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ABSTRACT 

Purpose – The purpose of this study is to identify and describe how consumer perceptions regarding 

information quality, sender credibility and effect of eWOM-communication differ between Facebook 

and Prisjakt. 

Approach – Based on previous research an analytical model was designed. The parts in the model 

were the aspects of the problem which the present study aimed to examine. An experimental design 

was applied in which ten students at Örebro University were exposed to a scenario where they took 

part of eWOM-communication concerning a specific product on Facebook and Prisjakt and then had 

to answer questions in an interview. The analytical model formed the base of the interview guide 

used in the interview and the specific product was chosen with help from a focus group. 

Implication – The study illustrates that consumers may perceive the quality higher on Prisjakt while 

the sender credibility can be perceived higher on Facebook. Despite this conclusion the effect of 

eWOM-communication in this study is that the information on Facebook is adopted to a greater 

degree than the information on Prisjakt. The reason for this is that the sender credibility appeared to 

be more important in the process of information adoption.  

Keywords – Electronic Word-of-Mouth (eWOM); Information adaption; Information quality; Sender 

credibility; Effect of eWOM; Online platforms; Anonymity 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte – Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva hur konsumenters uppfattning skiljer 

sig mellan Facebook och Prisjakt gällande informationens kvalitet, avsändarens trovärdighet och 

effekten av eWOM-kommunikation. 

Tillvägagångssätt – Utifrån tidigare forskning utformades en analysmodell vars delar var de aspekter 

av problemet som studien syftade till att undersöka. En experimentell design tillämpades där tio 

studenter vid Örebro universitet fick sätta sig in i ett scenario där de tog del av eWOM-

kommunikation gällande en specifik produkt på Facebook respektive Prisjakt och sedan fick svara på 

frågor i en intervju. Analysmodellen låg till grund för en intervjuguide som användes vid intervjun och 

den specifika produkten diskuterades fram med hjälp av en fokusgrupp.  

Slutsats – Studien illustrerar att konsumenter kan uppfatta informationens kvalitet högre på Prisjakt 

medan avsändarens trovärdighet kan uppfattas högre på Facebook. Trots detta är slutsatsen gällande 

effekten av eWOM-kommunikation i studien att informationen på Facebook tenderar att anammas 

till en större grad än informationen på Prisjakt. Anledningen till detta är att avsändarens trovärdighet 

visade sig vara av större betydelse i processen av informationsanammande.  

Nyckelord – Elektronisk Word-of-Mouth (eWOM); Informationsanammande; Informationens kvalitet; 

Avsändarens trovärdighet; Effekten av eWOM; Webbaserade plattformar; Anonymitet 
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1. INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 
Word-of-mouth-kommunikation (WOM-

kommunikation) är ett växande fenomen som 

länge varit ett område vilket har fångat 

marknadsföringsforskare och praktikers 

intresse av ett antal anledningar (Gruen, 

Osmonbekov & Czaplewski, 2006; Park & Lee, 

2009). WOM har visat sig ha en betydande 

påverkan på konsumentens köpbeslut och 

tenderar att vara effektivare än traditionella 

marknadsföringsverktyg, exempelvis personlig 

försäljning och varierande typer av reklam 

(Gruen et al., 2006). Traditionell WOM-

kommunikation är dock endast effektiv inom 

varje konsuments sociala kontaktnät 

(Jalilvanda, Esfahani & Samiei, 2011). Genom 

Internets utveckling har konsumentens 

möjlighet att samla produktinformation från 

andra konsumenters erfarenheter och åsikter 

ökat (Park & Lee, 2009). WOM är inte längre 

begränsat till kommunikation som sker ansikte 

mot ansikte i det sociala kontaktnätet. 

Internet och dess globala karaktär har skapat 

ett medium för WOM mellan konsumenter 

som aldrig har träffats och möjliggör 

kommunikation, utbyte av åsikter och 

erfarenheter genom sociala nätverk, 

diskussionsforum, chattar och andra platser 

på Internet (Fei, 2011; Jalilvanda et al., 2011). 

Internet har blivit en källa för elektronisk 

WOM-kommunikation (eWOM), där olika 

typer av webbaserade plattformar är 

förmedlare av detta (Gruen et al., 2006; Tong 

& Xuecheng, 2010). eWOM har dessutom visat 

sig uppfattas lika trovärdigt som information 

på företagshemsidor enligt en nyligen 

genomförd undersökning (ACNielson, 2007). 

I takt med den ökade användningen av 

Internet har allt fler företag insett vikten av att 

finnas där genom både försäljning och 

marknadsföring. Ett exempel är att Internet 

används som en marknadsföringskanal för att 

visa rekommendationer från tidigare 

konsumenter (Jalilvanda et al., 2011). eWOM-

rekommendationer blir i en allt större grad 

kraftfulla i och med den snabba utvecklingen 

av Internet (Tong & Xuecheng, 2010). Detta 

resulterar i att det har blivit viktigare för 

marknadsförare att påverka och övervaka 

eWOM (Kozinets, Valck, Wojnicki & Wilner, 

2010). Marknadsförare måste förstå att deras 

kunder i allt större utsträckning använder 

Internet där de utsätts för och påverkas av 

diskussioner om produkter och företag. Det är 

dessutom viktigt för marknadsförare att följa 

upp effekten av eWOM-kommunikationen 

som sker (Jalilvanda et al., 2011; Tong & 

Xuecheng, 2010). Word-of-Mouth Marketing 

(WOMM) är verktyget organisationer kan 

använda för att påverka kommunikation 

mellan konsumenter (Kozinets et al., 2010).  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Att eWOM är viktig råder det stor enighet om 

inom forskningen (Cheng & Zhou, 2010; 

Cheung, Lee & Rabjohn, 2008; Dwyer, 2010; 

Gruen et al., 2006; Henning-Thurau, Gwinner, 

Walsh & Gremler, 2004; Jalilvanda et al., 2011; 

Kozinets et al., 2010; Lee & Youn, 2009; Park & 

Lee, 2009; Tong & Xuecheng, 2010; Trusov, 

Bucklin & Pauwels, 2009). Det finns dock 

främst ett område där åsikterna och 

resultaten går isär. Området berör huruvida 

relationen mellan avsändare och mottagare 

påverkar trovärdigheten av eWOM. Cheng och 

Zhous (2010) studie visar att relationen mellan 

avsändare och mottagare inte påverkar 

trovärdigheten. Tre faktorer vilka däremot har 

betydelse vid konsumenters bedömning av 

trovärdigheten av eWOM visade sig vara 

avsändarens expertis, avsändarens pålitlighet 

samt mottagarens benägenhet till pålitlighet. 

Cheung et al. (2008)  och Lee och Youn (2009) 

diskuterar i sina studier att relationen ändå 

kan ha en inverkan. De förstnämnda 

författarna hade ett bredare perspektiv än 
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Cheng och Zhou (2010) i sin studie då de 

undersökte i vilken utsträckning mottagare är 

villiga att acceptera och anamma samt 

använda sig av eWOM vid ett köpbeslut. 

Cheung et al. (2008) utgick ifrån att kvaliteten 

på informationen har ett centralt inflytande 

på mottagarnas attityder och beteenden, 

medan avsändarens trovärdighet antogs ha 

ett sekundärt inflytande. Resultatet indikerar 

att avsändarens trovärdighet, noggrannhet 

och aktualitet inte påverkar informations-

användbarheten lika mycket som relevans och 

omfattning av meddelandet. I diskussionen 

resonerar Cheung et al. (2008) kring valet av 

webbaserad plattform som användes i 

studien. De menar att det inte fanns tillräckligt 

med information för mottagarna att spekulera 

om vilka avsändarna till kommentarerna var 

på de webbaserade plattformarna då de var 

helt anonyma. Enligt Trusov et al. (2009) har 

olika webbaserade plattformar olika nivåer av 

sekretess gällande vilken information som 

görs tillgänglig för vänner respektive 

främlingar. Cheung et al. (2008) menar att 

avsändarens trovärdighet kunde visat sig vara 

till större nytta för att avgöra informationens 

användbarhet om det funnits fler tecken på 

vilka avsändarna var. Lee och Youns (2009) 

studie stödjer Cheung et als. (2008) diskussion 

då deras resultat indikerar att det är svårt för 

mottagare att uppskatta kvaliteten och 

trovärdigheten av eWOM gällande en produkt 

eller en tjänst vid en svag relation med 

avsändaren. Dessutom indikerar Lee och 

Youns (2009) resultat att relationen mellan 

avsändare och mottagare påverkar 

trovärdigheten av eWOM.   

Som nämnts tidigare anses eWOM vara lika 

trovärdig som information på företags-

hemsidor (ACNielson, 2007). Dock kan eWOM-

kommunikation i större utsträckning än WOM 

utspela sig mellan konsumenter som aldrig 

tidigare har träffats, det vill säga mellan 

personer som för varandra är anonyma. 

Henning-Thurau et al. (2004) konstaterar att 

konsumenter inte är en homogen grupp utan 

att skillnader finns. Denna insikt har Cheung et 

al. (2008) tagit i beaktning då de menar att 

även om eWOM skapar en grundläggande 

informationsöverföring kan den faktiska 

effekten av den mottagna informationen 

variera från person till person. Samma 

innehåll kan ge upphov till mycket olika 

reaktioner för olika mottagare, beroende på 

mottagarnas uppfattningar, erfarenheter och 

källor.  

Vidare är olika typer av webbaserade 

plattformar förmedlare av eWOM-

kommunikation och Tong och Xuecheng 

(2010) poängterar vikten av att lägga energi 

på att följa upp effekten av eWOM-

kommunikationen. Med anledning av att det 

finns olika typer av webbaserade plattformar 

där graden av anonymitet varierar blir den 

centrala frågan för den aktuella studien hur 

den upplevda kvaliteten, trovärdigheten och 

effekten av eWOM-kommunikation som sker 

på dessa plattformar skiljer sig. Med den 

upplevda trovärdigheten menas i vilken 

utsträckning avsändaren och således 

kvaliteten på informationen uppfattas som 

tillförlitlig och pålitlig av mottagaren (Cheung 

et al., 2008). Vidare definieras effekten av 

eWOM-kommunikation som hur informations-

anammandet och därmed köpbeslutet 

påverkas beroende på upplevd kvalitet och 

trovärdighet (Sussman & Siegal, 2003; Cheung 

et al., 2008; Cheng & Zhou, 2010).  

För att i studien få en så tydlig bild som möjligt 

av skillnader i upplevd kvalitet, trovärdighet 

och effekt av eWOM-kommunikation väljs två 

extrempunkter gällande anonymiteten på 

olika webbaserade plattformar; Facebook och 

Prisjakt. Facebook har mer än 750 miljoner 

aktiva användare vilket gör Facebook till det 

största sociala nätverket i världen (Facebook, 

2011a). Med anledning av detta väljs 
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Facebook för att studera extrempunkten där 

graden av anonymitet är så låg som möjligt. 

eWOM-kommunikation som sker mellan 

Facebookanvändare utgörs till största del 

mellan personer som känner varandra i 

verkliga livet, men även mellan personer som 

aldrig träffats genom bland annat företags 

profiler på Facebook (Facebook, 2011b). 

Problemet i denna studie avgränsas till att 

innefatta den kommunikation som sker mellan 

Facebookanvändare vilka har en vänskaps-

relation på Facebook samt har kännedom om 

varandra utanför Internets väggar. Detta för 

att studera en webbaserad plattform där 

anonymiteten är så låg som möjligt. För att 

studera den andra extrempunkten där graden 

av anonymitet är betydligt högre väljs Prisjakt 

som studieobjekt. Prisjakt är en av Sveriges 

största oberoende informations- och 

jämförelsesajter av produkter och företag, där 

graden av anonymitet är hög då inte några 

personuppgifter publiceras och då 

användarnamnet inte ger några ledtrådar för 

mottagarna att spekulera om avsändarna till 

kommentarerna (Prisjakt, 2011; Cheung et al., 

2008).  

Facebook och Prisjakt skiljer sig i många andra 

avseenden än anonymiteten. Ett avseende är 

att syftet skiljer sig då Facebook är ett socialt 

verktyg vilket hjälper människor att 

kommunicera mer effektivt med sina vänner, 

familj och kollegor (Facebook, 2011b) medan 

Prisjakt syftar till att tillhandahålla kunskap 

om produkter och företag (Prisjakt, 2011). 

Även om Facebook inte syftar till att utgöra en 

plattform för eWOM-kommunikation gällande 

produkter och företag förekommer detta, 

vilket gör det möjligt att jämföra dessa 

webbaserade plattformar där anonymiteten 

skiljer sig väsentligt. Syftet med den aktuella 

studien är således att identifiera och beskriva 

hur konsumenters uppfattning skiljer sig 

mellan Facebook och Prisjakt gällande 

informationens kvalitet, avsändarens 

trovärdighet och effekten av eWOM-

kommunikation. Då skillnader identifieras och 

beskrivs blir det naturligt att även likheter 

påträffas. De påträffade likheterna kommer 

likaså beskrivas.   

Resultatet av studien ämnar bidra med såväl 

teoretisk som praktisk kunskap. Som nämnts 

finns det motsättningar inom litteraturen 

gällande konsumenters uppfattning om 

kvalitet, trovärdighet och effekt av eWOM-

kommunikation som sker på olika 

webbaserade plattformar där graden av 

anonymitet varierar. Genom ett särpräglat 

tillvägagångssätt ämnar studien bidra med 

teoretisk kunskap inom området 

konsumentbeteende gällande fenomenet 

eWOM. Detta genom att jämföra 

extrempunkterna Facebook och Prisjakt 

utifrån en nyutformad analysmodell. Det 

praktiska bidraget avser kunskap och nytta för 

marknadsförare i form av beslutsunderlag då 

konsumenter dagligen utsätts för och deltar i 

eWOM-kommunikation. 

2. UTFORMNING AV 

ANALYSMODELL 
 

Följande avsnitt avser att redogöra för hur 

problemet ska angripas. Inledningsvis ges en 

djupare förklaring av det abstrakta fenomenet 

eWOM. För att kunna studera fenomenet 

eWOM blir det naturligt att bryta ner och 

operationalisera detta genom att utforma en 

analysmodell utifrån tidigare forskning. 

Analysmodellen baseras främst från studier av 

Sussman och Siegal (2003) men även av 

Cheung et al. (2008) och Cheng och Zhou 

(2010). Modellen kommer sedan utgöra 

grunden för den aktuella studien.  
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2.1 ELEKTRONISK WORD-OF-

MOUTH (eWOM) 
Henning-Thurau et al. (2004) definierar 

eWOM som ett positivt eller negativt 

konstaterande om en produkt eller ett företag 

av en potentiell, nuvarande eller tidigare 

kund, vilket görs tillgängligt för en stor mängd 

människor och institutioner via Internet. Detta 

är en definition vilken flertalet forskare har 

använt sig av (Fei, 2011; Jalilvanda et al., 2011; 

Cheng & Zhou, 2010; Cheung et al., 2008).  

Genom eWOM kan konsumenter dela 

kunskap, erfarenheter och åsikter över hela 

världen. eWOM-kommunikation kan ske 

utanför konsumenters sociala kontaktnät, 

oavsett kön, ålder, nationalitet och social 

status (Tong & Xuecheng, 2010). eWOM utgör 

en informationsöverföring från avsändare till 

mottagare på olika webbaserade plattformar. 

Samma information kan ge upphov till olika 

reaktioner för olika mottagare, beroende på 

avsändaren samt mottagarens uppfattningar 

och erfarenheter (Cheung et al., 2008). Detta 

har lett till att forskare studerat processen då 

en mottagare anammar information (Sussman 

& Siegal, 2003; Cheung et al., 2008; Lee & 

Youn, 2009; Cheng & Zhou, 2010).  

2.2 PROCESSEN AV 

INFORMATIONSANAMMANDE 
Informationsanammande är en process där 

människor avsiktligt engagerar sig i att 

använda information. Konsumenter söker 

åsikter och kommentarer innan de fattar ett 

köpbeslut. De efterfrågar även en virtuell 

gemenskap för att få hjälp inför ett köpbeslut 

genom att de publicerar frågor. Det är viktigt 

att förstå processen av informations-

anammande för att undersöka effekten av 

eWOM. Som tidigare nämnt är konsumenter 

inte en homogen grupp. Människor har 

individuella uppfattningar om huruvida åsikter 

kan vara användbara för att hjälpa dem att 

fatta ett bättre köpbeslut. Då en avsändare 

överför information till en mottagare 

bearbetas den erhållna informationen och 

omvandlas till kunskap och mening för 

mottagaren. (Sussman & Siegal, 2003; Cheung 

et al., 2008; Jalilvanda et al., 2011) 

Sussman och Siegal (2003) utformade en 

modell för informationsanammande för att 

förklara hur människor anammar information 

som publiceras på Internet, se figur 2.1. 

Modellen utgörs av relevanta delar av 

processen av informationsanammande. Dock 

är modellen möjligen för schematisk vilket har 

lett till att andra forskare har vidareutvecklat 

olika delar av modellen. Cheung et al. (2008) 

utvecklade modellen för att studera relationen 

mellan informationens kvalitet, avsändarens 

trovärdighet, informationens användbarhet 

samt informationsanammande. Cheung et al. 

(2008) använde de fyra inom forskningen mest 

använda dimensionerna av informationens 

kvalitet för att studera begreppet närmare. 

Dessa är relevans, aktualitet, noggrannhet 

samt omfattning. Vidare är avsändarens 

expertis och avsändarens pålitlighet de två 

centrala dimensionerna som tillämpades för 

att djupare studera avsändarens trovärdighet.  

Cheung et als. (2008) fördjupning i 

avsändarens trovärdighet kan ifrågasättas då 

de enbart beaktar två dimensioner och själva 

för en diskussion gällande att relationsstyrka 

mellan avsändare och mottagare kan vara av 

betydelse för informationsanammande. Cheng 

och Zhous (2010) studie baseras på en modell 

som innehåller fyra dimensioner vilka 

Informations-
anammande 

Informationens 
användbarhet 

Informationens  
kvalitet 

Avsändarens  
trovärdighet 

Figur 2.1 Modell för informationsanammande 

(Sussman & Siegal, 2003, s. 12) 
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påverkar avsändarens trovärdighet. Enligt 

modellen påverkar avsändarens trovärdighet i 

sin tur mottagarens informationsanammande. 

En av dessa faktorer är identisk med Cheung 

et als. (2008) centrala dimensioner av 

avsändarens trovärdighet, nämligen 

avsändarens expertis. De resterande tre 

dimensionerna avser relationsstyrka mellan 

avsändare och mottagare, den webbaserade 

plattformens pålitlighet samt mottagarens 

benägenhet till pålitlighet. Vidare följer en 

djupare redogörelse för de olika delarna i 

modellen för informationsanammande utifrån 

nyss nämnda utvecklingar av Cheung et al. 

(2008) samt Cheng och Zhou (2010).  

2.2.1 INFORMATIONENS KVALITET 

Informationens kvalitet avser den uppfattade 

styrkan i mottagarens erhållna information 

samt är en del i fastställandet av till vilken 

grad mottagaren påverkas av informationen 

(Cheung et al., 2008; Sussman & Siegal, 2003). 

I och med Internets utveckling och därav 

möjligheten för en stor mängd människor att 

publicera information kan kvaliteten på 

informationen oundvikligen ifrågasättas. Det 

kan även vara svårt för mottagare att bedöma 

kvaliteten på den erhållna informationen då 

marknadsförare försöker påverka eWOM 

genom att exempelvis kompensera 

konsumenter för att recensera produkter och 

företag. Att fastställa konsumenters 

uppfattning om informationens kvalitet på 

Internet är ett viktigt element för att kunna 

bedöma konsumenternas informations-

anammande (Cheung et al., 2008). Som 

tidigare nämnt använde sig Cheung et al. 

(2008) av fyra olika dimensioner för att 

studera informationens kvalitet närmare; 

Informationens relevans är viktig då de flesta 

mottagare är medvetna om sin tid och sällan 

läser information som publicerats på 

webbaserade plattformar i detalj. De tenderar 

snarare att skanna plattformarna för att finna 

den information de behöver. Mottagare vill 

finna den information de behöver snabbt och 

med liten ansträngning. Det är därmed viktigt 

att endast publicera så relevant information 

som möjligt på de webbaserade 

plattformarna. Relevans anses dessutom vara 

ett viktigt element i beslutsfattande. (Cheung 

et al., 2008) Informationens aktualitet berör 

huruvida informationen är aktuell, lämplig och 

uppdaterad (Cheung et al., 2008). Då 

informationen på en webbaserad plattform 

inte uppdateras konsekvent kan plattformen 

inte leverera det förväntade resultatet och 

förser därmed inte mottagaren med något 

värde (Madu & Madu, 2002). Dimensionen 

noggrannhet berör informationens 

tillförlitlighet och representerar mottagarens 

uppfattning om att informationen är korrekt 

(Cheung et al., 2008; Wixom & Todd, 2005). 

Informationens omfattning hänvisar till dess 

fullständighet. En mer detaljerad information 

ger ett större användningsområde för 

mottagaren, därmed är chansen större att 

denne anammar informationen. (Cheung et 

al., 2008) 

2.2.2 AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET 

Avsändarens trovärdighet avser i vilken 

utsträckning mottagaren uppfattar att 

avsändaren är tillförlitlig, kompetent och 

pålitlig (Cheung et al., 2008; Sussman & Siegal, 

2003). Cheng och Zhou (2010) menar att 

avsändarens trovärdighet avgör om 

mottagaren anammar informationen eller 

inte. Vidare menar Cheung et al. (2008) att 

mottagaren tenderar att förändra uppfattning 

gällande en produkt eller ett företag i den 

riktning som avsändaren förespråkar då 

informationens avsändare anses ha en hög 

trovärdighet. Detta i en större grad än då 

avsändarens trovärdighet anses vara låg. Som 

tidigare nämnt använde sig Cheng och Zhou 

(2010) av fyra olika dimensioner för att 

djupare studera avsändarens trovärdighet, där 

en av dessa överensstämde med de två 
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dimensionerna Cheung et al. (2008) 

tillämpade;  

Enligt Cheng och Zhou (2010) innebär 

avsändarens expertis i vilken utsträckning 

avsändaren kan generera korrekt information 

och förväntas övertala mottagaren. 

Avsändare, vilka anses besitta en hög grad av 

expertis, antas inneha kunskap och 

medvetenhet gällande olika produktalternativ 

vilka är tillgängliga på marknaden. Mottagare 

tenderar att avsiktligt söka information från 

avsändare vilka de anser besitter en hög grad 

av expertis. På Internet har människor en 

nästan obegränsad frihet att publicera och 

uttrycka sina känslor gällande vissa produkter 

eller företag utan att avslöja sin identitet. 

Därför är det upp till mottagaren att bedöma 

avsändarens pålitlighet i syfte att antingen 

anamma eller förkasta den information som 

publicerats. (Cheung et al., 2008) Vidare 

beskriver Cheng och Zhou (2010) att eWOM 

sker i en social relation vilken kan 

kategoriseras beroende av relationsstyrka 

mellan avsändare och mottagare. Fitzgerald 

Bone (1995) hävdar att avsändare och 

mottagare med en stark relation tenderar att 

interagera mer frekvent och utbyta mer 

information än avsändare och mottagare med 

svag relation. Bansal och Voyer (2000) menar 

att informationen som erhålls då 

relationsstyrkan mellan avsändare och 

mottagare är stark tenderar att uppfattas som 

mer pålitlig, objektiv samt hjälpsam inför ett 

köpbeslut. Avseende dimensionen den 

webbaserade plattformens pålitlighet 

beskriver Cheng och Zhou (2010) att 

mottagaren kan interagera med den 

webbaserade plattformen. Detta då 

karaktäristikan för denna kan användas för att 

bedöma informationens trovärdighet. Om den 

webbaserade plattformen uppfattas som 

trovärdig uppfattas likaså den publicerade 

informationen som trovärdig av mottagaren. 

För att studera hur trovärdig mottagaren 

upplever att den erhållna informationen är 

menar Cheng och Zhou (2010) att 

mottagarens benägenhet till pålitlighet är 

ytterligare en dimension att beakta. 

Människor skiljer sig gällande benägenheten 

till pålitlighet, vilket kan förklaras som en 

generell vilja att lita på andra. Den generella 

viljan beror av erfarenheter, personlighet 

samt kulturell bakgrund. Graden av 

benägenhet till pålitlighet bidrar således till 

hur informationens kvalitet och avsändarens 

trovärdighet upplevs av mottagaren.  

2.2.3 INFORMATIONENS 

ANVÄNDBARHET 

Informationens användbarhet refererar till 

mottagarens individuella uppfattning om hur 

användning av den erhållna informationen 

kommer öka eller förbättra dennes 

upplevelse. Det som påverkar mottagarens 

uppfattning av informationens användbarhet 

är som tidigare beskrivits uppfattningen om 

informationens kvalitet och avsändarens 

trovärdighet. (Cheung et al., 2008) Sussman 

och Siegal (2003) framhåller att 

informationens användbarhet har en 

påverkande effekt på mottagarens 

informationsanammande och utgör således en 

medlare i processen av informations-

anammande.  

2.2.4 INFORMATIONSANAMMANDE 

Processen av informationsanammande 

förklarar huruvida mottagaren fattar beslut 

utifrån den erhållna informationen (Cheung et 

al., 2008). Cheng och Zhou (2010) studerade 

hur informationens trovärdighet påverkar 

informationsanammandet och menar att 

mottagaren kommer fatta beslut i enlighet 

med eWOM om denne uppfattar 

informationen som trovärdig. Cheung et al. 

(2008) lyfter dessutom fram att en hög grad av 

informationsanammande kan förklaras av att 

informationen uppfattats ha en hög grad av 

användbarhet.  
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2.3 ANALYSMODELL 
För att studera skillnader i hur konsumenter 

upplever informationens kvalitet, avsändarens 

trovärdighet och effekten av eWOM-

kommunikation på Facebook och Prisjakt, där 

graden av anonymitet varierar, bygger 

analysmodellen för den aktuella studien, se 

figur 2.2, på tidigare nämnda modeller 

gällande processen av informations-

anammande. Grunden i analysmodellen är 

Sussman och Siegels (2003) modell för 

informationsanammande. Analysmodellen 

bygger vidare på tre av Cheung et als. (2008) 

totalt fyra dimensioner gällande 

informationens kvalitet och två dimensioner 

gällande avsändarens trovärdighet. 

Dimensionen aktualitet adderas inte till 

analysmodellen då denna avser mottagarens 

uppfattning om huruvida informationen är 

aktuell, lämplig och uppdaterad. eWOM i den 

aktuella studien kommer inte kunna uppfattas 

som annat än aktuell. Anledningen till detta 

förklaras i avsnitt 3. Tillvägagångssätt. För att 

utvidga analysmodellen och djupare studera 

avsändarens trovärdighet adderas dessutom 

två av Cheng och Zhous (2010) totalt fyra 

dimensioner gällande avsändarens 

trovärdighet, varav avsändarens expertis även 

ingår i Cheung et als. (2008) dimensioner. 

Dimensionen relationsstyrka mellan avsändare 

och mottagare adderas inte till 

analysmodellen. Relationsstyrkan mellan 

avsändare och mottagare avses ändå beaktas i 

analysen där skillnader i konsumenters 

uppfattning gällande delarna i analysmodellen 

ska identifieras och beskrivas. Detta genom en 

jämförelse av två webbaserade plattformar 

där graden av anonymitet varierar och således 

relationsstyrkan mellan avsändare och 

mottagare. Dimensionen den webbaserade 

plattformens pålitlighet adderas inte heller då 

studien avser att jämföra två allmänt kända 

och accepterade webbaserade plattformar där 

graden av anonymitet varierar. Cheng och 

Zhou (2010) menar att den publicerade 

informationen uppfattas som trovärdig av 

mottagaren om den webbaserade plattformen 

uppfattas som trovärdig. Genom att välja två 

allmänt kända och accepterade webbaserade 

plattformar spelar den webbaserade 

plattformen i sig inte in i mottagarens 

bedömning av den publicerade informationen. 

Effekten av eWOM 
Informationens 
användbarhet 

Informationens 
kvalitet 

Relevans 

Noggrannhet 

Omfattning 

Avsändarens 
trovärdighet 

Avsändarens expertis 

Avsändarens pålitlighet 

Mottagarens benägenhet till 
pålitlighet 

Figur 2.2 Analysmodell 



 
  8 

 

Sussman och Siegal (2003) poängterar vikten 

av att förstå processen av informations-

anammande för att undersöka effekterna av 

eWOM. I den aktuella analysmodellen utgör 

den sista delen effekten av eWOM då detta 

tidigare har definierats som hur 

informationsanammandet påverkas beroende 

på upplevd kvalitet och trovärdighet.  

Den utformade analysmodellen utgör en 

konkret modell som kommer användas i 

denna studie. Delarna, vilka utgör 

analysmodellen, är de aspekter av problemet 

som studien syftar till att undersöka.  

3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta avsnitt ämnar möjliggöra en bedömning 

av resultatets trovärdighet samt beskriva den 

aktuella studiens tillvägagångssätt. 

Inledningsvis ges en överblick över studiens 

design. Därefter följer en utförlig beskrivning 

av studiens olika moment samt motiveringar 

till valet av dessa.  

3.1 STUDIENS DESIGN 
För att studera skillnader i konsumenters 

uppfattning gällande informationens kvalitet, 

avsändarens trovärdighet och effekten av 

eWOM-kommunikation som sker på Facebook 

och Prisjakt tillämpades en experimentell 

design. Inspiration till denna design hämtades 

från Lee och Youn (2009) vilka utförde ett 

experiment som inkluderade en enkät för att 

studera effekten av eWOM-kommunikation. 

Experimentet i denna studie innebar att de 

medverkande skulle sätta sig in i ett scenario 

där de fick ta del av eWOM-kommunikation 

gällande en specifik produkt genom dokument 

som syftade till att vara identiska med de två 

olika webbaserade plattformarna. De fick 

därefter svara på frågor angående eWOM-

kommunikationen i en intervju. För att 

identifiera vilken specifik produkt eWOM-

kommunikationen i experimentet skulle gälla 

genomfördes en förstudie, likt Park och Lee 

(2009) gjorde, där en passande produkt med 

hjälp av en fokusgrupp diskuterades fram. Att 

konstruera ett scenario vilket inte skulle 

uppstå av sig självt menar Bryman och Bell 

(2005, s.54-65) är en typ av experiment. Valet 

att sätta in de medverkande i ett scenario 

grundade sig i att de skulle befinna sig i 

samma utgångspunkt och utgå ifrån samma 

eWOM-kommunikation då de besvarade 

frågorna i intervjun. Ett alternativ till scenariot 

hade varit att endast presentera eWOM-

kommunikationen för de medverkande, utan 

att de sattes in i ett scenario. Det som då 

kunde gått förlorat var deras engagemang i 

läsandet eftersom informationen troligen inte 

skulle generera något direkt värde till de 

medverkande.  

I likhet med Lee och Youn (2009) använde sig 

Cheung et al. (2008) och Cheng och Zhou 

(2010) av enkäter för att studera fenomenet 

eWOM. Att genomföra intervjuer ansågs 

fördelaktigt i den aktuella studien då en 

djupare och mer fullständig bild över 

konsumenters uppfattning eftersträvades. Det 

hade varit svårt att uppnå en djup förståelse 

vid en enkätundersökning då en sådan, enligt 

Holme och Solvang (1997, s. 159), ger ett mer 

ytligt material och främst är lämpat då empiri 

ska omvandlas till siffror.  

Efter att de medverkande i den aktuella 

studien satt sig in i scenariot genomfördes 

intervjun där en intervjuguide (se bilaga 4) 

som i förväg upprättats användes. En närmare 

beskrivning av intervjuguiden kommer i 

avsnitt 3.1.2.2. Utformning av intervjuguide. 

De medverkande gavs friheten att utforma 

sina svar på sitt eget sätt och följdfrågor vilka 

inte ingick i intervjuguiden ställdes även. 

Denna typ av upplägg för intervju etiketteras 

enligt Bryman och Bell (2005, s. 363) som 

semistrukturerad intervju. Alternativet hade 

varit att genomföra en djupintervju där de 
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medverkande kunnat ge än mer fria svar då 

inga utformade frågor används i ett sådant 

tillvägagångssätt. Risken är då att studiens 

problemfokus skulle kunna gå förlorat. 

(Christiansen et al., 2008, s. 165) Henning-

Thurau et al. (2004) och Cheung et al. (2008) 

menar att konsumenter inte är en homogen 

grupp och att den faktiska effekten av den 

mottagna informationen kan variera från 

person till person. Samma innehåll kan ge 

upphov till mycket olika reaktioner för olika 

mottagare, beroende på mottagarnas 

uppfattningar, erfarenheter och källor. Med 

anledning av detta valdes semistrukturerad 

intervju för att fånga upp de medverkandes 

individuella uppfattningar. Kombinationen av 

scenariot och intervjun genomfördes för att få 

en djupare och mer fullständig bild över hur 

konsumenter kan uppfatta informationens 

kvalitet, avsändarens trovärdighet och 

effekten av eWOM-kommunikation som sker 

på Facebook och Prisjakt.  

3.1.1 FÖRSTUDIE 

Förstudien som genomfördes syftade som 

tidigare nämnt till att identifiera vilken specifik 

produkt eWOM-kommunikationen i studien 

skulle avse. Det finns olika sätt att 

kategorisera produkter. Park och Lee (2009) 

diskuterar sökbaserad och erfarenhetsbaserad 

produkt, där sökbaserad produkt refererar till 

produkter där fullständig information om 

produkten går att erhålla innan köpet. 

Erfarenhetsbaserad produkt refererar i sin tur 

till produkter där fullständig information om 

produkten inte går att tillgå innan köpet. 

Produkten måste därmed användas för att 

fullständig information ska erhållas om denne, 

då informationssökningsprocessen annars blir 

kostsam. Enligt Axelsson och Agndal (2005, s. 

173) är ett annat sätt att kategorisera 

produkter utifrån graden av engagemang som 

konsumenten lägger ner inför ett köpbeslut. 

Högt engagemang innebär att konsumenten 

samlar information och fattar köpbeslutet 

först efter noggrant övervägande och lågt 

engagemang innebär att konsumenten fattar 

köpbeslutet efter kort övervägande, ibland 

rent impulsivt. Avvägningen mellan högt och 

lågt engagemang beror på hur stor 

konsumenten bedömer att den ekonomiska 

eller psykologiska risken är. Dessutom kan 

samma produkt vara föremål för högt eller 

lågt engagemang för olika personer vid olika 

tillfällen. Vidare menar Doh och Hwang (2009) 

att ytterligare ett sätt att kategorisera 

produkter är enligt huruvida konsumenten 

besitter hög eller låg kännedom respektive 

kunskap om produkten.   

Likt Park och Lees (2009) förstudie 

anordnades ett tillfälle där en fokusgrupp 

tillsammans diskuterade fram en lämplig 

produkt utifrån de olika sätten att 

kategorisera en produkt. Enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 162) kan fokusgrupper ses som 

en intervju i grupp där speciella ämnen 

diskuteras och de medverkande får en 

möjlighet att interagera med varandra utan 

att intervjuaren har en alltför stor påverkan i 

diskussionen. Att använda sig av sådana 

fokusgrupper är värdefullt då en djupare 

information om ämnet eftersträvas. 

3.1.1.1 MEDVERKANDE I FÖRSTUDIEN 

Fokusgruppen bestod av sex studenter i 

åldrarna 22 till 40 år som läser 

företagsekonomi på avancerad nivå vid 

Örebro universitet, varav fyra var kvinnliga 

och två var manliga studenter. Valet av 

studenter vilka läser företagsekonomi på 

avancerad nivå baserades på att dessa antogs 

kunna komma med kvalificerade tankar då de 

hade kännedom om de olika 

produktkategoriseringarna. Valet av studenter 

med insikt och kunskap om det som skulle 

studeras ansågs vara av större vikt än att 

erhålla statistisk representativitet. 

Studenterna vilka medverkade i förstudien 

valdes ut strategiskt vilket litteraturen 
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benämner som ett bekvämlighetsurval, som i 

sin tur är en typ av icke-sannolikhetsurval. En 

konsekvens av bekvämlighetsurval kan dock 

vara att endast en typ av personer väljs ut och 

därmed kan resultatet bli snedvridet (Bryman 

& Bell, 2005, s. 377-378; Christiansen et al., 

2001, s. 129-132). För att ta hänsyn till denna 

företeelse valdes medverkande med olika 

bakgrund, varierande åldrar och av båda 

könen. 

3.1.1.2 PROCEDUR - FÖRSTUDIE 

Fokusgruppen blev kallad till ett 

diskussionstillfälle. Diskussionen ägde rum i en 

mindre sal under cirka 30 minuter och 

inleddes genom att de två intervjuarna kort 

presenterade syftet med studien samt 

diskussionstillfället, se bilaga 1. Vidare 

beskrevs de olika sätten att kategorisera 

produkter för att därefter öppna upp för 

diskussion.  

För att säkerställa att de uttalade 

tankegångarna under diskussionen inte skulle 

gå förlorade spelades diskussionen in. Detta 

efter medgivande från fokusgruppen. Att 

spela in är vanligt vid diskussion i fokusgrupp 

och fördelarna är att det bidrar till att minska 

risken för att information förbises, underlättar 

en noggrann analys av vad som diskuterats 

samt filtrerar bort intervjuarnas egna 

tolkningar (Bryman & Bell, 2005, s. 374). En 

risk med att använda inspelningsinstrument 

kan dock vara att de medverkande kan känna 

oro inför att deras ord kommer att 

dokumenteras (Bryman & Bell, 2005, s. 375). 

För att överbrygga denna oro försäkrades 

fokusgruppen om att de skulle behandlas 

anonyma. Efter diskussionstillfället lyssnades 

det inspelade materialet igenom och 

kommentarer från fokusgruppen antecknades 

för att identifiera de mest återkommande 

tankarna av relevanta slag.  

Diskussionen resulterade i att produkten 

mobiltelefon ansågs vara mest passande för 

studien. Tankegångarna i diskussionen gick 

tidigt kring elektroniska produkter och 

mobiltelefoner var en av de första 

produkterna som kom på tal. Resonemangen 

kring varför en mobiltelefon valdes var att de 

som skulle medverka i experimentet troligen 

hade en relation till produkten och på så sätt 

lättare skulle kunna sätta sig in i scenariot att 

vara intresserad av produkten i fråga. Både 

kvinnor och män antogs vara intresserade av 

en mobiltelefon och att söka information om 

denna. Vidare antogs de medverkande i 

experimentet vara från samma generation och 

besitta en liknande nivå av kunskap. Dessutom 

antogs tidigare kunskap och intresse påverka 

konsumenters uppfattning. Fokusgruppen 

kom överens om att identifiera en produkt i 

en prisklass som medförde ett engagemang 

och en vilja att söka information om 

produkten. Något de även reflekterade över 

var att produkten inte skulle ha allt för högt 

pris då studenter skulle delta i studien. 

Mobiltelefon var en produkt som de 

medverkande i fokusgruppen hade sökt 

information om på Prisjakt och som de även 

tagit del av eWOM-kommunikation om på 

Facebook. Det nämndes att iPhone 4S var den 

mobiltelefon en stor del av fokusgruppen 

nyligen tagit del av mest eWOM om på 

Facebook. På så sätt fanns det verklig eWOM 

angående denna produkt vilken kunde 

användas i studien. 

iPhone 4S valdes därmed som den mest 

passande produkten att upprätta eWOM-

kommunikation om. Den valda produkten, 

iPhone 4S, utgör en sökbaserad produkt vilken 

kräver en hög grad av engagemang då 

fokusgruppen ansåg priset som högt. Slutligen 

antogs de medverkande i experimentet 

besitta någon form av tidigare kunskap om 

den valda produkten då Apple och iPhone rönt 

stor uppmärksamhet de senaste åren.  
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3.1.2 EXPERIMENT  

När den specifika produkten var identifierad 

utformades scenariot som de medverkande i 

experimentet skulle delta i. Enligt Bryman 

(1995, s.118) är det viktigt att uppläggning och 

planering av experiment är klart innan 

insamlingen av information startar. Scenariot 

innebar att de medverkande skulle sätta sig in 

i situationen att de var intresserade av 

mobiltelefonen iPhone 4S och 

uppmärksammade vad vänner skrivit om 

produkten på Facebook samt sökte 

information om produkten på Prisjakt. eWOM 

gällande produkten gjordes tillgänglig genom 

att dokument vilka syftade till att vara 

identiska med Facebook och Prisjakt 

upprättats. Informationen om produkten som 

de medverkande tog del av formulerades med 

inspiration från befintlig eWOM gällande 

iPhone 4S på Facebook respektive Prisjakt. 

Precis som Holme och Solvang (1996, s. 172) 

poängterar som viktigt, upprättades 

intervjuguiden i förväg inför intervjun. 

Intervjuguiden utformades utifrån 

analysmodellen för den aktuella studien.  

3.1.2.1 UTFORMNING AV UNDERLAG FÖR 

EXPERIMENT 

För att utforma dokumenten som syftade till 

att vara identiska med Facebook och Prisjakt 

användes bildbehandlingsprogrammet 

Photoshop som verktyg. Det första steget för 

att utforma ett dokument identiskt med 

Facebook var att göra en ”print screen” (kopia 

av bildskärmens innehåll) av en startsida på 

Facebook. Nästa steg var att utifrån denna 

”print screen” utforma en mall, se bilaga 2, 

vilken senare skulle anpassas till att utgöra 

respektive medverkandes startsida på 

Facebook. Detta genom att utforma en sida 

för varje medverkande där dennes namn och 

profilbild fanns med. Vidare utgjorde 

avsändarna till eWOM-kommunikationen, 

enligt mallen, Facebookvänner till respektive 

medverkande. Ett kriterium för de utvalda 

Facebookvännerna var att dessa även hade en 

vänskapsrelation på Facebook med någon av 

intervjuarna. Detta medförde att antalet 

möjliga Facebookvänner att välja från 

minimerades, men underlättade en matchning 

av Facebookvän med passande eWOM-

kommunikation. Relationen mellan de 

medverkande och de utvalda Facebook-

vännerna skiljde sig åt med avseende på hur 

nära relation de hade. En strävan fanns dock 

efter att välja Facebookvänner som de 

medverkande hade en liknande nära relation 

till. Det sista steget var att addera aktuell 

eWOM-kommunikation gällande mobil-

telefonen iPhone 4S till Facebookmallen.  

Doh och Hwang (2009) diskuterar hur olika 

kombinationer av eWOM-kommunikation kan 

påverka eWOM-effekten i termer av 

trovärdighet. Riktningen av eWOM-

kommunikationen i form av positiv respektive 

negativ information påverkar hur 

konsumenter anammar informationen. 

Konsumenter har visat sig vara mer benägna 

att lita på eWOM-kommunikation om 

riktningen på all kommunikation är 

densamma. Trovärdigheten av eWOM kan 

dock skadas på lång sikt om all eWOM är 

positiv då konsumenter kan misstänka att 

företagen själva manipulerat informationen. 

Även om positiv eWOM-kommunikation kan 

vara hjälpsam för att skapa positiva attityder 

mot produkten är en liten mängd negativ 

eWOM inte skadlig. Vidare poängterar Doh 

och Hwang (2009) att konsumenter med 

högre tidigare kännedom respektive kunskap 

kan vara mer känsliga för negativ eWOM-

kommunikation än konsumenter utan tidigare 

kännedom respektive kunskap. Med stöd av 

detta resonemang valdes eWOM-

kommunikation av både positiv och negativ 

karaktär, där positiv eWOM-kommunikation 

utgjorde tre av fem eWOM.  
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För att utforma ett dokument identiskt med 

Prisjakt gjordes även här en ”print screen” och 

i detta fall av sidan innehållande 

produktinformation och omdömen om iPhone 

4S. Den befintliga och aktuella eWOM-

kommunikationen gällande produkten 

omstrukturerades sedan då samma strategi 

angående mängden positiv respektive negativ 

eWOM som för Facebookdokumentet 

eftersträvades. Se bilaga 3 för resultatet av 

dokumentet.  

3.1.2.2 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

Som nämnts tidigare utformades 

intervjuguiden, se bilaga 4, utifrån 

analysmodellen för den aktuella studien. 

Detta för att delarna i modellen utgjorde de 

aspekter av problemet som studien syftade till 

att undersöka. För att säkerställa att 

intervjuerna skulle ge information som kunde 

användas för att besvara syftet 

operationaliserades analysmodellen vilket 

resulterade i ett antal frågor som utgjorde 

intervjuguiden. Tabell 3.1 på nästkommande 

sida illustrerar frågorna vilka intervjuguiden 

bestod av, vilken del av analysmodellen 

frågorna härstammar ifrån samt motiveringar 

till de formulerade frågorna. Bryman och Bell 

(2005, s. 369) poängterar vikten av att 

fastställa vilken information som behövs för 

att besvara syftet med en studie. Anledningen 

till att tabell 3.1 utformades var att denna 

skulle fungera som ett hjälpmedel för att 

säkerställa att rätt frågor ställdes och att 

dessa skulle generera nödvändig information.  

Frågorna som ställdes var öppna frågor och 

började som till synes med ett frågeord i form 

av vad eller hur. Detta för att generera fria 

svar där den medverkande fick styra svaret 

själv med egna ord. En annan anledning till 

valet av öppna frågor var att ett djup i svaren 

eftersträvades. Att ställa öppna frågor är 

något Christiansen et al. (2001) benämner 

som fördelaktigt vid semistrukturerade 

intervjuer vilket tillämpades i den aktuella 

studien. Vidare användes talspråk vid 

formuleringen av intervjufrågorna för att 

underlätta för de medverkande att förstå vad 

som efterfrågades. Samtliga intervjufrågor 

ställdes gällande Facebook respektive Prisjakt 

för att senare kunna identifiera och beskriva 

skillnader i konsumenters uppfattning 

gällande eWOM-kommunikation.   

3.1.2.3 MEDVERKANDE I EXPERIMENT  

De medverkande i experimentet bestod av tio 

studenter vilka läser företagsekonomi vid 

Örebro universitet. Fem var kvinnliga och fem 

var manliga studenter i åldrarna 22 till 27 år. 

Med hänsyn till tidsaspekten ansågs det 

rimligt att välja detta antal medverkande för 

att kunna erhålla en djupare och mer 

fullständig bild över deras uppfattning. Dessa 

studenter var för tillfället tillgängliga och 

urvalet utgjorde således vad litteraturen 

benämner ett bekvämlighetsurval, en form av 

icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 

124). Även i detta urval valdes studenter med 

olika bakgrund och av båda könen för att 

minska risken av ett snedvridet resultat, vilket 

kan vara en konsekvens av 

bekvämlighetsurval.  
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DIMENSION INTERVJUFRÅGA MOTIVERING TILL 
INTERVJUFRÅGA 

Relevans 1. Vad tycker du var relevant av 
informationen du tog del av på 

Facebook/Prisjakt för situationen 
du sitter i och vad var irrelevant?  

Frågan ställdes för att ta reda på om 
någon del av informationen ansågs 

irrelevant. 

Noggrannhet 2. Vad tycker du om 
informationens tillförlitlighet på 
Facebook/Prisjakt? Tycker du att 

du kan lita på informationen? 

Frågan ställdes för att ta reda på den 
medverkandes uppfattning huruvida 

informationen var korrekt. 

Omfattning 3. Vad tycker du om innehållet i 
och storleken på varje kommentar 

på Facebook/Prisjakt?  

Frågan ställdes för att ta reda på vad 
den medverkande ansåg om 

informationens fullständighet.  

INFORMATIONENS KVALITET 4. Hur upplever du informationens 
kvalitet på Facebook/Prisjakt? 

Frågan ställdes för att ta reda på hur 
den medverkande upplevde 

informationens kvalitet och utgjorde 
även en kontrollfråga för att 

säkerställa att den medverkande 
uppfattat tidigare frågor gällande 
informationens kvalitet korrekt. 

Avsändarens expertis 5. Hur upplever du personerna 
bakom informationens kunskap om 

produkten och förmågor att ge 
riktig information på 
Facebook/Prisjakt? 

Frågan ställdes för att ta reda på hur 
den medverkande uppfattade att 

avsändarna kunde generera korrekt 
information samt antogs inneha 
kunskap och medvetenhet om 

produkten. 

Avsändarens pålitlighet 6. Hur upplever du personerna 
bakom informationens pålitlighet 

på Facebook/Prisjakt? 

Frågan ställdes för att ta reda på hur 
den medverkande uppfattade 

avsändarnas pålitlighet.  

Mottagarens benägenhet till 
pålitlighet 

7. Vad anser du om din förmåga att 
lita på andra personer på 

Facebook/Prisjakt? 

Frågan ställdes för att ta reda på 
huruvida den medverkande ansåg sig 
själv ha en vilja att lita på avsändare 

av eWOM.  

AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET 8. Hur upplever du personerna 
bakom informationens 

trovärdighet på Facebook/Prisjakt? 

Frågan ställdes för att ta reda på hur 
den medverkande upplevde 

avsändarens trovärdighet och 
utgjorde även en kontrollfråga för att 

säkerställa att den medverkande 
uppfattat tidigare frågor gällande 
avsändarnas trovärdighet korrekt. 

INFORMATIONENS ANVÄNDBARHET 9. Hur användbar tycker du att 
informationen på 

Facebook/Prisjakt är för 
situationen att du är intresserad av 

att köpa en iPhone 4S? 

Frågan ställdes för att fånga den 
medverkandes uppfattning om hur 

användbar denne ansåg att 
informationen var och utgjorde en 

kontrollfråga gentemot tidigare 
frågor.  

EFFEKTEN AV eWOM 10. Hur påverkas du av 
informationens kvalitet och 

personen bakom informationens 
trovärdighet när det gäller att ta till 

dig informationen eller inte?   
 

Frågan utgjorde en kontrollfråga och 
ställdes för att ta reda på hur den 

medverkandes informations-
anammande påverkades beroende av 

upplevd kvalitet respektive 
trovärdighet för att således kunna 

fastställa effekten av eWOM.  

Tabell 3.1 Sammanfattning av intervjufrågor samt motivering till dessa 
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3.1.2.4 PROCEDUR - EXPERIMENT  

De medverkande i experimentet kallades vid 

olika tillfällen. Varje experiment ägde rum i 

samma lokal. Lokalen var ljus och av mindre 

karaktär för att inge en känsla av trygghet. 

Intervjuarna inledde varje tillfälle med att 

presentera scenariot för den medverkande, se 

bilaga 5 för beskrivning av detta. Den 

medverkande fick sedan några ensamma 

minuter till sitt förfogande för att sätta sig in i 

situationen samt för att ta del av eWOM-

kommunikationen gällande produkten framför 

en dator innan intervjun startade. Efter 

samtycke från de medverkande spelades 

respektive intervju in för att säkerställa att 

informationen inte skulle gå förlorad. 

Inspelningen bidrog även till att intervjuarna 

inte distraherades av behovet att föra 

anteckningar av det som sades samt till att de 

medverkande inte distraherades av att 

intervjuarna förde anteckningar. Vidare var 

det intressant för intervjuarna att senare 

kunna lyssna igenom materialet för att skriva 

ner vad de medverkande uttryckte samt för 

att bli påminda om på vilket sätt de framförde 

sina svar. Valet av att spela in intervjuerna 

grundade sig i Bryman och Bells (2005, s. 374) 

argumentationer för inspelning vid kvalitativa 

intervjuer. Som tidigare nämnt finns en risk 

vid användandet av inspelningsinstrument 

(Bryman & Bell, 2005, s. 375). För att minska 

en eventuell oro samt för att få de 

medverkande att ge sanningsenliga svar 

försäkrades de medverkande om att de skulle 

behandlas anonyma i studien.   

Samtliga intervjufrågor ställdes först för 

Facebook och sedan för Prisjakt till alla 

medverkande. Detta för att inte tvinga de 

medverkande att direkt jämföra de två 

webbaserade plattformarna, då skillnader i 

detta fall skulle kunna blivit större än vad de 

faktiskt är. De två intervjuarna hade i förväg 

bestämt att den ena skulle ställa frågorna i 

intervjuguiden gällande Facebook vid samtliga 

intervjutillfällen medan den andra då skulle ha 

en mer observerande roll. Rollerna byttes när 

frågorna övergick till att gälla Prisjakt. Detta 

för att ge alla medverkande samma möjlighet 

att uppfatta frågorna på samma sätt då 

intervjuarna, trots intervjuguiden, kunde 

formulera frågorna på olika sätt. Vidare hade 

intervjuaren med den observerande rollen 

större möjlighet att lyssna in vad den 

medverkande svarade och utifrån det ställa 

följdfrågor. Under intervjutillfällena 

formulerades frågorna, som förutspått, något 

annorlunda än den exakta formuleringen i 

intervjuguiden. Detta för att säkerställa att 

den medverkande uppfattade vad som 

efterfrågades. Intervjufrågorna var således 

standardiserade till en viss grad. Respektive 

intervju avslutades med att den medverkande 

fick uppge ålder samt relation till produkten 

iPhone 4S. Informationen om de 

medverkandes relation till produkten var 

viktig för att kontrollera fokusgruppens 

antagande om att de medverkande hade en 

relation till produkten och på så sätt lättare 

skulle kunna sätta sig in i scenariot att vara 

intresserad av produkten i fråga. Vidare 

tydliggjordes för de medverkande att eWOM-

kommunikationen inte hade någonting med 

verkligheten att göra. Detta för att inte skapa 

förvirring och få de medverkande att tro att 

deras vänner uttryckt något de inte har gjort. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 25 

och 40 minuter. 

3.2 ANALYSMETOD 
Då samtliga experiment var genomförda 

transkriberades det inspelade materialet. 

Utifrån det transkriberade materialet 

urskiljdes och sammanställdes intervjusvaren 

under respektive dimension av 

analysmodellen vilket presenteras i avsnitt 4. 

Resultat. Denna process skedde strukturerat 

där mönster i form av liknande intervjusvar 

identifierades för att reducera mängden data 

som samlats in, vilket Christiansen et al. (2001, 
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s. 301) förklarar som en del i 

reduktionsprocessen. Processen genomfördes 

först för Facebook och sedan för Prisjakt. 

Detta för att senare kunna identifiera och 

beskriva hur dessa två webbaserade 

plattformar skapar skillnader i konsumenters 

upplevda kvalitet, trovärdighet och effekten 

av eWOM-kommunikation. Avsnitt 4 avslutas 

med en tabell vilken avser att tydliggöra och 

sammanfatta resultatet samt utgör grunden 

för den efterföljande analysen. Att kortfattat 

sammanfatta resultatet är något Christiansen 

et al. (2001, s. 303) menar är viktigt för att öka 

användbarheten av det insamlade materialet. 

Analysen genomfördes genom att 

uppfattningarna om informationens kvalitet, 

avsändarens trovärdighet och effekten av 

eWOM-kommunikationen på Facebook och 

Prisjakt ställdes mot varandra samt mot den 

tidigare forskningen inom eWOM och 

informationsanammande för att på så sätt 

identifiera och beskriva skillnader.  

4. RESULTAT 
 

I följande avsnitt presenteras först 

intervjusvaren för Facebook och sedan för 

Prisjakt under respektive dimension i 

analysmodellen. Intervjusvaren mynnar ut i 

ett antal svarskategorier vilka representerar 

likartade svar från de medverkande. Dessa 

presenteras i en tabell i slutet av avsnittet för 

att tydliggöra och sammanfatta 

svarskategorierna, se tabell 4.1. 

4.1 FACEBOOK 

4.1.1 RELEVANS 

Sju av de tio medverkande ansåg att 

information om produktens tekniska 

specifikationer på Facebook inte var relevant 

för deras köpbeslut. För att citera en av de 

medverkande;  

”Snabbare grafik och sådant säger inte mig 

någonting, inget jag lägger tid på.” 

Anledningar till irrelevansen med teknisk 

information var dels ett bristande 

teknikintresse och dels bristande teknisk 

kunskap vilket bidrog till att de medverkande 

hade svårt att förstå informationen. Vidare 

ansågs inte mindre fel, såsom att headset-

funktionen inte fungerade, vara relevant. 

Detta då tre av de medverkande ansåg att det 

antagligen var en engångsföreteelse. De 

medverkande, vilka uttryckte ett 

teknikintresse, menade dock att den tekniska 

informationen var relevant för dem. Den 

förbättrade kameran lyftes även fram som 

viktig och relevant för några av de 

medverkande. Vidare uttryckte fyra av de 

medverkande relevansen av information om 

mindre fel, såsom att headset-funktionen inte 

fungerade. Detta var något de kunde relatera 

till och ansågs vara viktigt och intressant. Åtta 

av de medverkande uttalade att vänners 

reaktioner och recensioner av produkten var 

relevant. Det ansågs vara intressant att vänner 

var nöjda med produkten. Dock ansågs endast 

konstateranden utan efterföljande argument 

vara irrelevant för sex av de medverkande. 

Exempelvis menade en medverkande att 

denne inte skulle ta informationen om att en 

vän köpt en ny produkt i beaktning vid 

bedömningen av ett köpbeslut.  

4.1.2 NOGGRANNHET 

Sju av de medverkande menade att det 

faktum att det var människor de kände vilka 

var avsändare till informationen bidrog till att 

de uppfattade informationen som tillförlitlig 

och korrekt. De litade helt enkelt på vad deras 

vänner skrev då de inte såg någon anledning 

för dem att skriva något som inte var 

sanningsenligt. En av de medverkande 

menade att information från en vän utgjorde 

en tillförlitlig recension av produkten när 

denne uttryckte sig enligt citatet; 
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”Det är sådan information som gör att man 

tror att det är en bra produkt, än om det är en 

försäljare som säger att den är hur bra som 

helst” 

Att det var de medverkandes vänner som var 

avsändare till informationen och inte ett 

företag vars syfte var att marknadsföra en 

produkt ansåg åtta av de medverkande som 

en bidragande faktor till att informationen var 

tillförlitlig. Vidare uttryckte fem av de 

medverkande att de var medvetna om att 

människor de kände besatt skilda preferenser 

vilket de menade att de hade i beaktning då 

de tog del av informationen. Det vill säga att 

de medverkande gick bakom informationen 

för att utreda varför personen uttalat sig som 

den gjort för att sedan kunna ta till sig 

informationen.  

Två av de medverkande uttryckte att 

informationen de tog del av på Facebook 

varken var tillförlitlig eller korrekt då de ansåg 

att informationen bestod av åsikter och ingen 

fakta. Fyra av de medverkande menade att 

informationen bidrog till ett intresse och en 

faktor till att söka ytterligare information för 

att verifiera informationen de just hade tagit 

del av.  

4.1.3 OMFATTNING 

Nio av de medverkande ansåg att 

informationen på Facebook inte var 

omfattande alls, det vill säga att 

informationen var smal och kort samt att 

informationen inte bidrog dem något. En av 

de medverkande uttryckte att informationen 

sammantaget var tillräcklig för att fatta ett 

köpbeslut och en annan ansåg att det inte 

behövdes mer information än från dennes 

vänner som uttryckte att produkten var bra 

för att den medverkande skulle kunna fatta ett 

köpbeslut.  

4.1.4 INFORMATIONENS 

KVALITET 

Gällande informationens kvalitet uttryckte sex 

av de medverkande att kvaliteten inte var 

något vidare bra på Facebook. De förklarade 

att den mindre bra kvaliteten berodde på 

informationens omfattning och menade att 

informationen inte var tillräckligt omfattande 

för att fatta ett köpbeslut. Vidare ansåg tre av 

de medverkande att det presenterades 

information av både positiv och negativ 

karaktär vilket skapade förvirring och bidrog 

till viljan att skapa sig en egen uppfattning av 

produkten. Samtidigt som sex medverkande 

menade att informationens kvalitet var 

mindre bra menade fyra att informationens 

kvalitet var bra. Delen av de medverkande 

som ansåg att informationens kvalitet var bra 

uttryckte att informationen bestod av 

privatpersoners användarbeskrivningar av 

produkten, detta enligt följande citat;  

”Kvaliteten är bra då det är 

användarbeskrivningar.” 

Informationen vilken innehöll tekniska 

kvaliteter av produkten ansågs av tre 

medverkande höja kvaliteten på 

informationen då de ansåg att informationen 

var objektiv och faktabaserad.  

4.1.5 AVSÄNDARENS EXPERTIS 

Hur väl en medverkande känner en annan 

person och hur mycket en medverkande 

känner till om en denne avgör bedömningen 

av personens kunskap om en produkt. Detta 

var något sex av de medverkande nämnde i 

svaret om avsändarens kunskap om produkten 

och förmågan att generera korrekt 

information. För de personer de medverkande 

haft en mer nära relation till kunde de göra en 

bedömning angående avsändarens expertis 

och utefter det bedöma om avsändaren var 

kunnig om produkten. Dock menade en 

medverkande att det fanns svårigheter då 
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denne inte hade en nära relation till 

avsändaren, citerat enligt följande; 

”På så sätt är det svårt att göra en bedömning 

av vad de har för kunskap och förmåga att 

bedöma produkten” 

Vidare nämnde tre av de medverkande att 

män eventuellt hade ett större teknikintresse 

än kvinnor och då besatt förmågan att 

generera korrekt information i större 

utsträckning. Informationen kvinnorna 

genererade bidrog enligt dem mer till att köpa 

produkten. 

4.1.6 AVSÄNDARENS PÅLITLIGHET 

Åtta av de medverkande uttryckte att de 

litade på avsändarna på Facebook och 

menade att de inte fann någon anledning till 

att avsändarna inte höll sig till sanningen. 

Detta återges i följande citat;  

”Jag kan lita på personerna, tror inte att de 

ljuger eller hittar på. Litar på att de tycker det 

de skriver” 

Två av de medverkande poängterade att de 

litade på de avsändare vilka de hade en nära 

relation till i större utsträckning än på dem de 

hade en ytligare relation till.  Vidare menade 

tre av de medverkande att avsändarens 

förmåga att generera korrekt information 

avgjorde avsändarens pålitlighet och uttryckte 

att de inte ansåg alla avsändarna som pålitliga. 

En medverkande menade att bara för att en 

avsändare tyckte på ett sätt innebar inte det 

att denne skulle tycka på samma sätt.  

4.1.7 MOTTAGARENS 

BENÄGENHET TILL PÅLITLIGHET 

Åtta av de medverkande ansåg sig själva lita 

på andra människor på Facebook till stor del. 

De uttalade att de kanske var godtrogna och 

inte kritiska till information de tog del av. Sju 

av de medverkande menade att pålitligheten 

var bra då de hade en nära relation till 

avsändaren av informationen och de kunde 

bedöma avsändarens kunskap om produkten. 

De uttryckte att de vill ha mer bakomliggande 

information för att kunna göra en bedömning 

av pålitligheten, vilket visas i följande citat; 

”…vill gärna kolla upp det själv innan, så man 

har fler olika vinklar på det och flera källor.” 

Fyra av de medverkande krävde likaså 

ytterligare information för att bedöma 

pålitligheten av en avsändare. De uttryckte att 

de var kritiska som personer och ville 

dubbelkolla informationen med en annan källa 

för att lita på det.  

4.1.8 AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET 

Åtta av de medverkande menade att 

avsändarens trovärdighet var bra. 

Anledningen enligt dem var att de känner 

människorna bakom informationen och att de 

inte såg varför de skulle delge information 

vilken inte var riktig. Följande citat visar hur en 

av de medverkande formulerade sig;  

”De är väl relativt trovärdiga skulle jag säga. 

Man har någon form av personlig koppling till 

människorna, man vet ungefär vad de är för 

typ av människor.” 

Vidare menade en medverkande att 

informationen talade om att avsändaren var 

orienterad inom området, vilket bidrog till en 

bra trovärdighet hos avsändaren.  

Två av de medverkande uttryckte att 

informationen avslöjade att avsändaren inte 

hade haft produkten särskilt lång tid vilket 

gjorde att informationen endast uppgav några 

sidor av produkten och att avsändaren då 

uppfattades som mindre trovärdig. En annan 

av de medverkande menade att en människa 

snabbt och lätt kan uttrycka sig på Internet 

och det når många människor. Den 

medverkande uttryckte sig enligt citatet; 



 
  18 

 

”Det är väldigt lätt att skriva något i stundens 

hetta, tror inte att de ljuger men kanske 

överdriver.” 

4.1.9 INFORMATIONENS 

ANVÄNDBARHET 

Nio av de medverkande uttryckte att 

informationen de tagit del av var användbar. 

Enligt de medverkande skulle informationen 

spela in vid ett köpbeslut gällande produkten. 

Samtliga medverkande menade att 

informationen var användbar genom att den 

skulle fungera som en utgångspunkt för vidare 

informationssökning, detta enligt citatet;  

”Bidrar ju till att jag kanske går till butiken och 

lär mig mer om själva produkten.” 

4.1.10 EFFEKTEN AV eWOM 

Genom att nio av de medverkande tagit del av 

eWOM-kommunikationen menade dessa att 

de skulle anamma informationen. Sju av dessa 

ansåg att informationen inte skulle påverka 

deras köpbeslut men att den påverkar deras 

köpbeteende. Med det menade en 

medverkande att eWOM-kommunikationen 

påverkar vilka frågor denne väljer att fråga 

och på vilket sätt, detta enligt följande citat; 

”Det jag har läst hade gjort att jag kanske 

frågar i butiken och är lite mer skeptisk. Det 

kanske inte påverkar om jag köper den, men 

mitt köpbeteende, hur jag frågar.” 

4.2 PRISJAKT 

4.2.1. RELEVANS 

Sju av de medverkande uttryckte att den 

tekniska informationen på Prisjakt inte var 

relevant med anledningen att de inte förstod 

sig på sådan information. Vidare menade en 

medverkande att den negativa informationen 

inte var något denne ansåg var relevant.   

Fortsättningsvis yttrade sex av de 

medverkande att informationen som gav 

uttryck för att något var bra eller mindre bra 

med efterföljande anledning var av hög 

relevans. Likaså ansåg sex av de medverkande 

att informationen som inkluderade en 

jämförelse med andra produkter var av 

relevans för dem. Fyra medverkande menade 

att all information sammantaget var bra och 

relevant för deras köpbeslut, medan tre 

medverkande poängterade att teknisk 

information var relevant för dem i deras 

köpbeslut. Exempelvis uttrycket sig en av de 

medverkande enligt följande;  

”Det är det konkreta som är relevant, att 

batteritiden är dålig är ju rätt viktigt att veta” 

4.2.2 NOGGRANNHET 

Gällande informationens tillförlitlighet på 

Prisjakt var åsikterna delade. Tre av de 

medverkande ansåg informationen vara 

tillförlitlig trots att avsändarna var okända för 

dem. Detta då de menade att det är 

privatpersoner som skrivit informationen. Att 

utförliga recensioner gavs där avsändarna 

beskrev både positiva och negativa aspekter 

med produkten ansågs bidra till en hög 

tillförlitlighet.  

De sju medverkande vilka ansåg att 

informationen inte var tillförlitlig motiverade 

denna åsikt med att de inte hade någon 

relation till avsändarna och att tillförlitligheten 

därav sjönk. De medverkande skulle till en 

större grad lita till vad deras vänner skriver än 

vad okända personer på Prisjakt skriver och 

var kritiska till information på Prisjakt. Nio av 

de medverkande menade att det skulle kunna 

varit företag som publicerat informationen för 

att själva dra nytta av den. Citatet återger vad 

en av de medverkande poängterade; 

”De kan lika gärna sitta på Apple-butiken på 

Drottninggatan och skriva för att öka 

försäljningen eller så kan de sitta på Samsung 

för att de vill att Samsungs försäljning ska 

öka.” 
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4.2.3 OMFATTNING 

Alla de medverkande var överrens om att 

omfattningen av informationen på Prisjakt var 

god. Informationen ansågs vara detaljerad och 

djupgående. Innehållet ansågs bra då 

jämförelser med andra produkter 

presenterades och då såväl positiva som 

negativa sidor med produkten diskuterades. 

Vidare ansågs informationen ge bra innehåll 

för köpbeslut och vara konkret samt 

analyserande i sin karaktär. Någon 

konstaterade dock att informationen på 

Prisjakt kanske bör vara så pass omfattande 

som den är eftersom att Prisjakt är en sida 

som tar fram de lägsta priserna och ämnar 

presentera produktomdömen.  

4.2.4 INFORMATIONENS KVALITET 

Gällande informationens kvalitet på Prisjakt 

ansåg sju av de medverkande att 

informationen hade en bra kvalitet medan 

resterande ansåg att kvaliteten var mindre 

bra. Resonemangen kring att informationen 

hade en bra kvalitet var att den innehöll 

information som kunde vara till nytta inför ett 

köpbeslut, exempelvis vad som var bra 

respektive dåligt med produkten. Konkreta 

exempel av detta slag ansågs vara precis vad 

en kund vill höra och därför ansågs 

informationen vara av bra kvalitet. Dock 

nämndes att hänsyn måste tas till vilket 

perspektiv avsändarna har; 

”Där är det folk som har köpt en iPhone 4S vad 

jag förstår och kommer ifrån en tidigare 

iPhone 4, vad har du för utgångspunkter då? 

Då kanske du är besviken för att det är små 

skillnader. Kommer du från en vanlig eller 

enklare ”smartphone” kanske du blir väldigt 

positivt inställd.” 

Att informationen hade en mindre bra kvalitet 

grundade de medverkande på att språket var 

dåligt och att informationen var bristfällig 

samt inte hade någon bakomliggande fakta. 

Informationen ansågs vara bristfällande bland 

annat på grund av att det inte framgick vilka 

produkter jämförelserna gjordes med, det 

vara endast märkena som lyftes fram. Hade 

jämförelsen gjorts med en äldre produkt blir 

batteritiden sämre på en nyare. Att 

avsändarna var anonyma bidrog även 

automatiskt till att en mindre bra kvalitet på 

informationen upplevdes.   

4.2.5 AVSÄNDARENS EXPERTIS 

Avseende avsändarnas expertis på Prisjakt 

ansåg fyra av de medverkande att 

avsändarnas kunskap om produkten och 

förmåga att ge dem korrekt information var 

bra alternativt att den låg på en normal nivå. 

Detta då de ansåg att avsändarna verkade 

veta vad de pratade om och då de flesta 

diskuterade samt utredde produkten i fråga. 

Vidare ansågs avsändarnas expertis vara bra 

då avsändarna verkade vara användare av 

produkten och därmed besatt kunskap. Tre 

medverkande upplevde även att avsändarna 

var involverade och engagerade i produkten 

och därmed kapabla till att ge korrekt 

information. Att avsändarna tagit sig tid att 

skriva omdömen var ytterligare bevis på att de 

borde satt sig in i produkten relativt väl och 

utifrån sin egen kunskap gav de medverkande 

rätt information. För att citera en av de 

medverkande;   

”I och med att man tar sig tid att skriva 

sådana här omdömen så tror jag att man har 

satt sig in i saker hyfsat väl. Jag tror att de kan 

rätt mycket för att vara så pass nyblivna ägare 

till den här produkten i alla fall.” 

Det var även fem de av de medverkande som 

ansåg att avsändarnas expertis var mindre bra. 

Detta grundade de i att avsändarna inte 

antogs ha varit användare av produkten 

särskilt länge och därmed endast presenterat 

en första uppfattning gällande produkten. 

Vidare ansågs kunskapen inte vara speciellt 

djupgående. Det gavs även exempel på att 

avsändarnas expertis på Prisjakt var lägre än 
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expertisen i en butik eller än den expertis som 

upplevs då de medverkande tar del av ren 

fakta om produkten.  

Slutligen hade tre medverkande svårt att 

bedöma avsändarnas expertis. Detta berodde 

bland annat på att de inte visste vilka 

avsändarna till informationen var. Vidare 

kanske en del avsändares språkbruk eller 

vinkling av problemet uppfattades som bättre 

än någon annans och därför blev det svårt att 

avgöra. Ett mer kritiskt tänkande krävdes för 

att göra en bedömning av avsändarnas 

expertis på Prisjakt.  

4.2.6 AVSÄNDARENS PÅLITLIGHET 

Gällande avsändarnas pålitlighet på Prisjakt 

fanns det de som ansåg att pålitligheten var 

bra, de som ansåg att den var mindre bra samt 

de som hade svårt att bedöma. De två som 

ansåg att avsändarnas pålitlighet var bra 

menade att de skulle lita på avsändarna och 

att dessa skrev på ett sätt som upplevdes 

pålitligt. Det fanns dock en konflikt gällande 

pålitligheten vilken citatet återger; 

”Jag upplever avsändarna som mindre 

pålitliga än mina vänner, men samtidigt så 

skriver de på ett sätt som gör att det upplevs 

som mer pålitligt.” 

Vidare ansågs avsändarna vara pålitliga i det 

avseende att de inte antogs gå in och ljuga i 

ett omdöme. Det ansågs inte finnas någon 

anledning att skriva tvärtemot vad avsändarna 

tycker. De sju som ansåg att pålitligheten var 

mindre bra på Prisjakt baserade detta på att 

de inte hade någon relation till avsändarna 

och menade att avsändarna därmed aldrig 

kunde nå upp i samma nivå av pålitlighet som 

vänner gör. De medverkande skulle inte lita 

blint på avsändarna och några påpekade även 

här att det faktiskt kunde vara så att det var 

företag som skrivit informationen för att dra 

fördelar av detta. Slutligen hade tre av de 

medverkande svårt att göra någon bedömning 

av avsändarnas pålitlighet. Detta då de ansåg 

att det var svårt att säga något om personerna 

då de var anonyma. Att bedömningen beror 

på hur avsändarna skriver lyftes även fram 

som en aspekt, att språket tas i beaktning. Det 

var även någon som bedömde avsändarna 

utifrån deras bedömningar av produkten. 

Detta var ganska svårt då allt skulle vägas in.   

4.2.7 MOTTAGARENS BENÄGENHET 

TILL PÅLITLIGHET  

På intervjufrågan gällande hur de 

medverkande uppfattade sin egen 

benägenhet till pålitlighet på Prisjakt svarade 

tre av de medverkande att de ansåg sin 

benägenhet vara bra. Detta då de menade att 

avsändarna skriver för att hjälpa och visa hur 

det faktiskt är, till skillnad från ett besök i en 

butik då det är säljande argument som 

presenteras. Två av de medverkande uttryckte 

dock att de endast litar på den fakta som 

presenteras under produkters egenskapsflik 

och att informationen på Prisjakt kunde 

fungera som en intresseväckare för att sedan 

söka mer information.  

Vidare uttryckte åtta av de medverkande att 

de hade en mindre bra benägenhet till 

pålitlighet på Prisjakt. De menade att de inte 

endast skulle basera ett köpbeslut på denna 

typ av information eller endast på den 

information de tog del av på Prisjakt. Att bilda 

sig en egen uppfattning var viktigt och sju 

medverkande var extra kritiska till information 

på Prisjakt och liknande webbaserade 

plattformar. De medverkande uppgav sig 

tendera att studera informationen på Prisjakt 

länge och sortera bort en del för att sedan 

kolla upp informationen som var intressant 

närmare.  Slutligen menade två av de 

medverkande att de i verkliga livet framförallt 

litar på vänner men även på personer med 

kunskap. Citatet återger vad en av de 

medverkande uttryckte; 
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”I verkliga livet söker jag åsikter från personer 

jag vet är erkänt duktiga på någonting. Därför 

baserar jag definitivt inte mina köpbeslut på 

den här typen av kommentarer på Prisjakt.” 

4.2.8 AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET 

”Det lilla jag ser verkar rätt trovärdigt, men 

samtidigt tycker jag inte de är så trovärdiga i 

och med att jag inte vet vilka syften de har, 

det kanske är något företag som skrivit. Det är 

inte supertrovärdigt direkt.” 

Citatet illustrerar hur tankarna kring 

avsändarnas trovärdighet kunde se ut. Sju av 

de medverkande diskuterade fram och 

tillbaka, men kom slutligen fram till att 

avsändarnas trovärdighet var mindre bra. 

Detta baserade de bland annat på att de inte 

visste om det var personerna på 

visningsbilderna på Prisjakt som hade skrivit 

informationen, eller om det i själva verket var 

ett företag. Fem av de medverkande menade 

dessutom att det krävdes mer information för 

att kunna göra en bedömning av avsändarnas 

trovärdighet och att den antagligen inte var så 

bra då en bedömning var svår att göra. 

Samtidigt ansåg tre av de medverkande att 

avsändarnas trovärdighet var bra då de 

menade att de inte trodde att de ljuger. 

Avsändarna ansågs även vara trovärdiga då de 

skrev utredande och konkreta exempel.  

4.2.9 INFORMATIONENS 

ANVÄNDBARHET 

Sju av de medverkande ansåg att 

informationen på något sätt var användbar för 

situationen att de var intresserade av 

produkten i fråga. Vidare ansågs 

informationen vara användbar då konkreta 

exempel och utredande diskussioner om 

produkten gavs samt då den var utförlig. Dock 

ansåg tre medverkande att informationen var 

mindre användbar. Följande citat visar ett 

exempel på detta; 

”I och med att jag inte litar på informationen 

till 100 % så vet jag inte om jag skulle använda 

den.” 

En annan anledning till att informationen 

ansågs mindre användbar var det faktum att 

avsändarna var anonyma och det då var svårt 

att veta vilken kunskap de hade om 

produkten.  

4.2.10 EFFEKTEN AV eWOM 

Gällande hur de medverkande påverkades av 

informationens kvalitet och personen bakom 

informationens trovärdighet gällande att 

anamma informationen eller inte nämnde en 

medverkande att denne skulle anamma det 

mesta. Det uttrycktes att den bästa hjälpen 

som går att få är när människor beskriver hur 

de uppfattar en produkt. Ytterligare fyra 

medverkande uttryckte att de skulle anamma 

informationen och att den bidrog till sökande 

efter mer information. Vidare menade två 

medverkande att de inte skulle anamma den 

negativa informationen då det endast var ett 

fåtal personer som hade uttryckt sina åsikter 

här och det finns fler personer med andra 

åsikter. Informationen ansågs ändå ge en 

insikt i produkten och på så sätt göra några av 

de medverkande köpvilliga. Tre medverkande 

vilka ansåg att informationen inte skulle bidra 

till köp menade bland annat följande; 

”Informationen hade inte påverkat mitt 

köpbeslut. Det hade inte flyttats åt något håll 

på någon form av skala efter att ha läst det.” 

Vidare menade fyra av de medverkande att de 

inte påverkas av eller anammar information 

på Prisjakt särskilt mycket. Endast denna 

information skulle ensam inte bidra till ett 

beslut om att köpa produkten.  
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DIMENSION FACEBOOK PRISJAKT 

Relevans  Teknisk information är inte 
relevant 

 Vänners reaktioner och 
recensioner är relevant 

 Konstateranden utan 
anledningar är inte relevant 
 

 Teknisk information är inte 
relevant 

 Recensioner med efterföljande 
argument är relevant 

 

Noggrannhet  Informationen är tillförlitlig 
 

 Informationen är inte 
tillförlitlig 
 

Omfattning  Informationen är inte 
omfattande 
 

 Informationen är omfattande 
 

INFORMATIONENS KVALITET  Informationens kvalitet är 
mindre bra 
 

 Informationens kvalitet är bra 
 

Avsändarens expertis  Avsändarens expertis avgörs 
med avseende på hur väl en 
person är bekant med en 
annan person 
 

 Avsändarens expertis är 
mindre bra 

 

Avsändarens pålitlighet  Avsändarens pålitlighet är 
bra 

 Avsändarens pålitlighet 
avgörs med beaktande i 
avsändarens kunskap om 
produkten 
 

 Avsändarens pålitlighet är 
mindre bra 

 
 

Mottagarens benägenhet till 
pålitlighet 

 Mottagarens benägenhet till 
pålitlighet är bra 
 

 Benägenheten till pålitlighet på 
Prisjakt är mindre bra 

AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET  Avsändarens trovärdighet är 
bra 
 

 Avsändarnas trovärdighet är 
mindre bra 

INFORMATIONENS ANVÄNDBARHET  Informationen är användbar 
 

 Informationen är användbar 

EFFEKTEN AV eWOM  Mottagaren anammar 
informationen 

 Effekten av eWOM-
kommunikationen påverkar 
köpbeteendet 

 Mottagaren anammar 
informationen 

 Mottagaren anammar inte 
informationen 

 Informationen skulle bidra till 
sökande efter mer information 
 

Tabell 4.1 Sammanställning av svarskategorier 
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5. DISKUSSION 
 

Avsikten med detta avsnitt är att analysera 

resultatet av experimentet. Detta genom att 

ställa uppfattningarna om eWOM-

kommunikationen på Facebook och Prisjakt 

mot varandra samt mot den tidigare 

forskningen inom eWOM och informations-

anammande, vilken presenterades i avsnitt 2. 

Utformning av analysmodell. Avsnittet är 

systematiskt disponerat utifrån analys-

modellens olika dimensioner för att kunna 

identifiera och beskriva skillnader i 

konsumenters upplevda kvalitet, trovärdighet 

och effekten av eWOM-kommunikation på 

Facebook och Prisjakt. I de fall likheter 

påträffas beskrivs även dessa.  

5.1 FACEBOOK VERSUS 

PRISJAKT 
Som nämnts tidigare finns det främst ett 

område inom forskningen om eWOM där 

åsikterna och resultaten går isär. Det råder 

motsättningar gällande huruvida relationen 

mellan avsändare och mottagare påverkar 

trovärdigheten av eWOM. På Facebook och 

Prisjakt ser relationen mellan avsändare och 

mottagare olika ut då graden av anonymitet är 

låg på den förstnämnda webbaserade 

plattformen medan anonymiteten är hög på 

den sistnämnda. För att kunna undersöka 

effekten av eWOM-kommunikation i studien 

är det centralt att förstå processen av 

konsumenters informationsanammande på 

Facebook respektive Prisjakt.  

5.1.1 INFORMATIONENS KVALITET 

En del som är viktig att fastställa för att 

undersöka effekten av eWOM-kommunikation 

är hur konsumenter upplever informationens 

kvalitet. Gällande relevans, vilken är en av 

dimensionerna av informationens kvalitet i 

analysmodellen, upplevdes informationen på 

Facebook som relevant då den bestod av 

vänners reaktioner och recensioner. Att 

informationen upplevs relevant är viktigt 

enligt Cheung et al., (2008) då mottagare vill 

finna den information de behöver snabbt och 

med liten ansträngning. Till skillnad från 

Facebook var relevansen av vänners 

reaktioner och recensioner inte något som 

upplevdes på Prisjakt, vilket kan förklaras av 

att det inte fanns någon relation mellan 

avsändare och mottagare. Vidare går det att 

utläsa att informationsinnehållet på Prisjakt 

bidrog till att informationen upplevdes mer 

relevant än på Facebook då recensionerna 

innehöll efterföljande argument. Något som 

däremot upplevdes på liknande sätt på de 

båda webbaserade plattformarna var huruvida 

den tekniska informationen var relevant eller 

inte. Det rådde delade meningar angående 

detta på både Facebook och Prisjakt vilket kan 

bero på mottagarnas skilda preferenser.  

Avseende uppfattningen om dimensionen 

noggrannhet i analysmodellen går det att 

utläsa en tydlig skillnad mellan Facebook och 

Prisjakt. Informationen på Facebook 

upplevdes som noggrann och tillförlitlig då det 

fanns en relation mellan avsändare och 

mottagare. På detta sätt var det uppenbart för 

mottagarna att inget företag låg bakom 

informationen. Misstankar om att företag 

publicerat informationen var däremot något 

som upplevdes på Prisjakt. Det fanns en viss 

tillit till informationen på grund av utförliga 

recensioner men då ingen relation mellan 

avsändare och mottagare fanns antogs ett 

mer kritiskt förhållningssätt till informationen.  

En tydlig skillnad går att identifiera angående 

informationens omfattning på Facebook 

respektive Prisjakt. Informationen på 

Facebook upplevdes smal och kort medan 

informationen på Prisjakt upplevdes 

detaljerad och djupgående. Detta resulterar i 

en tolkning om att informationen upplevdes 

mer omfattande på Prisjakt än på Facebook. 
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Den mer omfattade informationen på Prisjakt 

torde enligt Cheung et als. (2008) resonemang 

bidra till ett större användningsområde för 

mottagaren och således leda till att denne 

anammar informationen. 

Den upplevda relevansen, noggrannheten och 

omfattningen av informationen, vilka 

tillsammans utgör informationens kvalitet i 

analysmodellen, kan sammantaget tolkas 

indikera att en högre kvalitet på 

informationen upplevdes på Prisjakt till 

skillnad från Facebook. Det första som 

indikerar detta är att informationen på Prisjakt 

upplevdes mer relevant sett till endast 

informationsinnehållet. På Facebook 

upplevdes vänners reaktioner och recensioner 

som relevant men detta säger inte något om 

relevansen av endast informationsinnehållet, 

utan berör avsändarna till informationen. 

Gällande noggrannhet fanns dock en högre 

tillförlitlighet till informationen på Facebook 

men återigen baserades detta på relationen 

mottagarna hade till avsändarna och inte till 

informationsinnehållet i sig. Sett endast till 

informationsinnehållet upplevdes däremot 

informationen ha en viss grad av tillförlitlighet 

på Prisjakt då recensionerna var utförliga, men 

mottagarna förhöll sig samtidigt kritiskt till 

informationen. Det kritiska förhållningssättet 

kan grunda sig i Internets utveckling och 

möjligheten för en stor mängd människor att 

publicera information. Precis som Cheung et 

al. (2008) framhåller leder detta till att 

mottagare i större utsträckning ifrågasätter 

informationens kvalitet. Enligt resultatet för 

den aktuella studien tycks det här vara en 

företeelse som uppstår i en större omfattning 

då graden av anonymitet är hög eftersom att 

mottagarens fokus till stor del tenderar att 

inkludera avsändarna vid en bedömning av 

informationens kvalitet. Cheung et al. (2008) 

menar att det även kan vara svårt för 

mottagare att bedöma kvaliteten på den 

erhållna informationen då avsändarna kan ha 

påverkats av marknadsförare. Det här är något 

som går att utläsa att mottagarna upplevde då 

de uttryckte misstankar om att avsändarna 

hade ett annat syfte än att upplysa 

mottagarna. Detta skulle kunna leda till att en 

lägre kvalitet av den erhållna informationen 

upplevs. Dock var detta intressant nog inte 

fallet här.   

Något ytterligare som indikerar att 

informationens kvalitet upplevdes högre på 

Prisjakt än på Facebook är att informationens 

omfattning ansågs mer detaljerad och 

djupgående på Prisjakt. Viktigt att ha i åtanke 

är det faktum att syftena för Facebook och 

Prisjakt skiljer sig åt. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att informationens 

kvalitet upplevdes högre på Prisjakt då denna 

webbaserade plattforms syfte är att publicera 

recensioner om produkter och företag.   

5.1.2 AVSÄNDARENS TROVÄRDIGHET 

För att undersöka effekten av eWOM-

kommunikation är ytterligare en viktig del att 

fastställa huruvida konsumenter upplever 

avsändarens trovärdighet. Vid en bedömning 

av avsändarens expertis, vilken är en av 

dimensionerna av avsändarens trovärdighet i 

analysmodellen, är en skillnad att mottagarna 

på Facebook går bakom informationen och ser 

till avsändarna för att bedöma deras kunskap 

om produkten medan mottagarna på Prisjakt 

endast har informationen i sig att utgå ifrån. 

Utifrån informationsinnehållet på Prisjakt 

uppfattades avsändarnas expertis som bra då 

informationen utredde produkten och tydde 

på ett engagemang för den. En likhet som går 

att identifiera är att det fanns svårigheter med 

att bedöma avsändarnas expertis på både 

Facebook och Prisjakt. Anledningen till 

svårigheter i bedömningen av avsändarnas 

expertis på Facebook var att styrkan i 

relationen till avsändarna varierade. En 

anledning till svårigheter i bedömningen på 

Prisjakt var att ingen relation fanns till 
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avsändarna och att bedömningen därav måste 

göras utifrån informationsinnehållet vilket inte 

alltid ger en rättvisande bild av avsändarens 

expertis.  

En skillnad som går att urskilja gällande 

avsändarens pålitlighet är att avsändarna på 

Facebook upplevdes pålitliga medan åsikterna 

om avsändarnas pålitlighet på Prisjakt var 

delade. Avsändarna på Facebook upplevdes 

pålitliga då de hade en relation till mottagarna 

och mottagarna kunde på så sätt göra en 

bedömning av avsändaren som person. 

Gällande Prisjakt hade mottagarna även i 

detta avseende endast informationen att utgå 

ifrån. Detta ledde till att avsändare vilka skrev 

på ett sätt som upplevdes pålitligt upplevdes 

detsamma, medan avsändare vilka 

formulerade sig på ett sätt som uppfattades 

mindre pålitligt automatiskt uppfattades 

mindre pålitliga. Ytterligare en skillnad är att 

mottagarna uttryckte ett mer kritiskt 

förhållningssätt till avsändarna på Prisjakt då 

de inte hade någon relation till dessa. Återigen 

kan det kritiska förhållningssättet förklaras av 

att människor, precis som Cheung et al. (2008) 

framhåller, har en nästan obegränsad frihet 

att publicera och uttrycka sina åsikter gällande 

produkter och företag på Internet utan att 

avslöja sin identitet. Cheung et al. (2008) 

menar vidare att mottagare utifrån en 

bedömning av avsändarnas pålitlighet 

bestämmer sig för att antingen anamma eller 

förkasta information. Baserat på detta 

resonemang skulle mottagarna anamma 

informationen på Facebook till en större grad 

än informationen på Prisjakt.  

Angående mottagarens benägenhet till 

pålitlighet kan en tydlig skillnad identifieras. 

Skillnaden är att en stor del av mottagarna 

ansåg sig själva vara benägna till pålitlighet på 

Facebook medan en stor del av mottagarna 

ansåg sig vara mindre benägna till pålitlighet 

på Prisjakt. Anledningen till godtroheten på 

Facebook urskiljs till att mottagarna har en 

relation till avsändarna. Att benägenheten till 

pålitlighet var mindre bra på Prisjakt kan 

hänföras till att mottagarna är mer kritiska till 

webbaserade plattformar där graden av 

anonymitet är hög. Det kritiska 

förhållningssättet är dock något som också 

förekom hos några mottagare på Facebook då 

en vilja fanns att verifiera den erhållna 

informationen. Att några mottagare hade ett 

kritiskt förhållningssätt till både Facebook och 

Prisjakt kan förklaras av deras personliga 

preferenser och behöver inte ha något att 

göra med de webbaserade plattformarna i sig. 

Mottagarnas individuella uppfattningar om sin 

benägenhet till pålitlighet kan även förklaras 

av deras erfarenheter, personligheter samt 

kulturella bakgrund enligt Cheng och Zhous 

(2010) resonemang. Enligt Cheng och Zhou 

(2010) bidrar graden av benägenhet till 

pålitlighet till hur mottagaren upplever 

informationens kvalitet och avsändarens 

trovärdighet. Utifrån detta kan det antas att 

de mottagare vilka ansåg sig ha en hög grad av 

benägenhet till pålitlighet var mer benägna att 

uppfatta informationens kvalitet respektive 

avsändarens trovärdighet som bra.  

Hur mottagarna upplevde avsändarens 

expertis, avsändarens pålitlighet samt sin egen 

benägenhet till pålitlighet, vilka tillsammans 

utgör avsändarens trovärdighet i 

analysmodellen, kan sammantaget tolkas 

indikera att avsändarnas trovärdighet på 

Facebook upplevdes högre jämfört med 

Prisjakt. Det som tydligast indikerar detta är 

att mottagarnas utsagor kan tydas till att de 

upplevde sin benägenhet till pålitlighet som 

högre på Facebook än på Prisjakt. Graden av 

benägenhet till pålitlighet bidrog således till 

hur mottagarna upplevde avsändarens 

trovärdighet, vilket överensstämmer med 

Cheng och Zhous (2010) tankegångar. Något 

annat som stödjer en högre upplevd 

trovärdighet för avsändarna på Facebook är 
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att mottagarna upplevde avsändarna som 

pålitliga på Facebook då de hade en relation 

till dessa och kunde gå bakom informationen 

för att göra en bedömning. En bedömning av 

så väl avsändaren som informationen denne 

publicerat gjordes för att fatta beslut om att 

antingen anamma eller förkasta 

informationen. Denna möjlighet fanns dock 

inte på Prisjakt vilket resulterade i att endast 

informationen kunde beaktas. En del 

mottagare efterfrågade mer information om 

avsändarna för att ens kunna göra en 

bedömning av deras trovärdighet. Svårigheten 

med att uppskatta trovärdigheten utan eller 

med en svag relation till avsändaren är något 

både Lee och Youn (2009) och Cheung et als. 

(2008) resultat indikerar. Denna svårighet 

identifieras likaså i den aktuella studien.  

5.1.3 EFFEKTEN AV eWOM 

Då mottagarna erhållit informationen och 

gjort en bedömning av dess kvalitet samt 

bedömt avsändarnas trovärdighet 

bearbetades detta för att omvandlas till 

kunskap och mening för mottagarna. Gällande 

informationens användbarhet går det att 

urskilja att informationen upplevdes 

användbar på både Facebook och Prisjakt. En 

effekt av eWOM som går att utläsa utifrån 

mottagarnas uppfattning av tidigare 

dimensioner i analysmodellen är att 

informationen på de båda webbaserade 

plattformarna skulle anammas genom att 

fungera som en utgångspunkt för vidare 

informationssökning om produkten. Det är 

dock intressant att det går att tolka att 

informationen på Prisjakt upplevdes mindre 

användbar till viss del. Detta då dess 

omfattning, enligt Cheung et als. (2008) 

resonemang, borde bidragit till ett större 

användningsområde för mottagare och leda 

till att de anammar informationen. Bansal och 

Voyer (2000) menar att informationen som 

erhålls då relationsstyrkan mellan avsändare 

och mottagare är stark tenderar att uppfattas 

mer pålitlig, objektiv samt hjälpsam inför ett 

köpbeslut. Det faktum att mottagarna varken 

hade någon relation till avsändarna eller litade 

på dem och informationen på Prisjakt fullt ut, 

till skillnad från Facebook, antas således 

bidragit till att informationen upplevdes 

mindre användbar på Prisjakt. Detta stöds 

även av Cheng och Zhou (2010) vilka menar 

att avsändarens trovärdighet avgör om 

mottagaren anammar informationen eller 

inte. Att avsändarens trovärdighet upplevdes 

lägre på Prisjakt än Facebook kan därmed 

förklara att informationen upplevdes mindre 

användbar och anammades till en lägre grad. 

Således stöds resonemanget kring att 

mottagarna skulle anamma informationen på 

Facebook till en större grad då avsändarens 

pålitlighet kan tolkas vara högre. Cheung et al. 

(2008) menar att avsändarens trovärdighet 

kunde visat sig vara till större nytta för att 

avgöra informationens användbarhet om det 

funnits fler tecken på vilka avsändarna var. 

Detta innebär att informationens 

användbarhet på Prisjakt hade kunnat 

upplevas högre om graden av anonymitet 

hade varit lägre. Cheung et al. (2008) 

poängterar att en hög grad av användbarhet 

av informationen bidrar till en hög grad av 

informationsanammande. Gemensamt för 

informationen på Facebook och Prisjakt är att 

den skapar ett intresse för produkten och 

således bidrar till en positiv effekt av eWOM-

kommunikationen. Något annat som var 

gemensamt var att informationen på 

respektive webbaserad plattform för en stor 

del av mottagarna inte ensam var tillräcklig för 

att fatta ett köpbeslut. En mindre del av 

mottagarna ansåg dock att informationen var 

tillräcklig för dem för att fatta ett köpbeslut. 

En anledning till detta urskiljs till att vara att 

dessa mottagare är mer benägna till pålitlighet 

och inte besitter ett fullt så kritiskt 

förhållningssätt.  
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Sammantaget identifieras effekten av eWOM-

kommunikationen vara att informationen på 

Facebook är mer användbar och därmed 

anammas till en större grad än informationen 

på Prisjakt. Det finns något som talar emot 

detta. Informationens kvalitet bedöms till att 

vara högre på Prisjakt än på Facebook i denna 

studie och avsändarens trovärdighet bedöms 

vara högre på Facebook än på Prisjakt. Att 

informationens kvalitet är högre på Prisjakt 

borde innebära att mottagarna anammar 

denna information, men då avsändarens 

trovärdighet är bristande faller 

informationsanammandet hos mottagaren. 

Samma resonemang kan föras gällande 

Facebook då avsändarens trovärdighet bidrar 

till informationsanammande men den 

bristande kvaliteten på informationen gör att 

informationsanammandet likaså fallerar. Att 

resultatet ändå indikerar att informationen på 

Facebook skulle anammas till en större grad 

än informationen på Prisjakt tyder på att 

avsändarens trovärdighet har en större 

påverkan på informationsanammandet än 

informationens kvalitet.  

6. SLUTSATS  
 

Analysen av resultatet från experimentet 

illustrerar att konsumenter kan uppfatta 

informationens kvalitet högre på Prisjakt 

medan avsändarens trovärdighet kan 

uppfattas högre på Facebook. Trots detta är 

slutsatsen gällande effekten av eWOM-

kommunikation i studien att informationen på 

Facebook tenderar att anammas till en större 

grad än informationen på Prisjakt. 

Anledningen till detta är att avsändarens 

trovärdighet visade sig vara av större 

betydelse i processen av 

informationsanammande.  

Cheung et al. (2008) utgick som tidigare 

nämnt ifrån att kvaliteten på informationen 

har ett centralt inflytande på mottagarnas 

attityder och beteenden, medan avsändarens 

trovärdighet antogs ha ett sekundärt 

inflytande. Detta är något som resultatet för 

den aktuella studien motsätter sig. Cheung et 

als. (2008) resultat indikerar att avsändarens 

trovärdighet, noggrannhet och aktualitet inte 

påverkar informationsanvändbarheten lika 

mycket som relevans och omfattning av 

meddelandet. I den aktuella studien tenderar 

dock mottagarens benägenhet till pålitlighet 

och avsändarens pålitlighet påverka 

informationsanvändbarheten i större 

utsträckning än omfattning och relevans.  

Det blir nu naturligt att knyta an till 

utgångspunkten för den aktuella studien, 

nämligen motsättningarna som finns inom den 

tidigare forskningen gällande huruvida 

relationen mellan avsändare och mottagare 

påverkar trovärdigheten av eWOM. I den 

aktuella studien konstateras det, utifrån 

tidigare förda resonemang, att relationen 

mellan avsändare och mottagare är av 

betydelse gällande uppfattning av 

informationens kvalitet, avsändarens 

trovärdighet och således effekten av eWOM-

kommunikation. Trots att betydelsen av 

dimensionerna i processen av informations-

anammande i denna studie skiljer sig från 

Cheung et al. (2008) stödjer den aktuella 

studiens resultat Cheung et al. (2008) och Lee 

och Youns (2009) diskussioner samt resultat 

om att relationen kan ha en inverkan i 

processen av informationsanammande. 

Resultatet av Lee och Youns (2009) studie 

indikerar att det är svårt för mottagare att 

uppskatta kvaliteten och trovärdigheten av 

eWOM gällande en produkt eller en tjänst vid 

en svag relation med avsändaren. Svårigheten 

med att bedöma avsändarens trovärdighet då 

mottagaren har en svag eller ingen relation till 

avsändaren är något som även resultatet för 

den aktuella studien påvisar. Resultatet för 

studien överensstämmer dock inte med Cheng 
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och Zhous (2010) resultat i avseende att 

relationen mellan avsändare och mottagare 

inte påverkar trovärdigheten av eWOM. Till 

skillnad från tidigare nämnda studier 

möjliggjorde experimentet i denna studie att 

de medverkande fick ta del av eWOM-

kommunikation från såväl anonyma som icke-

anonyma avsändare. Detta medförde att 

skillnader i uppfattning om eWOM kunde 

identifieras och att relationens betydelse 

närmare kunde studeras.  

6.1 BEGRÄNSNINGAR & 

FRAMTIDA FORSKNING 
En konsekvens med det valda 

tillvägagångssättet kan vara vad Bryman 

(1995, s. 134) poängterar som en problematik 

med experiment, nämligen att undersöknings-

personerna i experiment kan påverkas av vad 

de uppfattar vara det verkliga men 

underförstådda syftet med undersökningen. I 

den aktuella studien fanns en risk att de 

medverkande distraherades av tankar 

gällande syftet med studien. Det finns 

dessutom en medvetenhet om att de 

medverkande kan ha funderat över hur 

dokumenten med eWOM var upprättade 

vilket kan ha påverkat deras svar i intervjun. 

För att överbrygga detta tydliggjordes för de 

medverkande att det var ett scenario de skulle 

sätta sig in i samt att eWOM-

kommunikationen inte hade någonting med 

verkligheten att göra. En annan konsekvens 

med det valda tillvägagångssättet kan vara att 

de medverkande påverkats av intervjuarnas 

egenskaper så som ålder och kön. Detta är 

något Bryman (1995, s. 134) lyfter fram som 

en problematik vid intervjuer och som det 

fanns en medvetenhet om hos intervjuarna. 

För att bedöma den aktuella studiens kvalitet 

beaktas ett antal kriterier vilka Bryman och 

Bell (2005, s. 304-306) lyfter fram som viktiga. 

Tillvägagångssättet för studien har utförligt 

beskrivits för att styrka studiens pålitlighet. 

Något som skulle kunna äventyra studiens 

tillförlitlighet är att den sociala verkligheten 

kan tolkas på olika sätt (Bryman & Bell, 2005, 

s. 306). Inspelning och transkribering av det 

insamlade materialet kan ha motverkat 

eventuella feltolkningar. Då studien syftade till 

att uppnå en djupare och mer fullständig bild 

av den sociala verkligheten är det omöjligt att 

dra några statistiskt säkerställda slutsatser och 

därmed generalisera resultatet. Det bör dock 

nämnas att detta inte var något som 

eftersträvades i studien. Något som Bryman 

och Bell (2005, s. 307) poängterar är att en 

studie likt den aktuella bidrar med en fyllig 

redogörelse vilket förser andra personer med 

en databas som kan hjälpa dem att bedöma 

överförbarheten av resultatet till en annan 

miljö. Detta är något Christiansen et al. (2008, 

s. 72) etiketterar analytisk generalisering.     

Begränsningar i studien vilka kan ha påverkat 

resultatet kan vara urvalet av medverkande, 

valet av webbaserade plattformar, mängden 

upprättad eWOM-kommunikationen, valet av 

Facebookvänner, den valda produkten samt 

tillvägagångssättet vid experimentet. Urvalet 

för studien var tio studenter vilka studerar 

företagsekonomi vid Örebro universitet. Hade 

ett annat urval studerats hade resultatet 

kunnat påverkas då Cheung et al. (2008) 

konstaterar att den faktiska effekten av den 

mottagna informationen kan variera från 

person till person. Vidare kan valet av 

webbaserade plattformar, precis som Cheung 

et al. (2008) diskuterar, påverkat resultatet. 

Detta då syftena för de webbaserade 

plattformarna i den aktuella studien skiljer sig 

åt. Även om samtliga intervjufrågor ställdes 

först gällande Facebook och sedan Prisjakt för 

att inte tvinga de medverkande att direkt 

jämföra de två webbaserade plattformarna 

finns en medvetenhet om att de ändå kan ha 

identifierat större skillnader än vad som 

förelåg. Om en grupp medverkande tagit del 

av eWOM-kommunikationen på Facebook och 
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en annan grupp medverkande tagit del av 

eWOM-kommunikationen på Prisjakt hade 

möjligen resultatet blivit annorlunda. Ett 

annat tänkbart tillvägagångssätt vilket skulle 

kunna bidra till ett mer rättvisande resultat är 

att låta en grupp medverkande ta del av 

eWOM-kommunikation på Facebook och en 

grupp på Prisjakt där eWOM-

kommunikationen är identisk. Dock är 

sannolikheten för identisk eWOM-

kommunikation på Facebook och Prisjakt inte 

stor.  

Den valda produkten för studien utgjorde en 

sökbaserad produkt vilken krävde en hög grad 

av engagemang. Hade eWOM-

kommunikationen gällt en produkt i en annan 

produktkategori hade möjligen resultatet blivit 

ett annat. Dock var det nödvändigt att välja en 

sökbaserad produkt som krävde en hög grad 

av engagemang i denna studie för att 

scenariot skulle uppfattas som 

verklighetstroget av de medverkande.  

Att relationen de medverkande hade till de 

utvalda Facebookvännerna skiljde sig åt kan 

ha påverkat hur de medverkande uppfattade 

eWOM-kommunikationen och därmed 

resultatet för studien. Detta då medverkande 

uttalade att de gick bakom informationen och 

såg till avsändaren för att bedöma eWOM-

kommunikationen och då det framkom att 

denna bedömning blev svårare vid en mindre 

nära relation. För att på ett bättre sätt kunna 

välja ut Facebookvänner som de medverkande 

hade liknande nära relation till hade en 

förstudie kunnat genomföras.  

Framtida forskning kan ta utgångspunkt i 

denna studies resultat för att verifiera 

slutsatserna och för att se problemet från 

andra vinklar. Ett annat tillvägagångssätt än 

vad som tillämpades i denna studie kan med 

fördel användas. En studie av större 

omfattning i form av exempelvis enkäter kan 

bidra till en möjlighet att generalisera 

konsumenters uppfattningar om eWOM-

kommunikation. Andra webbaserade 

plattformar, större mängd eWOM och en 

annan produkt kan vara variabler att laborera 

med.  
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I 
 

BILAGA 1 – UNDERLAG 

TILL FÖRSTUDIE 
 

Hej och välkomna! 

Vi vill börja med att tacka för att ni har tagit er 

tid att medverka i denna diskussion. För att ni 

ska få en bakgrund till vad diskussionen 

kommer att handla om börjar vi med att 

presentera syftet med vår studie och således 

denna diskussion. Därefter kommer vi låta era 

tankar styra diskussionen medan vi iakttar. 

Syftet med vår studie är att studera hur 

konsumenters uppfattning gällande 

informationens kvalitet, avsändarens 

trovärdighet och effekten av eWOM-

kommunikation skiljer sig på olika 

webbaserade plattformar där graden av 

anonymitet varierar, i detta fall Facebook och 

Prisjakt. För att studera detta kommer ett 

antal studenter utsättas för ett scenario där 

de får ta del av eWOM-kommunikation på de 

två webbaserade plattformarna. eWOM-

kommunikationen ska gälla en specifik 

produkt och det är denna produkt vi idag 

syftar till att med er hjälp kunna identifiera. 

Det finns olika sätt att kategorisera produkter. 

Sökbaserad och erfarenhetsbaserad produkt 

är ett sätt, där sökbaserad produkt refererar 

till produkter där fullständig information om 

produkten går att erhålla innan köpet och där 

erfarenhetsbaserad produkt i sin tur refererar 

till produkter där fullständig information om 

produkten inte går att tillgå innan köpet utan 

denne måste användas för att fullständig 

information ska erhållas, då informations-

sökningsprocessen annars blir kostsam. Ett 

annat sätt att kategorisera produkter är 

utifrån graden av engagemang som 

konsumenten lägger ner inför ett köpbeslut. 

Högt engagemang innebär att konsumenten 

samlar information och fattar köpbeslutet 

först efter noggrant övervägande och lågt 

engagemang innebär att konsumenten fattar 

köpbeslutet efter kort övervägande, ibland 

rent impulsivt. Avvägningen mellan högt och 

lågt engagemang beror på hur stor 

konsumenten bedömer att den ekonomiska 

eller psykologiska risken är. Dessutom kan 

samma produkt vara föremål för högt eller 

lågt engagemang för olika personer vid olika 

tillfällen. Vidare är ytterligare ett sätt att 

kategorisera produkter enligt huruvida 

konsumenten besitter hög eller låg kännedom 

respektive kunskap om produkten. 

Vilken typ av produkt anser ni är mest 

passande att upprätta eWOM-kommunikation 

om utifrån dessa tre sätt att kategorisera 

produkter? 

 

  



 

 
II 
 

BILAGA 2 – MALL ÖVER 

FACEBOOKDOKUMENT 

 

  



 

 
III 
 

BILAGA 3 – 

PRISJAKTDOKUMENT 

 

 



 

 
IV 
 

BILAGA 4 – 

INTERVJUGUIDE 
 

1. Vad anser du om relevansen av 

informationen du tog del av på 

Facebook/Prisjakt? 

2. Vad anser du om informationens 

tillförlitlighet på Facebook/Prisjakt? 

3. Vad anser du om omfattningen av 

informationen på Facebook/Prisjakt? 

4. Hur upplevde du informationens kvalitet på 

Facebook/Prisjakt? 

5. Vad anser du om avsändarnas kunskap om 

produkten samt förmågor att generera korrekt 

information på Facebook/Prisjakt? 

6. Vad anser du om avsändarnas pålitlighet på 

Facebook/Prisjakt? 

7. Vad anser du om din egen benägenhet till 

att lita på avsändare på Facebook/Prisjakt? 

8. Hur upplevde du avsändarens trovärdighet 

på Facebook/Prisjakt? 

9. Hur användbar tycker du att informationen 

på Facebook/Prisjakt är för situationen att du 

är intresserad av att köpa en iPhone 4S? 

10. Hur påverkas du av informationens kvalitet 

och personen bakom informationens 

trovärdighet när det gäller att ta till dig 

informationen eller inte?   

BILAGA 5 – 

BESKRIVNING AV 

SCENARIO 
 

Hej och välkommen!  

Vi vill nu att du ska sätta dig in i följande 

situation: Du är intresserad av mobiltelefonen 

iPhone 4S och uppmärksammar vad vänner 

skrivit om produkten på Facebook samt söker 

information om denna på Prisjakt. Framför dig 

har du en dator där informationen du kommer 

ta del av är sammanställd. Du kommer nu att 

få en liten stund till ditt förfogande för att läsa 

igenom informationen och fundera över det 

du läser. Vi kommer att lämna dig så att du 

kan läsa ostört. Känn ingen stress, ta den tid 

du behöver. När du är klar kommer vi påbörja 

en intervju. Är det någonting du undrar över 

innan vi sätter igång? 

 


