att detta bör studeras vidare, speciellt då det är undersökt på 
samma målgrupp med olika resultat. Vi vill således undersöka samband mellan sociala 
band och informationssökning i en eWOM-kontext för att se om informationssökandet 
skiljer sig beroende på om konsumenten tar del av information från en källa med vilken 
denne har ett icke existerande socialt band, svagt sociala band eller starkt socialt band och 
om detta har något samband med de produktfaktorer vi identifierat tidigare. 
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3.5.2 EN INFORMATIONSKÄLLAS TROVÄRDIGHET 
Inom informationssökning och konsumenters bearbetande av information finns två 
modeller, Elaboration Likelihood Model (ELM) & Heuristics Systematic Model (HSM). 
Båda dessa modeller identifierar hur mycket mottagaren av ett meddelande tänker på ett 
meddelandes innehåll och hur det sedan påverkar mottagarens attitydförändring och 
övertalning (Areni, C.S, 2000, s. 857). En viktig faktor i det tidiga stadiet i båda modellerna 
är huruvida mottagaren av ett meddelande bedömer informationen som trovärdig och att 
detta kommer att påverka vilken inverkan informationen har på mottagaren (Wathen & 
Burkell, 2002, s. 134). Self (1996, refererad i Wathen & Burkell, 2002, s. 135) förklarar en 
trovärdig källa som en källa som är pålitlig och innehar expertis. 
 
En informationskällas trovärdighet är informationsmottagarens bedömning av källans 
upplevda kompetens, karaktär, lugn, dynamik samt informationsmottagarens bedömning av 
huruvida ett meddelande och/eller en källa är trovärdig och övertygande. För att en 
mottagare ska acceptera ett meddelande eller information måste denna förstå meddelandet 
och bestämma huruvida informationen är trovärdig. Om mottagaren av information inte 
kommer ihåg delar av information eller om källan bedöms som icke trovärdig är 
sannolikheten stor att denna information och dess argument inte kommer att användas i 
beslutsfattandet. (Burgoon et al., 2000, s. 554-555) 
  
Wilson & Sherrel (1993, refererad i Bickart & Schindler, 2001, s. 32) menar att information 
som kommer från en källa som upplevs som trovärdig kan leda till att den informationen 
används som övertalningsförmåga. Vidare menar Bickart & Schindler (2001, s. 32-33) att 
information som finns på internetforum upplevs som mer trovärdig än information som är 
marknadsgenererad på grund av att de som genererar informationen är konsumenter, 
information som utbyts på internetforum är mer relevant för konsumenterna, samt att 
internetforum har en större förmåga att generera empati bland läsarna. Bickart & Schindler 
menar att om konsumenters exponeras för diskussioner på nätet angående ett visst ämne bör 
det leda till större intresse för ämnet än om konsumenter exponeras för marknadsgenererad 
information om samma ämne. De menar även att innehållet på internetforum kan vara mer 
övertygande än marknadsgenererat web-innehåll, vilket skulle resultera i ökade köp 
intentioner för gällande produktkategorier. (Bickart & Schindler, 2001, s. 33) 
 
För att testa hypoteserna ombads studenter i en introduktionskurs i marknadsföring att titta 
på antingen marknadsgenererade websidor eller online diskussioner relaterade till ett av 
fem tilldelade ämnen. Ämnena var trädgårdsarbete, golf, camping, matlagning, och 
användning av en persondator relaterade till specifika produktkategorier och vid slutet av 
terminen fick deltagarna fylla i en enkät med frågor om köpintentioner, kunskap, tankar och 
intresse om ett antal olika aktiviteter, inklusive den verksamhet som de hade fått i uppdrag 
att hitta information om. (Bickart & Schindler, 2001, s. 33-34)  
 
Bickart & Schindler förutspådde att studenternas intresse för ämnet och köp intentioner 
skulle öka för dem som granskade online diskussioner kontra marknadsgenererade 
webbsidor. Vidare förväntade Bickart & Schindler inte att innehållet på internetforum 
skulle vara mer informativ än marknads webbinnehåll, varpå de även mätte uppfattad 
kunskap och tankar om ämnet som en kontrollåtgärd. Bickart & Schindler trodde inte att 
exponering för diskussioner på nätet kontra marknadsgenererat innehåll skulle påverka 
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upplevd kunskap eller tanke om ämnet. (Bickart & Schindler, 2001, s. 33-34). I studien 
fann Bickart & Schindler att sättet som information presenteras på forum, dess trovärdighet, 
dess relevant och förmågan att generera empati leder till att konsumentgenererad 
information är er effektiv än marknadsgenererad information när det kommer till att skapa 
ett intresse för en produkt (Bickart & Schindler, 2001, s. 36). 
 
Med bakgrund för Bickart & Schindlers resultat ämnar vi att undersöka samband mellan en 
källas trovärdighet och konsumenters beteende gällande den externa informationssökningen 
i en eWOM-kontext. Vi är här av att en informationskällas trovärdighet har ett samband 
med styrkan av sociala band och att konsumenter kommer att uppleva information från 
källor med vilka de har starka social band som mer trovärdiga. Vidare tror vi här att detta 
kan komma att skilja sig beroende på typ av produkt och produktinvolvering, varpå vi 
kommer att undersöka huruvida det finns något samband mellan individfaktorer och 
produktfaktorer samt informationssökning i en eWOM-kontext. 

3.6 eWOM‐FAKTORER 
I  tidigare  studier  inom konsumenters externa informationssökning i en eWOM-kontext 
har  vi  förutom  produktfaktorer  och  individfaktorer  även  identifierat samband mellan 
eWOM-faktorer och informationssökning i en eWOM-kontext. De eWOM-faktorer som vi 
identifierat och som har samband med informationssökning i en eWOM kontext har visat 
sig vara ett meddelandes valens & volym. 

3.6.1 ETT MEDDELANDES VOLYM & VALENS 
Det har gjorts en del undersökningar på huruvida eWOM påverkar försäljning av produkter, 
i dessa undersökningar har två huvudattribut varit i fokus, nämligen volym och valens. 
(Amblee & Bui, 2012, s. 96) Liu (2006, s. 75) menar att volym mäter antalet WOM 
interaktioner och valens mäter WOM meddelandets natur, det vill säga huruvida 
meddelandet är positivt, negativt, neutralt eller blandat. Amblee & Bui (2012, s. 96) menar 
att en stor del av den forskning som gjorts inom eWOM har påvisat att ett meddelandes 
valens inte är ett bra sätt att förutspå försäljning, men att ett meddelandes volym är ett bra 
sätt (Amblee & Bui, 2012, s. 96). 
 
Liu (2006, s. 74) undersökte valens och volym genom att samla in data för att studera 
WOM om filmer och hur WOM förklarar biljettförsäljning vid biljettkassan på en bio. 
Studien fokuserade på filmer under en fem månaders period och för att mäta detta samlades 
WOM data in från Yahoo Movies message board. Totalt samlades 12 136 WOM 
meddelanden om 40 olika filmer in och för att koda meddelandenas valens användes tre 
objektiva domare. Meddelandena delades in i fem olika kategorier; positiva, negativa, 
neutrala, blandade eller irrelevanta. WOM meddelandena kategoriserades som positiva eller 
negativa om de gav en övergripande bedömning av filmen eller om gav direkta 
rekommendationer. Ett WOM-meddelande kategoriserades som blandat om det uttryckte 
positiva yttranden om vissa delar av filmen, men negativa åsikter om andra och om det inte 
finns någon tydlig övergripande bedömning. Ett WOM-meddelande kategoriserades som 
neutralt om det talades om filmen, men inte ger några positiva eller negativa kommentarer. 
Slutligen kategoriserades ett WOM-meddelande som irrelevant om det inte var relaterat till 
själva filmen. (Liu, 2006, s. 79-80) I studien visade det sig att ett WOM-meddelandes 
volym påverkar biljettförsäljning men att ett WOM-meddelandes valens inte påverkar 
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biljettförsäljningen (Liu, 2006, s. 86) 
 
I en annan studie gjord av Chevalier & Mayzlin undersöktes effekten av konsument 
recensioner på försäljningen av böcker. I studien användes tillgänglig data från 
Amazon.com och Barnesandnoble.com (bn.com) för att kunna mäta försäljningen av 
enskilda böcker för de både företagen. Både Barnesandnoble och Amazon tillåter sina 
kunder att lämna recensioner på hemsidan. Chevalier & Mayzlin ville undersöka huruvida 
en förändring av antal recensioner (volym) och recensionernas valens för samma bok på de 
båda sajterna kan användas för att förutspå försäljningen av boken på respektive sajt. Den 
insamlade data bestod av en boks karakteristika och konsumentrecensioner som samlades 
in från Amazon.com och bn.com. (Chevalier & Mayzlin, 2006, s. 345-346) Chevalier & 
Mayzlin fann i studien att försäljning av antal böcker kommer att öka då en boks 
genomsnittliga ranking är högre (Chevalier and Mayzlin, 2006, s. 349), vilket tyder på att 
ett meddelandes valens spelar roll. 
 
Duan et al. undersökte i sin studie effekterna av online WOM på produktförsäljning. I 
studien använde de sig av online användares recensioner av biofilmer. Författarna av 
studien hypotiserade att antalet recensioner har en positiv inverkan på biljettintäkter och att 
betygsättning har en positiv inverkan på biljettintäkter. (Duan et al., 2008, s. 1010) Data för 
studien samlades in från Yahoo Movies, Variety.com och BoxOfficeMojo.com. I studien 
matchades listan över filmer, som baserades på Variety´s lista över år 2003-2004 
biljettintäkter inom den amerikanska marknaden, med Yahoo Movies och BoxOfficeMojos 
användarrecensioner samt daglig information från biljettkassan. Den slutliga datamängden 
innehöll 71 filmer som släpptes mellan juli 2003 och maj 2004. Förutom recensioner från 
Yahoo Movies och BoxOfficeMovies samlades ytterligare information in från Yahoo för 
varje film gällande recensionens Yahoo ID, datum för recensionen, övergripande betyg, 
betyg för berättelsen, betyg för skådespeleri, riktning och visualitet samt längden av hela 
recensionen. Data samlades även in för det genomsnittliga användarbetyget och det 
genomsnittlig kritiker betyget som publicerats på Yahoo Movies. För varje film samlades 
data även in från BoxOfficeMojo gällande om dagliga bruttointäkter, daglig ranking, antal 
biosalonger samt genomsnittlig intäkt per salong. Data samlades också in för varje films 
beräknade marknadsföringskostnader, produktionsbudget, Motion Picture Association of 
America film rating system (MPAA) ranking, producent, inhemska bruttointäkter samt 
intäkter från utlandet (Duan et al., 2008, s. 1011) I studien fann Duan et al. (2008, s. 1015) 
att högre ranking inte leder till högre försäljning av biobiljetter men att antal meddelanden 
eller recensioner är direkt kopplade till högre försäljning av biobiljetter. Detta tyder på att 
ett meddelandes valens inte spelar någon roll men att volym (antal meddelanden) gör det. 
 
Chen et al. (2004) fann i sin forskning ingen korrelation mellan ett meddelandes valens och 
försäljning (Amblee & Bui, 2012, s. 96), vilket tyder på att ett meddelandes valens inte 
spelar någon roll. Vi menar att tvetydighet i resultaten av dessa studier tyder på att mer 
forskning behövs inom området och vi vill därför undersöka huruvida konsumenter tänker 
på valens eller volym. Vi är av tron att huruvida konsumenter tänker på valens eller volym 
kan komma att skilja sig beroende på typ av produkt och produktinvolvering, varpå vi 
kommer att undersöka huruvida det finns något samband mellan eWOM-faktorer och 
produktfaktorer samt informationssökning i en eWOM-kontext. 
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3.7 MODELL FÖR STUDIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie är att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 
individen och eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. 
För att kunna förklara dessa samband har vi tagit fram en modell som grundar sig i den 
teoretiska referensramen för detta arbete (se Figur 3). 
  
Typer av produkter kan klassificeras i två kategorier. Den första kategorin är sökprodukter, 
och den andra kategorin är erfarenhetsprodukter. Produktinvolvering innebär mer eller 
mindre involvering i olika produkter och informationssökningen kring dessa produkter. 
Produkter kan delas in i låg-involverande, som i denna studie utgörs av sportskor och 
restaurangbesök, och hög-involverande, som i denna studie utgörs dessa av datorer och 
resepaket. En stor drivkraft för konsumenters involvering och 
informationssökningsbeteende är den upplevda risken som konsumenter associerar med 
olika produkter. I denna studie har vi valt att inkludera sex olika riskfaktorer; funktionsrisk, 
finansiell risk, fysisk risk, social risk, psykologisk risk och tidsrisk. I denna studie kommer 
således typer av produkter, produktinvolvering och risk utgöra det vi kallar produktfaktorer. 
 
Sociala band utgörs av relationer till olika personer i en individs sociala nätverk. Styrkan av 
sociala band har tidigare klassificerats som starka, svaga eller icke existerande. I denna 
studie utgörs starka sociala band av sociala medier, svaga sociala band utgörs av forum, och 
icke existerande sociala band utgörs av produkthemsidor prisjämförelsesidor. En 
informationskällas trovärdighet handlar om huruvida mottagaren av information bedömer 
att informationen i sig samt informationskällan är trovärdig. I denna studie kommer dessa 
två faktorer, sociala band och en informationskällas trovärdighet, tillsammans utgöra vad vi 
kallar för individfaktorer. 

Figur 3 – Egenarbetad modell för studien (Skapad av författarna, 2013) 
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Tidigare studier utförda inom eWOM har haft två huvudattribut i fokus, nämligen volym 
och valens. Volym handlar om antal meddelanden, vilken i denna studie utgörs av antal 
kommentarer om en specifik produkt. Valens handlar om ett eWOM meddelandes natur 
och kommer i denna studie att utgöras av positiva kommentarer, negativa kommentarer, 
neutrala kommentarer samt genomsnittligt betyg. I denna studie utgör Volym och valens 
något som vi kallar för eWOM-faktorer. 
  
Vi avser alltså med denna studie att undersöka det samband som finns mellan 
produktfaktorer, individfaktorer och eWOM faktorer samt hur dessa samband avgör hur 
konsumenter söker information i en eWOM-kontext.  
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4. PRAKTISK METOD 
Till skillnad från de vetenskapliga utgångspunkterna vill vi i detta kapitel ge läsaren en 

inblick i vilken typ av undersökning vi har valt att använda oss av samt hur vi har valt att 

genomföra denna. I kapitlet beskriver vi det tillvägagångsätt vi haft samt de åtgärder vi 

ansett varit nödvändiga för studiens slutliga resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 
I huvudsak finns det två olika undersökningsmetoder som är relevanta för forskare, 
kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2003, s. 39-40). Då vi avser att 
förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, individen och eWOM anser vi att 
den kvantitativa undersökningsmetoden är den bäst lämpade forskningsstrategin för vår 
studie. Blanda annat talar Shiu et al. (2009, s. 172) om att just den kvantitativa metoden 
lämpar sig bäst när forskaren vill förklara samband och relationer mellan olika faktorer och 
beteenden. Vi menar att den kvantitativa forskningsmetodens natur på ett mer fördelaktigt 
sätt kan hjälpa oss att besvara studiens syfte då vi anser att vi behöver ett flertal 
respondenter som vi på bästa sätt kan nå genom en kvantitativ metod. Nackdelar med den 
kvantitativa forskningen och dess objektiva natur är att den inte tar hänsyn till att 
människor på ett subjektivt sätt tolkar den verklighet som de lever i (Bryman & Bell, 2003, 
s. 105). Johannessen & Tufte (2003, s. 69) kritiserar den kvantitativa forskningen då de 
talar om mänskliga handlingars meningsdimension, att människor har egna uppfattningar 
och tolkningar av det som sker runt dem, som endast kan samlas in genom kvalitativa 
forskningstekniker. Trots dessa nackdelar anser vi att en enkätundersökning inom den 
kvantitativa forskningsstrategin är bäst lämpad för vår studie då vi avser att förklara 
samband och relationer. Att undersöka just samband är något som är väl förankrat i den 
kvantitativa forskningsmetoden, varpå vi anser att det är just den kvantitativa metoden som 
lämpar sig bäst för att kunna besvara syftet i vår studie. 
 
Den kvantitativa forskningen förknippas med metoder för att samla in och analysera 
information där den huvudsakliga metoden är surveymetoden (enkätundersökning) (Shiu et 
al., 2009, s. 171). Vidare förklarar Shiu et al. (2009, s. 226-227) att fördelar med en 
enkätundersökning ligger i möjligheten att nå ut till ett stort antal respondenter till låga 
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kostnader, möjligheterna till att använda sig av avancerad statistisk analys av den insamlade 
data samt att faktorer och relationer som inte kan bli direkt observerade kan studeras. 
Däremot menar Eliasson (2006, s. 30) att en nackdel med den kvantitativa metoden, i 
synnerhet enkäten, är att det med hjälp av en enkätfråga är svårt att djupare analysera en 
enskild fråga. Trots detta anser vi ändå att en kvantitativ metod genom en 
enkätundersökning är bäst lämpad för vår studie, för att med ett stort antal respondenter 
kunna göra statistiska analyser av och kunna besvara studiens syfte. 
 
Informationssökning i en eWOM-kontext är ett relativt nytt forskningsområde där ett fåtal 
studier kommit till olika slutsatser, vilket är varför vi avser att genomföra en explanativ 
studie, för att ha möjlighet att förklara samband mellan produktfaktorer, individfaktorer och 
eWOM-faktorer samt informationssökning i en eWOM-kontext. Detta då explanativa 
studier används då det eftersträvas djupare kunskap och förståelse samt att förklara 
samband (Björklund & Paulsson, 2012, s. 60). Vi anser att detta förhållningssätt är mest 
relevant för vår studie då vi avser att förklara samband mellan produktfaktorer, 
individfaktorer och eWOM-faktorer samt informationssökning i en eWOM-kontext. 

4.2 POPULATION & URVAL 
Eliasson (2006, s. 45) menar att population är ”den grupp du vill uttala dig om”. Vid 
genomförandet av en kvantitativ studie är det näst intill omöjligt att nå ut till samtliga 
respondenter, ju större populationer är desto svårare blir det att genomföra en undersökning 
av hela populationen och därför måste en del av populationen, stickprovet, väljas ut för att 
besvara de frågor forskaren i fråga vill ställa. (Bryman & Bell, 2003, s. 110; Eliasson, 2006, 
s. 44) För att styrka vårt val av population och urval har vi tittat på tidigare studier inom 
informationssökning och eWOM samt en studie över svenskars internetanvändande. 
 
Ett flertal av tidigare studier genomförda på eWOM är utförda på studenter. För att 
undersöka samband mellan styrkan av sociala band och eWOM via sociala medier utförde 
Chu & Kim (2011, s. 57) en online undersökning på collegestudenter. I en annan studie 
använde sig Steffes & Burgee (2009, s. 48) av en enkätundersökning riktad mot 
collegestudenter för att undersöka samband mellan styrkan av sociala band och val av 
informationskälla. För att undersöka en informationskällas upplevda trovärdighet bad 
Bickart & Schindler (2001, s. 33-34) studenter i en introduktionskurs i marknadsföring att 
titta på antingen marknadsgenererade websidor eller online diskussioner relaterade till ett 
av fem tilldelade ämnen.  
 
Då vi med denna studie avser att förklara samband mellan produktfaktorer, individfaktorer 
och eWOM-faktorer samt informationssökning i en eWOM-kontext anser vi därför att de 
konsumenter som kan ge bäst svar på detta är frekventa användare av internet, varpå det 
blev av stor betydelse för oss att ha ett representativt urval ur den population vi avsåg att 
undersöka (Bryman & Bell, 2003, s. 110). Enligt en studie gjord av Svenska Statistiska 
Centralbyrån (SCB, 2012) använder hela 92 % av Sveriges studenter internet dagligen. 
Detta i kombination med tidigare genomförda studier inom ämnena informationssökning 
och eWOM är utförda på studenter, ansåg vi att studenter vid Umeå universitet var den 
grupp som borde undersökas. Vi valde att genomföra studien på studenter vid Umeå 
universitet då vi var av uppfattningen att resultaten inte borde skilja sig markant mellan 
studenter vid olika lärosäten. 
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I de flesta fall är det svårt att studera alla individer i en population, en total undersökning, 
och i vissa fall är det inte passande att undersöka hela populationen då det är möjligt att 
undersöka ett urval av populationen (Johannessen & Tufte, 2003, s. 132; Ejlertsson, 2005, 
s. 18). Johannessen & Tufte (2003, s. 136) menar att det är svårt att säga hur stort ett urval 
ska vara, istället bör det utvärderas i varje enskilt fall. Bryman & Bell (2003, s. 111) menar 
att ett samplingsfel uppstår om någon i urvalet inte ingår i den population som avses att 
undersöka. Vidare menar Bryman & Bell (2003, s. 122) att en viktig aspekt i beslutet om 
storleken på ett urval är hur stort samplingsfel som accepteras, vilket betyder att om ett 
mindre samplingsfel önskas måste urvalet bli större. Vi avsåg att nå ut till ett minimum av 
100 respondenter men förhoppningarna var att kunna samla in upp emot 150 enkätsvar för 
att minimera riskerna för samplingsfel och bortfall. Efter genomförandet hade vi samlat in 
142 enkätsvar. 
 
Vid genomförandet av en enkätundersökning är det vanligt att forskaren genomför en 
urvalsundersökning genom att dra ett stickprov från populationen och om det genomförs på 
rätt sätt kommer stickprovet att motsvara ett representativt urval av den population 
forskaren avser att undersöka (Ejlertsson, 2005, s. 19). Vi menar således att ett 
representativt urval ur denna population, studenter vid Umeå universitet, kommer att kunna 
ge oss den information vi behöver för att kunna besvara studiens forskningsproblem och 
studiens syfte och på så sätt kunna dra generella slutsatser kring samband mellan 
produktfaktorer, individfaktorer och eWOM-faktorer samt informationssökning i en 
eWOM-kontext. 
 
Ett klusterurval, vilket är en typ av sannolikhetsurval, genomförs i flera steg där 
populationen delas in i olika grupper och där några av dessa grupper väljs ut och urvalet 
genomförs bland dessa utvalda grupper (Eliasson, 2006, s. 48). Inför vår studie letade vi 
bland kurshemsidor och scheman via Umeå universitets hemsida för att se vilka 
föreläsningar vi kunde tänkas besöka och dela ut vår enkät till. Vi mailade därefter ansvarig 
lärare för att fråga om möjligheten att besöka deras föreläsning för distribuering av vår 
enkät. Eliasson (2006, s. 48) menar att en nackdel med ett klusterurval är att forskaren inte 
har lika bra koll på den sannolikhet som varje individ har att komma med i urvalet i 
förhållande till populationen, som vid exempelvis ett obundet slumpmässigt urval. Vidare 
menar Bryman & Bell (2003, s. 119) att en nackdel med klusterurvalet är att samplingsfel 
inte helt kan undvikas. Trots dessa nackdelar ser vi dock att ett klusterurval passar vår 
studie bra speciellt då vi bedömer att risken för samplingsfel, att någon respondent i en 
föreläsningssal skulle visa sig inte vara en student, är relativt liten. Vi är medvetna om att 
de studenter som deltagit i vår studie inte nödvändigtvis motsvarar ett representativt urval 
för studenter vid Umeå universitet, vilket kan skapa svårigheter att dra några generella 
slutsatser av resultaten. Vi är dock av tron att resultaten inte skulle skilja sig markant om vi 
hade utfört studien med helt andra respondenter. Vi menar att om vi hade genomfört 
undersökningen vid andra lärosäten, institutioner eller föreläsningar hade troligtvis uppnått 
samma eller liknande resultat, vilket är varför vi anser att respondenterna i denna studie 
motsvarar ett representativt urval och således kan vi dra generella slutsatser utifrån studiens 
resultat. 
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4.3 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkäter och strukturerade intervjuer är huvudsakliga verktyg för att samla in data inom den 
kvantitativa forskningsstrategin. Vad som kännetecknar en enkät är att respondenter fyller i 
eller besvarar denna på egen hand och vanligast är att enkäter skickas ut till respondenter 
via papperspost eller elektroniskt, exempelvis via mail. (Bryman & Bell, 2003, s. 161) Vår 
studie syftar till att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, individen och 
eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. Eliasson 
(2006, s. 29) menar att om en undersökning riktar sig till en speciell grupp som finns 
samlade på en plats, kan det vara en bra idé att söka upp dem där de finns och dela ut 
enkäterna där om tillstånd ges av den som ”äger” platsen. Om ”ägaren”, i detta fall 
läraren/föreläsaren, ger sitt tillstånd till att genomföra undersökningen, eller till och med 
uppmuntrar de tillfrågade, i detta fall eleverna, att delta i undersökningen kan detta bidra till 
att forskaren får in svar från de flesta tillfrågade. Vi ansåg därför att det var mest lämpligt 
att nå ut till respondenterna, studenter, genom att distribuera ut enkäterna till studenter i 
föreläsningssalar för att på så sätt säkerställa hög svarsfrekvens. 
 
Att använda sig av enkäter jämfört med strukturerade intervjuer i sin undersökning innebär 
både för- och nackdelar. Enkätundersökningar har fördelen att vara snabbare och billigare 
att administrera och genomföra än intervjuer (Eliasson, 2006, s. 29; Bryman & Bell, 2003, 
s. 162-163). Vi avsåg med denna studie att kunna ställa samma frågor utan någon variation 
i hur frågorna ställdes till samtliga respondenter, varpå en enkätundersökning lämpar sig 
bäst då de inte medför någon intervjuareffekt och det blir ingen variation gällande 
formulering av frågor (Bryman & Bell, 2003, s. 162-163). Nackdelar med enkäter kan 
däremot vara att respondenten inte har möjlighet att få hjälp med tolkning av frågorna eller 
ställa sonderande frågor, att alla frågor inte passar i en enkät och att forskaren inte säkert 
vet vem som faktiskt besvarar enkätfrågorna (Bryman & Bell, 2003, s. 163-164). I 
utformandet av enkäten såg vi därför till att ställa enkla frågor i enkäten för att undvika 
eventuella missförstånd eller liknande problem. Eliasson menar att en nackdel med 
enkätundersökningar jämfört med intervjuundersökningar är lägre svarsfrekvens, vilket kan 
förklaras av avsaknaden av direkt mänsklig kontakt vid enkätundersökningar. Vi menar 
dock att låg svarsfrekvens kunde reducerades då vi valde att själva fysiskt distribuera 
enkäterna för att nå ut till fler respondenter på kortare tid jämfört med vad vi hade gjort om 
vi skickat ut enkäten via traditionell post. Detta bidrog till en mindre kostsam undersökning 
med en mer fördelaktig tillgång till respondenterna. Vi ansåg att en kvantitativ enkätstudie, 
trots ovan nämnda nackdelar, på bästa sätt kunde hjälpa oss att svara på vårt 
forskningsproblem och hjälpa oss att besvara studiens syfte. 

4.4 VAL AV eWOM‐KANALER & PRODUKTER 
Vid val av olika former av eWOM för studien har vi tagit hänsyn till tidigare studier och de 
former av eWOM som använts för att utföra dem. Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) har i 
sina studier valt att använda sig av exempelvis konsument-plattformar och 
diskussionsforum där människor hyllar, klagar, diskuterar och kommenterar för att göra 
sina röster hörda gällande sina åsikter och erfarenheter kring olika produkter och företag. 
Alltså är eWOM-kommunikationen hög och frekvent på websidor som dessa. Därmed har 
även vi valt att använda oss av websidor som dessa i vår studie. Chu & Kim (2011, s. 53) 
menar i sina studier att även sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter, är 
relaterade till en frekvent eWOM-kommunikation och företag tar allt mer hänsyn till 
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sociala nätverkssidor som dessa i sin marknadsföring. Vi har därför valt att även ta med 
dessa i vår studie, tillsammans med de tidigare nämnda, som potentiella eWOM-kanaler. 
 
Vi har valt att avgränsa oss till produkter, vilket vi gjort för att vi anser att vissa typer av 
service, t.ex. en resa, faller in under produktklassen erfarenhetsprodukter. Vidare har vi valt 
att begränsa antalet sök- och erfarenhetsprodukter till två produkter per kategori för att vår 
enkät inte ska bli för omfattande och på sätt hoppas vi reducera risken för eventuellt 
bortfall. I avgränsningen av sök- och erfarenhetsprodukter har vi tittat på tidigare studier för 
att se vilka typer av produkter de använt och sedan har vi utvärderat huruvida dessa 
produkter passar in i vår studie. I och med detta har vi i vår studie valt att inkludera både 
låg-involverande och hög-involverande produkter inom båda sökprodukter så väl som 
erfarenhetsprodukter. För att välja ut produkter har vi tittat på tidigare studier och sedan 
värderat huruvida de passar in i vår studie.  
 
I en studie gjord av Bei et al. (2004, s. 456) användes produkterna sportskor, mobiltelefoner 
som sökprodukter och för erfarenhetsprodukter användes resepaket, och restaurangbesök 
när de undersökte vilken typ av informationskälla som används för olika typer av 
produkter. I en annan studie gjord av Chevalier & Mayzlin (2006, s. 345-346) undersöktes 
effekten av konsumentrecensioner på försäljningen av böcker. I sin studie av effekterna av 
online WOM på produktförsäljning använde Duan et al. (2008, s. 1010) sig av online 
användares recensioner av biofilmer. För att undersöka studenternas 
informationssökningsbeteende använde sig Steffes & Burgee av val av professor då de 
menar att eleverna uppfattar val av professor att vara ett beslut associerat med hög risk och 
därför ett hög-involverande beslut (Steffes & Burgee, 2009, s. 51). 
 
Med bakgrund för produkter som använts i tidigare studier samt den population, 
universitetsstudenter, vi avsåg att undersöka valde vi att använda sportskor och dator som 
sökprodukter och som erfarenhetsprodukter har vi valt att använda oss av restaurangbesök 
och resepaket (se Tabell 1). Vi menar att dessa produkter representerar sökprodukter och 
erfarenhetsprodukter samt att de på ett bra sätt även representerar såväl låg-involverande 
som hög-involverande produkter. 
 
 

 

 

4.5 UTFORMNING AV ENKÄTEN 
Vid utformandet av en enkät är det viktigt att i början av enkäten ange syftet med enkäten 
så att respondenterna förstår vad det är de svarar på. Det är även av yttersta vikt att 
respondenterna får veta vad forskaren gör och vad undersökningens resultat ska användas 
till för att skydda respondenternas integritet. (Eliasson, 2006, s. 42) Av dessa anledningar 
har vi valt att utforma en inledande text i början av enkäten där vi talar om syftet med 

!"#$%&' ()*+,-+*"#$%&' !"#$%&'./-#0-1"./2

!"#$%&'#$ !"#$%&'(#) *+,-./0&102%3/'2

()%#$*$ !"#$%&'(#) 4",-./0&102%3/'2

+*&%),$)-./*&0' 5%63%2/72)8$%&'(#) *+,-./0&102%3/'2

+*&*")'*% 5%63%2/72)8$%&'(#) 4",-./0&102%3/'2

Tabell 1 – Produkter (Bearbetad utifrån Bei et al., 2004, s. 456 ) 
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undersökningen och varför respondenterna har blivit utvalda samt vilka åtgärder vi vidtar 
för att skydda respondenternas integritet, för enkät se appendix 1. 
 
Vid insamling av data i den kvantitativa forskningen kan fyra olika variabler användas, 
vilka skiljer sig åt bland annat genom hur svaren ska rangordnas och vad det är som ska 
mätas (Eliasson, 2006, s. 37). Syftet med denna studie är att förklara samband mellan 
faktorer kopplade till produkten, individen och eWOM samt hur konsumenter beter sig i sin 
externa informationssökning när de söker information om produkter i en eWOM-kontext. 
Vi avsåg således att mäta respondenternas attityd till att söka information om olika 
produkter på internet och hur olika faktorer kan påverka detta, vilket är varför vi till största 
del använt oss av ordinalvariabler i svarsalternativen. Nominalvariabler går inte att 
rangordna, vilket är varför nominalvariabler bara kan användas för att skilja svarsalternativ 
åt, t.ex. kön. Ordinalvariabler är däremot lämpliga att använda när det är avsett att mäta 
attityder och rangordna svaren utan att någon exakt beskrivning av avståndet mellan 
svarsalternativen, vilket utgör skillnaden mellan ordinalvariabler och intervallvariabler. 
(Eliasson, 2006, s. 38) Då vi har för avsikt att mäta attityder är ordinalvariabler lämpligt 
och vi använder oss därför av likert-skalan, vilken syftar till att mäta attityder. Enligt 
Ejlertsson (2005, s. 91) består likert-skalan av påståenden inom ett ämnesområde som 
respondenterna ska ta ställning till med hjälp av en fem- eller sjugradig skala som anges 
mellan instämmer helt och instämmer inte alls. 
 
När vi tittar på tidigare studier har vi sett att de använt sig av olika skalor för 
svarsalternativ. Chu & Kim (2011, s. 59-60) använde sig av en sjugradig skala för att 
undersöka styrkan av sociala band, Steffes & Burgee (2009, s. 52) använde sig av en 
femgradig skala för att undersöka styrkan av sociala band, Bickart & Schindler (2001, s. 
34-35) använde sig av en sjugradig skala för att undersöka en informationskällas 
trovärdighet, Traylor (1981, s. 53-54) använde sig av en 10 gradig skala för att undersöka 
produktinvolvering, och Jacoby & Kaplan (1972) använde sig av en nio gradig skala för att 
undersöka risk. Enligt Johannessen & Tufte (2003, s. 156) bör skalor ha minst 5, men dock 
inte mer än 7 värden. Då vi av egna erfarenheter upplever att en skala med fem värden 
resulterar i fler neutrala svar än en skala med sju värden, har vi med bakgrund för detta 
beslutat att vi kommer att använda oss av en sjugradig skala i svarsalternativen för denna 
enkät. 
  
Vi konstruerade vår enkät utifrån scenarion gällande de produktklasser vi avsåg att 
undersöka som vi följde upp med påståenden som vi utformat med grund i teorin samt 
tidigare studiers frågor. Scenariot vi använt oss av har utformats som en hypotetisk 
situation med efterföljande påståenden tillhörande scenariot. Följande scenario är använt 
som grund för enkätens olika produktklasser: 
 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du funderar på att köpa Produkt X och du 
använder internet för att söka information om sportskon. 
 
Eliasson menar att en väl formulerad enkätfråga ska vara tydligt formulerad med ett 
vardagligt språk, vilket kommer att underlätta för respondenterna att svara och 
svarsfrekvensen kommer således att bli högre. För att en fråga ska vara mätbar bör den vara 
exakt formulerad, men inte för lång då kortare och konkretare frågor brukar fungera bättre. 
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(Eliasson, 2006, s. 39) Vid utformning av enkätfrågor kan frågor från tidigare studier 
användas, åtminstone som komplement eller idékälla, då dessa redan har prövats i tidigare 
studier. Att titta på tidigare prövade enkätfrågor kan ge tips och idéer för hur frågor ska 
utformas på bästa sätt i sin egen studie. (Bryman & Bell, 2003, s. 192) När vi utformade vår 
enkät valde vi att titta på tidigare studier för att se vilka typer av frågor de använt. Dessa 
frågor analyserades sedan för att se om de var användbara i vår studie eller om vi kunde 
använda dem som idékälla för utformningen av egna frågor. Denna process genomgick vi 
för samtliga enkätfrågor, för att på så sätt kunna styrka vår egen studie och enkät. 

4.5.1 FRÅGA 1 
När Chu & Kim (2011, s. 61) i sin studie undersökte styrkan av sociala band och dess 
samband med eWOM beteende på sociala medier, ombads respondenterna i studien ange 
hur många i vän-listan som var familj, släkt, och nära vänner, vilka senare användes som 
starka social band. Respondenterna fick även ange hur många bekanta, klasskamrater, 
grannar och övriga som ingick i vän-listan, vilka senare användes som svaga sociala band. 
För att undersöka styrkan av sociala band använde de en 7-gradig semantisk differential 
skala på tre frågor (Chu & Kim, 2011, s. 59-60): 

 

 
Tabell 2 – Fråga från Chu & Kim, 2011, s. 59‐61 

För att undersöka studenters informationssökningsbeteende använde sig Steffes & Burgee 
av val av professor, som skulle representera ett hög-involverande beslut, för att undersöka 
sociala band och WOM-beteende i en online kontext. (Steffes & Burgee, 2009, s. 51). Som 
informationskällor använde Steffes & Burgee sig av (1) att prata med vänner i person, på 
telefon eller via e-post, (2) att professorn undervisar i önskad tidslucka, (3) 
rekommendation från akademisk rådgivare, (4) RateMyProfessor.com, (5) haft professorn i 
en annan klass samt (6) att det inte är möjligt att välja professor för viss kurs. 
Respondenterna fick ranka varje informationskälla på en skala mellan 1-5, där 1 = Mycket 
oviktigt och 5 = Mycket viktigt, för att avgöra hur viktiga dessa informationskällor var för 
deras val av professor. (Steffes & Burgee, 2009, s. 52) Steffes & Burgee (2009, s. 52) 
klassificerade relationer med starka sociala band som de med sig själva och vänner, 
relationer med svaga sociala band som de med akademiska rådgivare och relationer med 
icke-existerande sociala band med RateMyProfessor användare. I konstruktionen av vår 
fråga för att mäta betydelsen av styrkan av social tittade vi på frågekonstruktioner av både 
Chu & Kim och Steffes & Burgee och kom fram till följande: 
 
 
 
 

Fråga Sjugradig semantisk differential 

skala

Ungefär hur ofta kommunicerar du med kontakterna i din vän-

lista på det här sociala mediet? 
Aldrig / mycket ofta

Sammantaget, hur nära känner du dig till kontakterna på din 

vän-lista listan på det här sociala mediet? 
Inte alls nära / mycket nära

Sammantaget, hur viktiga anser du att kontakterna på din vän-

lista på det här sociala mediet är? 
Inte alls viktigt / mycket viktigt

När du söker information om Produkt X på internet är det troligt att... Du kommer att använda dig av:

!"#$%&%'()*$)+

,+$-./(01+)&-)-$*"+

2"+3(

,+"*3456)(-$*"+

788%89::::

Tabell 3 – Frågekonstruktion (Bearbetad utifrån Chu & Kim, 2011, s. 59-61 och Steffes & 
Burgee, 2009, s. 52) 
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Vi menar här att starka social band utgörs av sociala medier, svaga social band utgörs av 
forum, och icke existerande sociala band utgörs av prisjämförelsesidor och 
produkthemsidor. 

4.5.2 FRÅGA 2 
För att undersöka betydelsen av valens och volym samlade Liu (2006, s. 74) in Word-of-
Mouth data från Yahoo Movies message board för att studera WOM om filmer och hur 
WOM förklarar biljettförsäljning vid biljettkassan på en bio. I en annan studie gjord av 
Chevalier & Mayzlin (2006, s. 345-346) undersöktes effekten av konsumentrecensioner på 
försäljningen av böcker, där de insamlade konsumentrecensionerna samlades in från 
Amazon.com och bn.com. Duan et al. (2008, s. 1010-1011) undersökte i sin studie 
effekterna av online WOM på produktförsäljning. I studien använde de sig av online 
användares recensioner av biofilmer som samlades in från Yahoo Movies, Variety.com och 
BoxOfficeMojo.com.  
 
Då metoden för denna studie är en enkätundersökning och inte observationer har vi inga 
intentioner att samla in data angående valens och volym på samma sätt som tidigare studier 
och vi har därför valt att konstruera denna fråga på egen hand. För att undersöka betydelsen 
av valens och volym ställde vi därför följande fråga: 
 
 
 
 
 
 
 

Vi menar att vi med denna fråga kommer att kunna analysera huruvida respondenterna 
fokuserar på valens eller volym i sin informationssökning.  

4.5.3 FRÅGA 3 & 4 
Self (1996, refererad i Wathen & Burkell, 2002, s. 135) förklarar en trovärdig källa som en 
källa som är pålitlig och innehar expertis. Vidare menar Wathen & Burkell att trovärdighet 
kan bedömas på ett av tre sätt. Det första sättet är att fråga respondenterna om 
informationen och/eller informationskällan är trovärdig. Det andra sättet att mäta 
trovärdigheten av information är att härleda den från proxy-mätningar. Dessa proxy-
mätningar innefattar (1) kunskapsförändring, vilket baseras på antagandet att endast 
trovärdig information utvärderas tillräckligt för att bli ihågkommen, och (2) attityds- eller 
beteendeförändring, vilken baseras på antagandet att information måste vara trovärdig och 
att en individ måste tro på informationen innan det kan påverka attityder eller beteenden. 
(Wathen & Burkell, 2002, s. 135) Vi hittade inte några direkta frågor för att mäta en 
informationskällas trovärdighet, vilket är varför vi har valt att på egen hand konstruera två 
frågor där vi helt enkelt frågar respondenterna om informationskällors expertis och 
trovärdighet. Vi ställde därför följande frågor för att bedöma en informationskällas 
trovärdighet: 
 

När du söker information om Produkt X på internet är det troligt att... Du kommer att ta hänsyn till:

!"#$%&'())*"#$+*+

,(-.#./$&'())*"#$+*+

0*1$#./$&'())*"#$+*+

0*2#+$%$&'())*"#$+*+

3*"()-".##%.1#&4*#51

Tabell 4 ‐ Fråga för valens och volym (Skapad av författarna, 2013) 
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4.5.4 FRÅGA 5 
Enligt Peter & Tarpey har tidigare forskning identifierat sex olika typer av upplevd risk 
som konsumenter kan uppleva vid ett köp: funktionsrisk, finansiell risk, fysisk risk, social 
risk, psykologisk risk och tidsrisker (Peter & Tarpey, 1975, s. 30). För att mäta fem av 
dessa utvecklade Jacoby & Kaplan (1972) en enkät för att mäta vilken typ av risk som 
konsumenter associerade med 12 olika typer av produkter. De frågor som Jacoby & Kaplan 
(1972) använde sig av var: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån dessa frågor konstruerade vi följande fråga för att mäta vilken typ av risk som 
associeras med de olika produkterna, vilken vi ansåg skulle ge oss en bra bild av hur 
konsumenter associeras olika typer av risk med de olika produkterna: 
 

!"#$ %&'$()'"*+

Financial risk What are the chances that you stand to loose money if you try an unfamiliar brand of ___ 

(either because it won't work at all, or because it costs more than it should to keep in it 

good shape)?

Performance risk What is the likelihood that there will be something wrong with an unfamiliar brand of ___ 

or that it will not work properly?

Physical risk What are the chances than an unfamiliar brand of ___ may not be safe; i.e., may be (or

become) harmful or injurious to your health?

Psychological risk What are the chances that an unfamiliar brand of ___ will not fit in well with your self-

image or self concept (i.e. the way you think about your self)?

Social Risk What are the chances that an unfamiliar brand of ___ will affect the way others think of 

you?

Overall perceived risk On the whole, considering all sorts of factors combined, about how risky would you say it 

was to buy an familiar brand of___?

1 = Not risky at all

9 = Extremely risky  

När du söker information om Produkt X på internet är det troligt att...
Du upplever att följande informationskällor

innehar expertis angående produkt X

!"#$%&%'()*$)+

,+$-./(01+)&-)-$*"+

2"+3(

,+"*3456)(-$*"+

788%89::::

När du söker information om Produkt X på internet är det troligt att...
Du upplever följande informationskällor

som trovärdig angående produkt X

!"#$%&%'()*$)+

,+$-./(01+)&-)-$*"+

2"+3(

,+"*3456)(-$*"+

788%89::::

Tabell 5 ‐ Fråga för informationskällas expertis (Skapad av författarna, 2013) 

Tabell 7 – Frågor för olika typer av risk från Jacoby & Kaplan (1972) 

Tabell 6 ‐ Fråga för informationskällas trovärdighet (Skapad av författarna, 2013) 
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Vi har i största möjliga mån försökt ställa frågor utan negativa uttryck, negationer, för att 
på så sätt undvika att respondenterna missuppfattar frågorna, vilket i slutändan påverkar 
validiteten av studien. Vi har även undvikt att ställa ledande frågor, då dessa kan påverka 
respondenterna att svara på ett visst. (Eliasson, 2006, s. 40). 
 
Efter att vi formulerat frågorna, spenderade vi mycket tid med layouten på enkäten, då vi 
ville skapa en så bra enkät som möjligt. Att ha väl formulerade frågor räcker inte för att en 
undersökning ska lyckas, det är även viktigt att frågorna tillsammans skapar ett lyckat 
frågeformulär. Ett lyckat frågeformulär bör vara tillräckligt långt för att få svar på det som 
undersöks, men inte för långt då det kan innebära att respondenterna tröttnar. Viktigt är 
även att ha ett bra språk och en bra layout för att underlätta för respondenten att svara på 
enkäten. (Eliasson, 2006, s. 40)  
 
Eliasson (2006, s. 41) påtalar vikten av att ha en tydlig struktur i formuläret och att frågor 
som handlar om samma ämne eller område bör placeras tillsammans. Denna studie ämnar 
förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, individen och eWOM samt hur 
konsumenter beter sig i sin externa informationssökning när de söker information om 
produkter i en eWOM-kontext. Med bakgrund för detta valde vi att utforma enkäten på så 
sätt att vi först ställer generella frågor, för att sedan sätta upp ett scenario med tillhörande 
påståenden kopplade till de olika faktorerna för varje produkt. När vi hade haft ett antal 
frågor/påståenden inom samma ämnesområde valde vi att placera de enklare och 
faktainriktade frågorna först för att sedan placera de mer komplexa och kontroversiella 
frågorna senare, vilket är att föredra vid utformningen av en enkät (Eliasson, 2006, s. 41). 
Då vår enkät innefattar frågor kopplade till de olika faktorerna, kategoriserade vi dem efter 
ämnesområde. 
  
I slutet av enkäten valde vi att skriva ett avslutande stycke där vi tackade respondenterna 
för deras medverkan samt att vi lämnade kontaktuppgifter så att respondenterna vid 
eventuella frågor kunde kontakta oss, vilket Eliasson (2006, s. 42) förklarar som en viktig 
del i enkätformuleringen. 

När du söker information om Produkt X på internet är det troligt att... Ditt informationssökande påverkas av följande

riskfaktorer associerade med sportskor: 

Något fel kan uppstå med produkten eller att

produkten inte fungerar som den ska (prestanda risk)

Det finns en risk att du förlorar pengar på grund av att

produkten inte fungerar eller på grund av att

underhållskostnaderna är dyrare än de borde vara

(finansiell risk)

Produkten kan vara eller komma att bli farlig/skadlig

för din hälsa (fysisk risk)

Produkten kan skada eller påverka vad andra tycker 

om dig (social risk)

Produkten kommer inte att passa in med den person 

du är (psykologisk risk)

Du kan förlora tid och uppleva situationen som

obekväm om något problem uppstår med produkten

och du måste få den justerad, reparerad eller utbytt

(tidsrisk)

Tabell 8 – Frågor för olika typer av risk (Bearbetad utifrån Jacoby & Kaplan (1972) och Peter & Tarpey, 
1975, s. 30) 
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4.6 PILOTUNDERSÖKNING 
När en enkät är färdig kan det vara lämpligt att genomföra en pilotundersökning, vilket är 
en provundersökning där potentiella respondenter tillåts besvara enkäten för att testa den 
(Eliasson, 2006, s. 42-43). För att testa vår enkät lät vi åtta studenter vid Umeå Universitet 
besvara enkäten. Vid genomförandet av pilotstudien bad vi respondenterna att lämna 
synpunkter på specifika frågor, utformning, språk och enkätens helhet. Eliasson (2006, s. 
43) menar att synpunkter på enkätens utformning och omfattning från deltagare i en 
pilotstudie är viktiga då det kan bidra till förbättringar av enkäten och därav att den slutliga 
undersökningen lyckas. Efter genomförandet av pilotstudien fick vi in en del synpunkter på 
hur vi kunde förbättra enkäten genom att omformulera en del frågor, samt ta bort vissa 
exempel, så som Facebook och Flashback, som respondenterna ansåg kunde skapa 
förutfattade meningar och på så sätt påverka svaren. Vi tog dessa synpunkter i beaktning 
och bearbetade enkäten en sista gång inför genomförandet av den slutgiltiga enkätstudien 
för att på så sätt kunna uppnå ett bättre slutresultat. 

4.7 UTFÖRANDE 
Efter att ha genomfört en pilotstudie såg vi att enkäten skulle ta ca 10 minuter för 
respondenterna att besvara. Enligt Trost (2012, s. 117) är det smart att göra en tidsplan för 
utförandet av en enkätstudie och då vi skulle gå ut med enkäten fysiskt i föreläsningssalar 
avsatte vi tre dagar för att utföra enkätundersökningen för att på så sätt kunna nå ut till 
tillräckligt många respondenter. Under dessa tre dagar räknade vi även med att ha tid att 
stämma av och kontrollera enkäterna. Vi valde att genomföra enkätstudien under vecka 15 
och avsatte därför måndag 8/4, tisdag 9/4 och onsdag 10/4 för genomförandet av studien. Vi 
påbörjade planeringen för vår enkätstudie fredag den 5 april där vi kollade scheman och 
kurshemsidor via Umeå universitets hemsida för att se vilka potentiella föreläsningar vi 
kunde besöka. Vi kom till slutsatsen att vi ville försöka besöka så stora klasser som möjligt 
för att erhålla så många svar som möjligt under en och samma föreläsning, för att 
effektivisera. Vi valde därför att maila ansvarig lärare för att fråga om möjligheten att 
besöka deras föreläsning för distribuering av vår enkät, för att på så sätt försäkra oss om att 
vi inte skulle störa föreläsaren mitt i en föreläsning. Vi ville även få tillåtelse av föreläsare 
för att säkerställa att vi inte skulle ta upp viktig föreläsningstid från elever och på så sätt 
störa deras lärande, vilket vi undvek genom att komma med respektive föreläsares tillstånd 
att besöka deras föreläsning.  Efter att vi erhöll svar på det mail som vi skickade till 
ansvariga lärare för respektive föreläsning gjorde vi ett schema för vilka föreläsningar vi 
skulle besöka och vilka tider vi skulle besöka dessa. Efter genomförda studier samt 
bearbetning av enkäterna från respektive föreläsning fyllde vi därefter i schemat med antal 
respondenter, externt bortfall samt internt bortfall. 
 
Vi påbörjade enkätundersökningen måndag den 8 april genom att besöka en föreläsning i 
entreprenörskap, där vi fick in 68 enkäter, varav en enkät inte var fullständigt besvarad, 
vilket Ejlertsson (1996, s. 121) förklarar som internt bortfall. Vi besökte även en 
föreläsning i extern redovisning under tisdag den 9 april där vi fick in hela 74 enkäter. Vid 
besöken i föreläsningssalarna avsatte vi ett par minuter till att introducera oss själva och vår 
studie. Vi var även noga med att poängtera att deltagande i studien var helt frivilligt och vi 
bad därefter vänligt de intresserade studenterna att ta sig tid att besvara enkäten, allt för att 
säkerställa att studenterna inte skulle känna sig tvingade att delta i studien samt för att vi 
ville ha respondenter som skulle besvara enkäten sanningsenligt. Att kontakta föreläsare för 
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att få tillstånd att besöka deras föreläsning samt att vi klargjorde för studenterna att 
deltagande i studien var frivilligt ansåg vi vare viktigt, för att på så sätt kunna säkerställa att 
vår studie genomfördes på ett samhälleligt och etiskt korrekt sätt. Totalt besökte vi två 
föreläsningar och fick in 142 besvarade enkäter. 
 
 
 

 
 
 

4.8 BORTFALL 
Ejlertsson (1996, s. 25) menar att om en person inte vill eller kan delta i en undersökning 
betyder detta bortfall, närmare bestämt ett externt bortfall. I vår enkätundersökning besökte 
vi två föreläsningar där samtliga studenter valde att delta och besvara enkäten. Detta 
medförde att vi fick in 142 enkäter och kunde därför undvika externt bortfall. 

4.9 BEARBETNING AV ENKÄTERNA 
Genom att ha kontaktat föreläsare, besökt deras föreläsningar och delat ut våra enkäter till 
närvarande studenter samlade vi ihop enkäterna för att sedan bearbeta dem. Då vi valde att 
gå ut med enkäten fysiskt, istället för att gå ut med den elektroniskt, fick vi sedan föra in 
resultaten från samtliga enkäter manuellt och göra om dem till elektroniska resultat. Vi 
började med att skriva in resultaten från varje enskild enkät i redovisningsprogrammet 
Microsoft Office Excel (Excel) och vi valde att bara fokusera på en enkät i taget, för att 
förebygga eventuella felaktigheter. En av oss satt och läste upp resultatet för respektive 
enkät, en efter en, medan den andre satt vid en dator och förde in dessa resultat i Excel. 
 
Efter att ha slutfört överförandet av resultaten från pappersformat till elektroniska resultat i 
Excel valde vi att omgruppera våra svarsalternativ från enkätens ordinalskala. I enkäten 
använde vi oss i samtliga frågor av en ordinalskala med svarsalternativ från 1 till 7 där 1 
var ”Instämmer inte alls” och 7 var ”Instämmer helt”. För att lättare och tydligare redovisa 
och bearbeta resultaten omgrupperade vi svarsalternativen som så att siffrorna 1, 2 och 3 
blev ”Instämmer inte alls”, siffran 4 blev ”Neutral” och siffrorna 5, 6 och 7 blev 
”Instämmer helt”. 
 
Sedan förde vi över samtliga omgrupperade resultat från Excel till SPSS som är ett program 
för statistik och dataanalys. Alla test som vi genomfört är genomförda med 95 % 
konfidensintervall. Shiu et al. (2009, s. 537) beskriver att om en forskare väljer ett 
konfidensintervall på 95 % accepterar forskaren med 5 % risktagande att resultaten kan 
vara felaktiga. 
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Tabell 9 ‐ Genomförande av enkätundersökning (Skapad av författarna, 2013) 
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4.10 ANALYS AV ENKÄTERNA 
Shiu et al. (2009, s. 529) menar att frekvenser kan vara till stor hjälp för att undersöka olika 
värden för givna variabler, vilket är varför vi valde att analysera varje fråga med hjälp av 
frekvenser som anger hur många som svarat instämmer inte alls, neutral eller instämmer 
helt för varje fråga. Vidare menar Shiu et al. (2009, s. 529-530)att frekvenstabeller är lätta 
att läsa av och innehåller bra basinformation men ibland kan de dock bli för detaljerade. För 
att summera den detaljerade informationen kan forskare använda sig av measures of central 

tendency, där de vanligaste metoderna är att inkludera medelvärde, median och typvärde. 
Medelvärde anger medelvärdet av svarsvärdena och är det vanligaste att använda sig av, 
medianen är det mittersta värdet i fördelningen av alla svarsvärden för en given fråga, och 
typvärdet är det vanligaste svarsvärdet för en given fråga. Av dessa anledningar har vi även 
valt att inkludera medelvärde, median och typvärde för frekvenserna för varje given fråga. 
Shiu et al. (2009, s. 524) menar att grafiska bilder användas när de kan hjälpa till att 
kommunicera data och resultat på ett bättre sätt än att bara använda text, där ett 
stapeldiagram är speciellt användbart för att skildra absoluta och relativa magnituder, 
skillnader och förändringar, vilket är varför vi valde att inkludera stapeldiagram med 
frekvenserna. 
Med hjälp av frekvenser och tillhörande diagram har vi sedan kunnat säga hur 
respondenterna svarade för varje given fråga. Vi valde även att i Excel ställa 
svarsfrekvenserna varje given fråga för alla produkter mot varandra för att på så sätt kunnat 
jämföra och påtala skillnader mellan de olika produkterna. Vi valde att även för dessa 
jämföranden inkludera stapeldiagram för att hjälpa till att kommunicera resultaten. 
  
För två av enkätens frågor ville vi se huruvida det fanns något samband mellan hur 
respondenterna svarade. Vi ville se om det fanns något samband mellan vilken typ av 
informationskälla konsumenter använder sig av/vänder sig till (fråga 1) och om denna källa 
upplevs som trovärdig (fråga 4). Shiu et al. (2009, s. 560) menar att när en person vill se 
om det finns någon korrelation mellan nominalvariabler bör ett Chi-Square test utföras. 
Testet kommer att tala om huruvida det finns någon signifikant korrelation mellan 
variablerna och om det finns något signifikant samband bör Cramer’s V användas för att 
avgöra storleken på korrelationen. Cramers V testet kan anta värden mellan 0 och 1 där ett 
högre värde anger en starkare korrelation. Vi har således utfört Chi-Square test mellan de 
två frågorna för att se om det finns någon korrelation, där vi även inkluderat Cramers V för 
att kunna avgöra styrkan på korrelationen. 

4.11 INTERNT BORTFALL 
Ett problem som kan uppstå med enkätundersökningar är att en eller flera frågor lämnats 
obesvarade, något som benämns som internt bortfall (Ejlertsson, 1996, s. 121; Trost, 2012, 
s. 131). Internt bortfall kan uppstå på grund av olika orsaker, Ejvegård (1996, s. 52-53) 
menar att det interna bortfallet kan bero på att respondenten inte förstår frågan, skevhet i 
enkäten eller storleken på själva enkäten. 
 
Inför vår enkätundersökning var vi oroliga att internt bortfall skulle uppstå på grund av att 
enkäten var nio sidor lång och innehöll många frågor. Efter genomförandet av 
enkätundersökningen insåg vi dock att vi endast hade en enkät som inte var fullständigt 
besvarad. Denna enkät saknade svar på frågan om hur informationssökandet påverkas av 
olika riskfaktorer som respondenten associerar med de olika produkterna. I enkäten 
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saknades svar på denna fråga för alla de fyra olika produkterna och respondenten skrev att 
denna inte förstod frågan och därför inte kunde besvara den. 
 
Ejlertsson (1996, s. 121-122) menar att internt bortfall kan redovisas på olika sätt, bland 
annat genom relativ svarsfördelning där internt bortfall redovisas i en tabell. Vi har valt att 
redovisa det interna bortfallet på detta sätt genom att inkludera obesvarade frågor, missing 

system, i den deskriptiva data vi redovisar i empirikapitlet.  
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5. EMPIRI  
I det här kapitlet av studien redovisar vi de resultat vi fått genom vår kvantitativa 

enkätundersökning. Vi inleder med att beskriva enkätens bakgrundsinformation genom att 

visa respondenternas fördelning av kön och ålder för att sedan beskriva enkätens resultat 

kring informationssökning på internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

5.1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 

5.1.1 KÖN 
Totalt delade vi ut 142 enkäter i de klasser vi besökte vid genomförandet av 
undersökningen. Av dessa 142 respondenter var fördelningen att 90 respondenter (63,4 %) 
var kvinnor och 52 (36,6 %) respondenter var män (se Figur 4).  
 
Detta representerar den verkliga 
könsfördelning som existerar 
bland studenter på Umeå universitet, 
där en majoritet på 61 % är kvinnor 
(Umeå universitet, 2013). Vi menar 
därför att fördelningen mellan 
kvinnliga och manliga respondenter 
avspeglar den verklighet som existerar 
på Umeå universitet och därför kan vi 
säga att resultaten är representativa och 
trovärdiga, och därmed kan de användas 
för att spegla studenter vid  
Umeå universitets åsikter. 
 
    Figur 4 – Könsfördelning (Skapad av författarna, 2013) 

INLEDNING  VETENSKAPLIGA 
UTGÅNGSPUNKTER  TEORI  PRAKTISK 

METOD  EMPIRI  ANALYS  SLUTSATSER & 
REKOMMENDATIONER  SANNINGSKRITERIER 
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5.1.2 ÅLDER 
Gällande respondenternas ålder höll de sig inom intervallet 19 till 41 år gamla och 
respondenter i åldern 19 till 25 år gamla utgjorde majoriteten av våra 142 respondenter. 
Flest i antal var respondenter som var 23 år gamla och utgjordes av 24 (16,9 %) 
respondenter, medan de respondenter som var lägst i antal var 32, 37 och 41 år gamla 
utgjordes av 1 (0,7 %) respondent vardera. Detta var det resultat vi hade förväntat oss sen 
innan, då de flesta studenter på universitets- och högskolenivå vanligtvis håller sig inom 
detta åldersintervall. 

5.1.3 ANVÄNDANDE AV INTERNET VID INFORMATIONSSÖKNING AV PRODUKTER  
På denna fråga svarade samtliga respondenter att de använder sig av internet när de söker 
information om produkter, vilket innebär att ingen enkät lämnades in obesvarad med 
anledning av att respondenterna inte engagerar sig informationssökning via internet. 

5.2 ANVÄNDANDE AV INFORMATIONSKÄLLOR FÖR DE OLIKA PRODUKTERNA 

5.2.1 SOCIALA MEDIER 
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5.2.2 PRISJÄMFÖRELSESIDOR 
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5.2.4 PRODUKTHEMSIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 BETYDELSEN AV KOMMENTARER & BETYG FÖR DE OLIKA PRODUKTERNA 
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5.3.2 POSITIVA KOMMENTARER 
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5.3.4 NEUTRALA KOMMENTARER 
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5.4  INORMATIONSKÄLLORS UPPLEVDA EXPERTIS FÖR DE OLIKA PRODUKTERNA 
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5.4.3 FORUM 
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5.5 INORMATIONSKÄLLORS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET FÖR DE OLIKA 
PRODUKTERNA 
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5.6 RISKER ASSOCIERADE MED DE OLIKA PRODUKTERNA 
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5.6.3 FYSISK RISK 
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5.7 SPORTSKOR ‐ SAMBAND MELLAN STYRKAN AV SOCIAL BAND 
(INFORMATIONSKÄLLA) & TROVÄRDIGHET  
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5.9 RESTAURANGBESÖK ‐ SAMBAND MELLAN STYRKAN AV SOCIAL BAND 
(INFORMATIONSKÄLLA) & TROVÄRDIGHET  
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6. ANALYS 
Syftet med denna studie är att förklara samband mellan faktorer kopplade till produkten, 

individen och eWOM samt hur konsumenter söker extern information i en eWOM-kontext. 

Vi ska i detta kapitel, baserat på våra undersökningsresultat, analysera och relatera detta 

tillbaka till vårt teorikapitel. Analysen avser att mynna ut i en slutsats där vi klargör 

skillnader och samband mellan olika produkter i konsumentens informationssökning på 

internet i en eWOM-kontext. 

 

 

 

 

 

 
 

Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

6.1 PRODUKTFAKTORER 

6.1.1 TYPER AV PRODUKTER & PRODUKTINVOLVERING 
Nelson (1970, s. 312-313, 1974, s. 730) har tidigare påpekat att produkter kan kategoriseras 
i två kategorier, nämligen sökprodukter och erfarenhetsprodukter. Vidare menar Hupfner & 
Gardner att produkter kan klassificeras som hög-involverande och låg-involverande 
produkter. (Hupfner & Gardner, refererad i Traylor, 1981, s. 51) Med tanke på 
utformningen av vår enkät kan vi inte säga något specifikt om de enskilda produkterna eller 
produktinvolvering. Istället valde vi att dela in vår enkät i fyra delar, en för varje produkt, 
vilket innebär att typer av produkter och produktinvolvering analyseras tillsammans med 
andra faktorer. 

6.1.2 RISK 
Kerin et al. (refererad i Gu et al., 2012, s. 186) menar att den upplevda risken som 
konsumenter associerar med ett köp är en av de största drivkrafterna för en konsuments 
involvering och informationssökningsbeteende. Tidigare forskning har identifierat sex olika 
typer av upplevd risk som konsumenter kan uppleva vid ett köp: funktionsrisk, finansiell 
risk, fysisk risk, social risk, psykologisk risk och tidsrisk (Peter & Tarpey, 1975, s. 30). För 
att ta reda på hur de olika typerna av risk påverkar konsumenters informationssökning 
frågade vi huruvida deras informationssökning påverkas av riskfaktorerna associerad med 
de fyra olika produkterna. 
  

INLEDNING  VETENSKAPLIGA 
UTGÅNGSPUNKTER  TEORI  PRAKTISK 

METOD  EMPIRI  ANALYS  SLUTSATSER & 
REKOMMENDATIONER  SANNINGSKRITERIER 
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Jacoby & Kaplan (1972) förklarar som den risk som associeras med en produkt om något 
fel uppstår eller om den inte fungerar som den ska som funktionsrisk. Resultaten av vår 
studie visar att respondenterna anser att den funktionsrisk de associerar med de olika 
produkterna tenderar att påverka informationssökningen för de fyra olika produkterna. Det 
som kan ses är att funktionsrisken verkar påverka informationssökandet gällande 
sökprodukterna lite mer än för erfarenhetsprodukterna, vilket kan förklaras av produkternas 
natur. Resultaten indikerar att konsumenters informationssökande påverkas mer av risken 
att något fel kan uppstå eller att produkten inte fungerar som den ska gällande 
sökprodukter, vilka enligt Klein (1998, s. 196) definieras som produkter där de kan ta reda 
på all information om produktens attribut innan köpet, och dess fysiska attribut som 
funktionsrisken associeras med. Att konsumenter informationssökande gällande 
erfarenhetsprodukter påverkas mindre av funktionsrisk kan förklaras av det faktum att 
erfarenhetsprodukter, vilka enligt Klein (1998, s. 196) är produkter där all information om 
produktens attribut inte erhållas innan ett köp, istället kan konsumenter ta del av all 
information först efter att produkten är köpt och använd, inte på samma sätt berörs av 
funktionsrisk då dessa produkter mer liknar erfarenheter som saknar de fysiska attribut som 
funktionsrisken associeras med. Det vi då kan säga är att sökprodukterna påverkas lite mer 
av funktionsrisk än vad erfarenhetsprodukterna gör samt att hög-involverande produkter 
påverkas mer än låg-involverande produkter. Detta kan således förklara att konsumenters 
informationssökande gällande hög-involverande produkter och framförallt hög-
involverande sökprodukter påverkas av den funktionsrisk som associeras med produkterna. 
  
Jacoby & Kaplan (1972) menar att den finansiella risken handlar om huruvida det finns en 
risk att konsumenten förlorar pengar på grund av att produkten inte fungerar eller på grund 
av att underhållskostnaderna är dyrare än de borde vara. Gällande den finansiella risken 
visade resultaten av vår studie att respondenterna anser att den finansiella risken i stor 
utsträckning påverkar deras informationssökning när det gäller de hög-involverande 
produkterna. Konsumenters informationssökning kommer således att påverkas mer av 
risken att förlora pengar när det gäller hög-involverande produkter, vilka kännetecknas av 
att produkten väljs med omsorg, är viktiga köp samt att de kan ägarens personlighet 
(Hupfner & Gardner, refererad i Traylor, 1981, s. 51). Vidare visade resultaten av vår 
studie att den finansiella risken inte verkar påverka informationssökandet i någon större 
utsträckningen gällande de låg-involverande produkterna. Konsumenters 
informationssökning kommer således inte att påverkas av risken att förlora pengar gällande 
låg-involverande produkter, vilka kännetecknas av att produkten inte alls innebär lika hög 
involvering från konsumentens sida (Hupfner & Gardner, refererad i Traylor, 1981, s. 51) 
 
Jacoby & Kaplans (1972) menar att fysisk risk handlar om huruvida en produkt kan vara 
eller kan komma att bli farlig eller skadlig för hälsan. När det kom till den fysiska risken 
visade vår studie att respondenterna anser att deras informationssökande påverkas av den 
fysiska risken mer gällande erfarenhetsprodukterna än sökprodukterna. Resultaten av vår 
studie visar att konsumenters informationssökande i större utsträckning påverkas av risken 
att erfarenhetsprodukterna kan vara farliga eller komma att bli farliga för konsumenternas 
hälsa. Konsumenter kommer således att påverkas mer i sin informationssökning av risken 
att en produkt kan vara farlig eller skadlig för hälsan gällande är produkter där all 
information om produkten kan först efter att produkten är köpt och använd (Klein 1998, s. 
196). Vi menar att detta beror på att erfarenhetsprodukter, så som restaurangbesök eller 
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resepaket, kan förknippas med risken att bli sjuk eller skadad efter att ha besökt en 
restaurang eller varit på en resa och således kommer konsumenters informationssökande 
gällande dessa produkter att påverkas mer av den fysiska risken associerad med de olika 
produkterna.  
 
Jacoby & Kaplan (1972) definierar social risk som huruvida en produkt kommer att skada 
och/eller påverka vad andra tycker om användaren av produkten. Gällande hur den sociala 
risken påverkar informationssökningen menade respondenterna att den sociala risken inte 
påverkar informationssökningen för någon av de fyra produkterna. Detta tyder på att 
konsumenters informationssökande inte alls påverkas av den sociala risk som associeras 
med de olika produkterna.  
 
Konsumenter känner sig således ingen risk att informationssökandet av sportskor, datorer, 
restauranger eller resepaket kommer att påverka vad andra tycker om dem. Vi menar dock 
att om konsumenten skulle gå vidare till beslutsfattandeprocessens fjärde steg, köp, där 
konsumenten har en uppsättning av alternativ som ligger till grund för det slutgiltiga 
beslutet (Gabbot & Hogg, 1994, s. 316) och där konsumenten kommer att välja bort 
oattraktiva alternativ för att sedan välja det alternativ som passar bäst (Crozier & McLean, 
s. 283), skulle resultaten skilja sig. Vi menar här att konsumenters informationssökning i 
sig inte påverkas av vad andra tycker om dem. Skulle däremot ett faktiskt köp också 
involveras menar vi att konsumenters informationssökning i större utsträckningen skulle 
påverkas av vad andra tycker om dem. Detta kan således förklaras att denna studie inte 
involverar ett faktiskt köp vilket vi anser minimerar denna risk och därav anser 
konsumenter inte att deras informationssökning påverkas av den sociala risken associerad 
med de fyra olika produkterna. 
 
Jacoby & Kaplan (1972) benämner psykologisk risk, eller huruvida en produkt kommer att 
passa in med en konsuments självbild eller självkoncept. När det kom till den psykologiska 
risken visade det sig att en majoritet av respondenterna inte anser att den psykologiska 
risken påverkar deras informationssökande för någon av de fyra produkterna. Det som 
däremot kan sägas är att lika stor andel menar att deras informationssökande kommer att 
påverkas som att det inte kommer att påverkas av den psykologiska risken som associeras 
med hög-involverande erfarenhetsprodukter. Konsumenter känner således ingen risk att 
informationssökandet gällande samtliga produkter kommer att påverkas av den 
psykologiska risken som associeras med de olika produkterna. På samma sätt som för den 
sociala risken menar vi att resultaten skulle skilja sig om beslutsfattandeprocessens fjärde 
steg, köp, där konsumenten har ett antal alternativ som den väljer mellan för att sedan välja 
det alternativ som passar bäst (Crozier & McLean, s. 283; (Gabbot & Hogg, 1994, s. 316), 
involverades. Om ett faktiskt köp skulle ske menar vi att konsumenters 
informationssökning i större utsträckning skulle påverkas av om en produkt skulle passa in 
med konsumenternas självbild eller självkoncept. Men då inget faktiskt köp involveras i 
denna studie, menar vi att denna risk minimeras och därav anser konsumenter inte att deras 
informationssökning påverkas av den psykologiska risken som associeras med de fyra olika 
produkterna. 
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Roselius (1971, s. 58) förklarar tidsrisk som den tid och bekvämlighet som är associerad 
med köpet av en produkt, att få en produkt justerad, reparerad eller utbytt. När det kom till 
tidsrisk visar resultaten av vår studie att respondenterna anser att tidsrisken påverkar deras 
informationssökande främst när det gäller de hög-involverande produkterna. En del av 
respondenterna menade även att informationssökandet påverkades av den tidsrisk de 
associerar med de låg-involverande produkterna, även om detta inte var lika tydligt som för 
de hög-involverande produkterna. Detta tyder alltså på att konsumenter i relativt stor 
utsträckning anser att deras informationssökande påverkas av den upplevda tidsrisken som 
de associerar med de olika produkterna. Vi kan alltså se att oavsett om det gäller 
sökprodukter, erfarenhetsprodukter, låg-involverande eller hög-involverande produkter så 
anser konsumenter att informationssökande påverkas av den tid och bekvämlighet som är 
associerat med köpet av en produkt, att få en produkt justerad, reparerad eller utbytt. 
Konsumenternas informationssökande påverkas med andra ord på så sätt att de vill ha 
tillräckligt med information om produkten innan ett köp för att på så sätt slippa lägga ner 
mer tid på att få en produkt justerad, reparerad eller utbytt efter att ett köp är genomfört. 
 
Sammantaget visar resultaten av vår studie att konsumenters informationssökande tenderar 
att påverkas mer när det gäller hög-involverande produkter, vilka kännetecknas av att 
produkten väljs med omsorg, är viktiga köp samt att de kan ägarens personlighet (Hupfner 
& Gardner, refererad i Traylor, 1981, s. 51). Detta visar att risk kan sägas vara en indikator 
för huruvida produkter är låg- eller hög-involverande på så sätt att konsumenters 
informationssökning påverkas mer av olika typer risker som de associerar med hög-
involverande produkter, vilket stämmer väl överens med Hoyer och MacInnis (refererad i 
Gu et al., 2012, s. 183) som menar att hög-involverande produkter och låg-involverande 
produkter kan klassificeras baserat på den upplevda risken som konsumenter associerar 
med olika produkter.  

6.2 INDIVIDFAKTORER 

6.2.1 SOCIALA BAND 
Granovetter (1973, s. 1361) definierar styrkan av ett socialt band som en kombination av 
tid, emotionell intensitet, intimitet (ömsesidig förtroendefull), och ömsesidiga tjänster som 
kännetecknar det sociala bandet. Mittal et al. (2008, s. 196) tolkade Granovetters definition 
som styrkan av bandet mellan medlemmarna i ett socialt nätverk. Inom konsumenters 
sociala nätverk existerar olika sociala band till olika personer, vilka enligt Granovetter 
(1973, s. 1362) kan vara starka, svaga eller icke existerande sociala band. Dessa sociala 
band är inte alltid likadana för alla individer utan kan skilja sig markant. Vi har tidigare 
definierat att starka social band utgörs av sociala medier, svaga social band utgörs av 
forum, och icke existerande sociala band utgörs av prisjämförelsesidor och 
produkthemsidor. 
  
I tidigare studier utförda bland studenter har Steffes & Burgee (2009, s. 56) funnit att 
konsumenter förlitar sig mer på information från icke existerande sociala band. Senare fann 
Chu & Kim (2011, s. 65) att konsumenter är mer villiga att söka information från personer 
med vilka de har starka sociala band. 
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Resultaten av vår studie skiljer sig lite från resultaten av tidigare studier. I vår studie visade 
det sig att typ av produkt och produktinvolvering var faktorer som påverkade huruvida 
konsumenterna använder sig av information från starka, svaga eller icke existerande sociala 
band. I vår studie visade det sig även att konsumenter tenderar att använda sig av sociala 
medier i större utsträckning när det gäller erfarenhetsprodukter. Detta tyder på att 
konsumenter kommer att vända sig till starka sociala band när de söker information om 
erfarenhetsprodukter än vad de gör vid informationssökning av sökprodukter, vilket kan 
förklaras av att starka social består av starka och nära relationer, vilka tillhör en persons 
personliga nätverk och kan erbjuda verkligt och känslomässigt stöd (Pigg & Crank, 2004, 
refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53). När det kom till forum visade det sig att denna 
informationskälla används för alla fyra produkter men att användandet är större när det 
kommer till hög-involverande produkter. Detta ger implikationer att konsumenter kommer 
att vända sig till svaga sociala band i sin informationssökning gällande både hög-
involverande sök- och erfarenhetsprodukter, vilket kan förklaras av att svaga band består 
svagare och mindre personliga sociala relationer som kan underlätta informationssökning 
gällande olika produkter (Pigg & Crank, 2004, refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53). 
Vidare visade det sig att prisjämförelsesidor används frekvent gällande sökprodukterna, 
men även för hög-involverande erfarenhetsprodukter. I studien visade det sig att 
produkthemsidor används i störst utsträckning för sökprodukter men den används även i 
relativt stor utsträckning för hög-involverande erfarenhetsprodukter.  
 
Konsumenter använder sig alltså i större utsträckning av information från icke existerande 
sociala band när det kommer till sökprodukter men även när det kommer till hög-
involverande erfarenhetsprodukter. Detta kan förklaras av att svaga sociala band inte har 
större inverkan på konsumenter då eWOM används som informationskälla, konsumenter 
kommer istället att förlita sig mer på information som erhålls från icke existerande social 
band (Steffes & Burgee, 2009, s. 56). 
  
Resultaten av denna studie indikerar således att konsumenter i större utsträckning kommer 
söka information och åsikter från starka social band när det gäller produkter som det inte 
kan tas reda på all information om förrän produkten har konsumerats. Istället vill 
konsumenter förlita sig på personer i deras sociala nätverk med vilka de har starka och nära 
relationer som kan erbjuda såväl verkligt som känslomässigt stöd (Pigg & Crank, 2004, 
refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53). När det kom till användandet av forum, svaga 
sociala band, var det vanligast bland de hög-involverande produkterna. Pigg & Crank 
(2004, refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53) menar att svaga band, vilka består av 
svagare och mindre personliga sociala relationer, underlättar informationssökning gällande 
olika ämnen. Detta visade sig stämma även i denna studie, speciellt för hög-involverande 
produkter.  

6.2.2 EN INFORMATIONSKÄLLAS TROVÄRDIGHET 
Burgoon et al. (2000, s. 554-555) menar att en informationskällas trovärdighet är 
mottagarens bedömning av informationskällans upplevda kompetens, karaktär, lugn, 
dynamik samt mottagarens bedömning av huruvida ett meddelande och/eller en 
informationskälla är trovärdig och övertygande. 
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I en tidigare studie genomförd av Bickart & Schindler fann de att konsumentgenererad 
information är mer effektiv än marknadsgenererad information och att det är sättet som 
information presenteras på, trovärdigheten, relevant och förmågan att generera empati som 
leder till att konsumentgenererad information är mer effektiv än marknadsgenererad. 
(Bickart & Schindler, 2001, s. 36). Resultaten från vår studie visar att sociala medier 
upplevs som en mer trovärdig informationskälla när det gäller erfarenhetsprodukter än när 
det kommer till sökprodukter. Prisjämförelsesidor upplevs som trovärdig när det kommer 
till sökprodukter samt hög-involverande erfarenhetsprodukter. Gällande forum som 
informationskälla visade vår studie att respondenterna anser att forum upplevs som 
trovärdigt gällande alla fyra produkter, men mer trovärdig för erfarenhetsprodukter. 
Respondenterna svarade även att produkthemsidor upplevs som trovärdig för alla fyra 
produkterna, med en liten fördel för sökprodukterna samt hög-involverande 
erfarenhetsprodukter. 
  
Klein (1998, s. 196) förklarar erfarenhetsprodukter som de produkter där all information 
om produktens attribut inte kan erhållas före köpet. Istället tas informationen emot först 
efter att konsumenten köpt och använt produkten. Bei et al. (2004, s. 452) menar att när 
konsumenter söker information om erfarenhetsprodukter förlitar de sig mer på 
konsumentgenererad information. Resultaten av vår studie bekräftar detta och visar samma 
sak som tidigare studier. Resultaten visar att konsumenter inte upplever information från 
sociala medier (starka sociala band) trovärdiga när det gäller sökprodukter, istället upplevs 
den informationen som trovärdig för erfarenhetsprodukter och speciellt låg-involverande 
erfarenhetsprodukter. När konsumenter söker information om produkter där all information 
om produktens attribut kan erhållas först efter att konsumenten köpt och använt produkten 
(Klein, 1998, s. 196) kommer de således att söka information från personer i en persons 
personliga nätverk, med vilka de har starka och nära relationer, som kan erbjuda verkligt 
och känslomässigt stöd (Pigg & Crank, 2004, refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53).  
 
Vidare, gällande låg-involverande erfarenhetsprodukter upplevs konsumentgenererad 
information från svaga sociala band, vilka består av svagare och mindre personliga sociala 
relationer som kan underlätta informationssökning gällande olika produkter (Pigg & Crank, 
2004, refererad i Chu & Kim, 2011, s. 52-53), i detta fall forum, som mer trovärdig än 
marknadsgenererad information. Detta kan förklaras av att konsumentgenererad 
information upplevs som mer trovärdig än marknadsgenererad information med anledning 
av att de som genererar informationen är konsumenter, information som utbyts på 
internetforum är mer relevant för konsumenterna, samt att internetforum har en större 
förmåga att generera empati bland läsarna (Bickart & Schindler, 2001, s. 32-33). Detta har i 
vår studie visat sig gälla mer för erfarenhetsprodukter än sökprodukter och då främst för 
låg-involverande erfarenhetsprodukter. Klein (1998, s. 196) förklarar sökprodukter som 
produkter där konsumenter kan ta reda på all information om produktens attribut innan ett 
köp. Vidare förklarar Bei et al. (2004, s. 452) att när konsumenter söker information om 
sökprodukter kan de lita mer på marknadsgenererad information om produktens attribut och 
egenskaper. Detta visade sig stämma även för vår studie där marknadsgenererad 
information upplevs som mer trovärdig gällande sökprodukter än för erfarenhetsprodukter. 
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6.2.3 SOCIALA BAND & EN INFORMATIONSKÄLLAS TROVÄRDIGHET 
För att undersöka om det finns ett samband mellan vilken informationskälla/vilket socialt 
band konsumenter använder sig av vid informationssökande och huruvida de upplever 
information från denna källa/detta sociala band som trovärdigt tittade vi först på vilken typ 
av informationskälla som används mest frekvent för varje enskild produkt. När detta var 
gjort utförde vi chi-2 test för att avgöra hur många av de som använde sig av respektive 
informationskälla även upplever denna källa som trovärdig. 
 
 
 
 
 
 

Vi kan med detta säga att konsumenter tenderar att förlita sig på den informationskälla som 
de vänder sig till för informationssökande av olika produkter. Detta visade sig stämma mest 
för restauranger där sociala medier var den informationskälla som används mest och bland 
de som använde sig av sociala medier ansåg en klar majoritet att sociala medier är en 
trovärdig informationskälla gällande restauranger. Vi kan även, likt Bronner & Hoog (2010, 
s. 244), med resultaten av denna studie se att konsumenter använder sig av 
konsumentgenererade websidor i större utsträckning när gäller erfarenhetsprodukter än 
sökprodukter och att detta speciellt gäller för låg-involverande erfarenhetsprodukter. 

6.3 eWOM‐FAKTORER 

6.3.1 VOLYM 
Liu (2006, s. 75) förklarar volym som antalet WOM interaktioner. För att ta reda på 
huruvida konsumenter tänker på ett meddelandes volym, antal kommentarer, frågade vi 
respondenterna i vår huruvida det är troligt att de kommer att tänka på antal kommentarer 
gällande de olika produkterna. Resultaten av vår studie visar att antal kommentarer är något 
som respondenterna tänker på för både sök- och erfarenhetsprodukter men att detta verkar 
vara viktigare för erfarenhetsprodukter. Vi menar att erfarenhetsprodukternas natur och det 
faktum att all information om produkterna kan erhållas först efter att den är köpt och 
använd (Klein, 1998, s. 196) gör att konsumenter kommer att tänka på hur många andra 
konsumenter som kommenterat eller gett recensioner gällande produkterna. Konsumenter 
kommer således inte att förlita sig på en eller ett fåtal kommentarer eller recensioner av 
erfarenhetsprodukter utan kommer istället att se till att ta del av ett flertal WOM- 
interaktioner i sin informationssökning för att på så sätt skapa sig en helhetsbild av 
erfarenhetsprodukter. Vi ser dock ingen skillnad mellan låg- och hög-involverande 
produkter. Dessa resultat ger likt Liu (2006, s. 86) och Duan et al. (2008, s. 1015) 
indikationer på att ett meddelandes volym påverkar konsumenters informationssökning. De 
likheter som kan göras med resultaten av dessa två studier är att båda dessa undersökte 
detta fenomen i kontexten av försäljning biobiljetter, vilket i sig kan ses som en 
erfarenhetsprodukt. Detta ger då implikationer på att ett meddelandes volym blir viktigare 
när det gäller erfarenhetsprodukter. 
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6.3.2 VALENS 
Liu (2006, s. 75) förklarar att valens mäter ett WOM-meddelandes natur, det vill säga 
huruvida meddelandet, kommentarerna, är positivt, negativt, neutralt eller blandat. För att 
mäta detta bad vi respondenterna i studien svara på frågorna huruvida de kommer tänka på 
positiva kommentarer, negativa kommentarer, neutrala kommentarer, och slutligen 
genomsnittligt betyg, för de olika produkterna.  
 
Resultaten av vår studie visar att konsumenter i störst utsträckning kommer att tänka på 
positiva kommentarer och genomsnittligt betyg i sin informationssökning, vidare påvisade 
resultaten inga klara skillnader mellan huruvida konsumenter tänker på ett meddelandes 
valens mellan sök- och erfarenhetsprodukter, den lilla skillnaden som påvisades var att 
konsumenter verkar tänka aningen mer på valens gällande erfarenhetsprodukter och då 
speciellt hög-involverande erfarenhetsprodukter. Dessa resultat indikerar att ett 
meddelandes valens påverkar konsumenters informationssökning (Chevalier & 
Mayzlin2006, s. 349). Konsumenter kommer således i sin informationssökning att i störst 
utsträckning tänka på och påverkas av huruvida det som andra konsumenter skrivit är 
positivt samt om produkter har ett högt genomsnittligt betyg. Resultaten av vår studie 
stämmer således väl överens med att Chevalier and Mayzlin (2006, s. 349) som i sin studie 
fann att försäljning av böcker kommer att öka då det genomsnittliga betyget är högre. 

6.3.3 ETT MEDDELANDES VOLYM & VALENS 
Tidigare studier genomförda på eWOM och hur denna påverkar försäljning av produkter 
har fokuserat på två huvudattribut kopplade till eWOM, volym och valens (Amblee & Bui, 
2012, s. 96). I tidigare studier kom Liu (2006, s. 86) fram till att volym påverkar 
biljettförsäljning. Chevalier & Mayzlin (2006, s. 349) menade att valens påverkar 
försäljning av böcker, Duan et al. (2008, s. 1015) kom fram till att valens inte påverkar, 
men att volym påverkar försäljningen av biobiljetter, och slutligen menade Chen et al. 
(2004, refererad i Amblee & Bui, 2012, s. 96) att valens inte spelar någon roll. 
  
Resultaten av vår studie visar således att konsumenter tenderar att tänka på ett meddelandes 
volym mer när det kommer till erfarenhetsprodukter samt att det, trots en relativt jämn 
fördelning, finns en liten tendens att konsumenter tänker mer på ett meddelandes valens 
även när det kommer till erfarenhetsprodukter. I likhet med resultaten för faktorer kopplade 
till individen kan vi alltså för faktorer kopplade till eWOM se att ett meddelandes valens 
och volym är viktigare gällande erfarenhetsprodukter. Detta är något som kan kopplas 
samman med Bronner & Hoog (2010, s. 237, 239-240) som påtalar att konsumenter i större 
utsträckning tenderar att vända sig till andra konsumenter genom konsumentgenererade 
websidor och därav eWOM när det gäller informationssökning när det gäller 
erfarenhetsprodukter än vid informationssökning om sökprodukter, samt Bei et al. (2004, s. 
459) som menar att konsumenter använder sig mer av konsumentgenererad information när 
de söker information om erfarenhetsprodukter.  
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7. SLUTSATSER OCH PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
Hur fungerade då den modell vi satt upp inför denna studie? Hur förhåller sig sambanden 

mellan faktorer kopplade till produkten, individen och eWOM samt hur konsumenter söker 

extern information i en eWOM-kontext och hur kan denna kunskap nyttjas? Dessa frågor 

besvarar vi i detta kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

Figur 5 ‐ Egenarbetad modell för studien (Skapad av författarna, 2013) 
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7.2 SAMBAND MELLAN PRODUKTFAKTORER & INDIVIDFAKTORER  

7.2.1 RISK 
Studien visar att konsumenters informationssökande tenderar att påverkas av olika former 
av risk i större utsträckning när det gäller hög-involverande produkter. Vi kan konstatera att 
konsumenter upplever att deras informationssökande påverkas i större utsträckning av 
riskfaktorer associerade med hög-involverande produkter, vilket tyder på att risk är en bra 
indikator på produktinvolvering. 

7.2.2 SOCIALA BAND 
Här resulterar studien i att typ av produkt och produktinvolvering är faktorer som påverkar 
huruvida konsumenterna använder sig av information från starka, svaga eller icke 
existerande sociala band. Vi kan med resultaten av denna studie konstatera att konsumenter 
använder sig av konsumentgenererade websidor i större utsträckning när det gäller 
erfarenhetsprodukter än sökprodukter och att detta särskilt gäller för låg-involverande 
erfarenhetsprodukter. Konsumenter vänder sig i sin informationssökning till starka sociala 
band i större utsträckning när de söker information om erfarenhetsprodukter än vad de gör 
vid informationssökning av sökprodukter. Vidare vänder sig konsumenter till svaga sociala 
band, i form av forum, i sin informationssökning gällande hög-involverande produkter. 
Slutligen visar konsumenter på att de vänder sig till icke existerande sociala band när det 
kommer till informationssökning gällande sökprodukter och hög-involverande 
erfarenhetsprodukter. 

7.2.3 EN INFORMATIONSKÄLLAS TROVÄRDIGHET 
Vi kan konstatera att konsumenter anser att information som kommer från starka sociala 
band och svaga sociala band är särskilt trovärdiga när det gäller erfarenhetsprodukter och 
framförallt låg-involverande erfarenhetsprodukter. 

7.2.4 SAMBAND MELLAN SOCIALA BAND OCH EN INFORMATIONSKÄLLAS 
TROVÄRDIGHET 
Studien visar att konsumenter i stor utsträckning anser att den informationskälla som de 
vänder sig till för informationssökande av olika produkter även är en trovärdig källa. Detta 
visade sig stämma mest för informationssökandet från starka sociala band gällande 
erfarenhetsprodukter. Vidare söker konsumenter i större utsträckning information och 
åsikter från starka social band när det gäller erfarenhetsprodukter. För dessa produkter 
tenderar konsumenter att vilja förlita sig på personer i sina sociala nätverk med vilka 
konsumenter har starka och nära relationer som kan erbjuda såväl verkligt som 
känslomässigt stöd. 

7.2.5 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
De slutsatser vi kan dra för samband mellan produktfaktorer och individfaktorer är att 
konsumenter i störst utsträckning använder sig av och förlitar sig på konsumentgenererad 
information när det gäller erfarenhetsprodukter. Från ett företags synvinkel är det svårt att 
finnas med och kunna påverka vid beslut gällande låg-involverande erfarenhetsprodukter 
där konsumenter vänder sig till starka sociala band i sin informationssökning. Istället blir 
det viktigt för företag att finnas och vara aktiva på olika typer av forum dit konsumenter 
vänder och förlitar sig på i sin informationssökning när det gäller hög-involverande 
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produkter. När det gäller sökprodukter visade vår studie att konsumenter tenderar att 
använda sig av och förlita sig på mer av de icke existerande sociala band, så som 
prisjämförelsesidor och produkthemsidor, i sin informationssökning. Det blir därför viktigt 
för företag att ha så fullständig produktinformation som möjligt på sin websida när det 
kommer till sökprodukter. 

7.3 SAMBAND MELLAN PRODUKTFAKTORER & eWOM‐FAKTORER 

7.3.1 VOLYM 
Studien visar att antal kommentarer är något konsumenter tänker på för både sök- och 
erfarenhetsprodukter men att detta verkar vara viktigare för erfarenhetsprodukter. Dessa 
resultat ger indikationer på att ett meddelandes volym påverkar konsumenters 
informationssökning, samt att ett meddelandes volym blir viktigare när det gäller 
erfarenhetsprodukter. 

7.3.2 VALENS 
Resultaten av vår studie indikerar även att ett meddelandes valens är något som 
konsumenter tänker på i sin informationssökning. Vår studie visar att konsumenter mest 
tänker på positiva kommentarer och genomsnittligt betyg för alla typer av produkter men 
aningen mer när det gäller erfarenhetsprodukter och då speciellt hög-involverande 
erfarenhetsprodukter. Konsumenter tenderar således att tänka på ett meddelandes volym 
mer när det kommer till erfarenhetsprodukter samt att det, trots en relativt jämn fördelning, 
finns en liten tendens att konsumenter tänker mer på ett meddelandes valens även när det 
kommer till erfarenhetsprodukter. Med dessa resultat kan vi konstatera att konsumenter i 
större utsträckning vänder sig till andra konsumenter genom konsumentgenererad 
information och därav eWOM när det gäller informationssökning av erfarenhetsprodukter.  

7.3.3 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
De slutsatser vi kan dra för samband mellan produktfaktorer och eWOM-faktorer är att 
konsumenter tänker på både volym och valens i större utsträckning när det gäller 
erfarenhetsprodukter än vid informationssökning av sökprodukter. Detta ger återigen 
indikationer om att företag bör vara aktiva och synas när konsumenter söker information 
om erfarenhetsprodukter, då det är för dessa typer av produkter som konsumenter tänker 
mer på både antal meddelanden och innehållet i meddelandena då konsumenter inte kan ta 
del av all information innan ett köp. Det blir därför viktigt för konsumenter att kunna ta del 
av andra konsumenters erfarenheter och vad de tycker om erfarenhetsprodukter de har köpt. 
Således blir det viktigt för företag att vara aktiva på olika typer av forum och 
recensionssiter för att på så sätt kunna påverka vad konsumenter tar del av i sin 
informationssökning. 

7.4 SAMBAND MELLAN INDIVIDFAKTORER & eWOM‐FAKTORER 

7.4.1 SOCIALA BAND & EN INFORMATIONSKÄLLAS TROVÄRDIGHET 
Genom resultaten av vår studie kan vi se att konsumenter i stor utsträckning använder sig 
av starka sociala band vid informationssökning av erfarenhetsprodukter medan svaga 
sociala band används vid informationssökning av hög-involverande produkter samt att icke 
existerande sociala band används för sökprodukter och hög-involverande 
erfarenhetsprodukter. Konsumenter tenderar att anse att den information som kommer från 
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starka sociala band och svaga sociala band är speciellt trovärdiga när det gäller 
erfarenhetsprodukter, och specifikt låg-involverande erfarenhetsprodukter. Det visar sig 
således att konsumentgenererad information upplevs som mer trovärdig när det gäller 
erfarenhetsprodukter. Vi kan genom detta dra slutsatsen att individfaktorers samband med 
konsumenters informationssökning till stor del ligger i det faktum att konsumenter i sin 
informationssökning kommer att vända sig till andra konsumenter, således eWOM, och 
förlita sig på denna information när de söker information om erfarenhetsprodukter. 

7.4.2 ETT MEDDELANDES VOLYM & VALENS 
Det vi av denna studie även kan se är att eWOM faktorer har inverkan på konsumenters 
informationssökning. När konsumenter söker information om produkter tänker de på antal 
kommentarer både när det gäller sök- och erfarenhetsprodukter, även om det tenderar att 
vara viktigare när det gäller erfarenhetsprodukter. Studien visar även att konsumenter 
tänker på ett meddelandes natur, valens, när det gäller både sök- och erfarenhetsprodukter, 
med en liten tendens att detta är viktigare för erfarenhetsprodukter.  
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra angående ett meddelandes valens är att konsumenter i 
större utsträckning tänker på positiva kommentarer och genomsnittligt betyg än att negativa 
och neutrala kommentarer. Det faktum att konsumenter, när de söker information om 
produkter via internet, i större utsträckning tenderar att tänka på både volym och valens när 
det gäller erfarenhetsprodukter ger ytterligare indikationer på att konsumenters 
informationssökning i en eWOM-kontext är mer omfattande när de söker information om 
erfarenhetsprodukter. 

7.4.3 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
Den slutsats vi kan dra för samband mellan individfaktorer och eWOM-faktorer som kan 
vara av nytta för företag är att det återigen blir viktigt för dem att vara aktiva där de kan 
komma åt och påverka konsumenter. Det är svårt för företag att finnas bland konsumenters 
starka sociala band, men det faktum att konsumenter vänder sig till och förlitar sig på svaga 
sociala band när det gäller hög-involverande produkter öppnar upp stora möjligheter för 
företag. Företag bör därför se till att övervaka och vara aktiv på diverse forum där 
konsumenter för diskussioner angående erfarenhetsprodukter för att på så sätt kunna 
påverka den eWOM som konsumenter tar del av i sin informationssökning. Detta blir i 
synnerhet viktigt när det kommer till erfarenhetsprodukter då konsumenter använder och 
förlitar sig mer på konsumentgenererad information, från exempelvis forum. Företag bör 
därför vara aktiva på offentliga platser, som forum, där deras produkter kan tänkas 
diskuteras för att på så sätt påverka den information, eWOM, som konsumenterna tar del 
av. 

7.5 SAMMANFATTNING 
För att sammanfatta de slutsatser och slutgiltiga rekommendationer vi kommit fram till 
genom vår studie kan vi först, gällande samband mellan produktfaktorer och 
individfaktorer, konstatera att konsumenter använder sig av och förlitar sig på 
konsumentgenererad information samt vänder sig till starka sociala band 
erfarenhetsprodukter. För sökprodukter använder sig och förlitar sig konsumenter istället på 
icke existerande sociala band.  
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Gällande samband mellan produktfaktorer och eWOM-faktorer kan vi som tidigare nämnt 
konstatera att konsumenter både tänker på volym och valens i större utsträckning när det 
kommer till erfarenhetsprodukter än vad de gör när det kommer till sökprodukter. För 
samband mellan individfaktorer och eWOM-faktorer kan vi konstatera att konsumenter 
vänder sig till och förlitar sig på svaga sociala band gällande hög-involverande produkter 
och starka sociala band gällande låg-involverande erfarenhetsprodukter. 
 
Med detta i hand kan vi sammanfattningsvis konstatera att företag bör använda sina 
resurser för att vara synliga och aktiva för konsumenterna på websidor med starka och 
svaga sociala band, så som sociala medier och forum, när det kommer till 
erfarenhetsprodukter, så som restaurangbesök och resepaket. Företag bör även använda sina 
resurser för att garantera ett aktivt deltagande på websidor med icke existerande sociala 
band, så som prisjämförelsesidor och produkthemsidor, när det kommer till sökprodukter, 
så som sportskor och datorer. 

7.6 REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA FORSKNING 
I vår studie fann vi att konsumenters informationssökning påverkas av såväl volym som 
valens i större utsträckning gällande erfarenhetsprodukter än sökprodukter. Det vi däremot 
inte kan avgöra med resultaten av denna studie är huruvida konsumenters 
informationssökande påverkas av volym och valens på olika sätt beroende på vilken typ av 
informationskälla som informationen kommer ifrån. Vi anser därför att framtida forskning 
bör fokusera på att undersöka om konsumenters informationssökning påverkas i olika 
utsträckning beroende på från vilken informationskälla volym och/eller valens kommer 
från. 
 
I vår studie visade det sig att olika former av risk påverkar konsumenters 
informationssökande i större utsträckning när det gäller hög-involverande produkter. Det 
som däremot framkom av vår studie var att varken social eller psykologisk risk verkar 
påverka konsumenters informationssökning. Dessa resultat var inget vi hade väntat oss, vi 
menar dock att resultaten mest troligt hade visat sig annorlunda om vi hade inkluderat det 
faktiska köpet i vår studie. Vi föreslår därför att framtida forskning bör genomföras via 
experimentella studier eller observationer för att undersöka huruvida konsumenters 
informationssökning påverkas av social och psykologisk risk om även ett köp av produkten 
inkluderas. 
 
Slutligen föreslår vi att framtida forskning bör utföra liknande studier som vår, men istället 
för att genomföra en enkätstudie där respondenterna får ange hur de mest troligt skulle 
agera i sin externa informationssökning i en eWOM-kontext anser vi att det vore av intresse 
att genomföra experimentella studier eller observation för att hur konsumenters externa 
informationssökning i en eWOM-kontext faktiskt visar sig vara.   
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8. SANNINGSKRITERIER 
Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel argumentera för arbetets sanningskriterier, som 

utgörs av dess reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, för att förhålla oss kritiskt och 

därmed öka studiens trovärdighet. 

 

 

 

 

 

 

 
Kapitelöversikt (Skapad av författarma, 2013) 

 

8.1 VALIDITET 
För att en studie ska uppfattas som trovärdig används mått, så som validitet, reliabilitet och 
objektivitet för att mäta trovärdigheten, varav flera författare anser att dessa tre mått alltid 
måste beaktas vid genomförande av vetenskapliga studier. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 
61) Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 108) är definitionen för validitet ”det som 
problemfrågeställningen avser att mäta verkligen är det som mäts”, att den insamlade data 
är relevant för det aktuella problemet eller teoretiska modell. Generellt kan det även sägas, 
för det analytiska synsättet, att validitet kräver reliabilitet samt att validitet kontrolleras 
indirekt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). 
  
I vårt fall gäller det att vår undersökning ska stämma överens och vara i linje med det 
teoretiska kapitel samt den teoretiska modell vi kontinuerligt använt oss av och relaterat till 
under arbetets gång. För att öka undersökningens validitet har vi därför sett till att 
konstruera vår kvantitativa undersökning, dess design samt frågor, utifrån den teori vi 
avsett att undersöka. Genom att först skriva en inledande text i enkäten, där vi definierar 
vår problemfrågeställning och begreppet eWOM samt förklarar studiens syfte reducerar vi 
risken för eventuella missförstånd, vilket leder till att respondenterna genomför 
undersökningen utifrån rätt förutsättningar. Vi har, som tidigare nämnt, även genomfört en 
pilotstudie där vi beaktat den kritik vi erhållit för att minimera risken för eventuella 
missförstånd. Baserat på vad vi har gjort innan, under och efter studiens arbetsgång anser vi 
att studien mäter det vi avser att mäta och därmed uppnår validitet.  

8.2 RELIABILITET 
För att en studie ska uppfattas som trovärdig krävs det också att denna, förutom validitet, 
uppnår reliabilitet. Enligt Björklund och Paulsson (2012, s. 61) definieras reliabiliteten som 
i vilken utsträckning en forskare får samma värde om en undersökning upprepas, alltså 
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graden av tillförlitlighet i instrumenten. Till skillnad från validiteten som kontrolleras 
indirekt, kontrolleras reliabiliteten direkt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). 
 
För att styrka vår egen enkät valde vi att titta på tidigare prövade enkätfrågor för att få tips 
och idéer för hur frågor på bästa sätt skulle kunna utformas för vår studie, vilket är något 
som förespråkas av Bryman & Bell (2003, s. 192). Vid enkätkonstruktionen tittade vi på 
tidigare studier för att se vilka typer av frågor de använt för att sedan analysera huruvida 
dessa var användbara i vår studie eller om vi kunde använda dem som idékälla för 
utformningen av egna frågor. Denna process var något vi gick igenom för samtliga frågor i 
enkäten för att på så sätt styrka vår egen studie och enkät. Enkäten bestod slutligen av fyra 
olika delar, en för varje produkt, med samma frågor gällande de fyra olika produkter. 
Enkätutformningen gjorde oss lite oroliga för att respondenterna skulle tröttna efter att ha 
svarat på frågor gällande de första produkterna. Detta skulle i så fall lett till att 
respondenterna inte svarade vad de egentligen tyckte utan istället strävade efter att få bli 
klara. Dock, efter att ha genomfört vår pilotstudie på ett antal personer var responsen ändå 
positiv angående enkätens längd samt omfattning och vi såg det därför inte som något 
problem. Vi valde även att använda oss av en 7-gradig likert-skala i enkätens samtliga 
frågor vilket gjorde att respondenterna endast kunde svara på samma sätt genomgående i 
enkäten. Efter att sedan ha kollat på resultaten och svarsfrekvensen från enkäten har vi fått 
uppfattningen om att respondenterna varit fokuserade och tålmodiga i sitt sätt att svara. Vi 
anser därför, baserat på våra åtgärder och observationer, att vår studie uppfyller kraven för 
reliabilitet. 

8.3 GENERALISERBARHET 
Generalisering innebär att de resultat som uppnås ska kunna användas och överföras på fler 
än de respondenter som ingår i en studie. Det gäller därför att respondenterna, 
studieobjekten i studien avspeglar den population, objekt, som avses att generalisera 
resultaten till. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 51) Respondenterna i denna studie har varit 
studenter vid Umeå Universitet och då vi har som mål att kunna dra slutsatser om studenter 
anser vi att studiens studieobjekt, respondenter, avspeglar det objekt, studenter, vi vill 
kunna dra generaliserbara slutsatser kring. 
 
Ett representativt urval är en förutsättning för att generaliserbara slutsatser ska kunna dras. 
För att detta ska gälla bör det helst av allt genomföras en totalundersökning, vilket sällan 
eller aldrig är praktiskt möjligt. Istället bör det då ha erhållits ett stort antal respondenter 
som motsvarar totalpopulationen, med andra ord ett representativt urval (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 92) De problem som kan uppstå med generaliserbarhet är kopplade till 
huruvida det finns ett representativt urval och ifall en undersökning av totalpopulationen 
skulle ge samma resultat. Det är därför viktigt att ett sannolikhetsurval tillämpats, vilket 
kan hjälpa att uppnå generaliserbarhet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 162) Då vi i denna 
studie genomförde ett klusterurval, vilket är en typ av sannolikhetsurval, anser vi att det 
styrker generaliserbarheten av denna studie. Vi menar således att de resultat vi uppnått med 
denna studie kan generaliseras och överföras till fler än de respondenter som deltagit i 
denna studie.  
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APPENDIX 1 ‐ ENKÄT 
 

ENKÄT 
 
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot företagsekonomi och marknadsföring på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 
Denna enkät är en del av vårt examensarbete som handlar om hur konsumenter söker 
information om produkter via internet. Din medverkan är viktig för oss och vi skulle därför 
uppskatta om du tog dig tid att besvara enkäten så ärligt som möjligt. Syftet med studien är 
att kunna förklara samband mellan faktorer som är kopplade till individen, produkten samt 
elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM) och hur konsumenter beter sig i sin externa 
informationssökning när de söker information om produkter i en eWOM kontext.  
 
eWOM: 
“eWOM är alla positiva/negativa uttalanden av potentiella, nuvarande, eller före detta 

kunder om en produkt eller ett företag, som är tillgängligt för en mängd människor eller 

institutioner via internet.” 
 
Resultaten av denna enkät kommer senare att analyseras och vara till underlag för att kunna 
besvara studiens forskningsfråga: 
 
- Hur beter sig konsumenter i en eWOM kontext när de söker information om olika 

produkter i sin externa informationssökning? 
 
Vi försäkrar dig som respondent att dina uppgifter är helt konfidentiella och kommer att 
behandlas med yttersta försiktighet för att säkerställa din anonymitet. Din medverkan 
kommer vara till stor hjälp för att slutföra denna studie. Vid eventuella frågor, 
kompletterande uppgifter, eller om du vill ta del av resultaten, kontakta oss gärna. 
 
Tack på förhand! 
 
André Nyström   Johannes Eriksson 
anny0043@student.umu.se  joer0071@student.umu.se 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kön: ��Kvinna ��Man      

 
Ålder: _____ 
 
Jag använder mig av internet när jag söker information om produkter: 
 

��Ja  ��Nej (Om Nej, tack för din medverkan!) 



 

SPORTSKOR 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du funderar på att köpa ett par sportskor och 

du använder internet för att söka information om sportskon. 
 
När du söker information om sportskor på internet är det troligt att... 
 
1) Du kommer att vända dig till/använda dig av: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� � 

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
2) Du kommer att tänka på:  
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Antal kommentarer/åsikter   �� �� �� �� �� �� � 

Positiva kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Negativa kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Neutrala kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Genomsnittligt betyg    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
3) Du upplever att följande informationskällor innehar expertis angående sportskor: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 



 

4) Du upplever information från följande informationskällor som trovärdig angående 
sportskor: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
5) Ditt informationssökande påverkas av följande riskfaktorer associerade med 
sportskor: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Produkten fungerar inte    �� �� �� �� �� �� � 

som den ska (funktionsrisk)    
 

Underhållskostnaderna är dyrare  �� �� �� �� �� �� � 

än de förväntades vara (finansiell risk)  
 

Produkten kan vara eller komma att bli �� �� �� �� �� �� � 

farlig/skadlig för din hälsa (fysisk risk)  
 

Produkten kan skada eller påverka  �� �� �� �� �� �� � 

vad andra tycker om dig (social risk)  
 

Produkten kommer inte att passa in  �� �� �� �� �� �� � 

med den person du är (psykologisk risk)  
 

Du kan förlora tid och uppleva   �� �� �� �� �� �� �

situationen som obekväm om något  
problem uppstår med produkten  
och du måste få den justerad, reparerad  
eller utbytt (tidsrisk) 



 

DATOR 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du funderar på att köpa en dator och du 

använder internet för att söka information om datorn. 
 
När du söker information om datorer på internet är det troligt att... 
 
1) Du kommer att vända dig till/använda dig av: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
2) Du kommer att tänka på:  
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Antal kommentarer/åsikter   �� �� �� �� �� �� � 

Positiva kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Negativa kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Neutrala kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Genomsnittligt betyg    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
3) Du upplever att följande informationskällor innehar expertis angående datorer: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt 
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� �



 

4) Du upplever information från följande informationskällor som trovärdig angående 
datorer: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
5) Ditt informationssökande påverkas av följande riskfaktorer associerade med 
datorer: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Produkten fungerar inte    �� �� �� �� �� �� � 

som den ska (funktionsrisk)    
 

Underhållskostnaderna är dyrare  �� �� �� �� �� �� � 

än de förväntades vara (finansiell risk)  
 

Produkten kan vara eller komma att bli �� �� �� �� �� �� � 

farlig/skadlig för din hälsa (fysisk risk)  
 

Produkten kan skada eller påverka  �� �� �� �� �� �� � 

vad andra tycker om dig (social risk)  
 

Produkten kommer inte att passa in  �� �� �� �� �� �� � 

med den person du är (psykologisk risk)  
 

Du kan förlora tid och uppleva   �� �� �� �� �� �� � 

situationen som obekväm om något  
problem uppstår med produkten  
och du måste få den justerad, reparerad  
eller utbytt (tidsrisk) 



 

RESTAURANGBESÖK 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du funderar på att äta middag på en 

restaurang och du använder internet för att söka information om restaurangen. 
 
När du söker information om restauranger på internet är det troligt att... 
 
1) Du kommer att vända dig till/använda dig av: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
2) Du kommer att tänka på:  
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Antal kommentarer/åsikter   �� �� �� �� �� �� � 

Positiva kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Negativa kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Neutrala kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Genomsnittligt betyg    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
3) Du upplever att följande informationskällor innehar expertis angående 
restauranger: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt 
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� �



 

4) Du upplever information från följande informationskällor som trovärdig angående 
restauranger: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
5) Ditt informationssökande påverkas av följande riskfaktorer associerade med 
restauranger: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Produkten fungerar inte    �� �� �� �� �� �� � 

som den ska (funktionsrisk)    
 

Underhållskostnaderna är dyrare  �� �� �� �� �� �� � 

än de förväntades vara (finansiell risk)  
 

Produkten kan vara eller komma att bli �� �� �� �� �� �� � 

farlig/skadlig för din hälsa (fysisk risk)  
 

Produkten kan skada eller påverka  �� �� �� �� �� �� � 

vad andra tycker om dig (social risk)  
 

Produkten kommer inte att passa in  �� �� �� �� �� �� � 

med den person du är (psykologisk risk)  
 

Du kan förlora tid och uppleva   �� �� �� �� �� �� � 

situationen som obekväm om något  
problem uppstår med produkten  
och du måste få den justerad, reparerad  
eller utbytt (tidsrisk) 



 

RESEPAKET 
Tänk dig att du befinner dig i en situation där du funderar på att köpa ett resepaket och du 

använder internet för att söka information om resepaketet. 
 
När du söker information om resepaket på internet är det troligt att... 
 
1) Du kommer att vända dig till/använda dig av: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
2) Du kommer att tänka på:  
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  

1 2 3 4 5 6 7 

Antal kommentarer/åsikter   �� �� �� �� �� �� � 

Positiva kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Negativa kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Neutrala kommentarer/åsikter  �� �� �� �� �� �� � 

Genomsnittligt betyg    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
3) Du upplever att följande informationskällor innehar expertis angående resepaket: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt 
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 



 

4) Du upplever information från följande informationskällor som trovärdig angående 
resepaket: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Sociala medier    �� �� �� �� �� �� �

Prisjämförelsesidor    �� �� �� �� �� �� � 

Forum      �� �� �� �� �� �� � 

Produkthemsidor    �� �� �� �� �� �� � 

Annan: __________    �� �� �� �� �� �� � 

 
 
5) Ditt informationssökande påverkas av följande riskfaktorer associerade med 
resepaket: 
 
      Instämmer inte alls  Instämmer helt  
      1 2 3 4 5 6 7 

Produkten fungerar inte    �� �� �� �� �� �� � 

som den ska (funktionsrisk)    
 

Underhållskostnaderna är dyrare  �� �� �� �� �� �� � 

än de förväntades vara (finansiell risk)  
 

Produkten kan vara eller komma att bli �� �� �� �� �� �� � 

farlig/skadlig för din hälsa (fysisk risk)  
 

Produkten kan skada eller påverka  �� �� �� �� �� �� � 

vad andra tycker om dig (social risk)  
 

Produkten kommer inte att passa in  �� �� �� �� �� �� � 

med den person du är (psykologisk risk)  
 

Du kan förlora tid och uppleva   �� �� �� �� �� �� � 

situationen som obekväm om något  
problem uppstår med produkten  
och du måste få den justerad, reparerad  
eller utbytt (tidsrisk) 
 
 

Tack för att du tagit dig tid att besvara denna enkät! 
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